
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

RELATÓRIO DO 

MAPEAMENTO DE PROCESSO  

 

 

 

 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MAPEAR, MANUALIZAR 

E PADRONIZAR PROCESSOS NO SESCOOP/AL 



 
ÁREA FINALÍSTICA 

P.O.C (Programa de Orientação de Construção de Cooperativa) 

P.A.G.C (Programa de Acompanhamento de Gestão da Cooperativa) 

SINAC (Sistema Nacional de Cadastro) 

Promoção Ação Social 

Processo de KM 

Demanda de Curso 

 

ÁREA MEIO  

Gerência  

Patrimônio 

Orçamento Anual (parte I) 

Orçamento Anual (parte II) 

Orçamento Anual (parte III) 

Relatório Trimestral -  L. D. O 

Lançamento de Evento no D.M 

Acompanhamento Mensal (Despesas / Receitas) 

Lançamento de Pagamento 

 

Setor de Compras e Licitação 

Processo de Dispensa 

Processo de Licitação – Modalidade Pregão 

Renovação de Contrato 

Compras de Passagem Aéreas 

Processo de Inexigibilidade 

 

Setor Financeiro  

Processo de Pagamento Nota Fiscal (Licitação e Contrato) 

Processo de Pagamento Nota Fiscal (Área Finalística) 

Processo de Reembolso 

Processo de Conciliação Bancária (Conta Corrente / Diário) 

Processo de Pagamento (Cheque) 



 
Processo de Cancelamento de Nota Fiscal – Fornecedor 

Processo de Conciliação (Final do Mês)  

Liberação de Processo no SIAA 

Backup Diário 

Prestação de Conta do Fundo Fixo 

Processo Fundo Fixo 

Atualização de Planilha de Reserva 

Folha de Pagamento 

Processo de Pagamento de Despesas Gerais 

Processo de Pagamento da Diária 

Processo de Pagamento de Imposto 

Conferencia de Pagamento 

 

Setor Jurídico 

Processo Seletivo 

Assessoria Jurídica as Cooperativa 

Consulta Jurídico 

 

Setor de Comunicação 

Portal da transparência 

 

N.E.C (Núcleo de Expansão Comercial) 

Pré-requisito para participar do N.E.C 

Atividade Realizada pelo N.E.C 

 

Recepção  

P.P.T ( Programa de Prevenção Trabalhista) 

Gestão e Organização de Arquivos  

Programa de Aperfeiçoamento dos Estagiários 

 

 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ÁREA FINALÍSTICA 



 

ÀREA 
FINALÍSTICA 

MONITORAMENTO
FORMAÇÃO 
(CURSOS)

PROMOÇÃO 
SOCIAL 

P.O.C

P.A.G.C

P.D.G.C

SINAC

CULTURAL

EDUCAÇÃO

SAÚDE

LAZER

RESPONSABILIDA
DE SOCIAL 

 



 

P.O.C 

 (Programa de Orientação de 

Constituição de cooperativa)

ORIENTAÇÃO

IN LOCO NA SEDE

Solicitações 

de email

Agendamento 

prévio com o 

sistema O.C.B

Enviar o 

profissional 

habilitado

Solicitações 

das pessoas/ 

usuários

Sem 

Agendamento

Sem 

apresentação 

padrão

Realiza o atendimento 

baseado no check list 

de atendimento

Criar check 

list de 

atendimento

 



 

P.A.G.C.

Programa de Acompanhamento de 

Gestão da Cooperativa 

INICIO 

Agenda com a 
cooperativa a visita 

do P.A.G.C

Envia por email um 
check list para a 

cooperativa 
providenciar os 

documentos da visita 

Envia um profissional 
habilitado  a 

cooperativa para 
responder as questões 

via WEB- (73)

O sistema gera um 
diagnostico com nota, 
identificando as falhas 

do processo 

Fica a critério da 
cooperativa criar um plano 
de ação para trabalhar as 

definições, podendo 
solicitar auxílio do 

SESCOOP 

Após a realização 
do plano de ação 
deve ser aplicado 

o P.D.G.C

P.D.G.C.

Programa de Desenvolvimento de 

Gestão da Cooperativa 

PLANO DE AÇÃO 

Para responder o 
P.D.G.C na web, as 

cooperativas solicita a 
ajuda de um 
profissional 

FIM

O sistema do P.D.G.C 
gera uma nota de 

evolução da 
Cooperativa 

 



 

SINAC 

 (Sistema Nacional de Cadastro)

Envio de Email 

para cooperativa

NÃO SIM

CADASTRO 

NO SISTEMA
Envia a ficha de 

informações por 

alguém do 

SESCOOP OU 

INSTRUTOR 

Solicitação da 
Ata da 

Assembléia e 
Balanço Anual

Responderam  o 
email? 

