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Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado da Casa Civil e Governança

Superintendência de Gestão por Processos

 
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 consiste na elaboração, pelos órgãos e entidades do estado, do plano de investimentos, através de formulário padrão, que deve tramitar entre os setores internos responsáveis pelo planejamento de todos os recursos necessários à
realização do projeto de investimento.
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PAPÉIS E RESPONSABILIDADES
 

 
Papel   Descrição de Responsabilidades

Coordenadoria de captação e investimento

Elaborar e solicitar o preenchimento do Formulário de investimento;
Analisar os Formulários preenchidos pelas setoriais;
Consolidar o Plano anual de investimento;
Publicar o Plano Anual de investimento.

Setorial Preencher Formulário de investimento;
Revisar e ajustar o Formulário quando necessário.

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Relações Internacionais -SEDEERI Analisar as características do Formulário de investimento quanto ao aspecto de Parceria Público Privada (PPP).
Subsecretaria de Patrimônio Analisar e encaminhar resposta a respeito de recurso imóvel solicitado.
 

MACROPROCESSO

 

 

 

 

 

DESCRIÇÃO DOS PROCESSOS

Processo   Descrição do Processo
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Processo   Descrição do Processo
Solicitar Elaboração de Proposta de investimento Consiste no processo de solicitação da elaboração da proposta de investimento pela coordenaria de Captação e Investimento.
Elaborar Proposta de Investimento Consiste no processo de elaboração da proposta de investimento realizado pelo Setorial.
Consolidar Plano Anual de Investimento Consiste no processo de análise das características e consolidação do investimento pela coordenadoria de Captação e Investimento.
Analisar Disponibilidade Orçamentária dos investimentos Processo realizado pela área central de orçamento.
Publicar Plano Anual de Investimento Consiste no processo de publicação anual de investimento
Captar Recursos de Fontes externas Consiste no processo de captação de Recursos de Fontes externas realizado pela coordenadoria de Captação e Investimento.

 

Solicitar Elaboração de Proposta de investimento

 

 

Descrição das atividades

 
Atividade Descrição da Atividade
SEI-Autuar processo A coordenadoria autua o tipo processual “ Elaboração de do Plano anual de Investimento” no Sistema SEI! RJ.
SEI-Anexar Formulário Feita a autuação, a coordenadoria deverá anexar ao processo o documento externo “Formulário de proposta de Investimento”. O Formulário será o documento utilizado pelas setoriais para definição do investimento.

SEI- Solicitar Preenchimento A coordenadoria encaminha o processo para a setorial que procederá com a elaboração do Formulário de Proposta de Investimento.
 

 
 
Elaborar Proposta de Investimento
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Atividade Descrição da Atividade
SEI-Encaminhar Formulário O Gestor de investimento da setorial, de posse da documentação recebida, encaminhará o Formulário para o responsável pela descrição do investimento.
SEI- Preencher Formulário A Unidade Técnica responsável pelo investimento procederá com o preenchimento do Formulário encaminhado.

SEI-Encaminhar Formulário

Havendo necessidade de análise do investimento pelo Gestor, o processo será encaminhado para revisão, o processo poderá ser revisado pelo:

1. Gestor Logístico ou;
2. Gestor do Patrimônio imóvel ou;
3. Gestor de Pessoas.

SEI-Revisar Formulário De posse do Formulário preenchido, o Gestor logístico analisará o documento e emite um despacho de revisão com as considerações relativas a sua área de atuação.
SEI-Revisar Formulário De posse do Formulário preenchido, o Gestor de patrimônio imóvel analisará o documento e emite um despacho de revisão com as considerações relativas a sua área de atuação..
SEI-Revisar Formulário De posse do Formulário preenchido, o Gestor de pessoas analisará o documento e emite um despacho de revisão com as considerações relativas a sua área de atuação.

SEI-Encaminhar Formulário
revisado O Formulário preenchido e revisado, quando necessário, e  sem necessidade de retorno à Unidade Técnica para revisão, segue para ciência e aprovação.

SEI-Tomar ciência A Unidade Técnica responsável toma ciência da versão atualizada do Formulário.
SEI- Aprovar Formulário O Titular da pasta da Setorial recebe o processo com o formulário – versão final e procederá com a aprovação.
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Atividade Descrição da Atividade
SEI – Analisar Formulário O processo será encaminhado à Coordenadoria de Captação e Investimento para análise acerca do correto preenchimento do Formulário.

SEI-Realizar ajustes Identificada necessidade de ajustes, o gestor de investimento procederá com a adequação. Se necessário encaminhará o processo para os responsáveis na setorial e depois encaminhará para a coordenadoria de captação e
investimentos.

