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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 descentralização de crédito tem por finalidade possibilitar que uma unidade orçamentária ou administrativa transfira a outras unidades orçamentárias ou administrativas o poder de utilizar créditos que lhes forem dotados.
Dessa forma, a descentralização de créditos acaba por garantir mais flexibilidade e dinamicidade na execução dos projetos e atividades.
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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 demandante Comunicar, ao órgão concedente, sobre a necessidade de realização de despesa.

Área de Planejamento Orçamentário do órgão concedente

- Analisar disponibilidade orçamentária;

- Solicitar eventual suplementação de crédito; e

- Realizar descentralização de crédito.

Departamento de Administração e Finanças do órgão concedente Comunicar, ao órgão demandante, sobre eventual suspensão de despesa.
Superintendência de Orçamento - SUBPLO Realizar suplementação de crédito.
Autoridade Competente Analisar a conveniência de realizar suplementação de crédito.
Chefia de Gabinete da Casa Civil Submeter Minuta de Decreto de Suplementação de Crédito à apreciação do governador.
Chefia de Gabinete do órgão concedente Submeter Minuta de Resolução Conjunta à apreciação do secretário do órgão concedente.
Chefia de Gabinete do órgão executante Submeter Minuta de Decreto de Suplementação de Crédito à apreciação do secretário do órgão executante.

 

MACROPROCESSO
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DESCRIÇÃO DOS PROCESSOS

Processo   Descrição do Processo
Notificar sobre Despesa a realizar Processo que descreve as atividades realizadas na notificação, pelo órgão demandante, sobre a despesa a ser realizada.
Verificar Disponibilidade Orçamentária Processo que descreve as atividades realizadas na verificação de disponibilidade orçamentária.
Realizar Suplementação de Crédito Processo que descreve as atividades realizadas na suplementação de crédito.
Realizar Descentralização de Crédito Processo que descreve as atividades realizadas na descentralização de crédito.

 
PROCESSO NOTIFICAR SOBRE DESPESA A REALIZAR

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Atividade Descrição da Atividade
SEI-Autuar processo Uma vez identificada à necessidade de notificar sobre a despesa a ser realizada, o setor demandante deverá autuar processo administrativo.
SEI-Notificar sobre despesa a realizar O setor demandante elabora um despacho, ao órgão concedente, notificando sobre a despesa a ser realizada.
SEI-Analisar notificação O Departamento de Administração e Finanças do órgão executante analisa a notificação elaborada e encaminha-a à Área de Planejamento Orçamentário.

 
 



04/10/2019 SEI / ERJ - Orçamento: Descentralização de Crédito - SEFAZ/BCC

https://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador.php?acao=base_conhecimento_visualizar&id_base_conhecimento=314&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000566&infra_hash=9b2d6fbded369ac8ebab1… 4/9

 
 

PROCESSO VERIFICAR DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Atividade Descrição da Atividade
SEI-Analisar tipo de
despesa Recebido o despacho de notificação de despesa a realizar, a Área de Planejamento Orçamentário analisa o tipo de despesa mencionada e verifica se é necessário consultar o PPA.

SEI-Consultar PPA Caso seja necessário consultar o PPA, a Área de Planejamento Orçamentário o fará por meio do Sistema SIPLAG. Tal consulta terá como objetivo verificar se a referida despesa de obras está prevista no PPA.
SEI-Analisar despesa Se a despesa não estiver prevista no PPA, caberá à Autoridade Competente analisar e decidir se a despesa deverá ser mantida ou não.
SEI-Incluir despesa no
Relatório de Execução Caso a Autoridade competente decida por manter a despesa, a Área de Planejamento Orçamentário deverá então incluí-la no Relatório de Execução do PPA. Este documento é gerado quadrimestralmente.

SEI-Analisar orçamento A Área de Planejamento Orçamentário deverá consultar o Sistema SIAFE e a Planilha de Projeção de Despesas, a fim de analisar o orçamento disponível. Dessa forma, será possível verificar se há saldo disponível para a ação
pretendida. Ao final da análise, a Área de Planejamento Orçamentário do órgão concedente deverá emitir parecer informando sobre a disponibilidade de saldo orçamentário para a ação.

