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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 Prestação de Contas da Descentralização de Crédito tem como finalidade promover, após o término de vigência, a prestação de contas de descentralização de créditos orçamentários no âmbito da Administração Pública do
Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro. Para um melhor entendimento de termos utilizados no Relatório, segue explicação:
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CONCEDENTE - órgão ou entidade responsável pela descentralização de créditos orçamentários, de sua titularidade, destinados à realização de uma ação de governo pactuada;
EXECUTANTE - órgão ou entidade investida do poder de executar os créditos orçamentários descentralizados para realização de uma ação de governo pactuada.

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

Órgão ou Entidade executante
Autuar o processo;
Apresentar documentação exigida para a prestação de contas;
Encerrar processo.

COSEA ou Setor equivalente do Órgão Concedente Analisar documentação apresentada pelo órgão executante;
Notificar órgão executante quando houver irregularidade na Prestação de Contas.

Ordenador de Despesa do Órgão concedente
Analisar Regularidade da aplicação dos recursos;
Solicitar notificação do órgão que apresenta prestação de contas irregular;
Solicitar instauração do processo de Tomada de Contas.

 

MACROPROCESSO
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DESCRIÇÃO DOS PROCESSOS

Processo   Descrição do Processo
Enviar documentação Processo que descreve as atividades realizadas no envio da documentação pelo órgão executante da descentralização de Crédito.
Analisar Documentação Processo que descreve as atividades realizadas na Análise de documentação apresentada para prestar contas.
Analisar Cumprimento das Exigências Processo que descreve as atividades realizadas na Análise de Cumprimento das exigências.

 
PROCESSO ENVIAR DOCUMENTAÇÃO

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
 

Atividade Descrição da Atividade

SEI - Autuar processo

O Órgão executante deverá autuar processo de prestação de contas da descentralização, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias após o término da vigência da Resolução Conjunta ou Portaria da
descentralização. Ressalta-se que o prazo para entrega da prestação de contas final à concedente nos casos de aquisição de combustível, de serviços de concessionárias, de comunicação social e de obras
ou serviços de engenharia gerenciados pela EMOP será de até 180 (cento e oitenta) dias após o térmico da vigência da Resolução Conjunta ou Portaria da descentralização, segundo Art. 5 ° , parágrafo
único da IN AGE 24/2013.



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

https://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador.php?acao=base_conhecimento_visualizar&id_base_conhecimento=316&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000566&infra_hash=a5d75434df51aaeb08e2… 4/8

Atividade Descrição da Atividade

SEI – Anexar Documentos

Autuado o processo, deverão ser inseridos no momento da autuação os seguintes documentos, segundo a IN AGE 24/2013:
I. Ofício/Despacho da executante encaminhando a prestação de contas ao titular da concedente e discriminando os documentos apresentados;
II. Cópias da Resolução Conjunta ou Portaria e de sua publicação no Diário Oficial, conforme Anexo do Decreto nº 42.436, de 30 de abril de 2010;
III. Plano de Trabalho, ou similar, quando couber;
IV. Cópia da(s) NC(s) – Nota(s) de Movimentação de Crédito;
V. Relatório de Cumprimento do Objeto, elaborado e subscrito pelo setor que acompanhou a execução do objeto da descentralização;
VI. Relatório de Execução Físico-Financeira Trimestral e Final, elaborado e subscrito pelo setor que acompanhou a execução do objeto da descentralização;
VII. Relação de Bens, quando couber;
VIII. Relação de Pagamentos das despesas realizadas na execução do objeto da descentralização orçamentária; 
IX. Cópia do termo de aceitação definitiva da obra ou serviço de engenharia, cujas obras/serviços estiverem concluídos; 
X. Fotos do Objeto, quando couber; 
XI. Cópia do Comunica ou ofício que demonstre a informação de que a executante solicitou à concedente que este providencie as anulações da descentralização, quando houver sobra ou não utilização de
crédito orçamentário; 
XII. Declaração do Ordenador de Despesas da executante quanto à correta aplicação dos recursos descentralizados; 
XIII. Relatório da COSEA da executante.

 
 
 

 
PROCESSO ANALISAR DOCUMENTAÇÃO
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Atividade Descrição da Atividade
SEI-Analisar Documentação Recebida a documentação, a COSEA do órgão concedente do crédito orçamentário deverá analisar a documentação e emitir Relatório de análise.
SEI-Analisar Regularidade da aplicação
dos recursos É necessária a manifestação do Ordenador, através de Despacho de análise, sobre a documentação e consequentemente sobre a regularidade da aplicação dos recursos descentralizados.

