PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0011/2020
PROCESSO Nº 3631/2020
EDITAL

1. PREÂMBULO
1.1. A ABDI, Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, mediante o Pregoeiro
designado pela Portaria nº 58, de 30 de agosto de 2019, torna público para conhecimento dos
interessados que na data abaixo indicada, através do endereço eletrônico
www.licitacoes.caixa.gov.br, realizará licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO,
do tipo MENOR PREÇO, no modo de disputa ABERTO, utilizando os recursos de
tecnologia da informação – Internet, conforme descrito neste Edital e em seus respectivos
Anexos.
1.2
O procedimento licitatório obedecerá integralmente ao Regulamento de Licitações e
de Contratos da ABDI (RLC), publicado no DOU em 5 de março de 2009, alterado em 10 de
novembro de 2016, DOU nº 216, Seção 3, cujo inteiro teor está disponível no sítio eletrônico
da ABDI (www.abdi.com.br / Transparência / Normativos ), pelo Decreto n° 10.024, de
20/09/2019, pela Lei n° 10.520, de 17/07/2002, pela Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006,
bem como pelas disposições deste Edital e Anexos.

2. OBJETO DA LICITAÇÃO
2.1
A licitação destina-se à contratação de serviços especializados para o mapeamento e
melhoria de processos de negócios da ABDI, conforme descrito no Termo de Referência,
Anexo I desse Edital.

3. DAS INFORMAÇÕES GERAIS
3.1. O pregão eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da internet, mediante
condições de segurança – criptografia e autenticação – em todas as suas fases, conforme
diretrizes abaixo:
3.1.1. Local de realização: http://www.licitacoes.caixa.gov.br – “Licitações CAIXA”;
3.1.2. Credenciamento: até 23h59 do dia 23 de julho de 2020;
3.1.3. Término de lançamento de propostas: 29 de julho de 2020 às 9h;
3.1.4. Início da etapa de lances: 10:00h do dia 29 de julho de 2020.

3.2. A licitante deverá observar as datas e os horários limites acima previstos para a abertura
da proposta, atentando também para o credenciamento específico para este Pregão, a data
e horário de início da disputa de preços.

3.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública
observarão obrigatoriamente o horário de Brasília – DF, dessa forma, serão registradas no
sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.

3.4. Os trabalhos serão conduzidos por colaborador da ABDI, denominado Pregoeiro,
mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo
“licitacoes.caixa” constante da página eletrônica da Caixa Econômica Federal.

3.5. Para participação da licitação ou simples acompanhamento da mesma, o interessado
deverá acessar, na internet, a página www.licitacoes.caixa.gov.br, onde se encontra o link
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para a “Licitante”.

4. CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO
4.1 Poderão participar da licitação as empresas que tenham objeto social compatível com
o objeto da licitação e que atenderem integralmente às exigências, constantes deste Edital e
de seus Anexos.
4.2

Não poderão participar deste Pregão:
4.2.1 Empresa impedida de participar de licitação e de contratar com a ABDI, durante
o prazo da sanção aplicada nos termos do inciso III do art. 31 do RLC;
4.2.2
Empresa estrangeira não autorizada a funcionar no País;
4.2.3 Empresa que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial,
recuperação extrajudicial, concurso de credores, falência, liquidação, fusão, cisão ou
incorporação.
4.2.4 Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas
aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem
recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que
não agem representando interesse econômico em comum;
4.2.5 Empresas que estejam registradas no Cadastro de Empresas Inidôneas ou
Suspensas (CEIS), mantido pela Controladoria Geral da União (CGU) e acessível por
meio do endereço eletrônico: www.portaltransparencia.gov.br.
4.2.6 Consórcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição.

4.3

A participação na presente licitação implica, tacitamente, para a licitante:
4.3.1 a aceitação plena e irrevogável de todos os termos, cláusulas e condições
constantes neste edital e em seus anexos;
4.3.2 a observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor;
4.3.3 a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase do processo.

