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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?

Entrega de imóvel a órgãos estaduais é um procedimento realizado pela Superintendência de Patrimônio (SUPPAT), a fim de des�nar o imóvel para ocupação por órgão integrante da Administração Estadual. Realizada a entrega, o imóvel
estará sob a guarda do órgão solicitante, devendo ser u�lizado exclusivamente nas a�vidades de competência da repar�ção.
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Dono do Processo: Subsecretaria de Gestão - SUBGEST

Responsável pelas informações con�das nesta base: Superintendência de Patrimônio - SUPPAT 

Nível de Acesso: Público

PAPÉIS E RESPONSABILIDADES

 
Papel   Descrição de Responsabilidades

Órgão solicitante
1- Ao demonstrar interesse em ocupar imóvel pertencente ao Estado, o órgão solicitante deverá preencher o Formulário de solicitação de imóvel;
2- Assinar o Termo de entrega e recebimento celebrado entre as partes;
3- Assinar o Termo de entrega da posse e chaves do imóvel. 

Equipe de Gestão da informação- EGI

1- Quando o órgão não u�lizar o sistema SEI, é responsável pela autuação do processo;
2- Analisar as solicitações de imóveis manifestando-se sobre a disponibilidade ou não do imóvel;
3- Consultar cadastro do imóvel;
4- Verificar a ocupação do imóvel nos sistemas relacionados;
5- Iden�ficar e listar os imóveis disponíveis correspondentes às solicitações genéricas;
6- Anexar o�cio de resposta ao SEI;
7- Atualizar as bases de dados u�lizadas.

Coordenadoria de Gestão Patrimonial - COGEPAT
1- Analisar relação de imóveis;
2- Analisar a resposta da EGI quanto a solicitação do imóvel;
3- Encerrar processo nos casos onde a mudança da guarda do imóvel não é aceita pelo órgão ocupante.

Superintendente de Patrimônio
1- Analisar as situação de ocupação do imóvel;
2- Encerrar processo nos casos da manutenção da ocupação pelo órgão atual;
3- Verificar manifestação jurídica.

Subsecretário de Gestão

1- Formalizar resposta a solicitação de imóvel;
2- Encerrar processo após resposta á solicitação genérica;
3- Consultar órgão ocupante sobre situação da ocupação por meio de o cio;
4- Deliberar sobre a ocupação do imóvel;
5- Solicitar análise jurídica;
6- Solicitar autorização a celebração do Termo de entrega;
7- Solicitar assinatura do termo de entrega;
8- Assinar o Termo de entrega e recebimento celebrado entre as partes;
9- Formalizar entrega da posse e chaves.

Assessoria Jurídica Ocupacional

1- Elaborar minuta do Termo de entrega e recebimento e versão final do Termo de entrega e recebimento;
2- Ajustar minuta quando necessário;
3- Solicitar autorização para celebração do Termo;
4- Proceder com o registro e a publicação do Termo;
5- Elaborar Relatório de Contabilidade Analí�ca e informar sua geração a COSEC;
6- Atualizar SIGFIS;
7- Disponibilizar documentação ou acesso a ela ao solicitante do imóvel.

 

MACROPROCESSO
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DESCRIÇÃO DOS PROCESSOS

Processo   Descrição do Processo
Solicitar imóvel público Processo que descreve as a�vidades realizadas na solicitação de imóvel por órgão integrante da administração pública
Analisar disponibilidade e ocupação de imóvel público Processo que descreve as a�vidades realizadas na análise da disponibilidade à ocupação do imóvel pelo solicitante
Emi�r Termo de entrega e recebimento Processo que descreve as a�vidades realizadas na emissão do Termo de Entrega e Recebimento celebrado com o órgão
Atualizar informações sobre ocupação de imóveis Processo que descreve as a�vidades realizadas na u�lização das informações sobre ocupação de imóveis no arquivo e sistemas u�lizados
Emi�r Termo de entrega da posse e chaves Processo que descreve as a�vidades realizadas na emissão do Termo de entrega da posse e chaves

SOLICITAR IMÓVEL PÚBLICO
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Processo Descrição do Processo

