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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.

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

QUAL É O PROCESSO?

É o processo administra�vo digital que permite aos órgãos do poder execu�vo do Estado do Rio de Janeiro descentralizar recursos para a Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento – SEFAZ, por meio de Nota de Descentralização de
Crédito – DC.
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Este processo visa cobrir deste a solicitação da nota de empenho do combus�vel es�mado para o consumo pelo órgão solicitante, como também o controle de sua u�lização no decorrer dos meses até o final do ano.

Toda solicitação é iniciada por um responsável pela solicitação de combus�vel no órgão e ou pelo encaminhamento da nota de descentralização de crédito, passa por níveis de validação e com a nota de descentralização de crédito
aprovada o crédito é lançado e o Termo de Lançamento de crédito é emi�do.

Quando o analista da Equipe de Gestão de Combus�vel recebe as Notas Fiscais e/ou Nota de Débito o processo Tratar Notas Fiscais Recebidas é iniciado. A solicitação também passa por níveis de análise e quando a úl�ma nota fiscal do
processo é recebida o processo é encerrado.

O processo administra�vo engloba três grandes processos que serão detalhados ao longo deste documento:

·         Encaminhar nota de descentralização de crédito;

·         Solicitar combus�vel;

·         Tratar Notas Fiscais Recebidas.

 

Dono do Processo: Subsecretaria de Gestão - SUBGEST

Responsável pelas informações con�das nesta base: Superintendência de Logís�ca - SUPLOG

Nível de Acesso: Público

PAPÉIS E RESPONSABILIDADES

Papel Descrição de Responsabilidades

Solicitante

No processo Encaminhar Nota de Descentralização Crédito:

Verificar a existência de processo autuado antes de autuar novos processos, quando o órgão u�lizar o SEI!RJ;
Autuar o processo e encaminhar a DC;
Realizar correções na NC quando necessário e encerrar o processo;

No processo Solicitar Combus�vel:

Verificar a existência de processo autuado antes de autuar novos processos, quando o órgão u�lizar o SEI!RJ;
Autuar o processo e solicitar combus�vel;
Realizar correções na solicitação quando necessário e encerrar o processo;

Aprovador do Órgão Solicitante

No processo Encaminhar Nota de Descentralização Crédito:

Encaminhar a DC;
Aprovar a solicitação;
Encaminhar DC corrigida;

No processo Solicitar Combus�vel:

Solicitar combus�vel;
Aprovar a solicitação;
Encaminhar solicitação corrigida.

Fiscal responsável

No processo Tratar Notas Fiscais recebidas:

Atestar notas fiscais.



04/10/2019 SEI / ERJ - Logística: Gerir Combustíveis - SEFAZ/BCC

https://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador.php?acao=base_conhecimento_visualizar&id_base_conhecimento=276&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000566&infra_hash=89b64c88d3e3cdec6b2… 3/12

Papel Descrição de Responsabilidades

COAPLO - Gestão de Combus�vel-Analista

No processo Encaminhar Nota de Descentralização Crédito:

Verificar a existência de processo autuado antes de autuar novos processos, quando o órgão não u�lizar o SEI!RJ;
Autuar o processo e analisar conformidade da DC;

No processo Solicitar Combus�vel:

Verificar a existência de processo autuado antes de autuar novos processos, quando o órgão não u�lizar o SEI!RJ;
Autuar o processo e analisar adiantamento/ disponibilidade de crédito;
Solicitar correção;
Encerrar processo;

No processo Tratar Notas Fiscais recebidas

Verificar a existência de processo autuado antes de autuar novos processos, quando o órgão não u�lizar o SEI!RJ;
Autuar o processo e anexar notas atestadas pelo órgão;
Emi�r PD;
Após a realização do pagamento, anexar os comprovantes de pagamento ao processo no SEI!RJ;
Encerrar processo;

COAPLO - Coordenador

No processo Encaminhar Nota de Descentralização Crédito:

Verificar a conformidade da DC;
Solicitar correção da DC;

No processo Solicitar Combus�vel:

Verificar adiantamento/ disponibilidade de crédito;

No processo Tratar Notas Fiscais recebidas:

Avaliar Encerramento do PA;
Prestar contas.

Assessoria de Planejamento e Gestão

No processo Encaminhar Nota de Descentralização Crédito:

Anexar NAD;

Assessoria de Finanças

No processo Encaminhar Nota de Descentralização Crédito:

Anexar NE;

No processo Tratar Notas Fiscais recebidas:

Emi�r NL;
Verificar NL;
Corrigir NL.