4.4 A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos
do art. 3° da Lei Complementar n° 123/2006, desde que não esteja inserida nas hipóteses do
§4° do mesmo artigo, terá assegurado o tratamento diferenciado previsto na lei complementar,
observadas as condições estabelecidas neste edital.
4.5

5

Para fins deste edital, as microempresas e as empresas de pequeno porte são
identificadas como MPE.
DO CADASTRO, DA CERTIFICAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

5.1 Para participar deste Pregão o interessado deve providenciar Cadastro no Portal de
Compras “Licitações CAIXA”, realizar a Certificação da documentação necessária e efetuar o
Credenciamento neste certame específico – Pregão nº 0011/2020.
5.2 O CADASTRO é realizado no site da CAIXA, acessando o endereço eletrônico
http://licitacoes.caixa.gov.br, conforme as seguintes etapas: aba “Cadastro”  escolher a
opção “pessoa física” ou “pessoa jurídica”  preencher os dados do “pré-cadastro” 
concordar com o Contrato de Adesão ”Concluir o Pré-cadastro”.
5.2.1
Na sequência, o interessado deve comparecer a uma agência da CAIXA para
finalizar o Cadastro e realizar a Certificação da documentação.
5.3

Para realizar a CERTIFICAÇÃO o interessado deve apresentar os seguintes
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documentos originais ou cópia autenticada:
a) Pessoa Jurídica: Contrato Social e Alterações; Procuração do Representante Legal
(quando for o caso); Documento de Identificação Pessoal do representante da
empresa; CPF e Comprovante de endereço.
b) Pessoa Física: Documento de Identificação Pessoal; CPF; Comprovante de
endereço e Procuração (quando for o caso).
5.4
A procuração deve ser elaborada por meio de instrumento público ou particular com
firma reconhecida e deve ser acompanhada de documento comprobatório da capacidade do
outorgante para constituir mandatários.
5.5
Sendo proprietário da empresa, sócio, dirigente ou assemelhado, deverá ser
apresentada cópia autenticada, ou cópia acompanhada dos originais, do respectivo Estatuto
ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir
obrigações em decorrência de tal investidura.
5.6
A Certificação tem vigência de 1 (um) ano, após esse prazo deverá ser renovada em
uma agência CAIXA, conforme orientação do item 5.3 acima.
5.7
Quando houver alteração cadastral, a Certificação é suspensa e a Licitante deve
comparecer a uma agência da CAIXA para reativar a Certificação, munido da documentação
de acima, prevista no item 5.3, incluindo a alteração ocorrida.
5.8
Finalizado o cadastro e a Certificação na agência, o sistema encaminhará à licitante
mensagem informando “Senha Bloqueada/Código de Validação” para desbloqueio do
cadastro e geração de nova senha.
5.8.1 O desbloqueio da senha deve ser efetuada em até 72 horas do horário em que
o cadastro foi finalizado. Caso a confirmação não seja realizada no período estipulado,
os dados serão excluídos da base e será necessário comparecer a uma agência da
CAIXA e solicitar nova senha.
5.9
A nova senha de acesso deve ser elaborada, obrigatoriamente, de acordo com as
orientações recebidas por e-mail.
5.10 Após essa etapa, o interessado deverá providenciar o CREDENCIAMENTO específico
para este pregão até às 23h59 do dia 23/07/2020, exclusivamente por meio eletrônico
http://licitacoes.caixa.gov.br  efetuar login por meio da opção “Acesso ao Sistema”  em
seguida “Se Você é Licitante, faça login aqui: Acessar”  na “Área do Licitante” escolher a
opção “Credenciar” localizado no quadro “Minhas Atividades”  selecionar o certame
desejado  clicar na Atividade “Credenciamento”  selecionar a declaração de ciência 
marcar a(s) opção(ões) de direito de preferência, caso se aplique  finalizar o
credenciamento clicando em “Concordar”.
5.10.1 Decorrido esse prazo não será possível o credenciamento para participação
neste Pregão Eletrônico.
5.11 Para todos os efeitos legais, caso esteja enquadrada nas definições de MPE, nos
termos do art. 3º da LC 123/2006, a licitante deve selecionar a opção “ME/EPP” na tela
“Credencia Pessoa Física/Pessoa Jurídica”, constante da opção “Credenciamento”, no
endereço eletrônico citado no item 5.10, para usufruir dos benefícios previstos na referida LC.
5.11.1 O sistema somente identificará a licitante como MPE caso faça a opção
indicada acima, sendo este o ÚNICO momento em que o sistema oportuniza à licitante
declarar sua condição de preferência, requisito indispensável para que possa exercer
os benefícios estabelecidos na LC 123/2006 previsto neste edital.
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5.11.2 Até o início da fase de lances, a licitante poderá alterar o seu credenciamento,
as opções de preferência e até mesmo se descredenciar.
5.12 Os procedimentos para cadastramento, citados no item 5.2, devem ser adotados
apenas pelos interessados não cadastradas no site “Licitações CAIXA” no endereço
www.lictacoes.caixa.gov.br.
5.13 Os interessados em participar do presente certame e que esqueceram a senha de
acesso do sistema, devem acessar o endereço eletrônico www.licitacoes.caixa.gov.br e seguir
os seguintes passos  no botão “Acesso ao sistema”  escolher “Se Você é Licitante, faça
login aqui: Acessar”  selecionar a opção “Esqueci Minha Senha” e adotar os procedimentos
descritos no item 5.10.
5.14 Caso seja cadastrado no “Licitações CAIXA” e possua a senha de acesso, mas não
realizou a certificação, o interessado deverá adotar os procedimentos descritos no item 5.3 e
seguintes.
5.15 Caso esteja cadastrado e certificado, adotar os procedimentos de Credenciamento
para participar do presente conforme item 5.10.
5.16 A certificação possibilita a participação em todos os Pregões Eletrônicos da CAIXA,
sendo que o credenciamento é específico para cada Pregão Eletrônico, devendo a empresa
se credenciar todas as vezes que tiver interesse em participar de um pregão eletrônico
realizado pela ABDI.
5.17 O link “Credenciar”, constante no endereço eletrônico mencionado no item 5.10,
permite o acesso a todos os Pregões Eletrônicos que estão na fase de Credenciamento,
possibilitando a visualização e impressão do Edital no link “Edital”.
5.17.1 Ao clicar em “Credenciar” no Pregão Eletrônico escolhido, serão apresentadas
as seguintes opções: “Edital” e a atividade “Credenciamento” caso ainda esteja no
prazo.
6.

