
 
 
Instrução Normativa SMCI Nº 001/2018 
 

Regulamenta os procedimentos a serem adotados pelos 
órgãos da Administração Direta e Indireta para 
formalização dos processos de liquidação e pagamento 
das faturas de água, energia elétrica, telefone e taxas de 
pagamento obrigatório por legislação ou convênios 
firmados. 

 
 
 
A Secretaria Municipal de Controle Interno, no uso de suas atribuições que lhe confere a 
Lei 992 de 08 de dezembro de 2005 em seu Art. 38;  
 
CONSIDERANDO o Art. 70 da Constituição Federal de 1988; 
 
CONSIDERANDO o Art. 74 da Constituição Federal de 1988;  
 
CONSIDERANDO a necessidade de instruir as Secretarias Municipais e entidades na 
formalização dos processos de liquidação e pagamento das faturas de água, energia elétrica e 
telefone e taxas de pagamento obrigatório por legislação ou convênios firmados; 
 
 
Resolve:                     
 
 
Art. 1º Esta Instrução Normativa estabelece procedimentos e documentos a serem adotados 
pelos órgãos da Administração Direta e Indireta para formalização dos processos de 
liquidação e pagamento das faturas de água, energia elétrica, telefone e taxas de pagamento 
estaduais e federais obrigatórias por legislação ou convênios firmados. 
 
 
Art. 2º Os processos de liquidação e pagamento das faturas de água, energia elétrica e 
telefone, deverão conter, no mínimo: 
 
I - Solicitação de pagamento feita pelo gestor do órgão/unidade, consignando no bojo da 
mesma a correta identificação do credor, discriminação da fatura e competência a ser 
liquidada, o valor da despesa, informação da publicação do ato e do empenho, identificação 
do fiscal do serviço, acompanhamento do saldo do empenho; 
 
II - Cópia do empenho 
 
III - Cópia da publicação do ato e do empenho; 
 
IV - Cópia do Ato Administrativo que constituiu o fiscal da prestação do serviço e sua 
publicação; 
 
V - Relação dos imóveis, atualizada; 
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VI - Fatura(s), devidamente atestada(s) por 2 (dois) servidores, sendo um deles o fiscal da 
prestação do serviço;  
 
Parágrafo único: Deverá ser observada a média de consumo mensal de cada unidade, 
informando à Secretaria Municipal de Controle Interno as discrepâncias encontradas para 
apuração. 
 
 
Art. 3º Entende-se como taxa de pagamento obrigatório por legislação o IPVA, DPVAT e 
outras estaduais e federais aqui não citadas que se apliquem a esta condição. 
 
 
Art. 4º Também serão consideradas para fim desta instrução, taxas e pagamentos aos quais 
suas origens sejam de implicações legais ou convênios firmados entre o município e 
instituições estaduais e federais.  
 
 
Art. 5º Os processos para formalização e pagamento dos objetos citados nos artigos 3º e 4º 
desta Instrução Normativa deverão conter, minimamente, na fase de: 
 

a) Pré-Adimplemento:  
1. Solicitação expressa pelo órgão interessado, constando os recursos orçamentários a 

serem utilizados, descrição do objeto e autorização para tramitação do processo 
pela autoridade competente e do Exmo. Sr. Prefeito Municipal (quando for 
Administração Direta); 

2. Justificativa; 
3. Cópia da legislação ou correspondente, que determine o pagamento do objeto; 
4. Registro da solicitação no sistema; 
5. Parecer do Departamento Central de Compras; 
6. Enquadramento da modalidade; 
7. Nota de Bloqueio. 

 
b) Pós-Adimplemento: 

1. Solicitação de pagamento feita pelo gestor do órgão/unidade, consignando no bojo 
da mesma a correta identificação do credor, discriminação da fatura e competência 
a ser liquidada, o valor da despesa, informação da publicação do ato e do 
empenho, identificação do fiscal do serviço, acompanhamento do saldo do 
empenho; 

2. Nota de empenho; 
3. Cópia da publicação da despesa; 
4. Boleto, fatura, guia de pagamento ou outro documento equivalente; atestado por 

dois servidores 
 
 
Art. 6º Fica estabelecido que os processos citados nos artigos 3º e 4º não necessitarão de 
avaliação imediata desta secretaria, devendo conter minimamente os itens constantes no Art. 
5º. 
 
 

2 
 



 
 
Art. 7º Fica estabelecido que os processos tratados no Art. 2º desta instrução, desde que 
estejam na fase citada no Art. 2º - Inc. II da IN SMCI 001/17, não necessitarão de avaliação 
imediata da Secretaria Municipal de Controle Interno, a saber que os mesmos serão analisados 
oportunamente em auditorias realizadas nos órgãos de acordo com diretrizes e análises de 
riscos. 
 
 
Art. 8º Em caso de necessidade de alteração desta Instrução Normativa, será publicada 
novamente o conteúdo da atual instrução consolidando com as alterações pertinentes. 
 
 
Art. 9º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 
 

Casimiro de Abreu, 31 de julho de 2018. 
   
 
 

 
 

Matheus Pereira Sardenberg 
Secretário Municipal de Controle Interno 
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