INICIO 

FIM

Deve ser 

alimentado 

anualmente ou 

havendo alteração 

da cooperativa 

Cooperativos  

registrados e 

regularizado no 

O.C.B

A partir do mês de abril 

deve ser feito essa 

atualização, pois os 

cooperativos devem 

realiza assembleia até 

março  

Ação de 

Promoção Social

INSTITUTO DE 
IDENTIFICAÇÃO 

(RG)

CORREIOS
 (CPF)

MÉDICO
(CLINICO 
GERAL)

DENTISTA ENFERMEIRA 
CORTE DE 
CABELO 

FOTOGRAFO

Deve acontecer na 

1ª e 3ª semana do 

mês

 



 

Promoção de Ação Social

Oferta do Serviço
Solicitação da 

Ação

Verificar  

regularidade 

junto O.C.B

Informar ao setor de 

comunicação dessa ação e 

solicitar ao mesmo check 

list para o evento

Agendamento 

com os 

parceiros

Solicitar a 

licitação dos 

serviços

Envio de 

informações 

diárias para o 

setor finaceiro

Informar a 

cooperativa  sobre 

a realização do 

evento (local e 

data)

Impressão do 

Check list e 

preparar o baú 

com material

Execução da 

ação

Alimentar o 

evento no 

D.M. 

Envio de fotos da 
ação quando não 

existe a presença do 
setor, porém é feita a 

divulgação dos 
registros pelos 

mesmos.

Informar com 
antecedência  o 

local 
(cooperativa/ 

Sescoop)

Enviar para 
cooperativa fazer 
o alinhamento de 

informações 
básicas de 
estruturas

Exceto para 
licitados

INICIO 

Imprimir o 

relatório do 

D.M. e 

arquivar. 

Lançar  inscrição 

Criar Evento

Lançar 
participantes no 
evento,com fotos  

e anexar lista 

Lançar as 
despesas 

acordando com o 
financeiro 

Concluir o 
processo. 

Enviar informação do 

evento para o setor de 

comunicação

Setor de comunicação 

divulga na segunda pós 

evento no site e redes 

sociais

Criar um check 
list do que 

precisa ter na 
estrutura

Distribuir tarefas 

com as pessoas 

envolvidas na 

promoção

A assessoria de 
comunicação cria um 
check list para que 

seja levado por 
alguém que vá para  

ação social

FIM

 



 

PROCESSO DE KM 

Envia modelo do 

relatório de km 

para o instrutor 

NÃO SIM

Envia para o 

setor 

financeiroReenvia ao instrutor 

para o mesmo fazer 

as correções. 

Solicitação da 
Ata da 

Assembléia e 
Balanço Anual

De acordo?

INICIO 

FIM

Instrutor devolve o 

relatório preenchido e 

é feito a conferencia 

de acordo com as 

horas do contrato. 

 



 

Demanda de Cursos 

Solicitação do curso 

pela Cooperativa 

(formalizar via email)

Verificar a 

regularidade da 

Cooperativa via 

OCB/AL

Autorização da 

superintendência 

para o serviço 

Seria interessante que a 
casa processo lançado 
fosse debitado o valor 
do contrato da conta 

orçamentária /centro de 
custos 

INICIO 

Verificar no SIAA 

instrutor cadastrado 

para aquela 

demanda

Entrar em contato 

com instrutor e 

verificar 

disponibilidade  

Emitir certidões

Lançar no S.I.A.A o 

processo 

Liberado pelo 

financeiro o valor e 

determinado o 

centro de custos 

Imprimir o 

Processo e 

recolher assinatura 

Financeiro Superintendência Presidente Instrutor 

Estruturar o material 

do evento 

Caso seja um instrutor 
que será licitado, como 

mudaria esse fluxo?

Lista de 
freqüência, Local, 
Material; tudo que 

for necessário. 

Acompanhamento 

da execução do 

trabalho pelo 

instrutor 

Recebimento da 

documentação do 

instrutor

Lançar as 

informações no D.M

Hoje as notas são recebidas 
e atestadas pelo setor, e 
depois enviado para o 
financeiro, e qualquer 

desafio encontrado volta 
para o setor resolver. Não 

seria o financeiro que 
deveria fazer isso? 

Criar instruções 
normativas para 

emissão de nota fiscal 

Tirar nota fiscal da 
cidade de origem 

(MACEIÓ) dentro do 
mesmo estado

Verificar metas. 

Questões orçamentaria 

para execução do 

serviço

Quando receber a 

assinatura do contrato 

entrega a instrução 

normativa

(Encaminha por e-mail)

FIM 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA MEIO 



 
 

 

 

 

 

 

GERÊNCIA 



 

PATRIMÔNIO 

Início

Enviado pelo financeiro 

a cópia da N.F para 

fazer lançamento no 

ZEUS (módulo 

Patrimônio) 

Gerado um código 

para ser lançado na 

plaqueta do bem. 

Mensalmente o bem é 

depreciado, necessita dar 

um comando para ser 

executado a depreciação 

Dá um comando no 

módulo 

contabilização do 

(ZEUS)

Gerado um relatório 

de depreciação 

É feita uma 

conferencia pelo 

setor contabilidade, 

através do modulo 

de contabilidade no 

ZEUS 

FIM
 



 

ORÇAMENTO ANUAL ( PARTE I)

Início

Solicita as demandas do 

próximo ano  as 

cooperativas (por email 

ou oficio) 

Copilas essas 

informações de demandas 

num único arquivo. 

Cria uma planilha no 

excel para colocar 

as despesas e 

receitas prevista 

para o ano 

Faz um 

cruzamento para ir 

lançamento as 

informações 

Área Meio

Criar o orçamento 

anual na planilha. 

O Sescoop Nacional 
envia um orçamento 

previsto. 

Monitoramento Ação Social 
Formação 

(cursos)

Área Finalistica 

Pode ser feita a 
transposição de 
recursos mensal, 
desde que seja a 
mesma rúbrica ou 
mesma função do 

programa. 