 
 
 
Consolidar Plano Anual de Investimento
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Atividade Descrição da Atividade
SEI-Autuar 
processo

A coordenadoria autuará um novo processo, em que constarão os processos recebidos das setoriais, reunindo-os em um “processo-mãe” de elaboração do
Plano Anual de Investimento

SEI-Relacionar
processos  A junção dos processos definida anteriormente será realizada através da funcionalidade “Relacionamento de processo” no SEI.

Analisar
Investimentos Nessa análise, a coordenadoria terá como base os parâmetros de viabilidade do Investimento.

SEI- Encaminhar
Formulário A partir da análise, se for constatada a previsão de recurso imóvel o formulário é encaminhado à Subsecretária de Patrimônio. 

SEI- Analisar
Formulário O setor central de Patrimônio analisará a situação dos imóveis e encaminhará resposta.

SEI- Analisar
Informação

De posse do despacho emitido pela área de patrimônio, a coordenadoria analisa a informação sobre o imóvel e verifica se tal informação pode
alterar o campo de recurso do imóvel. Em caso de alteração, o processo é encaminhado para a setorial a fim de proceder com os ajustes
necessários.

SEI- Revisar
Formulário

A setorial procede com os ajustes do Investimento, consultando os responsáveis da área. Feita a atualização, o processo é devolvido à
coordenadoria para a continuação da análise e consolidação dos investimentos.

SEI- Analisar
Investimentos

Outro aspecto analisado pela coordenadoria é se o investimento possui característica de PPP. Existindo essa condição, o Formulário é enviado, por ofício,
para análise da SEDEERI

SEI-Encaminhar
Formulário  Formulário encaminhado para análise da secretaria competente

Analisar
Característica de
investimento-PPP

Processo realizado pela SEDEERI.

SEI-Consolidar
Investimentos Feita as análises nos aspectos mencionados anteriormente, a coordenadoria procederá com a consolidação dos Formulários recebidos das setoriais.

SEI- Anexar
planilha A planilha consolidada dos investimentos é anexada ao processo como documento externo.

 
 
 
 
Analisar Características do investimento- PPP
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Atividade Descrição da Atividade

SEI- Analisar
características do
investimento

SEDEERI analisa o Formulário enviado pela coordenadoria e encaminha resposta à coordenadoria, ao mesmo tempo, se o investimento
realmente tiver característica de PPP, o processo será tratado pela SEDEERI, órgão responsável pelos investimentos com essas características.
Caso o investimento não se confirme como PPP, a SEDEERI encaminhará resposta à Setorial.

Acompanhar
investimento PPP  Trata-se de processo realizado pela SEDEERI.

SEI-Encaminhar
resposta A SEDEERI encaminhará resposta à Setorial, a respeito da não confirmação do investimento como PPP.

SEI-Tomar ciência
da negativa

A Setorial tomara ciência que o investimento especificado não está em conformidade com as características de um investimento PPP. A partir da resposta, a
setorial poderá ajustar o investimento a fim de se adequar às características de PPP. Feito isso, o processo será tratado pela SEDEERI.

SEI- Ajustar
investimento

Caso a setorial decida pela continuidade do investimento, mas não como parceria pública privada, procederá com o ajuste das características do Formulário
e enviará para nova análise da coordenadoria de captação e investimento.

SEI- Comunicar
Desistência A setorial decidindo pela não continuidade do investimento comunicará através de um despacho direcionado à Coordenadoria

SEI- Encerrar
processo O processo referente à setorial que optou pela não continuidade do investimento será encerrado.

 
 
Publicar Plano Anual de Investimento
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Atividade Descrição da Atividade

SEI-Consolidar
Plano anual de
investimento

 Após a análise do orçamento central e constatado os investimentos que possuem cobertura orçamentária, a coordenadoria consolidará o Plano
anual de investimento com a relação final dos investimentos aprovados

Publicar Plano
anual de
investimento

O Plano anual de investimento será publicado a fim de dar transparência ao processo.

SEI-Anexar
Publicação A publicação será inserida ao processo para registro.

SEI- Encerrar
processo Finaliza o processo, a coordenadoria procede com o encerramento do processo mãe aberto e os processos das setoriais que foram relacionados.

 
 
 
 
 
 

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS TRAMITADOS NO PROCESSO

Atividade Nome do documento Descrição do documento

Anexar
Formulário

Formulário de Proposta
de investimento

Formulário elaborado pela coordenadoria de captação e
investimento com informações a serem inseridas sobre os
investimentos.

Encerrar
Processo

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

BASE LEGAL:
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Decreto 46.666 de 2019
Resolução Casa Civil 44 de 11/07/2019.

Criado por madsantos, versão 1 por madsantos em 30/09/2019 10:45:03.