Preencher Formulário de
solicitação de imóvel

Os órgãos que não u�lizam o SEI devem preencher o "Formulário de solicitação de Imóvel" disponível no Portal SUBGEST e encaminha-ló ao protocolo da SEFAZ, juntamente com o o�cio de solicitação de imóvel.
O Formulário de solicitação de Imóvel deverá ser preenchido com os seguintes dados:
(1) Órgão ou en�dade solicitante;
(2) Endereço do solicitante;
(3) Telefone do solicitante;
(4) Nome do servidor responsável;
(5) A�vidade fim do órgão solicitante;
(6) Número do processo administra�vo ou o�cio, caso haja solicitação anterior para o mesmo pleito;
(7) Quando se tratar de solicitação de imóvel específico, deverão ser informados o endereço e/ou o número FIP do imóvel; e
(8) Caso se trate de solicitação genérica, solicitação que não designa o endereço do imóvel desejado, informando apenas as caracterís�cas e/ou localização aproximada, deverão ser indicados cidade/bairro de interesse, a
quan�dade de servidores que serão abrigados, a metragem aproximada, a descrição resumida da estrutura dos setores que serão instalados e outras necessidades rela�vas ao imóvel.

SEI - Solicitar imóvel Caso o órgão u�lize o SEI, o procedimento de preenchimento do formulário constará no sistema. Sendo assim, a solicitação é recebida via SEI e encaminhada para análise.

SEI - Autuar processo Recebido o formulário, o protocolo procede com a autuação do processo.

 

ANALISAR DISPONIBILIDADE E OCUPAÇÃO DE IMÓVEL PÚBLICO
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Processo Descrição do Processo

SEI - Analisar solicitação de
imóvel A equipe de Gestão da informação (EGI) analisa a solicitação e avalia a disponibilidade de imóveis, consultando as fontes disponíveis conforme sinalizado no desenho do processo.

SEI - Manifestar-se sobre
indisponibilidade de imóveis Caso não haja imóvel disponível, a EGI informa a indisponibilidade por meio de despacho.

Consultar Cadastro Tratando-se de uma solicitação genérica de imóvel e havendo imóveis disponíveis, a EGI consulta o Sistema SISPAT, a fim de selecionar imóveis que possam atender às caracterís�cas solicitadas, e a planilha “Extração SISPAT”
para obter informações complementares. Em seguida, lista, em formato “Excel”, os imóveis encontrados com as caracterís�cas solicitadas.

SEI - Analisar Relação de imóveis No caso de solicitação genérica, a coordenadora de gestão patrimonial analisa a relação de imóveis enviada pela EGI.

SEI - Analisar solicitação de
imóvel

É elaborada minuta de o�cio de resposta indicando a disponibilidade de imóvel com a relação de imóveis disponíveis. 
Quando se tratar de imóvel indisponível, a coordenadora elabora minuta de o�cio, a fim de relatar a indisponibilidade do imóvel.

SEI - Formalizar resposta à
solicitação de imóvel O subsecretário assina o�cio comunicando ao órgão a resposta sobre solicitação de imóvel.

SEI - Encerrar processo O processo é encerrado e o o�cio encaminhado ao solicitante.

SEI - Verificar situação de
ocupação do imóvel

Para solicitação de imóvel específico e disponível, a EGI verifica se existe alguma solicitação anterior referente ao mesmo imóvel que esteja sob análise. Para tal, o servidor deverá acessar o SISPAT e o Redmine.
Havendo pedido anterior de outro solicitante, a EGI anexa ao SEI a tela do SISPAT indicando tal ocorrência.
Também é verificado se há Termo de Entrega e recebimento vigente relacionado ao imóvel.
O servidor deverá consultar as seguintes fontes de informação:
(1) Registro do imóvel no Sistema SISPAT;
(2) Livros de Termos; e
(3) Planilha Excel “LTPERJ1”. Trata-se de planilha de controle man�da pela Equipe de Regulação Jurídica e Ocupacional.

SEI – Autuar processo O processo de Entrega e recebimento de imóveis também pode ser iniciado quando iden�ficada a necessidade de regularização de imóvel, nestes casos, o processo é autuado pela superintendente de patrimônio.

SEI - Analisar situação de
ocupação do imóvel A superintendente de patrimônio analisa as informações encontradas pela EGI sobre a ocupação do imóvel. Nessa análise podem ser iden�ficadas 3 situações: mudar ocupação, manter ocupação ou o imóvel estar ocupado.

SEI - Consultar órgão ocupante Quando a superintendente opta pela mudança na ocupação, o subsecretário de logís�ca e patrimônio gera um o�cio para consulta ao órgão sobre interesse de permanecer no imóvel.

SEI - Analisar manutenção da
guarda do imóvel Caso o órgão consultado u�lize o SEI, ele responderá se tem interesse no imóvel.

SEI - Anexar o�cio ao processo Caso o órgão consultado não u�lize o SEI, o o�cio de consulta será encaminhado fisicamente e ao retornar, será anexado ao SEI.