Pode ser feita uma 
reformulação por ano, 

em agosto, onde 
nesse momento pode 
fazer qualquer ajuste 

necessário. 

Pode ser feita uma 
reformulação por ano, 

em agosto, onde 
nesse momento pode 
fazer qualquer ajuste 

necessário. 



 

ORÇAMENTO ANUAL ( PARTE II)

CONTINUAÇÃO

Para lançar no ZEUS 

– aba ORÇAMENTO 

Composição

Compor previsão 

orçamentária 

Criar contas orçamentárias 

em cada centro de custos e 

vai alimentando eles de 

acordo com as informações 

da planilha previa.  

A partir do momento 

que  essas contas são 

aprovadas só pode 

mexer em compor 

previsão orçamentária. 

Apresentar o orçamento 

ao conselho fiscal. 

Apresentar o orçamento 

na reunião do CODEL  

(CONSELHO 

DELIBERATIVO)

Enviar para os analistas 

orçamentários do 

Sescoop Nacional 

Enviar para aprovação do 

Conselho do Sescoop 

Nacional 

Sescoop Nacional envia 

uma resolução de 

aprovação para o 

Sescoop-AL

 



 

ORÇAMENTO ANUAL ( PARTE III)

CONTINUAÇÃO

Quando chegar  a 

resolução coloca no  

no ZEUS- Módulo 

Estrutura Empresarial

Controle 

Configurar 

Parâmetros 

Gerais  

Orçamento 

integrado

Colocar em 

situação 

Aprovado

FIM

 



 

RELATÓRIO TRIMESTRAL- L.D.O

    
Início

Entra no ZEUS- 

Orçamento 

Integral 

Relatório de 

Orçamento 

REDE

FINANCEIRO

L.D.O

ANO ATUAL / 

TRIMESTRE 

Pré- requisito: 
A contabilidade tem 
que estar fechada 

Depois vai em 

Relatório oficiais 

Calendário de entrega dos relatórios:

1º TRIMESTRE- JAN A MARÇO
Entrega até 30/abril

2º TRIMESTRE- ABRIL A JUNHO
Entrega até 31/julho

3º TRIMESTRE- JULHO A SETEMBRO
Entrega até 30/out

4º TRIMESTRE- OUT A DEZEMBRO
Entrega até 31/Janeiro

Emitir relatório de 

orçamento 

Salvar em pdf e 

excel na pasta de 

Relatório L.D.O

Prestação de 

Contas SEPLAM

Escolhe a 

opção: Ministério 

do Trabalho e 

Emprego

Salva em pdf e 

excel os anexos 

I e III

Enviar todos os 

relatórios salvos em pdf 

e excel para o Sescoop-

Nacional. 

CAMINHO PARA SALVAR OS 
ARQUIVOS 

RELATÓRIOS ENVIADOS:

1- REL SIM 001 DESPESAS

2- REL SIM 001 RECEITAS

3- REL SIM 009 DESPESAS

4-DPAL (DESPESAS PREVISTAS)

5- DRAL ( DESPESAS REALIZADAS)

6-QDPAL (QUADRO DE DESPESAS PREVISTAS)

7-QDRAL ( QUADRO DE DESPESAS REALIZADAS) 

8- RPAL (RECEITAS PREVISTAS)

9-RRAL ( RECEITAS REALIZADAS) 

10- REL SIM 004 RECEITAS 

ANEXO 1- RECEITAS 
ORÇADAS/ RECEITAS 

REALIZADAS/ DESPESAS 
ORÇADAS/ DESPESAS 

REALIZADAS.

ANEXO 3- QUADRO Q

 



 

LANÇAMENTO DE EVENTO NO D.M

Início

Pegar as 

informações do 

orçamento 

relacionado aos 

eventos anuais 

Lançar no DM todos 

os eventos por centro 

de custos e mês         

( quantidade/nomes)

No Orçamento Anual 
não tem eventos só o 

centro de custos.

No DM tem a 
quantidade de 

pessoas previstas nas 
despesas do evento.

Lançar no DM as 

despesas de cada 

eventos previsto e 

quantidade de 

pessoas 

Quando é realizado o 

evento, a área finalística 

fica responsável para 

alimentar com informações 

da realização do mesmo. 

A área Meio lança a 

N.F e despesas no 

evento. 

Na medida que vai 
sendo lançado os 
eventos, vai sendo 

diminuído o centro de 
custos orçado. 

FIM

 



 

ACOMPANHAMENTO MENSAL               

(DESPESAS/RECEITAS)

Início

Entra no ZEUS e salva em 

excel o Relatório 301 – REL 

SIM (acompanhamento 

mensal)

Faz o cruzamento 

com a planilha de 

apoio, a qual mostra 

a diferença entre 

orçado e realizado 

Faz transposição, 

pois a resolução 

permite. 

Envia para a 

superintendência 

autorizar 

Quando 

autorizado, lança 

no ZEUS na 

Transposição. 

Existe uma resolução 
002/2013 que diz 

como deve ser feita a 
transposição. 

A diferença da transposição e 
da suplementação: A 

transposição é a transferência 
de um centro de custo para 

outro, sem aumento do geral. 
Já a suplementação existe um 

aumento. 

Tudo que é 
suplementado nas 
receitas, também é 
suplementado nas 

despesas. 