DO SISTEMA ELETRÔNICO

6.1 A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome
no sistema eletrônico, assumindo como firme e verdadeira sua proposta e seus lances.
6.2 Se o “Licitações CAIXA” ficar inacessível por problemas operacionais, com a
desconexão de todos os participantes no decorrer da etapa competitiva do pregão, o certame
será suspenso e retomado após comunicação, via e-mail ou sistema, aos participantes.
6.3 No caso de desconexão apenas do Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva, o
sistema eletrônico permanecerá acessível às licitantes para recepção dos lances, retomando
o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.
6.3.1 Quando a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 minutos,
a sessão do pregão será suspensa e reiniciada após comunicação aos participantes.
6.4

Caberá à licitante:
6.4.1 acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório,
responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
6.4.2 comunicar imediatamente à CAIXA, por meio do Help Desk – 3004-1104 –
Capitais e regiões metropolitanas ou 0800-7260104 – Demais localidades, qualquer
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acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha,
para imediato bloqueio de acesso.
6.4.3 solicitar o cancelamento do cadastro ou da senha de acesso por interesse
próprio.
6.5
O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo à ABDI
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por
terceiros.
6.6
O credenciamento junto à CAIXA implica a responsabilidade legal da licitante e a
presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão
Eletrônico.
7

