
INSTRUÇÃO NORMATIVA  nº  9/SEA/PGE  -  de  16/10/2012 
  

Dispõe sobre os procedimentos de desconto e recolhimento da contribuição sindical, de 

natureza tributária, prevista no art. 578 e seguintes da Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT), relativamente aos servidores públicos, em favor do sindicato 

representativo. 

  

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E O PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO, no uso das atribuições e de acordo com o que determinam os 

artigos 7º, 30, 31, 53 e 57 da Lei Complementar nº 381, de 07 de maio de 2007, 

  

RESOLVEM: 

  

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS 

  
Art. 1º A presente Instrução Normativa objetiva orientar os Setoriais Centrais, Setoriais 

Regionais, Seccionais e Unidades Administrativas Descentralizadas do Sistema 

Administrativo de Gestão de Pessoas da Administração Direta, Autárquica e 

Fundacional do Poder Executivo acerca de rotinas e procedimentos administrativos 

sobre a forma de desconto e recolhimento da Contribuição Sindical (CS) dos servidores 

públicos civis do Estado de Santa Catarina.  

  

CAPÍTULO II 

DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 

  

Art. 2° A Contribuição Sindical possui natureza tributária (art. 149 da CF), é descontada 

em folha de pagamento e deve ser recolhida compulsoriamente pelos empregadores, 

conforme estabelecido no artigo 8°, inciso IV, in fine, da Constituição Federal e art. 578 

e seguintes da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 

  

Art. 3° É devida por todos aqueles que participem de uma determinada categoria 

econômica ou profissional, ou de uma profissão liberal, independentemente de os 

empregados serem ou não associados a um sindicato. 

  

Seção I 

Dos Contribuintes 
  

Art. 4° A Contribuição Sindical será descontada de todos os servidores públicos civis 

em atividade vinculados à Administração Direta do Estado de Santa Catarina, bem 

como daqueles vinculados as suas autarquias e fundações, independentemente de 

filiação às entidades sindicais. 

  

Art. 5° São contribuintes do Poder Executivo Estadual:  

  

I - os servidores públicos civis efetivos e os comissionados; 

II - os servidores públicos civis ocupantes de cargos ou empregos temporários (ACT´s); 

III - os empregados públicos (celetistas). 

  

Art. 6° Estão isentos do pagamento da Contribuição Sindical: 



  

I - os servidores públicos inativos; 

II - os servidores públicos militares e bombeiros militares; 

III - os agentes políticos.  

  

Parágrafo único. São agentes políticos do Poder Executivo Estadual o Governador e o 

Vice-Governador de Estado e os Secretários de Estado. 

  

Seção II 

Do Valor da Contribuição Sindical 
  

Art. 7° A contribuição sindical consistirá na importância correspondente à remuneração, 

excetuadas as verbas indenizatórias, de um dia de trabalho de cada servidor, sendo 

descontada de uma só vez, anualmente, no mês de março, ou em meses posteriores para 

novos servidores ingressantes. 

  

Seção III 

Das Entidades Sindicais Beneficiadas 

  

Art. 8º. O Estado publicará anualmente no Diário Oficial do Estado (DO) e em jornais 

de grande circulação no estado, até a segunda semana de fevereiro, um Edital de 

Convocação para os sindicatos representativos de categorias de servidores públicos 

estaduais de Santa Catarina fazerem sua habilitação para recebimento da CS no 

respectivo exercício. 

  

§1°. A habilitação de que trata o caput deste artigo anterior estará condicionada a 

apresentação dos seguintes documentos: 

  
I- Registro sindical no Ministério do Trabalho e Emprego (MTE); 
II- Estatuto atualizado; 

III- Cópia da ata de posse da diretoria; 

IV- Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

V- Endereço bancário. 

  

§2°. O não atendimento ao Edital de Convocação excluirá a entidade do rateio da CS no 

exercício corrente. 

  

§3º. As entidades sindicais credenciadas serão informadas dos critérios de distribuição 

dos valores descontados em função das representações que possuam. 