FIM
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lançamento 

de 

pagamentos

Impostos Boleto
Pagamento 

avulso

Folha de 

pagamento
Nota Fiscal Diária

Reembolso 

(Km)

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SETOR FINANCEIRO 



 
 

 

 

 

 

 

 

SETOR CONTRATO E 

LICITAÇÃO 



 

Processo de pagamento Nota Fiscal 

(Licitação e contrato)
Início

Recebe Nota Fiscal 

+ Processos + 

informações de 

cadastro 

Faz cruzamento 

das informações

Conforme?

Não Sim

Devolve NF + Processo ao 

setor para  resolver o 

problema 

Retira 

Certidões

Cadastra no 

Zeus

Lança no 

sistema ZEUS

Agenda o 

pagamento no 

gerenciador 

financeiro 

Cheque Conta corrente

As notas fiscais deve 
vim atestadas pelo 

Setor Finalístico 

O Setor finalistico 
deve fazer o check list 

de atestamento  
conforme modelo 

desenvolvido. 

Verifica as 
informações segundo 

o Check list de 
recebimento de N.F, 

conforme modelo 
desenvolvido

Devolve o 

Processo ao 

setor

Liberação de 

pagamento 

Superintendência Presidência 

Essa atividade só 
acontece no 1º 

pagamento de cada 
fornecedor, no 2º em 

diante já não irá existir 
cadastro

O setor deve enviar as 
informações 

necessárias para esse 
cadastro, junto com a 

NF e processo. 

Fim

 



 

Processo de pagamento Nota Fiscal 

(Área finalística)

Início

Recebe Nota Fiscal 

+ Processos (cópia) 

+ informações de 

cadastro 

Faz cruzamento 

das informações

Conforme?

Não Sim

Retira 

Certidões

Cadastra no 

Zeus

Lança no 

sistema ZEUS

Agenda o 

pagamento no 

gerenciador 

financeiro 

Cheque

(Imprimir)
Conta corrente

As notas fiscais deve 
vim atestadas pelo 

Setor Finalístico 

O Setor finalistico 
deve fazer o check list 

de atestamento  
conforme modelo 

desenvolvido. 

Verifica as 
informações segundo 

o Check list de 
recebimento de N.F, 

conforme modelo 
desenvolvido

Devolve o 

Processo ao 

setor 

Liberação de 

pagamento 

Superintendência Presidência 

Essa atividade só 
acontece no 1º 

pagamento de cada 
fornecedor, no 2º em 

diante já não irá existir 
cadastro

O setor deve enviar as 
informações 

necessárias para esse 
cadastro, junto com a 

NF e processo. 

Fim

Devolve NF + 

Processo ao setor 

para resolver o 

problema

As notas fiscais 

entregues até a terça-

feira, receberá na 

quinta-feira da mesma 

semana.

Passou desse prazo, 

recebe na quinta-feira 

subsequente

Os profissionais 

cadastrados devem 

entrega nota fiscal até a 

última terça-feira de 

cada mês, nota fiscal 

com evidencia 

 



 

Processo de Reembolso 

Início

Formulário de 

solicitação de 

reembolso

Imprimir o 

Google Maps 

para conferir 

parâmetro de 

quilometragem 

Lançar no 

ZEUS

Cheque

Liberação de 

pagamento 

Superitendência Presidência 

Agenda o 

pagamento no 

gerenciado 

financeiro 

Fim
 



 

Processo de Conciliação Bancária  

(Conta corrente/Diário)

Início

Imprimir 

extrato diário

Imprimir 

comprovante 

de pagamento

Conformidade 

dos 

pagamentos

SimNão

Resolver a 

pendência 

ocorrida. 

Baixa do 

pagamento no 

sistema

Conciliar 

(confirmação)

Imprimir as 

ordens de 

pagamento

Recolher 

assinatura

Fazer 

evidência

Inclui o nº do 
documento no 

histórico 

Fim

 



 

Processo de Pagamento

  (Cheque)

Início

Imprimir os 

cheques

Imprimir as 

ordens

Fazer 

evidências

Recolher 

assinatura 

Entregar o 

cheque

Baixa no 

sistema depois 

de pago

Conciliar 

(confirmação)

Fim

 



 

PROCESSO DE CANCELAMENTO DE 

NOTA FISCAL- FORNECEDOR 

Início

Declaração do tomador 

assinada e com firma 

reconhecida  informando 

o motivo do 

cancelamento

Cópia de RG ou 

CPF do 

responsável que 

assinou a 

declaração 

Entrega para o 

prestador de serviço 

continuar o processo

Recebe do prestador de 

serviço o protocolo de 

cancelamento da nota 

fiscal

Fim
 



 

Processo de Conciliação                    

(Final do mês)

Início

Imprimir 

relatório do 

ZEUS  - C/C e 

aplicação

Extrato da 

aplicação do 

mês

Extrato do 

mês conta 

corrente

Faz o 

cruzamento 

Finaliza a 

conciliação 

Fim
 



 

SOLICITAÇÃO DE 
COMPRAS E 
SERVIÇOS 

(REQUERENDO A 
DEMANDA)

COTAÇÃO DE 
SERVIÇOS (MAPA 
DE COTAÇÃO DE 

PREÇOS)

ESCOLHA A 
PROPOSTA 

VENCEDORA

FORMALIZAÇÃO DO 
PROCESSO

PROCESSO DE DISPENSA

Só é utilizado esse 
procedimento quando 
a contratação limita-se 

até R$44.000,00

CAPA

R.P.S (REQUISIÇÃO 
DE PRODUTOS E 

SERVIÇOS)