SEI - Deliberar sobre ocupação Quando o órgão consultado tem interesse em permanecer com a guarda do imóvel, o subsecretario de Gestão delibera sobre quem vai ocupar o imóvel.

SEI - Encerrar processo Para o caso citado na a�vidade acima, o processo é encerrado.

SEI - Formalizar resposta à
solicitação de imóvel Quando a superintendente opta pela manutenção da atual ocupação, o Subsecretario de Gestão.

SEI - Solicitar vistoria Com a resposta posi�va em favor do solicitante, a superintendente de patrimônio solicita a realização de vistorias.

SEI - Solicitar elaboração da
minuta do termo Em paralelo, também informa a AJO que a minuta do termo de entrega e recebimento deve ser elaborada.

SEI - Elaborar minuta de termo Quando não existe interesse do órgão pelo imóvel, o processo segue para a elaboração da minuta de celebração de termo com o novo solicitante.
O mesmo ocorre quando a deliberação sobre ocupação é favorável ao novo solicitante.
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Processo Descrição do Processo

Avaliar necessidade de
realização de vistoria

Processo que descreve as a�vidades necessárias para realizar a vistoria do imóvel solicitado.
 

SEI - Solicitar análise jurídica O subsecretário de Gestão solicita a análise jurídica da minuta do Termo de entrega e recebimento.

SEI - Elaborar Despacho A SUPPAT elabora despacho de encaminhamento de processo para apreciação da ASSJUR.

SEI - Deliberar sobre a
juridicidade do termo

Analisa o processo e delibera sobre a juridicidade do Termo de Entrega e Recebimento. A deliberação da ASSJUR/SEFAZ ou Setor Equivalente assumirá a forma de Parecer Jurídico, que poderá exprimir posicionamento
posi�vo ou nega�vo em resposta à solicitação de entrega de imóvel.

SEI - Verificar manifestação
jurídica A superintendente de patrimônio verifica a resposta da análise jurídica e, caso haja necessidade de ajustes encaminha para AJO.

SEI - Ajustar minuta Uma vez realizada a adequação solicitada, a AJO encaminha a nova versão da Minuta de Termo para a SUPPAT, que reenviará o processo à AJUPLAG para uma nova análise.
 
 

AVALIAR NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE VISTORIA

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Processo Descrição do Processo

SEI - Analisar solicitação

A coordenadoria recebe o pedido de realização de vistoria.
A vistoria tem como obje�vo verificar detalhes sobre a ocupação e o estado de conservação do imóvel.
Quando não for possível realizar a vistoria devido situações adversas, a coordenadoria elabora despacho jus�ficando a impossibilidade de realizar a vistoria. Esse procedimento evita que o processo seja interrompido, uma vez que,
assim que possível, a vistoria é realizada e as informações anexadas ao processo.

SEI - Realizar vistoria A coordenadoria de monitoramento e avaliação patrimonial realiza as vistorias.

SEI - Anexar relatórios
de vistoria Após a realização das vistorias, os relatórios são anexados ao processo no SEI.

EMITIR TERMO DE ENTREGA E RECEBIMENTO
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Processo Descrição do Processo

SEI -  Solicitar autorização para
celebração
do Termo

Assessoria jurídica elabora despacho de encaminhamento do processo ao �tular da SUBGEST. Por meio de tal despacho, o �tular da SUBGEST solicita que o �tular da SEFAZ encaminhe o processo para autorização do
Governador. Redige despacho do �tular da SEFAZ direcionado ao Governador, cuja finalidade é solicitar a autorização para a celebração do Termo de Entrega e Recebimento.
Quando há necessidade de revogação de termo existente, a AJO elabora autorizo com revogação.
Obs: O Autorizo do Governador é peça imprescindível ao processo, pois a lei prevê que “a alienação e a aquisição de imóveis, bem como a sua u�lização por repar�ções estaduais ou por terceiros, dependerão de
autorização do Governador.” (Lei Complementar nº 8, de 25 de outubro de 1977, art. 5º, Parágrafo único).

SEI - Solicitar autorização a
celebração do Termo de entrega O subsecretário de Gestão assina o despacho solicitando a autorização da celebração do termo;

SEI - Sugerir aprovação do Termo
de entrega O Secretário de Fazenda e Planejamento sugere a aprovação do termo de entrega e recebimento ao Governador.

SEI - Autorizar celebração do
Termo de entrega O governador autoriza a celebração do Termo de entrega e o termo é publicado no D.O.

