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Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Fazenda

Superintendência de Gestão do Processo Digital
 

BASE DE CONHECIMENTO
A base de conhecimento é um importante espaço dentro do SEI-RJ, onde são encontradas as informações essências para adequada instrução processual. Como boa prática, todo o processo é mapeado para que todos possam

entender o funcionamento do fluxo de trabalho de ponta a ponta. Dessa forma, nem todas as atividades descritas nesta Base de Conhecimento são executadas exclusivamente no SEI-RJ. A maioria dos processos envolvem a utilização de
outros sistemas corporativos e atividades manuais. Por isso, na base de conhecimento, as atividades serão identificadas conforme mostra a tabela abaixo:

 

Tipo de Identificação Descrição

Atividade executada manualmente, sem a utilização de um sistema.

Atividade executada exclusivamente no SEI!RJ.

Atividade executada no SEI!RJ e nos sistemas identificados.

Atividade executada apenas no sistema identificado, sem a utilização do SEI!RJ.

QUAL É O PROCESSO?
O processo administrativo trata da elaboração pela área técnica de normativos próprios ao órgão, passando pela análise das autoridades competentes e aprovação dos responsáveis por suas assinaturas.
Entendem-se como normativos próprios os seguintes atos:
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Portaria: Ato por meio do qual o titular do órgão determina providências de caráter administrativo, visando a estabelecer normas referentes à organização, à ordem disciplinar e ao funcionamento de serviço ou procedimentos para o(s)
órgão(s) e entidade(s) da Administração Pública, bem como para nortear o cumprimento de dispositivos legais e disciplinares.
Resolução: Ato assinado por Secretários de Estado e / ou titulares de órgãos diretamente subordinados ao Governador do Estado, visando a instruir normas a serem observadas no âmbito da respectiva área de atuação.
 
Dono do Processo: Procuradoria Especializada - PG15
Responsável pelas informações contidas nesta base: Subsecretaria de Gestão - SUBGEST
Níveis de Acesso Permitidos: Público
                                                  Restrito

Essa base é provisória e sujeita a alterações.

PAPÉIS E RESPONSABILIDADES

Papel Descrição de Responsabilidades

Área técnica – Órgão elaborador

Autuar processo;
Elaborar a minuta do normativo e realizar ajustes quando solicitado;
Encerrar processo.

 

Área técnica – Órgão participante de resolução conjunta Analisar minuta do normativo;
Solicitar ajustes na minuta do normativo.

Autoridade competente

Analisar minuta do normativo;
Solicitar ajustes quando necessário;
Solicitar análise jurídica;
Solicitar aprovação do normativo.

Assessoria jurídica Realizar análise jurídica.

Secretário de Estado
Analisar minuta de normativo;
Consultar órgão participante em caso de resolução conjunta;
Assinar normativo.

Chefia de Gabinete (Órgão elaborador da minuta) Providenciar a assinatura dos normativos;
Solicitar a publicação dos normativos aprovados.

Setor responsável pela publicação Encaminhar normativo para publicação.

 
 

MACROPROCESSO
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DESCRIÇÃO DOS PROCESSOS

Processo Descrição do Processo
Elaborar Minuta e Nota Técnica Processo que descreve as atividades realizadas na elaboração da minuta do normativo e nota técnica.
Analisar sugestão de normativo Processo que descreve as atividades realizadas na análise da sugestão do normativo elaborado.
Assinar normativo Processo que descreve as atividades realizadas na assinatura do normativo pelas autoridades competentes.
Realizar Publicação Processo que descreve as atividades realizadas na publicação dos normativos aprovados.

 
PROCESSO ELABORAR MINUTA E NOTA TÉCNICA
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCESSO

Atividade Descrição da Atividade

SEI- Verificar a existência de processo O processo elaborar minuta e nota técnica é iniciado coma verificação da existência de processo eletrônico já autuado com a finalidade de elaborar e publicar normativos próprios.
Caso já exista processo autuado, a área técnica seguirá com a elaboração da minuta do normativo.

SEI - Autuar processo Caso não exista processo autuado, a área técnica responsável pela elaboração do normativo autua o processo no SEI-RJ.
SEI - Elaborar minuta e Nota Técnica Com o processo aberto, a área técnica elabora a minuta do normativo e a nota técnica.

 

PROCESSO ANALISAR SUGESTÃO DE NORMATIVO
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCESSO

Atividade Descrição da Atividade

SEI - Analisar minuta e Nota Técnica

A autoridade competente analisa a minuta e a nota técnica elabora pela área técnica. A autoridade competente nesta análise pode:

Encaminhar para ajustes de área técnica;
Solicitar arquivamento da minuta;
Aprovar a minuta.