NOTA TÉCNICA

ENQUADRAMENTO DE 
DESPESAS

DECLARAÇÃO DE 
DISPENSA DE 

LICITAÇÃO 
(SUPERITENDENCIA) 

RATIFICAÇÃO
(PRESIDENTE)

ORDEM DE 
FORNECIMENTO
(PRESIDENTE)

EXTRATO DE 
PUBLICAÇÃO

(PRESIDENTE)

FAZER A PUBLICAÇÃO 
NO SITE

VAI P/ JURÍDICO P/ 
ELABORAR A MINUTA 

DO CONTRATO

AJUSTAR A MINUTA E 
ENTRAR EM CONTATO 

P/ ASSINAR)

INICIAR A EXERCUÇÃO

ACOMPANHAR A 
EXCURSÃO ATÉ O 

FINAL DO CONTRATO

PUBLICAÇÃO DO 
EXTRATO DA 

DISPENSA NO SITE

Início

APROVAÇÃO DA 
SUPERITENDENCIA 

SimNão

VER DISPONIBILIDADE 
NO FINANCEIRO 

FIM

 



 

GERAR UMA PORTARIA 
DA COMISSÃO DE 

LICITAÇÃO

NOMEAÇÃO DO 
PREGOEIRO 
(PORTARIA)

PROCESSO DE LICITAÇÃO- 

MODALIDADE PREGÃO

SimNão

VER DISPONIBILIDADE 
NO FINANCEIRO 

SOLICITAÇÃO DE 
COMPRAS E 
SERVIÇOS 

(REQUERENDO A 
DEMANDA)

COTAÇÃO DE 
SERVIÇOS (MAPA 
DE COTAÇÃO DE 

PREÇOS)

FORMALIZAÇÃO DO 
PROCESSO

CAPA

R.P.S (REQUISIÇÃO 
DE PRODUTOS E 

SERVIÇOS)

NOTA TÉCNICA

MINUTA DO EDITAL 

APROVAÇÃO DA 
SUPERITENDENCIA 

ENVIO A MINUTA P/ O 
JURÍDICO ANALISAR

VOLTA P/ COMISSÃO P/ 
EMITIR O EDITAL 

DEFINITIVO

PUBLICIDADE AO 
EDITAL P/ PUBLICAR NO 

JORNAL

SESSÃO

ENVIO P/ O JURIDICO

TERMO DE 
HOMOLOGAÇÃOE 

ADJUDIÇÃO
(SÓ ASSINAR)

FAZ UM DESPACHO 
GERAR O TERMO DE 

HOMOLOGAÇÃO E 
ADJUDIÇÃO

FAZER 
CREDENCIAMENTO 
(DOCUMENTO DE 

ACORDO C/ EDITAL)

PEGAR A PROPOSTA 
(ENVELOPE)

HABILITAÇÃO
(ENVELOPE)

GERAR A ATA 
DISCRIMINANDO TUDO  

DA SESSÃO

CONVIDAR P/ ASSINAR 
O CONTRATO

PUBLICAÇÃO DO 
TERMO DE 

HOMOLOGAÇÃO E 
ADJUÇÃO P/ EXTRATO 

DO CONTRATO
(SITE/JORNAL)

Início

FIM

 



 

Liberação de processo no SIAA

Início

Chega no email 

autorização de R.P.S

Faz liberação 

informando 

Conta contábil /

Orçamentário e centro de 

custo /

Disponibilidade financeiro 

orçamentário

autoriza

Volta para a área 

finalistica

Fim

S.I.A.A – Sistema integrado 

de acompanhamento de 

atividades

 



 

Backup diário

Início

Entra no sistema 

Zeus

S.Q.L

Pasta banco 

de dados

Remover o último 

backup e incluir o 

do dia 

ZEUS Backup

Para salvar no 

servidor e HD externo

Salva na pasta de 

backup diária Zeus

Quando finalizar a 

cópia  joga no HD

Fim
 



 

Prestação de conta do fundo fixo

Início

Imprimir a 

planilha do 

Excel / Zeus

Faz o documento da 

prestação de conta e 

anexo de todos os 

documentos do fundo 

utilizado

Atesta o documento

(Superintendente / 

Financeiro)

No final do ano é feito uma 

devolução do saldo existente, 

para o ano subsequente iniciar 

o fundo do zero

Fim

 



 

Processo fundo fixo

Início

Autorização do 

pagamento da 

Superintendência 

(Financeiro)

Lança no Zeus

Imprime o cheque

Relatório de 

pagamento

Saca o cheque para ser 

deixado no cofre e ser 

utilizado para as 

despesas

Fim

1º fundo do ano – R$ 

1.000

Nos demais é 

diferença do saldo 

para fecha 1.000

O fundo deve ser 

renovado sempre que 

tiver abaixo de R$ 

200 ou a cada 3 

meses

 



 

Movimentação do fundo

Início

Solicitação de 

dinheiro

Assinar o 

formulário e leva 

o dinheiro

Traz comprovante da 

despesa

Recibo e quando 

possível nota fiscal

Atesta a 

despesas 

Sempre atestado por 

quem pega o dinheiro

Presta conta ao 

financeiro

Lança na planilha de 

fundo

Lança no Zeus

Confirmar à 

despesa 

Fim
 



 

