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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 Realizar pagamento de despesas decorrentes de contratos consiste no recebimento das notas fiscais e seu tratamento até a finalização do pagamento.
O tratamento das notas fiscais engloba desde as atividades de emissão da nota de liquidação e certificação da regularidade da liquidação pela ASCON até emissão da PD.
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Dono do Processo: Contadoria Geral do Estado - CGE

Responsável pelas informações contidas nesta base: Contadoria Geral do Estado - CGE

                                                                                         Superintendência de Administração e Finanças - SUPAFI

Nível de Acesso: Público

PAPÉIS E RESPONSABILIDADES

Papel Descrição de Responsabilidades

Setor financeiro/Gestão de contratos

Verificar notas fiscais recebidas;
Emitir Documento de Liquidação;
Providenciar retenções, Emitir e executar a programação de Desembolso;
Realizar pagamentos autorizados.

Ordenador de Despesas Analisar solicitação de emissão de PD;
Aprovar relação de pagamento;

Assessoria de Contabilidade (ASCON) Certificar a regularidade da liquidação.

 
MACROPROCESSO

DESCRIÇÃO DOS PROCESSOS

Processo Descrição do Processo
Tratar notas fiscais recebidas Processo que descreve as atividades realizadas no recebimento de notas fiscais.
Finalizar Pagamento Processo que descreve as atividades realizadas no pagamento, de fato, da despesa contratada.
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PROCESSO TRATAR NOTAS FISCAIS RECEBIDAS
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Atividade Descrição da Atividade

SEI - Verificar existência de processo
autuado

O processo tratar notas fiscais recebidas é iniciado com o recebimento das notas fiscais referentes ao pagamento dos serviços contratados. Cada nova nota percorrerá todo o caminho detalhado neste processo até que o
ano se encerre.
O setor financeiro/ área de gestão de contratos verificará a existência de processo já atuado no sistema a fim de constatar se será necessário autuar ou não o processo administrativo.

SEI - Autuar Processo Caso não exista processo autuado, o analista realiza a autuação do processo no sistema.
Caso já exista processo autuado, o solicitante deverá executar a atividade abaixo.

SEI - Anexar notas O analista anexa as notas recebidas no processo autuado, e insere um documento de ateste para que os fiscais responsáveis realizem o ateste das notas, o acesso será dado por meio da funcionalidade de acesso
externo.

SEI – Atestar notas Os fiscais responsáveis assinam o documento de ateste.
Providenciar retenções Caso existam retenções, as mesmas são efetuadas.
SEI - Emitir NL O setor financeiro/ área de gestão de contratos emite a Nota de Liquidação - NL. Conforme orienta o decreto Nº 46.237 não é mais a assessoria de contabilidade a responsável por emitir a nota da liquidação.
SEI - Formalizar Liquidação O titular do setor financeiro/ área de gestão de contratos formaliza a liquidação, podendo aprovar ou não a liquidação.
SEI - Certificar regularidade da liquidação A assessoria de contabilidade verifica a regularidade da liquidação aos aspectos legais que tratam os artigos 90 e 91 da Lei 287.
SEI - Verificar NL O setor financeiro/ área de gestão de contratos verifica o resultado da certificação ou da análise do titular, e conforme este direcionamento, solicitar o cancelamento do NL, ou solicitar a autorização da emissão do NL.
SEI - Corrigir NL Caso a divergência encontrada seja na numeração do NL, o próprio analista corrige e autoriza a emissão do NL.
SEI - Analisar solicitação para emissão de
PD O ordenador de despesas analisa a solicitação, podendo aprovar ou não a emissão de PD.

SEI - Emitir PD Com a emissão autorizada pelo ordenador de despesas, a PD é emitida.

 

PROCESSO FINALIZAR PAGAMENTO
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Atividade Descrição da Atividade
Emitir ordem bancária Com a PD emitida, o setor financeiro emite a ordem bancária.

Gerar relação externa
Após a emissão da OB é gerada a Relação Externa por meio do Siafe-Rio.
Observação: Para os casos de pagamentos realizados por meio de cod barras ou transferências entre bancos específicos, o pagamento pode ser realizado automaticamente após a programação de
desembolso.

Assinar RE A relação externa contendo os pagamentos a serem realizados deve ser assinada pelo ordenador de despesa.
Enviar para pagamento A relação externa é enviada para o banco.
SEI - Anexar documentos autenticados e Ordem Bancária
paga O setor financeiro anexa os documentos autenticados, e a ordem bancária paga ao processo administrativo.

SEI - Encerrar processo Ao fim do contrato, o processo é encerrado.

 

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS TRAMITADOS NO PROCESSO

Processo Atividade Documento Observações
Tratar notas
fiscais recebidas

SEI - Anexar notas
atestadas

ND – Nota de débito Nota que comunica o débito, descriminando valores.
NF – Nota Fiscal Recibo obrigatório após qualquer transação de venda de produtos ou serviços

SEI - Atestar notas Ateste de Nota Fiscal Documento onde os fiscais do contrato atestam a execução do serviço.
SEI - Solicitar Emissão de
NL Despacho de Solicitação de Liquidação de Despesa Documento solicitando ao setor responsável, a liquidação da despesa.
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Processo Atividade Documento Observações

SEI - Emitir NL

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.

Liquidação (Anulação)  
Despacho de Formalização de liquidação de Despesa Documento formalizando a liquidação da despesa.
Parecer de Análise  para Emissão de NL Documento informando o resultado da análise de conformidade.

SEI - Analisar solicitação
para emissão de NL

Despacho de Formalização de NL Documento formalizando a análise do documento de liquidação.
Despacho de Solicitação de correção de NL Documento solicitando correção da NL.

SEI - Verificar NL

Despacho de Solicitação de Cancelamento de
Liquidação de Despesa Documento solicitando o cancelamento da liquidação de despesa.

Despacho de solicitação de  autorização para Emissão
de Programação de Desembolso emitido Documento solicitando a autorização da emissão da PD ao ordenador

Despacho de Autorização para Emissão de Programação
de Desembolso Documento autorizando a emissão da PD.

SEI - Corrigir NL Despacho de informação sobre correção do NL Documento informando a correção da NL.
SEI - Analisar solicitação
para emissão de PD

Despacho de Análise de Solicitação para Emissão de
Programação de Desembolso Documento informando o resultado da análise da emissão de PD.

SEI - Emitir PD Programação de desembolso Documento que permite efetuar a programação de desembolso logo após a liquidação da despesa possibilitando ao gestor financeiro programar seu fluxo
de caixa, com base no cronograma de controle de vencimento disponibilizado por esta programação.

Finalizar
pagamento
 
 

Emitir ordem bancária Ordem bancária  Documento que possui várias espécies e características próprias, variando de acordo com o tipo de pagamento a ser realizado.

Gerar Relação Externa –
RE Relação de ordens bancárias externas Relação contendo as informações para pagamento

 
 
BASE LEGAL:
Lei nº 287, de 04 de Dezembro de 1979, alterada pela Lei Nº 3506, de 13 de Dezembro de 2000.
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