SEI - Finalizar termo de entrega e
recebimento Assessoria jurídica ocupacional finaliza o Termo de Entrega e Recebimento do Imóvel, observados eventuais ajustes solicitados anteriormente pela AJUPLAG.

SEI - Solicitar a assinatura do
termo Por meio de um o�cio, o subsecretário solicita a assinatura do termo pelo órgão solicitante.

SEI - Assinar termo de entrega e
recebimento Responsável pelo órgão solicitante assina o termo.

SEI - Assinar termo de entrega e
recebimento Assinado o Termo pelo órgão solicitante, o subsecretário de gestão realiza a assinatura do Termo.

ATUALIZAR INFORMAÇÕES SOBRE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Processo Descrição do Processo

Registrar termo O termo celebrado é registrado nos livros cartoriais.
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Processo Descrição do Processo

SEI - Publicar extrato de termo

Elaborar Extrato do Termo de Entrega e Recebimento para publicação via E-dofs. No Extrato do Termo constam as seguintes informações:
1. Livro Cartorial e o número das folhas em que o Termo haja sido registrado;
2. Número do Termo;
3. Partes signatárias;
4. Objeto do Contrato;
5. Endereço;
6. Data de Assinatura;
7. Número do Processo Administra�vo.

Elaborar relatório de contabilidade analí�ca A AJO elabora o relatório de contabilidade analí�ca para envio a COSEC.

Encaminhar relatório a COSEC O relatório elaborado é encaminhado a COSEC.

Atualizar SIGFIS Atualiza as informações rela�vas à entrega do imóvel no Sistema SIGFIS do TCE.

SEI - Disponibilizar documentação ao
solicitante

Paralelamente, envia ao �tular do órgão solicitante, por guia de remessa, a publicação do Extrato de Termo de Entrega e Recebimento e cópia do Termo ou disponibiliza um acesso para a consulta do processo
ao SEI.

Tomar ciência da publicação do extrato O solicitante que u�liza o SEI toma ciência da publicação do extrato.

Atualizar informações Atualiza o SISPAT e Redmine com as informações atualizadas do imóvel cedido.

 

EMITIR TERMO DE ENTREGA DA POSSE E CHAVES
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Processo Descrição do Processo

SEI - Formalizar entrega da posse e chaves Elabora Termo de Entrega de chaves. Nesse ponto, cabe ressaltar que, em algumas situações, não será possível realizar a entrega de chaves.
A entrega de terreno cons�tui um exemplo desse �po de circunstância. Nesses casos, não será elaborado o Termo de Entrega de chave.

SEI - Formalizar entrega da posse e chaves O subsecretário assina o termo formalizando a entrega e solicitando a assinatura do responsável pelo órgão solicitante.

SEI - Assinar termo de entrega de chave Elaborado o termo e assinado pela coordenadora, solicita-se assinatura do termo ao órgão solicitante.

SEI - Monitorar encargos Envia o processo à Equipe de monitoramento de encargos, para que seja realizado o monitoramento dos encargos rela�vos ao imóvel entregue.

SEI - Encerrar processo Finalizada a vigência do termo, o processo é encerrado.

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS TRAMITADOS NO PROCESSO

Processo A�vidade Documento Descrição do documento
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Processo A�vidade Documento Descrição do documento

Solicitar imóvel público

Preencher Formulário de
solicitação de imóvel

Formulário de Solicitação de
Imóvel Formulário disponível para os órgãos integrantes da Administração Estadual, no qual as caracterís�cas da solicitação são especificadas.

SEI - Autuar processo -
Solicitante/EGI Termo de abertura de processo Documento que formaliza a abertura do processo administra�vo.

Analisar disponibilidade e ocupação
de imóvel público

SEI - Manifestar-se sobre a
indisponibilidade de
Imóvel.

Despacho sobre resposta a
solicitação de imóvel Documento declarando a resposta sobre a solicitação de imóvel.

SEI - Analisar solicitação de imóvel O�cio O�cio gerado pela Superintendente de patrimônio e assinado pelo subsecretário.

SEI - Formalizar resposta à
solicitação de imóvel O�cio O�cio assinado pelo subsecretário de gestão e enviado ao órgão, comunicando a indisponibilidade do imóvel ou a disponibilidade do mesmo.

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

SEI - Verificar situação de ocupação
do imóvel

Despacho sobre situação de
ocupação do imóvel Documento descrevendo a situação de ocupação do órgão.

SEI - Analisar situação de ocupação
do imóvel

Despacho de Análise de Situação
de Ocupação Documento contendo a análise sobre a situação de ocupação do órgão.