ASSCON-Analista

No processo Encaminhar Nota de Descentralização Crédito:

Analisar conformidade da NE;

No processo Tratar Notas Fiscais recebidas:

Cer�ficar a regularidade da liquidação.
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Papel Descrição de Responsabilidades

ASSCON - Titular

No processo Encaminhar Nota de Descentralização Crédito:

Verificar conformidade da NE;

Ordenador de Despesas

No processo Tratar Notas Fiscais recebidas:

Analisar solicitação para emissão de PD.

 
 

 

MACROPROCESSO

 

DESCRIÇÃO DOS PROCESSOS

Processo Descrição do Processo

Encaminhar Nota de Descentralização de
Crédito

Processo que descreve as a�vidades realizadas no encaminhamento da nota de descentralização de crédito. O processo encaminhar nota de descentralização de crédito é o processo inicial quando já existe
orçamento aberto.
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Processo Descrição do Processo

Solicitar Combus�vel Processo que descreve as a�vidades realizadas na solicitação de combus�vel. O processo de solicitação de combus�vel será o processo inicial quando não houver orçamento aberto e a solicitação for por
adiantamento.

Tratar Notas Fiscais Recebidas Processo que descreve as a�vidades realizadas no tratamento das notas fiscais recebidas.
 

PROCESSO ENCAMINHAR NOTA DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

A�vidade Descrição da A�vidade

SEI - Verificar existência de processo
autuado

O processo Encaminhar nota de descentralização de crédito é iniciado com o encaminhamento da nota pelo órgão solicitante. Cada nova nota percorrerá todo o caminho detalhado
neste processo até que seja a úl�ma nota do ano.
Quando o órgão u�liza o SEI!RJ, o seu solicitante deverá verificar a existência de processo já atuado no sistema a fim de constatar se será necessário autuar ou não o processo
administra�vo.

SEI - Autuar Processo No caso do órgão que u�liza o SEI!RJ, e não existe processo autuado para aquele ano, o solicitante realizará autuação do processo no sistema.
Caso já exista processo autuado, o solicitante deverá executar a a�vidade abaixo.

SEI - Encaminhar DC No caso do órgão que u�liza o SEI!RJ, o solicitante irá anexar a nota de descentralização de crédito ou convênio ao processo administra�vo.

Encaminhar DC

No caso do órgão que não u�liza o SEI!RJ, o aprovador do órgão deverá encaminhar fisicamente para a equipe de Gestão de Combus�veis da Coordenadoria de apoio logís�co, a
documentação necessária:

Nota de descentralização de crédito ou convênio de cooperação técnica
O�cio de encaminhamento de DC.

SEI - Aprovar solicitação No caso do órgão que u�liza o SEI!RJ, o aprovador do órgão solicitante emi�rá o o�cio de encaminhamento de DC.

SEI - Verificar existência de processo
autuado

Quando o órgão não u�liza o SEI!RJ é o analista da equipe de gestão de combus�vel que verificará a existência de processo já atuado no sistema a fim de constatar se será necessário
autuar ou não o processo administra�vo.

SEI - Autuar Processo No caso do órgão que não u�liza o SEI!RJ, e não existe processo autuado para aquele ano, analista realizará a autuação do processo no sistema.
Caso já exista processo autuado, o analista deverá executar a a�vidade abaixo.

SEI- Analisar conformidade da NC O analista da equipe de gestão de combus�vel analisa a conformidade da DC verificando possíveis inconsistências.

SEI - Verificar conformidade da NC O Coordenador verifica a conformidade da DC.

SEI - Solicitar correção da DC Caso sejam encontradas divergências, o coordenador solicita a correção da nota de descentralização de crédito.

Corrigir DC No caso onde o órgão não u�liza o SEI!RJ, o aprovador do órgão receberá o o�cio solicitando a correção, providenciará a correção e encaminhará um novo o�cio.

SEI - Corrigir DC Caso o órgão solicitante u�lize o SEI!RJ, o seu solicitante corrigirá a DC, anexando às notas atualizadas e solicitando a aprovação ao aprovador do órgão que emi�rá um novo o�cio.

SEI - Anexar NAD Caso a DC esteja conforme, a assessoria de planejamento e gestão anexará a NAD ao processo administra�vo.

SEI – Verificar NAD A assessoria de finanças verifica a NAD inserida, e caso a nota necessite de correção, a mesma é encaminhada de volta para a assessoria especial de planejamento e gestão.
 

SEI – Corrigir NAD A assessoria de planejamento e gestão corrige a NAD, anexando-a ao processo.

SEI - Anexar NE A assessoria de finanças anexará a Nota de empenho, solicitando a análise da conformidade da NE.

SEI - Analisar conformidade da NE O analista da COSEC analisará a conformidade da nota de empenho anexada.