DA PROPOSTA COMERCIAL

7.1
A Proposta Comercial (Anexo II) deve ser enviada eletronicamente, até o dia e hora
indicados no preâmbulo deste Edital, por meio do endereço Eletrônico
www.licitacoes.caixa.gov.br, na “Área do Licitante”, efetuar login por meio da opção “Acesso
ao Sistema”  botão “Se Você é Licitante, faça login aqui: Acessar”  escolher
“Encaminhar/Alterar Propostas”  selecionar o certame desejado  clicar na Atividade “Envio
de Proposta”  selecione o item desejado  digite o valor total GLOBAL proposto  anexe
a Proposta Comercial  clique no botão “Enviar Proposta”.
7.2
A Proposta Comercial deve ser anexada em arquivo único, sem emendas, ressalvas,
rasuras ou entrelinhas em suas partes essenciais, de conformidade com o modelo constante
do Anexo II do Edital, limitado às extensões doc/xls/docx/xlsx/rtf/pdf/txt/odt/ods.
7.2.1 A licitante deverá cotar o valor total global, bem como o(s) unitário(s), devendo
estar inclusos todos os custos inerentes à prestação dos serviços, de acordo com o
Anexo I – Termo de Referência e Anexo II – Modelo de Proposta;
7.2.2 O valor lançado no sistema na Proposta de Preço e o constante da Proposta
Comercial (Anexo II) deverão ser coincidentes;
7.2.3 É de exclusiva responsabilidade da licitante dimensionar e equacionar os
componentes do preço ofertado;
7.2.4 Os preços propostos deverão ser expressos, obrigatoriamente, em moeda
corrente nacional, neles incluídas todas as despesas de qualquer natureza tais como
frete, embalagens, transportes, seguros, impostos, taxas, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciários, e todos os demais custos necessários ao perfeito
cumprimento das obrigações objeto desta licitação, conforme as especificações e
condições constantes deste edital e seus anexos;
7.2.5 Prazo de validade da proposta: não inferior a 60 (sessenta) dias, contados a
partir da data limite fixada para recebimento das propostas.
7.3
Assim que a proposta for acatada pelo sistema, será enviado à licitante, via e-mail, a
confirmação do recebimento da proposta.
7.4
A licitante poderá retirar ou substituir a proposta comercial anteriormente apresentada
até a data e hora marcadas para a abertura da sessão pública por meio do endereço eletrônico
www.licitacoes.caixa.gov.br, na “Área Logada”  “Acesso ao Sistema” “Se Você é Licitante,
faça login aqui: Acessar”  efetuar login  escolher “Encaminhar/Alterar Proposta”  excluir
a proposta anterior clicando no ícone “X”  inserir a nova proposta.
7.4.1 Caso haja a substituição da Proposta Comercial antes da abertura da sessão
pública, após a anexação do arquivo contendo a nova Proposta Comercial, a
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Proposta de Preço deve ser novamente digitada, conforme item 7.1.
7.5
A licitante primeira classificada em preço deverá enviar, juntamente com sua proposta,
a comprovação do atendimento integral dos itens ofertados em conformidade com as
especificações descritas no Termo de Referência - Anexo I.
8

DA SESSÃO PÚBLICA E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

8.1 Após o encerramento do horário definido para a entrega de propostas, o sistema
organizará automaticamente as propostas recebidas, que serão apresentadas em ordem
crescente de preços.
8.2 Em seguida, o Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando,
motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos
neste Edital.
8.3 As propostas classificadas pelo Pregoeiro serão ordenadas automaticamente pelo
sistema para a participação da disputa por meio de lances eletrônicos, conforme item 8.4
abaixo.
8.3.1 A licitante cuja proposta for desclassificada ficará impedido de participar da
sessão de lances, podendo fazer sua manifestação de intenção de recurso após a
divulgação do vencedor do certame – item 10.5.
8.4 Classificadas as propostas, terá início a fase competitiva para recebimento de lances, no
endereço eletrônico, selecionando a seguinte sequência: “Acesso ao Sistema”  “Se você é
licitante, faça login aqui: acessar”  “entrar Minhas Atividades  Efetuar Lances, no dia e
horário informados no preâmbulo deste Edital, quando então as licitantes poderão encaminhar
lances exclusivamente por meio do, de valor correspondente ao PREÇO GLOBAL
8.4.1 Assim que o lance for acatado, ele ficará registrado no sistema, sendo vedada
a desistência dos lances ofertados, sujeitando a licitante às penalidades constantes no
item 14 deste Edital;
8.4.2 Após a apresentação da proposta e dos lances não caberá desistência, salvo se
por motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
8.5
As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário e prazo fixado
(3.1.4) e as seguintes condições:
8.5.1 a licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e
registrado pelo sistema;
8.5.2 no caso de lances de mesmo preço, prevalecerá aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar;
8.5.3 os lances a serem ofertados devem corresponder ao PREÇO GLOBAL.
8.6 Durante o transcurso da sessão pública, a licitante será informada, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificação da detentora do lance.
8.7 Na fase de lances, no caso de evidente equívoco de digitação pela licitante, em que
este equívoco der causa a preço incompatível ou lance manifestamente inexequível, esses
poderão, motivadamente, ser excluídos do sistema, de acordo com a análise do Pregoeiro.
8.8 A desistência em apresentar lance eletrônico implicará a manutenção do último preço
apresentado pela licitante, para efeito de ordenação das propostas.
6