SEI-Registrar solicitação
de suplementação Se houver saldo orçamentário disponível para remanejamento, a Área de Planejamento Orçamentário do órgão concedente solicita a suplementação de crédito por meio do Sistema SIPLAG.

SEI-Analisar viabilidade
de suplementação

Após analisar orçamento e constatar que não há saldo orçamentário suficiente para a ação, a Área de Planejamento Orçamentário do órgão concedente verifica se existe saldo orçamentário disponível para remanejamento. Sem saldo
disponível para remanejamento, caberá à Autoridade competente analisar a viabilidade da suplementação de crédito.

SEI-Notificar suspensão
a órgão demandante Caso a Autoridade competente decida por suspender a despesa ou pela inviabilidade da suplementação, o Departamento de Administração e Finanças do órgão concedente deverá enviar ofício ao setor demandante informando.

SEI-Encerrar processo Uma vez notificado sobre a suspensão da despesa, o setor demandante encerra o processo administrativo, emitindo o Termo de Encerramento de Processo.

 

 

PROCESSO REALIZAR SUPLEMENTAÇÃO DE CRÉDITO
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Atividade Descrição da Atividade
SEI-Elaborar Minuta de Decreto de
Suplementação

Recebida a solicitação de suplementação de crédito por meio do SIPLAG, a Superintendência de Orçamento da SUBPLO elabora a Minuta de Decreto de Suplementação de Crédito e encaminha à Chefia de
Gabinete da Casa Civil.

SEI-Colher assinatura do governador A Chefia de Gabinete da Casa Civil submete a Minuta de Decreto de Suplementação à apreciação do governador e colhe sua assinatura.
SEI-Publicar Decreto de Suplementação A Chefia de Gabinete da Casa Civil publica o Decreto de Suplementação de Crédito.
SEI-Lançar despesa Publicado o Decreto de Suplementação de Crédito, a Superintendência de Orçamento da SUBPLO lança a despesa no Sistema SIAFE.

 
 
 
 

PROCESSO REALIZAR DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Atividade Descrição da Atividade
SEI-Analisar tipo de despesa Uma vez disponível o saldo orçamentário para a ação, a Área de Planejamento Orçamentário do órgão concedente analisa o tipo de despesa.
SEI-Realizar Descentralização para
Logística

Se a despesa for relacionada a consumo de combustível, a Área de Planejamento Orçamentário do órgão concedente realiza, por meio do SIAFE, a descentralização de crédito para a Logística. Ao final,
será emitida a Nota de Descentralização de Crédito.

SEI-Notificar descentralização
combustível Após a emissão da Nota de Descentralização de Crédito, a Área de Planejamento Orçamentário do órgão concedente notifica o órgão demandante por meio de ofício.

SEI-Realizar Descentralização para
Tesouro

Se a despesa for relacionada a pagamento a concessionárias, a Área de Planejamento Orçamentário do órgão concedente realiza, por meio do SIAFE, a descentralização de crédito para o Tesouro. Ao
final, será emitida a Nota de Descentralização de Crédito.

SEI-Notificar descentralização
concessionárias Após a emissão da Nota de Descentralização de Crédito, a Área de Planejamento Orçamentário do órgão concedente notifica o órgão demandante por meio de ofício.

SEI-Elaborar Minuta de Resolução
Conjunta Quando se tratar de outros tipos de despesa, a Área de Planejamento Orçamentário do órgão concedente elabora a Minuta de Resolução Conjunta e encaminha à Chefia de Gabinete do órgão concedente.

Colher assinatura de secretário
concedente A Chefia de Gabinete do órgão concedente submete a Minuta de Resolução Conjunta à apreciação do secretário e colhe sua assinatura.

Colher assinatura de secretário
executante A Chefia de Gabinete do órgão demandante submete a Minuta de Resolução Conjunta à apreciação do secretário e colhe sua assinatura.