Atualização de planilha de reserva

Início

Eventos
Evento para 

centro de 

custo

Área meio

Área meio 

para centro de 

custo

Reserva
Despesa não 

contabilizada

Acumulado 

anual

Junção dos 

valores: área 

meio + 

finalistica

Despesas que 

não tivemos 

controle

Relatório do 

Zeus do DM 

para fazer 

cruzamento

Para centro 

de custo

(Descriminado 

mês a mês)

Área finalistica

Planilha de 

Reversa 

Diária

KM

Feito semanalmente

Caso esteja com 

alguma divergência 

deve-se procurar 

qual a diferença

Fim

Serve como controle 

interno das atividades 

tanto do porte físico, 

como financeiro



 

Folha de pagamento

Início

Preenche a folha de 

orçado com o 

modelo da planilha

Salário-Base
Uniodonto 

dependentes

Unimed 

dependentes

Adiantamento 

salarial

Vale 

transporte 

Adiantamento 

da parcela do 

décimo

Envia para  o 

setor pessoal da 

contabilidade

O setor pessoal 

analisa e gera o 

contra-cheque 

para devolver ao 

financeiro

Analisa os 

contra-cheque

Lança no Zeus

Agenda o 

pagamento

Paga Fim

Recebe sempre 

no dia 25 do 

mesmo mês 
A 1ª parcela do décimo 

pode ser antecipada de 

acordo com a solicitação 

do colaborador

(Fev. até Nov.)

 



 

Processo de pagamento das despesas gerais

Início

Encaminha 

email 

solicitando 

Nota Fiscal

Receber Nota 

Fiscal por 

email pelo 

fornecedor

Liberação de 

pagamento 

Superintendência Presidência 

Tira cópia da 

nota fiscal

Lança na planilha de 

imposto ( Zeus ) 

Agenda o pagamento no 

gerenciador financeiro

início

Entra no site

Solicita o boleto

Processado o 

pagamento, recebe 

a nota fiscal

Quando processa o 

pagamento

Início

Entra no site gera à 

fatura ou receber a 

fatura por email /

correios

Fim

Transporte
Limpeza, Comunicação, Contábil, 

Informática e telefone Unimed / Uniodonto

 



 

Início

Chega solicitação 

da diária 

(formulário / área 

finalistica) 

Lança no Zeus

Cadastro dados 

no Zeus

Agenda o 

pagamento

Cheque

(imprimir)

A diária dever ser 

depositado até 

dois dias uteis 

antes da viagem

Regimento interno 

que permite esse 

pagamento

Existe uma tabela 

interna de diária

Liberação de 

pagamento 

Superitendência Presidência 

Fim

Processo de pagamento da diária

O Problema hoje 

encontrado é as 

informações de 

cadastro

 



 

Início

tirar cópia da nota 

fiscal, lançar esses 

valores na planilha 

de imposto

Pessoa Física 

(P.F)

Pessoa 

Jurídica

(P.J) Simples

Pessoa Jurídica

(P.J) Lucro real 

presumido

INSS IRPF

11% retido e 
pago 20%, total 

= 31%

Se vier menor 
que de R$10 
não é preciso 

reter

PIS COFIINS CSLL IRPF

Analisa a legislação do 

fornecedor para não 

reter indevidamente o 

imposto

Se a pessoa já 
pago o teto dever 
ser enviado uma 
declaração para 
não reter o valor

Quando lança o 

pagamento no Zeus, 

também lança os 

impostos retidos

Quando finaliza o mês, é enviado a 

planilha dos impostos mas cópias das 

nota fiscal para o setor fiscal da 

contabilidade e eles geram as DARF 

para serem pagas 

Liberação de 

pagamento 

Superitendência 

Presidência 

Fim

Processo de pagamento de impostos

Se por algum motivo 

não foi pago o imposto 

devido /  gera multa e 

juros.
Receber a DARF 

para pagamento

 



 

Enviado pelo 

financeiro lançado 

no ZEUS e no BB.  

Impostos Boleto
Pagamento 

avulso

Folha de 

pagamento
Nota Fiscal Diária

Reembolso 

(Km)

CONFERENCIA DE PAGAMENTOS 

Faz conferencia de todos 

os pagamentos e 

valores, antes de serem 

enviado para assinatura .

Liberação de 

pagamento 

Superitendência Presidência 

OK

SIM 

Volta para o 

financeiro fazer 

ajustes e 

correções. 

NÃO

FIM

FIM

 



 

RENOVAÇÃO DE CONTRATO

Início

Verificar o 

vencimento da 

vigência do contrato

Reunião com a 

superintendência para 

ver se vai continuar o 

contrato (renovação) 

Gera um ofício 

para comunicar

Não Sim

FIM

Pode-se ter uma 

negociação / 

ambos

Responde por e-

mail / ofício enviado 

e ofício resposta 

A direção ter a 

ciência do aumento 

e aprovação

Faz uma nova 

cotação do 

mercado para 

validar esse valor

Corresponde ao 

Valor do mercado 

NãoSim

Volta para 

negociar 

Anula o 

contrato

Faz um 

novo 

contrato

Formalizar  

processo de 

renovação

Tirar cópia do 

contrato 

R.P.S ( requisição 

de produção e 

serviços)

