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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 prá�ca, 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 a�vidades descritas nesta Base de Conhecimento são executadas exclusivamente no SEI-RJ. A maioria dos processos envolvem a
u�lização de outros sistemas corpora�vos e a�vidades manuais. Por isso, na base de conhecimento, as a�vidades serão iden�ficadas conforme mostra a
tabela abaixo:

 

Tipo de Iden�ficação Descrição

A�vidade executada manualmente, sem a u�lização de um sistema.

A�vidade executada exclusivamente no SEI!RJ.

A�vidade executada no SEI!RJ e nos sistemas iden�ficados.
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A�vidade executada apenas no sistema iden�ficado, sem a u�lização do SEI!RJ.

QUAL É O PROCESSO?

É o processo administra�vo que permite aos órgãos do Poder Execu�vo do Estado do Rio de Janeiro realizar o cadastramento, descadastramento e alteração
de dados dos veículos pertencentes à frota oficial do Estado, além da emissão e publicação da Ordem de Serviço e o credenciamento dos veículos junto à
empresa gestora do Sistema de Controle de Consumo de Combus�vel.

Este processo visa manter o cadastro atualizado dos veículos próprios e não próprios da frota oficial do Estado do Rio de Janeiro, de forma defini�va ou
temporária, autuar Processo Administra�vo, analisar soluções de pendências, atribuir, alterar e/ou re�rar os números de ordem por meio de Ordens de
Serviço a serem publicados no Diário Oficial do Estado e credenciar os veículos no Sistema de Controle de Consumo de Combus�vel.

Dono do Processo: Subsecretaria de Gestão - SUBGEST

Responsável pelas informações con�das nesta base: Coordenadoria de Apoio Logís�co - COAPLO

PAPÉIS E RESPONSABILIDADES

Papel Descrição de Responsabilidades
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Papel Descrição de Responsabilidades

Órgão solicitante

Formalizar as solicitações de cadastro/descadastro e alteração de cadastro de veículos próprios e não próprios nos moldes estabelecidos
pela Superintendência de Logís�ca;
Autuar o processo de cadastro/descadastro e alteração de cadastro de veículos próprios e não próprios, quando o órgão u�lizar o SEI;
Resolver as pendências iden�ficadas pelo analista RVO;
Prestar esclarecimentos ao analista RVO, quando solicitado.
Encerrar o processo administra�vo.

Analista RVO

Autuar o processo de cadastro/descadastro e alteração de cadastro de veículos próprios e não próprios no SEI-RJ;
Analisar as solicitações encaminhadas pelo órgão solicitante nos meios disponíveis;
Cadastrar dados no sistema de registro de veículos oficiais;
Elaborar O�cios ;
Gerar ordem de serviços para veículos próprios;
Gerar RTF e encaminhar para publicação;
Encerrar o processo administra�vo.

Coordenador de Apoio
logís�co Revisar ordem de serviço.

Subsecretário de Gestão Assinar ordem de serviço;
Assinar O�cios.

 
 
 

MACROPROCESSO
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DESCRIÇÃO DOS PROCESSOS

Processo Descrição do Processo

Solicitar cadastro/alteração de cadastro e descadastro Processo que descreve as a�vidades realizadas na solicitação de cadastro/alteração de cadastro e
descadastro de veículos próprios e não próprios.

Analisar solicitação de cadastro/alteração de cadastro e
descadastro- Veículos Próprios Processo que descreve as a�vidades realizadas na análise da solicitação rela�va a veículos próprios.

Analisar solicitação de cadastro/alteração de cadastro e
descadastro - Veículos Não Próprios

Processo que descreve as a�vidades realizadas na análise da solicitação rela�va a veículos não
próprios.
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 SOLICITAR CADASTRO/ALTERAÇÃO DE CADASTRO E DESCADASTRO DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E NÃO PRÓPRIOS