SIG Quadra 4 Bloco B, Ed. Capital Financial Center - CEP: 70610-440 - Brasília-DF
Tel: (61) 3962-8637 – e-mail: licitacao@abdi.com.br

8.9 A etapa de envio de lances na sessão pública durará 10 minutos e, após isso, será
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance(s) ofertado(s) nos últimos
dois minutos do período de duração da sessão pública.
8.9.1 A prorrogação automática da etapa de envio de lances será de 2 minutos e
ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de
prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.
8.9.2 Os lances intermediários são lances iguais ou superiores ao menor já ofertado,
porém, inferiores ao último lance dado pela própria licitante.
8.9.3 O intervalo mínimo de diferença entre os lances será de R$ 100,00 (cem reais),
que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance
que cobrir a melhor oferta.
8.10 Na hipótese de não haver novos lances, na forma estabelecida no subitem 8.9, a
sessão pública será encerrada automaticamente.
8.11 Encerrada a etapa de lances sem prorrogação automática pelo sistema, o pregoeiro,
em busca da melhor proposta, poderá reiniciar a etapa de lances.
8.12 Encerrada a etapa de lances da sessão pública, o Pregoeiro examinará a proposta
classificada em primeiro lugar quanto ao atendimento da Lei Complementar nº 123,
assegurando, como critério de desempate, preferência de contratação para as Microempresas
e Empresas de Pequeno Porte, conforme procedimento descrito a seguir:
8.12.1 Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas
pelas microempresas ou empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco
por cento) superiores à proposta de menor preço.
8.12.2 Para efeito do disposto no subitem anterior, ocorrendo o empate, proceder-seá da seguinte forma:
8.12.2.1 a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada será
convocada para apresentar nova proposta, a qual deverá ser feita no prazo máximo
de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão do
direito. Caso ofereça proposta inferior à melhor classificada, passará à condição
de primeira classificada do certame;
8.12.2.2 não ocorrendo interesse da microempresa ou empresa de pequeno porte
na forma da alínea “a” deste subitem, serão convocadas as remanescentes que
porventura se enquadrem na hipótese do subitem anterior, na ordem classificatória,
para o exercício do mesmo direito;
8.12.2.3 no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas
e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no
subitem anterior, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela
que primeiro poderá apresentar a melhor oferta.
8.12.3 Havendo o exercício de preferência pela MPE, o pregoeiro passa à etapa de
negociação, em conformidade com o item 8.21, observando os demais procedimentos
subsequentes estabelecidos para cada etapa deste certame.
8.13 O disposto no subitem 8.12 somente será aplicado quando a proposta de menor preço
não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
8.14 Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem 8.12 deste Edital,
voltará à condição de primeira classificada, a empresa autora da proposta de menor preço
originalmente apresentada.
8.15 No caso de Propostas com valores iguais, não ocorrendo lances, e depois de
observado o exercício do direito de preferência previsto neste Edital, será observada a
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seguinte ordem para desempate:
8.15.1 Disputa final entre as licitantes empatados, que poderão apresentar novo
lance, por meio eletrônico, no prazo de 05 (cinco) minutos, acrescido do horário
randômico;
8.15.2 Persistindo o empate entre propostas será realizado sorteio em hora
marcada, após comunicação às licitantes.
8.16 A proposta e a planilha de preços adequadas devem ser encaminhadas no prazo de
até 02 (duas) horas a contar da solicitação do Pregoeiro por meio do endereço eletrônico