SEI - Providenciar ajustes A área técnica providencia os ajustes solicitados pela autoridade competente.
SEI - Assinar justificativa Com a minuta aprovada, a autoridade competente elabora e assina a justificativa de aprovação da minuta.
SEI - Realizar análise jurídica A assessoria jurídica competente realiza a análise jurídica emitindo um parecer.
SEI - Verificar parecer A autoridade competente verifica o parecer emitido a fim de verificar se a análise jurídica gerou alguma necessidade de ajustes.
SEI - Providenciar ajustes A área técnica providencia os ajustes solicitados pela autoridade competente.
SEI - Analisar ajustes A autoridade competente analisa os ajustes realizados após a análise jurídica e verifica se será necessária uma nova análise jurídica.
SEI - Ajustar justificativa Caso seja necessária uma nova análise jurídica, a autoridade competente ajusta à justificativa.
SEI - Solicitar aprovação Caso a minuta do normativo não necessita de ajustes, a autoridade competente solicita a autorização do normativo ao secretário de estado.
SEI - Encerrar processo Caso a autoridade competente tenha solicitado o arquivamento da minuta, o processo é encerrado pela área competente.
SEI - Analisar minuta e justificativa O secretário de estado analisa a minuta do normativo podendo aprova-la ou não.
SEI - Consultar órgão participante Caso o normativo seja uma resolução conjunta, o secretário de estado solicita a análise do órgão participante.
Analisar minuta de resolução conjunta Processo que descreve as atividades realizadas na análise minuta da resolução conjunta.

 

PROCESSO ANALISAR MINUTA DA RESOLUÇÃO CONJUNTA
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCESSO

Atividade Descrição da Atividade
SEI - Analisar minuta e justificativa A área técnica do órgão participante da resolução conjunta analisa a minuta do normativo e a justificativa.
SEI - Analisar minuta e justificativa A autoridade competente do órgão participante da resolução conjunta analisa a minuta e a justificativa do normativo verificando se existe ou não a necessidade de realização de ajustes.
SEI - Solicitar ajustes Caso seja identificada a necessidade de realização de ajustes, a autoridade competente solicita os ajustes ao órgão gerador da minuta.
SEI - Realizar análise jurídica A assessoria jurídica do órgão participante analisa a minuta do normativo.
SEI - Verificar parecer A autoridade competente verifica o parecer emitido a fim de verificar se a análise jurídica gerou alguma necessidade de ajustes.
SEI - Solicitar aprovação Caso a minuta do normativo não necessita de ajustes, a autoridade competente solicita a autorização do normativo ao secretário de estado.
SEI - Analisar minuta e justificativa O secretário de estado do órgão participante analisa a minuta do normativo podendo aprova-la ou não.

 

PROCESSO ASSINAR NORMATIVOS
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCESSO

Atividade Descrição da Atividade
SEI – Finalizar normativo Com o normativo aprovado, a chefia de gabinete (ou setor equivalente) do órgão elaborador da minuta finaliza o normativo.
SEI – Disponibilizar normativo para assinatura Com a versão final do normativo concluída, a chefia de gabinete disponibiliza o normativo para a assinatura da(s) autoridade(s) responsável (eis).
SEI - Assinar normativo A(s) autoridade(s) responsável (eis) pelas assinaturas dos normativos realizam a assinatura do documento.

 

PROCESSO REALIZAR PUBLICAÇÃO
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCESSO

Atividade Descrição da Atividade
SEI - Solicitar publicação Com o normativo aprovado, a chefia de gabinete (ou setor equivalente) solicita a publicação do normativo.
Encaminhar para publicação O setor responsável pela publicação providencia a publicação no diário oficial.
SEI - Anexar publicação O setor responsável pela publicação anexa à publicação ao processo.
SEI - Encerrar processo A área técnica do órgão elaborador da minuta encerra o processo após a publicação do normativo.

 

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS TRAMITADOS NO PROCESSO
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Processo Atividade Documento Descrição do documentoProcesso Atividade Documento Descrição do documento

Elaborar minuta e Nota Técnica SEI - Elaborar minuta e Nota Técnica
Minuta de Portaria/Resolução Versão inicial do normativo
Nota Técnica Documento elaborado pela área técnica que resume o normativo

Analisar sugestão de normativo
 

SEI - Analisar minuta e Nota Técnica Justificativa Documento elaborado pela autoridade competente resume o normativo

SEI - Providenciar ajustes
Minuta de Portaria/Resolução Versão inicial do normativo
Nota Técnica Documento elaborado pela área técnica que resume o normativo

SEI - Assinar justificativa Justificativa Documento elaborado pela autoridade competente resume o normativo
SEI - Realizar análise jurídica Parecer Jurídico Documento contendo a análise jurídica
SEI - Solicitar aprovação Despacho de solicitação de análise de normativo próprio Documento solicitando a análise do normativo
SEI - Analisar minuta e justificativa Nota Técnica Documento elaborado pela área técnica que resume o normativo
SEI - Analisar justificativa Justificativa Documento elaborado pela autoridade competente resume o normativo
SEI - Consultar órgão participante Despacho de solicitação de análise de normativo Documento solicitando a análise do órgão participante na resolução conjunta

Analisar minuta da resolução conjunta
SEI - Analisar minuta e justificativa Despacho sobre análise de normativo Documento contendo o resultado da análise do normativo
SEI - Solicitar aprovação Despacho de solicitação de análise de normativo Documento solicitando a análise do órgão participante na resolução conjunta

Assinar normativo SEI - Finalizar normativo Portaria/Resolução Versão final do normativo

Realizar publicação
SEI - Solicitar publicação Despacho de encaminhamento de documento Documento solicitando a publicação do normativo
Encerrar processo Termo de encerramento de processo Documento que formaliza o encerramento do processo

 

BASE LEGAL:

N/A
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