Despacho de 

encaminhamento 

para 

superintendência 

Faz despacho 

para o jurídico

Envia para o 

presidente o 

despacho (PARA 

ASSINAR

Devolver para 

fazer renovação 

contrato

Publicar no site a 

renovação do 

contrato

Problema de 

planejamento 

para contratação
Contrato de execução 

imediato não se nova

Contrato de execução 

continuada, pode ser 

renovada

Gestao de contrato 

de execução 

continuada hoje 

realizada pelo 

jurídico (40 dias)

FIM

 



 

COMPRAS DE PASSAGEM AÉREAS

Início

Verificar datas e 

horários de 

passagem 

Sugestão de voô 

para pessoa que 

vai viajar 

Agência de 

compra

Devolver para 

licitação

Enviar para o 

instrutor

Já existe um 

convite, com 

contrato anual, 

com licitação 

Vencimento em 

2018, que irá ser 

pago a partir de 

então 

Passa uma 

ordem de 

fornecimento 

(hoje é um email)

FIM

Indicação da necessidade 

(recebe e-mail com ordem de 

fornecimento)

Professora 
verificar 

observação no 
papel

 



 

PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE

(Contratação direta - não há inviabilidade de competição) 

Fornecedor exclusivo

Comprovar notória especialização 

Profissional de setor artístico 

SOLICITAÇÃO DE 
COMPRAS E 
SERVIÇOS 

(REQUERENDO A 
DEMANDA)

FORMALIZAÇÃO DO 
PROCESSO

Só é utilizado esse 
procedimento quando 
a contratação limita-se 

até R$44.000,00

CAPA

R.P.S (REQUISIÇÃO 
DE PRODUTOS E 

SERVIÇOS)

NOTA TÉCNICA

ENQUADRAMENTO DE 
DESPESAS

RATIFICAÇÃO
(PRESIDENTE)

ORDEM DE 
FORNECIMENTO
(PRESIDENTE)

EXTRATO DE 
PUBLICAÇÃO

(PRESIDENTE)

FAZER A PUBLICAÇÃO 
NO SITE

VAI P/ JURÍDICO P/ 
ELABORAR A MINUTA 

DO CONTRATO

AJUSTAR A MINUTA E 
ENTRAR EM CONTATO 

P/ ASSINAR)

INICIAR A EXERCUÇÃO

ACOMPANHAR A 
EXCURSÃO ATÉ O 

FINAL DO CONTRATO

PUBLICAÇÃO DO 
EXTRATO DA 

DISPENSA NO SITE

Início

APROVAÇÃO DA 
SUPERITENDENCIA 

SimNão

VER DISPONIBILIDADE 
NO FINANCEIRO 

FIM

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SETOR JURIDICO 



 
 

PROCESSO SELETIVO 

Início

Responsável pelo setor 

requisita a diretoria o 

funcionário

(Preencher modelo 

próprio)   

Superintendência analisa 

a conveniência e solicita 

informações do financeiro 

Não tem 

recurso 
Tem Recurso  

O financeiro informa sobre o 

recurso disponível 

FIM

O Presidente autoriza o 

processo e nomeia 

comissão através de 

portaria 

A comissão nomeada 

elabora o edital 

Realiza uma reunião com o Conselho 
de Administrativo para informar e 

autoriza o Processo

Aprova o 

processo 

Reprova o 

processo 

FIM

Edital é enviado ao 

Jurídico para parecer final 

A Comissão recebe o 

edital do Processo 

Seletivo e envia para o 

setor de comunicação

O setor de comunicação 

tem que publicar no site e 

jornal, conforme normas 

do processo seletivo. 

Inscrição

Analise 

documental 

Comissão envia ao setor 

de comunicação a lista 

com os habilitados para 

publicação (site) 

PROVA 

Comissão envia ao setor 

de comunicação a lista 

com os aprovados  na 

prova  para publicação 

(site) 

Avaliação 

Psicológica 

Entrevista com

Superintendência  

Comissão envia ao 

setor de comunicação a 

lista com os aprovados 

final no processo (site) 

FIM

 



 

ASSESSORIA JURIDICA AS 

COOPERATIVAS 

INICIO 

Solicitação pela 

cooperativa de uma 

assessoria Jurídica 

Agendar uma 

visita a 

cooperativa para 

conhecer 

ambiente e real 

situação. 

É conhecido o ambiente/
situação  daquela 

cooperativa ?

SIM NÃO 

Conversa por 

telefone para 

entender e ver a 

possibilidade de 

resolução do 

problema (1)  

Solicita e/ou 

envia email 

visando a 

possibilidade de 

resolução do 

problema (2)

Não conseguiu resolver 

pelo item 1 e 2, então 

realiza visita a 

cooperativa, ou caso, 

mesmo resolvendo por 

esses itens a cooperativa 

ainda solicita visita inloco 

FIM

FIM

 



 

Início

Consulta  Jurídico

Solucionar problemas jurídicos 

para cooperativa

Telefone

FIM

E-mail

Visita na 

SESCOOP

Caso seja a 1ª 
consulta na 
SESCOOP

Não Sim

Agendar uma visita 

da cooperativa

 



 
 

 

 

 

 

 

SETOR COMUNICAÇÃO 



 
  

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

 O que é necessário para publicar no site ?