  

Art. 9º. A distribuição do valor arrecadado entre as entidades de grau superior 

(federações, confederações e centrais sindicais) seguirá as normas próprias definidas na 

legislação federal, segundo as filiações dos sindicatos de base, ressalvadas as decisões 

judiciais vigentes. 

  

CAPÍTULO III 

DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS 

  

Seção I 



Dos Procedimentos de Desconto em Folha 

  

Art. 10. A Contribuição Sindical será descontada em folha, sob rubrica própria para 

cada entidade sindical, no mês de março de cada ano, na importância correspondente à 

remuneração ou subsídio de um dia de trabalho, tomando-se como base o valor total da 

folha de pagamento do mês de março, dividindo por 30 (trinta), sendo o resultado 

correspondente ao desconto a ser efetuado, excetuadas as parcelas de natureza 

indenizatória; 

  

§1º. Em caso de mais de um vínculo, a desconto se fará em todos os vínculos do 

servidor.  

  

§2º. Excetuam-se do valor as parcelas indenizatórias, tais como: auxílio alimentação, 

ajuda de custo, salário família, indenização pelo uso de veículo próprio, salário 

maternidade, 1/3 constitucional de férias e valores pretéritos (relativos a meses ou anos 

anteriores). 

  

Seção II 

Dos Procedimentos para o Pagamento Autônomo 

  
Art. 11. O servidor poderá optar por recolher, de forma autônoma, a Contribuição 

Sindical diretamente ao sindicato de sua categoria profissional e, assim, ficar isento do 

desconto em folha, exclusivamente se estiver enquadrado em um dos seguintes casos: 

  

I - o servidor é titular de cargo efetivo em que a investidura no cargo exigiu a 

comprovação de registro no respectivo conselho profissional (para profissões 

regulamentadas por lei federal – lista disponível na página do MTE), ainda que esteja 

afastado para exercício de cargo comissionado ou Função Técnica Gerencial (FTG); 

II- o servidor é designado por portaria para exercer atividade especial (Art. 85, VIII, da 

Lei 6.745/85), tendo como pré-requisito o registro no respectivo conselho profissional; 

  

III- o servidor é titular de cargo comissionado (ou FTG) citado em um dos seguintes 

artigos da Lei Complementar nº 381/07: 167, 168, 169 e 170: 

  

LEI COMPLEMENTAR Nº 381, de 07 de maio de 2007 

  

Subseção IV 

Do Perfil Profissional para o Exercício de Cargos de Provimento em Comissão, 

de Funções Técnicas Gerenciais e de Funções de Chefia 

  

  Art. 167. Para o exercício dos cargos de provimento em comissão de Consultor 

Jurídico, Assessor Jurídico, Assistente Jurídico ou Procurador Jurídico, deverá o 

ocupante do cargo possuir formação em curso superior de graduação em Direito, com 

registro na Ordem dos Advogados do Brasil - OAB. 
 Art. 168. Para o exercício do cargo de provimento em comissão de Gerente de Infra-

Estrutura, das Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional, o ocupante do 

cargo deverá estar inscrito no CREA/CONFEA. 
Art. 169. O cargo de provimento em comissão de Gerente Técnico de Edificações, da 

Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Secretaria de Estado da Justiça e 



Cidadania, será ocupado por profissional com curso superior de graduação em 

Engenharia ou Arquitetura, com registro na respectiva entidade de classe. 
Art. 170. As funções gratificadas de Integrador de Esporte Educacional do Ensino 

Fundamental, Médio e Superior serão ocupadas por Profissionais com Curso Superior 

de Graduação em Educação Física, com registro na respectiva entidade de Classe. 

  
Parágrafo único. No caso do servidor que ocupa cargo (comissionado ou efetivo) ou foi 

designado para exercer atividade especial com exigência de registro na Ordem dos 

Advogados do Brasil (OAB), a comprovação do pagamento da anuidade da OAB já 

assegura o direito da isenção do desconto em folha (artigo 47 da Lei Federal nº 

8.906/94). 