SEI-Publicar Resolução A Chefia de Gabinete do órgão concedente publica a Resolução Conjunta por meio do Sistema e-Dofs.
SEI-Realizar Descentralização para
executante

Quando se tratar de outros tipos de despesa, a Área de Planejamento Orçamentário do órgão concedente realiza, por meio do SIAFE, a descentralização de crédito para órgão demandante. Ao final, será
emitida a Nota de Descentralização de Crédito.

SEI-Notificar descentralização Após a emissão da Nota de Descentralização de Crédito, a Área de Planejamento Orçamentário do órgão concedente notifica o órgão demandante por meio de ofício.
SEI-Encerrar processo Depois de ser notificado por meio de ofício, o órgão demandante encerra o processo administrativo, emitindo o Termo de Encerramento de Processo.
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RELAÇÃO DE DOCUMENTOS TRAMITADOS NO PROCESSO

Atividade Nome do documento Descrição do documento

SEI-Notificar sobre despesa a realizar Despacho sobre autorização de
despesa Documento elaborado pelo setor demandante com o objetivo de comunicar, ao órgão concedente, sobre a necessidade de realização de despesa.

SEI-Analisar notificação Parecer sobre disponibilidade
orçamentária Documento em que o Departamento de Administração e Finanças do órgão executante analisa a notificação elaborada e encaminha-a à Área de Planejamento Orçamentário.

SEI - Analisar tipo de despesa Despacho sobre Autorização de
Despesa Documento elaborado pela Área de Planejamento Orçamentário do órgão concedente, a fim de registrar a autorização da despesa.

SEI - Analisar orçamento Parecer sobre disponibilidade
orçamentária Documento elaborado pela Área de Planejamento Orçamentário do órgão concedente, com o objetivo de expressar o resulto da análise de disponibilidade orçamentária.

SEI-Analisar despesa Despacho sobre Autorização de
Despesa Documento emitido pela Autoridade Competente, a fim de autorizar a realização da despesa.

SEI-Incluir despesa no Relatório de Execução Relatório de Execução do PPA Documento em que são registradas as ações orçamentárias executadas até aquele momento.

SEI-Registrar solicitação de suplementação Despacho sobre suplementação
de crédito Documento elaborado pela Área de Planejamento Orçamentário do órgão concedente, com o propósito de solicitar a realização da suplementação de crédito.

SEI-Analisar viabilidade de suplementação Despacho sobre suplementação
de crédito Documento por meio do qual a Autoridade Competente se manifesta sobre a viabilidade de realizar a suplementação de crédito proposta.

SEI-Notificar suspensão a órgão demandante Ofício Documento, redigido pelo Departamento de Administração e Finanças do órgão concedente, para comunicar ao órgão executante sobre eventual suspensão de despesa.
SEI-Elaborar Minuta de Decreto de
Suplementação

Decreto de Suplementação de
Crédito Documento elaborado pela Superintendência de Orçamento – SUBPLO com os termos da suplementação de crédito.

SEI-Analisar tipo de despesa Despacho sobre Autorização de
Despesa Documento elaborado pela Área de Planejamento Orçamentário do órgão concedente com análise sobre despesa.

SEI-Realizar Descentralização para
executante/Logística/Tesouro

Nota de Descentralização de
Crédito Documento gerado pelo Sistema SIAFE, atestando a realização da descentralização de crédito.

SEI-Elaborar Minuta de Resolução Conjunta Minuta de Resolução Conjunta Documento elaborado pela Área de Planejamento Orçamentário do órgão concedente com os termos da descentralização de crédito. Tal Minuta deverá ser assinada pelo
secretário do órgão concedente e pelo secretário do órgão executante.

SEI-Notificar descentralização/
combustível/concessionárias Ofício Documento redigido pela Área de Planejamento Orçamentário do órgão concedente, a fim de comunicar a realização da descentralização de crédito ao órgão executante.

BASE LEGAL:

Decreto Estadual 42.436, de 30 de abril de 2010 - Dispõe sobre a descentralização da Execução de créditos orçamentários, regulamenta a Lei 5.428, de 01 de Abril de 2009, e dá outras providências.
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