SEI - Analisar situação de ocupação
do imóvel O�cio O�cio assinado pelo subsecretário de gestão e enviado ao órgão, comunicando a indisponibilidade do imóvel ou a disponibilidade do mesmo.

SEI - Solicitar elaboração do termo Despacho de Solicitação de
Elaboração do Termo Documento solicitando elaboração do termo.

SEI - Consultar órgão ocupante O�cio Documento u�lizado para consultar órgão a respeito do interesse em permanecer com a guarda do imóvel ou interesse em manter o pedido. 

SEI - Analisar manutenção da
guarda do imóvel O�cio O�cio contendo a resposta do ocupante atual do imóvel sobre interesse em con�nuar com a guarda do mesmo.

SEI - Elaborar minuta de termo Minuta do Termo de Entrega e
Recebimento Minuta padrão de termo de entrega e recebimento de imóvel com as cláusulas do contrato a ser celebrado e notas explica�vas.

SEI - Elaborar minuta do termo Conclusivo/ promoção AJO Documento direcionado ao subsecretário da SUBGEST, apresenta um breve resumo da solicitação apresentada e as razões para conceder a
guarda do imóvel.

SEI - Analisar solicitação de vistoria
Despacho de jus�fica�va para não
realização de
vistoria

Documento contendo a jus�fica�va para não realização de vistoria.

SEI - Solicitar análise jurídica Despacho de solicitação de
análise jurídica Despacho de encaminhamento de processo solicitando análise de juridicidade da minuta do Termo de entrega e recebimento.

SEI - Deliberar sobre a juridicidade
do termo

Parecer jurídico de lavratura de
termo de entrega

Parecer emi�do pela AJUPLAG com a análise da minuta do Termo de entrega e recebimento. O parecer poderá exprimir posicionamento
posi�vo ou nega�vo em resposta à solicitação de entrega de imóvel.

Emi�r termo de entrega e
recebimento

SEI - Solicitar autorização para
celebração do Termo
- AJO

Despacho sobre autorização para
lavratura de termo - autorizo Despacho informando que o processo foi corretamente instruído e analisado juridicamente.

SEI - Solicitar autorização a
celebração do Termo de
entrega - SUBGEST

Despacho sobre autorização para
lavratura de termo - autorizo

Despacho do �tular da SUBGEST direcionado ao �tular da SEFAZ, cuja finalidade é solicitar a autorização para a celebração do Termo de Entrega
e Recebimento.

SEI- Sugerir aprovação do Termo de
entrega

Despacho sobre autorização para
lavratura de termo - autorizo Despacho do �tular da SEFAZ, direcionado ao governador sugerindo a autorização para a celebração do Termo de Entrega e Recebimento.

SEI- Autorizar celebração do Termo
de entrega

Despacho sobre autorização para
lavratura de termo - autorizo

Despacho assinado pelo governador ou a quem esteja delegada a competência, autorizando a celebração do Termo de entrega e recebimento e
revogando termo anterior vigente.

SEI- Finalizar termo de entrega e
recebimento Termo de entrega e recebimento Versão final do Termo de Entrega e Recebimento do Imóvel, observados eventuais ajustes solicitados anteriormente pela AJUPLAG quando

analisada a minuta do termo.

SEI- Solicitar assinatura do termo O�cio
 

O�cio solicitando a assinatura do termo pelo órgão solicitante.



04/10/2019 SEI / ERJ - Patrimônio: Entrega e Recebimento de Bens Imóveis - SEFAZ/BCC

https://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador.php?acao=base_conhecimento_visualizar&id_base_conhecimento=262&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000566&infra_hash=78df5f91005392175b9… 15/15

Processo A�vidade Documento Descrição do documento

SEI- Assinar Termo de Entrega e
Recebimento Termo de entrega e recebimento Termo de entrega e recebimento assinado.

Atualizar informações sobre
ocupação de imóveis SEI- Elaborar extrato do termo Extrato do termo Extrato do Termo publicado no DOERJ

Emi�r termo de entrega da posse e
chaves

SEI- Formalizar entrega da posse e
chaves

Termo de entrega da posse e
chaves Minuta do Termo que formaliza a entrega da posse e das chaves ao órgão solicitante.

SEI- Formalizar entrega da posse e
chaves Termo de entrega da posse e

chaves
Termo que formaliza a entrega da posse e das chaves ao órgão solicitante.

SEI- Formalizar entrega da posse e
chaves O�cio O�cio solicitando a assinatura do termo pelo órgão solicitante. 
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