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

QUAL É O PROCESSO?
O processo de pagamento de concessionárias tem por finalidade centralizar os procedimentos de execução orçamentária e financeira para pagamento de despesas efetuadas por
órgãos estaduais com serviços públicos essenciais. Este processo administrativo consiste no recebimento da fatura emitida pela concessionária, na descentralização do crédito,
passando pelas fases de empenho e liquidação até o pagamento.
 

Dono do Processo: Subsecretaria de Finanças - SUBFIN

Responsável pelas informações contidas nesta base: Superintendência do Tesouro - SUTES

Nível de Acesso: Público

Essa base é provisória e está sujeita a alterações.      

PAPÉIS E RESPONSABILIDADES
 

 
Papel Descrição de Responsabilidades
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Papel Descrição de Responsabilidades

SUTES - CACPC - Coordenadoria de Acompanhamento e
Controle de Pagamento de Concessionárias de Serviços
Públicos

Verificar as faturas recebidas;
Comunicar o recebimento das faturas aos órgãos responsáveis;
Realizar o empenho e a liquidação da despesa;
Realizar o pagamento das despesas;
Encaminhar mensalmente o relatório contendo a relação de pagamentos efetuados;
Encerrar o processo ao final do exercício.

Órgão
Atestar as faturas encaminhadas;
Descentralizar o crédito para pagamento;
Emitir a nota patrimonial.

 
MACROPROCESSO

DESCRIÇÃO DOS PROCESSOS

Processo Descrição do Processo
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Processo Descrição do ProcessoTratar faturas recebidas Processo que descreve as atividades realizadas no tratamento das faturas recebidas das concessionárias.
Realizar liquidação de despesas Processo que descreve as atividades realizadas no empenho e liquidação da despesa.
Realizar pagamento Processo que descreve as atividades realizadas no pagamento das faturas.

 
PROCESSO TRATAR FATURAS RECEBIDAS
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCESSO

Atividade Descrição da Atividade

Verificar fatura O processo tratar faturas recebidas é iniciado com o recebimento da primeira fatura do ano da concessionária/órgão.
Ao receber a fatura, a coordenadoria verifica a fatura a fim de identificar se já existe processo autuado para aquela concessionária/órgão.

SEI - Autuar processo Caso não exista processo autuado, a coordenadoria autua o processo no SEI-RJ.

SEI - Anexar fatura ao processo A fatura é anexada ao processo relacionado.
 

Comunicar recebimento da fatura De posse das faturas recebidas, a coordenadoria comunica o recebimento das mesmas aos órgãos responsáveis.
Atestar fatura O órgão que utilizou o serviço deve atestar a fatura a fim de comprovar que o serviço está sendo cobrado corretamente.
Entrar em contato com a concessionária Caso existam divergências na fatura recebida, o órgão deve entrar em contato com a concessionária para saná-las.
Emitir DC Com a fatura atestada, o órgão emite o documento de descentralização de crédito – DC.
Verificar DC A coordenadoria verifica a emissão da DC por parte do órgão no Siafe-Rio.
SEI - Anexar DC O documento de descentralização de crédito é anexado ao processo.

 

PROCESSO REALIZAR LIQUIDAÇÃO
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCESSO

Atividade Descrição da Atividade
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Atividade Descrição da Atividade
Gerar NE Com a descentralização de crédito concluída, a nota de empenho é gerada no Siafe-Rio.
SEI - Anexar NE A nota de empenho é anexada ao processo.
Gerar NL A nota de liquidação é emitida no Siafe-Rio.
SEI - Anexar DL Após o empenho o documento de liquidação
Emitir NP Após a liquidação, o órgão deve emitir a nota de patrimônio.
SEI - Anexar NP Após a emissão da nota de patrimônio pelo órgão, a coordenadoria verifica no Siafe-Rio e a insere no processo.

 

PROCESSO REALIZAR PAGAMENTO
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCESSO

Atividade Descrição da Atividade
Gerar PD Com a liquidação realizada, a PD é gerada no Siafe-Rio.
Emitir ordem bancária A ordem bancária é emitida no Siafe-Rio.
SEI - Elaborar relatório de pagamento Mensalmente a coordenadoria elabora um relatório com a relação de pagamentos realizados para as concessionárias e órgãos.
SEI - Enviar relatório O relatório elabora é encaminhado por e-mail no SEI-RJ.
SEI - Encerrar processo Ao final do exercício, o processo é encerrado.

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS TRAMITADOS NO PROCESSO

Processo Atividade Documento Descrição

Tratar faturas
recebidas

SEI - Anexar fatura ao
processo Fatura Documento contendo a descrição dos serviços e valores para pagamento

Emitir DC Documento de
descentralização de
crédito

Documento emitido no Siafe detalhando o emissor, o favorecido, programa de trabalho, etc.
SEI - Anexar DC

Realizar
liquidação
 
 
 
 

Gerar NE Nota de empenho
 Documento detalhando os dados necessários a execução orçamentária.

SEI - Anexar NE
Gerar NL

Nota de Liquidação Documento que registra fatos tanto de natureza orçamentária quanto extra-orçamentária. Ele é utilizado para registo de
liquidações de despesa, apropriação de obrigações, fatos administrativos, entre outros.SEI – Anexar NL

Emitir NP
Nota Patrimonial

Documento emitido no Siafe.
 
 SEI – Anexar NP

Realizar
Pagamento
 
 
 

Gerar PD Programação de
Desembolso Documento de autorização de pagamento.

Emitir ordem bancária Ordem Bancária Documento detalhando as informações de pagamento.
SEI - Elaborar
relatório de pagamento Relatório de Pagamento Relatório contendo a relação de pagamentos realizados por concessionária/órgão.

SEI - Encerrar
processo

Termo de Encerramento
de Processo Documento que formaliza o encerramento do processo.

BASE LEGAL:
Decreto Nº 35.670, de 09 de junho de 2004.
Lei nº 7.019, de 11 de junho de 2015
Decreto nº 45.305 de 03 de julho de 2015
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