SEI- Solicitar notificação Caso seja identificada irregularidade na prestação de contas apresentada pelo executante, o órgão concedente deverá notificá-lo.
SEI-Notificar a executante Conforme explicitado anteriormente, a executante será notificada a fim de regularizar a prestação de contas.  A COSEA ou setor equivalente comunica a executante sobre a irregularidade e os pontos a serem sanados.
SEI-Encaminhar processo Não havendo irregularidade na prestação de contas apresentada, o processo é encaminhado ao órgão executante, responsável pela abertura do processo, para que proceda com o encerramento do processo.
SEI – Encerrar processo O órgão executante encerra o processo de Prestação de Contas da descentralização.

SEI-Encaminhar prestação de Contas O processo de prestação de contas final ficará arquivado no órgão de origem à disposição dos órgãos de controle interno e externo para efeito de fiscalização e auditoria a qualquer tempo. Sendo assim, quando
solicitado o processo é reaberto e enviado ao interessado.

 
 
 

ANALISAR CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Atividade Descrição da Atividade
SEI- Enviar documentação A executante deverá enviar documentação a fim de cumprir as exigências, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, conforme Art. 7 ° da IN AGE 24.
SEI- Analisar processo A COSEA ou órgão equivalente analisa o processo a fim de verificar o cumprimento das exigências.
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Atividade Descrição da Atividade
SEI- Analisar cumprimento das
exigências Assim como a análise pela COSEA, o ordenador emite análise sobre o processo.

SEI-Solicitar instauração de Tomada
de Contas Caso as exigências não tenham sido cumpridas, o Ordenador de Despesas do órgão concedente deverá solicitar à COSEA, ou órgão equivalente, que seja providenciada a instauração do processo de Tomada de contas. 

SEI-Encaminhar processo Na situação da irregularidade mantida, o processo é encaminhado ao órgão executante para o encerramento e concomitantemente é instaurado processo de Tomada de contas.
SEI – Encerrar processo O órgão executante encerra o processo de Prestação de Contas da descentralização.
SEI-Encaminhar processo Não havendo irregularidade na prestação de contas apresentada, o processo é encaminhado ao órgão executante, responsável pela abertura do processo, para que proceda com o encerramento do processo.
SEI-Encerrar processo O órgão executante encerra o processo de Prestação de Contas da descentralização.

SEI-Encaminhar prestação de Contas O processo de prestação de contas final ficará arquivado no órgão de origem à disposição dos órgãos de controle interno e externo para efeito de fiscalização e auditoria a qualquer tempo. Sendo assim, quando solicitado
o processo é reaberto e enviado ao interessado.

 
 

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS TRAMITADOS NO PROCESSO

Atividade Nome do documento Descrição do documento

Anexar documentos Despacho de Encaminhamento de
Documento

Ao autuar processo, os documentos necessários para a
prestação de contas são inseridos no SEI e encaminhados
através de um Despacho ou Ofício de encaminhamento
de Documento.

Enviar Documentação Ofício de encaminhamento de
Documento

Ao autuar processo, os documentos necessários para a
prestação de contas são inseridos no SEI e encaminhados
através de um Despacho ou Ofício de encaminhamento
de Documento.

SEI-Analisar documentação Relatório de Análise
Documento emitido pela COSEA, ou setor equivalente,
manifestando a análise feita da documentação enviada
pelo órgão executante.

SEI-Analisar regularidade da
aplicação dos recursos Despacho de Análise

Documento emitido pelo Ordenador de Despesa,
manifestando a análise feita da documentação enviada
pelo órgão executante.

SEI-Notificar o executante Despacho de Notificação Documento que traz a notificação ao órgão acerca da
irregularidade da prestação de Contas.

SEI-Encaminhar processo Despacho de encaminhamento de
processo

Despacho utilizado para encaminhar o processo inteiro
ao órgão.

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

SEI-Analisar documentação Relatório de Análise
Documento emitido pela COSEA, ou setor equivalente,
manifestando a análise feita da documentação enviada
pelo órgão executante.

SEI-Analisar regularidade da
aplicação dos recursos Despacho de Análise

Documento emitido pelo Ordenador de Despesa,
manifestando a análise feita da documentação enviada
pelo órgão executante.

SEI-Encaminhar processo Despacho de encaminhamento de
processo

Despacho utilizado para encaminhar o processo inteiro
ao órgão.

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

BASE LEGAL:

Instrução Normativa AGE n.º 24, de 10 de setembro de 2013 - Estabelece normas de organização e apresentação das Prestações de Contas de Descentralização de Créditos Orçamentários no âmbito do Poder Executivo do Estadual.

Instrução Normativa AGE n.º 25, de 31 de janeiro de 2014 - Altera e acresce dispositivos em Instruções Normativas.

Instrução Normativa AGE n.º 27, de 31 de janeiro de 2014 - Altera dispositivos da Instrução Normativa n° 24/2013.
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