SEI - Verificar conformidade da NE O �tular da COSEC verificará a conformidade da nota de empenho anexada.

SEI - Encerrar processo Caso seja a úl�ma DC do ano, o processo será encerrado.
O processo será encerrado pelo solicitante, quando o órgão u�lizar o SEI!RJ, ou pelo analista da equipe de gestão de combus�vel, quando o órgão não u�lizar o sistema.

PROCESSO SOLICITAR COMBUSTÍVEL
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

A�vidade Descrição da A�vidade

SEI - Verificar existência de processo autuado O processo Solicitar combus�vel é iniciado com a solicitação encaminhada pelo órgão solicitante. Cada nova solicitação percorrerá todo o caminho detalhado neste processo até que o ano se encerre.
Quando o órgão u�liza o SEI!RJ, o seu solicitante deverá verificar a existência de processo já atuado no sistema a fim de constatar se será necessário autuar ou não o processo administra�vo.
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A�vidade Descrição da A�vidade

SEI - Autuar Processo No caso do órgão que u�liza o SEI!RJ, e não existe processo autuado para aquele ano, o solicitante realizará autuação do processo no sistema.
Caso já exista processo autuado, o solicitante deverá executar a a�vidade abaixo.

SEI - Solicitar combus�vel No caso do órgão que u�liza o SEI!RJ, o solicitante deverá preencher o formulário de solicitação de combus�vel.

Solicitar combus�vel No caso do órgão que não u�liza o SEI!RJ, o aprovador do órgão solicitante realizará a solicitação por meio de o�cio.

SEI - Aprovar solicitação No caso do órgão que u�liza o SEI!RJ, após o preenchimento do formulário pelo solicitante, o aprovador do órgão solicitante aprovará a solicitação.

SEI - Verificar existência de processo autuado Quando o órgão não u�liza o SEI!RJ é o analista da equipe de gestão de combus�vel que verificará a existência de processo já atuado no sistema a fim de constatar se será necessário autuar ou não o
processo administra�vo.

SEI - Autuar Processo No caso do órgão que não u�liza o SEI!RJ, e não existe processo autuado para aquele ano, analista realizará a autuação do processo no sistema.
Caso já exista processo autuado, o analista deverá executar a a�vidade abaixo.

SEI - Analisar adiantamento/disponibilidade de
crédito O analista da equipe de gestão de combus�veis analisa a solicitação verificando na planilha de controle o crédito disponível.

SEI - Solicitar correção Quando não há credito suficiente, o analista solicita a correção da solicitação.

SEI - Corrigir solicitação Caso o órgão solicitante u�lize o SEI!RJ, o solicitante providenciará a correção da solicitação e submeterá a aprovação do aprovador do órgão.

Corrigir solicitação Caso o órgão solicitante não u�lize o SEI!RJ, o aprovador providenciará a correção da solicitação.

SEI - Verificar adiantamento/disponibilidade de
crédito O coordenador verifica a solicitação de combus�vel conferindo se existe crédito disponível ou não.

SEI - Encerrar processo Caso seja a úl�ma solicitação do ano, o processo será encerrado.
O processo será encerrado pelo solicitante, quando o órgão u�lizar o SEI!RJ, ou pelo analista da equipe de gestão de combus�vel, quando o órgão não u�lizar o sistema.

 

PROCESSO TRATAR NOTAS FISCAIS RECEBIDAS
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

A�vidade Descrição da A�vidade

SEI - Verificar existência de processo
autuado

O processo tratar notas fiscais recebidas é iniciado com o recebimento das notas fiscais da BR distribuidora. Cada nova nota percorrerá todo o caminho detalhado neste processo até que o ano se encerre.
O analista da equipe de gestão de combus�vel verificará a existência de processo já atuado no sistema a fim de constatar se será necessário autuar ou não o processo administra�vo.
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A�vidade Descrição da A�vidade

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 a�vidade 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.

SEI - Emi�r NL A assessoria de finanças emite a Nota de Liquidação - NL. Conforme orienta o decreto Nº 46.237 não é mais a assessoria de contabilidade a responsável por emi�r a nota da liquidação.

SEI - Formalizar Liquidação O responsável pela assessoria de finanças formaliza a liquidação.

SEI - Verificar NL O analista a assessoria de finanças verifica o resultado da análise do �tular, e conforme este direcionamento, solicitar o cancelamento do NL, ou solicitar a autorização da emissão do NL.

SEI - Cer�ficar regularidade da liquidação A assessoria de contabilidade verifica a regularidade da liquidação aos aspectos legais que tratam os ar�gos 90 e 91 da Lei 287 de 04 de dezembro de

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 - Emi�r PD Com a emissão autorizada pelo ordenador de despesas, o analista de gestão de combus�vel emite a PD.