  
Art. 12. Para obter a isenção do desconto em folha, se enquadrado num dos critérios 

definidos no artigo anterior, em função do recolhimento autônomo ou pagamento de 

anuidade a OAB, o servidor deverá apresentar ao Setorial de Pessoas do Órgão de 

lotação, até o último dia útil do mês de fevereiro, a Guia de Recolhimento da 

Contribuição Sindical Urbana (GRCSU) ou o comprovante de pagamento da anuidade 

da OAB, conforme o caso; 

  

§1º. O recolhimento autônomo da CS somente será admitido por meio da Guia de 

Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana (GRCSU), atendendo os seguintes 

critérios: 

  

a) Em favor de sindicato devidamente registrado no MTE; 

b) em favor do sindicato representativo da categoria profissional do servidor; 

c) em favor do sindicato da base territorial onde atua o servidor; 

d) no valor oficialmente definido pelo sindicato. 

  

§2º. O comprovante de pagamento da anuidade da OAB, em caso de parcelamento, 

implicará no compromisso de apresentação mensal pelo servidor ao seu Setorial de 

Pessoas das mensalidades vencidas. 

  

Art. 13. O Setorial de Pessoas, responsável pelo recebimento das GRCSU ou do 

comprovante de pagamento da anuidade da OAB, é o responsável primário pela fiel 

observação dos critérios e procedimentos firmados no artigo anterior. 

  

§1º. Recebidos e conferidos os documentos comprobatórios do recolhimento autônomo, 

o Setorial de Pessoas encaminhará cópia de todos os comprovantes à Gerência de 

Remuneração Funcional (GEREF)/SEA até o quinto dia útil de mês de março, 

arquivando os documentos originais para eventual auditoria. 

  

§2º. Além do encaminhamento dos documentos físicos, o Setorial de Pessoas deverá 

encaminhar um relatório, em planilha excel, com a relação dos servidores isentos, via e-

mail a GEREF/SEA (csgeref@sea.sc.gov.br), até o quinto dia útil do mês de março, 

citando no assunto do e-mail “Contribuição Sindical” acrescido da sigla do órgão, com 

as seguintes colunas: 

  

A- Matrícula Completa (MMMMMMDVV) sem ponto ou hífen de separação. 

B- Nome completo 

C- Cargo/Função 

mailto:geref@sea.sc.gov.br


D- Nome do sindicato de recolhimento ou “OAB” 

  

Art. 14. A não observação dos critérios definidos nesta Seção implicará no desconto da 

CS nos meses subsequentes a março do exercício, com comunicação dos fatos a 

Procuradoria Geral do Estado e Diretoria de Auditoria Geral da Secretaria de Estado da 

Fazenda. 

  

Seção III 

Dos Procedimentos de Recolhimento 

  
Art. 15. O recolhimento da CS será efetuado no mês de abril de cada ano e obedecerá ao 

sistema de codificação da GRCSU, de acordo com as instruções expedidas pelo MTE, 

sendo o comprovante de depósito remetido ao respectivo Sindicato. 

  

Art. 16. O preenchimento das GRCSUs é de responsabilidade dos sindicatos 

credenciados, que receberão da Secretaria de Estado da Administração – SEA a 

informação do valor devido, devendo a Guia, devidamente preenchida, ser entregue a 

SEA até o quinto dia útil do mês subsequente ao desconto. 

  

Seção IV 

Dos Procedimentos de Recolhimento para Novos Servidores Ingressantes 

  

Art. 17. O servidor público que entrar em exercício após o mês de março deverá 

comprovar já ter recolhido a CS naquele exercício. 

  

Parágrafo único. Caso não tenha recolhido/descontado a CS no exercício, o desconto 

será realizado na folha de pagamento subsequente ao mês de ingresso do servidor. 

  

Art. 18. No caso de descontos de CS em meses posteriores a março, se aplicará para os 

atos de recolhimento os mesmos critérios definidos nesta Instrução Normativa para o 

desconto regular de março. 

  

Art. 19. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.(republicada 

por incorreção) 

  

MILTON MARTINI 

Secretário de Estado da Administração 

JOÃO DOS PASSOS MARTINS NETO 

Procurador-Geral do Estado 
  

  
 