 Extratos de licitação por dispensa (hoje)

(publicações.ocb-al.coop.br) provisório

Ocb-al.coop.br (atual novo)

 Edital de modalidade pregão (hoje)

 Orçamento aprovado anual (1º e 2º semestre)

 Extratos licitatórios todos os modalidades

Contratação direta

Contratação de licitação

Renovação (extrato de contrato)

 Extratos dos contratos das áreas finalísticas  

 Tabela remuneratória dos funcionários (mensal)

 Relatórios de gestão anual (desde 2012 até o presente momento)

 Valores pagos a titula de diária por funcionários (mensal)

Publicado no 

mínimo 8 dias 

úteis 

Licitação

cadastramento

Informações 

internas

Processo 

seletivo 

Hoje é feito 

nas redes 

sociais e site 

                                               

Publicações no jornal 

v Só na modalidade pregão, é colocado um aviso de 

licitação

v Não existe controle interno

v No site provisório tinha um processo específico para 

essa publicação, vai verificar como será no novo site.

v Como sugestão essas publicações serão realizados pelo 

setor de comunicação 

 



 
 

 

 

 

N.E.C (Núcleo de Expansão 

Comercial)



 

Pré-requisito para participar do N.E.C

 

 Estar registrada no sistema OCB/
AL

 Estar regular com a organização 

 Estar aplicando P.G.C e P.D.G.

 Ter acompanhamento técnico de 
profissionais subsidiado pelo 
sistema OCB/AL

Início

Ter capacidade 

de entrega 

Os produtos 

tem que ter 

validade e 

peso 

FIM

 



 

Atividade realizada pelo N.E.C

 

Início

Infraestrutura 

para eventos 

Divulgação Vendas Entregas

FIM

Os pedidos podem ser 
solicitados através do e-
mail  comunicação@ocb-
al.coop.br ou pelo telefone 
(82) 98162-4465 durante a 

semana , após 
apresentação do cardápio

Os pedidos  às 
cooperativas para o 
projeto devem ser 

entregues até a manhã 
das terça-feira

As entregas dos produtos 
ao clientes são feitas 

obrigatoriamente uma vez 
por semana, às terça-

feira, durante no período 
de tarde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Recepção

Início

Atender as ligações externas 

e encaminhar para o ramal 

desejado, ou anotar o recado 

caso não tenha a pessoa do 

setor no momento. 

Quando chegar a pessoa do 

setor , que estava ausente, 

comunica imediatamente do 

recado anotado.

FIM

Recepciona todos os visitantes 

( publico externo) 

Faz uma triagem prévia com 

quem deseja falar e encaminha 

para a sala de espera 

Avisa ao setor demandando 

que tem uma visita na sala de 

espera, e diz o assunto tratado 

na triagem prévia 

Solicita aos setor de serviços 

gerais, oferecer água e café 

para o visitante na sala de 

espera, enquanto aguarda. 

Para anotar 

recado,pegar nome 

da pessoa, 

telefone e assunto 

da triagem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Programa de Aperfeiçoamento dos 

Estagiários 

Início

Encaminhar para os setor 

que irá alocá-lo, e  

desenvolver as atividades 

de estágio

Direcionar paras as demais 

atividades realizadas pelo 

estagiários, independente  do 

setor alocado

Participar das Ações de 

Promoção Social 

Participar da aprendizagem 

Organizacional da 

instituição 

FIM

Realizar processo de seleção 

dos estagiários 

Participar do programa de 

formação profissional 

No final do contrato é 

analisado o desempenho

Desempenho a 

melhorar 

Desempenho 

satisfatório 

Encaminhado para o 

credenciamento da 

capacitação

Finaliza o contrato . 

Informa o processo 

para as instituições de 

ensino cadastradas.

Recebe os currículos 

e faz entrevista 

Seleciona o estagiário 

e resolve a parte 

documental 

Entrega o Código de 

ética da instituição 

para leitura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

P.P.T (Programa de Prevenção 

Trabalhista)

Início

Analisar Convenção ou 

Acordo Coletivo, se houver. 

Analisar cópia do resumo das 

informações à Previdência 

Social – SEFIP (GFIP-

SEFIP)

Analisar cópia dos 

comprovantes de Declaração 

das Contribuições a recolher. 

FPAS (GFIP-SEFIP) 

Cópias das GPS (Guia da 

Previdência Social)

Contra cheque, 

atestado de saúde 

ocupacional, 

registro de ponto, e 

etc. 

FIM

Analisar documentação dos 

empregados ( livro de registro, 

CTPS, pastas individuais, 

controle de horários, e outros 

se houver,) 

Cópias das GRF ( Guia de 

recolhimento de FGTS)

Cópia dos comprovantes 

de recolhimento da 

Contribuição Sindical 

Patronal (GRCS)

 



 

Gestão e Organização de Arquivos 

Início

Organizar mesa de 

trabalho ( material de uso 

imediato) 

Utilizar pastas para guardar 

documentos (evitar deixar os 

papeis soltos pela mesa)

Evitar desperdícios 

(material de expediente, de 

consumo, etc...) 

Utilizar Check list 

(preencher, classificar, 

realizar e analisar) data/

mês/ano

Utilizar a 

ferramenta 5S

Identificar o 

conteúdo dos 

documentos das 

pastas “AZ”

Confeccionar a 

capa da pasta 

“AZ” e da caixa 

de arquivo

FIM

Separar o material  necessário 

do desnecessário 

Colocar pastas e 

documentos nos devidos 

lugares)

Email: Pastas por assunto/

tema e padronização de 

envio e respostas dos 

emails. 

Eliminar Pendências.

Arquivar na caixa 

arquivo as pastas 

“AZ”

 