SEI- Avaliar Encerramento do PA Caso seja a úl�ma Nota Fiscal do processo, o coordenador da COAPLO avaliará o encerramento do PA.

SEI - Prestar Contas A COAPLO emite um relatório de prestação de contas para envio ao órgão.

SEI - Encerrar processo O analista da equipe de gestão de combus�vel encerra o processo administra�vo.

 

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS TRAMITADOS NO PROCESSO

Processo A�vidade Documento Observações

Encaminhar nota de
descentralização de crédito/ SEI -
Encaminhar DC

Encaminhar DC
Convênio de Cooperação Técnica  

Nota de Descentralização de Crédito Documento emi�do no SIAFE detalhando o emissor, o favorecido, programa de trabalho, etc.

SEI - Aprovar solicitação O�cio de encaminhamento de DC Documento encaminhando a nota DC

SEI - Autuar Processo

Convênio de Cooperação Técnica  

Nota de Descentralização de Crédito Documento emi�do no SIAFE detalhando o emissor, o favorecido, programa de trabalho, etc.

O�cio de encaminhamento de DC Documento encaminhando a nota DC

SEI- Analisar conformidade da DC/
SEI - Verificar conformidade da DC Parecer sobre análise da DC Documento informando o resultado da análise da DC

Solicitar correção da DC O�cio de solicitação de correção da DC Documento solicitando a correção da DC.

SEI – Corrigir DC/Corrigir DC

Convênio de Cooperação Técnica  

Nota de Descentralização de Crédito - DC Documento emi�do no SIAFE detalhando o emissor, o favorecido, programa de trabalho, etc.

O�cio de encaminhamento de DC Documento encaminhando a nota DC.

SEI - Anexar NAD
NAD – Nota de autorização de despesa Documento de autorização de despesa.

Despacho de encaminhamento de documento Documento encaminhando a NAD gerada

SEI - Anexar NE
NE – Nota de empenho Documento detalhando os dados necessários a execução orçamentária.

Despacho de Solicitação de Análise da NE Documento solicitando a análise da NE.

SEI - Analisar conformidade da NE Parecer de Análise de Conformidade da Nota de
Empenho Documento informando o resultado da análise da NE.

SEI - Verificar conformidade da NE Parecer de Análise de Conformidade da Nota de
Empenho Documento informando o resultado da análise da NE.

SEI - Encerrar processo Termo de encerramento de processo Documento formalizando o encerramento do processo administra�vo.

Solicitar Combus�vel SEI - Solicitar combus�vel/Solicitar
combus�vel

O�cio de solicitação de Combus�vel
Documento solicitando combus�vel.

Despacho de solicitação de Combus�vel



04/10/2019 SEI / ERJ - Logística: Gerir Combustíveis - SEFAZ/BCC

https://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador.php?acao=base_conhecimento_visualizar&id_base_conhecimento=276&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000566&infra_hash=89b64c88d3e3cdec6b… 12/12

Processo A�vidade Documento Observações

 Formulário de solicitação de combus�vel Documento detalhando a solicitação.

SEI - Analisar
adiantamento/disponibilidade de
crédito

Planilha de controle Documento externo de controle de crédito.

Declaração  

SEI - Solicitar correção O�cio de correção de solicitação de combus�vel Documento requerendo a correção da solicitação de combus�vel.

SEI - Verificar
adiantamento/disponibilidade de
crédito

Termo de lançamento de valores Termo formalizando a realização dos lançamentos.

Despacho de Reprovação de Combus�vel Despacho reprovando a solicitação de combus�vel.

SEI - Encerrar processo Termo de encerramento de processo Documento formalizando o encerramento do processo administra�vo.

Tratar notas fiscais recebidas

SEI - Anexar notas atestadas ND – Nota de débito Nota emi�da pela BR Distribuidora que comunica o debito, descriminando valores.

 NF – Nota Fiscal Recibo obrigatório após qualquer transação de venda de produtos ou serviços

SEI - Solicitar Emissão de NL Despacho de Solicitação de Liquidação de
Despesa Documento solicitando ao setor responsável, a liquidação da despesa.

SEI - Emi�r NL

NL – Nota de Liquidação Documento que registra fatos tanto de natureza orçamentária quanto extra-orçamentária. Ele é u�lizado para registo de liquidações
de despesa, apropriação de obrigações, fatos administra�vos, 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
emi�do

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 - Emi�r 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.

SEI - Anexar comprovantes de
pagamento Comprovantes de pagamento Documentos que comprovem o pagamento da despesa.

SEI - Encerrar processo Termo de encerramento de processo Documento que formaliza o encerramento do processo administra�vo.
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