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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 de autorização prévia para contratação de seguros consiste na formalização de procedimentos nas contratações de seguros pelos órgãos e entidades da Administração Estadual direta e indireta do Estado do Rio de Janeiro.
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O presente processo define que a contratação de qualquer modalidade de seguros pelos órgãos acima mencionados somente poderá ser efetuada após a autorização prévia do Comitê de Seguros e Riscos - COSER.

Dono do Processo: Subsecretaria de Gestão - SUBGEST

Responsável pelas informações contidas nesta base:  Subsecretaria de Gestão - SUBGEST  

Nível de Acesso: Restrito

 

Essa base é provisória e sujeita a aprovações

PAPÉIS E RESPONSABILIDADES
 

 
Papel   Descrição de Responsabilidades

Solicitante Solicitar contratação/renovação/aditamentos e transferências incluindo a documentação exigida no Decreto nº 25.731/1999;
Tomar ciência da decisão;

Subsecretaria de Gestão - SUBGEST Analisar a solicitação  de contratação/renovação/aditamentos e transferências;
Submeter a aprovação da diretoria da COSER as solicitações aprovadas.

Diretoria COSER Aprovar ou não as solicitações contratação/renovação/aditamentos e transferências.

 

MACROPROCESSO
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DESCRIÇÃO DOS PROCESSOS

Processo   Descrição do Processo
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[Insira o nome do processo aqui]

 

[Insira a imagem do modelo do processo]

Para cada processo descreva as atividades na tabela abaixo:

Descrição das atividades

 
Atividade Descrição da Atividade
  
  
 

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS TRAMITADOS NO PROCESSO

Atividade Nome do documento Descrição do
documento

   
   
   
   
   
   
   
   

BASE LEGAL:

Resolução SEFAZ n° 331

Decreto 257431 de 18 de Novembro de 1999.

Criado por madsantos, versão 1 por madsantos em 30/09/2019 10:31:00.