http://licitacoes.caixa.gov.br na “Área Logada” “Acesso ao Sistema”  “Se Você é Licitante,
faça login aqui: Acessar”  efetuar login, no quadro “Minhas Atividades”  escolher
“Encaminhar documentos de habilitação”.
8.17 Serão desclassificadas as propostas que:
8.17.1 Forem apresentadas em desacordo com as exigências legais e disposições
deste Edital, bem como das normas de regulação do certame;
8.17.2 Ofertarem condições que não atendam às exigências do Edital;
8.17.3 Apresentarem preços de item manifestamente inexequíveis, simbólicos,
irrisórios ou iguais a zero, e ainda, excessivos ou exorbitantes, isto é, incompatíveis
com os preços de mercado, mesmo que o ato convocatório não tenha estabelecido
limites mínimos;
8.17.4 Apresentarem manifestos e comprovados erros e desvios nos preços, ou
indicações incompatíveis com os valores expressos numericamente ou por extenso,
de forma a suscitar dúbia interpretação;
8.17.5 Apresentarem qualquer oferta de vantagem não prevista no Edital, preço ou
vantagem baseada na oferta das demais licitantes, bem como proposta alternativa;
8.17.6 Apresentarem preços finais superiores aos preços valores estimados pela
ABDI.
8.18 Após a fase de lances, para efeitos do disposto no subitem 8.18.2, o Pregoeiro promoverá
diligência para verificação da compatibilidade do preço proposto mediante análise da pesquisa
de preços elaborada pela ABDI.
8.18.1 Antes de desclassificar qualquer proposta em razão do preço estar
excessivamente superior ao estipulado pela ABDI, o Pregoeiro deverá tentar uma
negociação, solicitando nova base de preço condizente com o estabelecido no Edital;
8.18.2 Antes de desclassificar qualquer proposta por preço manifestamente
inexequível, o Pregoeiro intimará a licitante para que apresente, no prazo de 24 (vinte
e quatro) horas contados da data da intimação, a composição de seus custos para
comprovação da exequibilidade do preço proposto, com o fim de demonstrar que os
mesmos são compatíveis com os valores de mercado.
8.19 Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável o Pregoeiro examinará a
proposta ou o lance subsequente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta
ou lance que atenda o Edital.
8.20 Esgotadas as etapas anteriores, o Pregoeiro deverá negociar com a licitante melhor
classificada para que seja obtido desconto sobre o valor ofertado, sendo essa negociação
realizada no campo próprio para troca de mensagens exclusivamente por meio eletrônico
www.licitacoes.caixa.gov.br - na “Área do Licitante”, efetuar o login no sistema por meio da
opção “Acesso ao Sistema”, botão “Se Você é Licitante, faça login aqui: Acessar”, escolher a
opção “Efetuar Negociação”.
8.21

A licitante deverá encaminhar, na forma do item 8.16, a proposta comercial e a Planilha
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de Composição de Preços, com os respectivos valores adequados ao preço negociado.
8.22 Se a proposta ou lance não for aceito ou se a licitante não atender às exigências do
edital, o pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação,
observando o direito de preferência estabelecido, a sua aceitabilidade, assim sucessivamente,
até a apuração de uma proposta que atenda ao edital.
9

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

9.1 Encerrada a etapa de lances, a documentação, a seguir relacionada, encaminhada pelo
Portal de Compras ou por e-mail, em caso de impossibilidade de envio pelo sistema, será
analisada pelo Pregoeiro.
9.2
Caso a empresa primeira classificada na sessão de lances venha a ser inabilitada, as
empresas remanescentes, na ordem de classificação, terão seus documentos de habilitação
analisados.
9.3 Habilitação Jurídica:
9.3.1 Registro comercial, no caso de empresa individual, acompanhado de cédula de
identidade do empresário;
9.3.2 Ato constitutivo, Contrato Social ou Estatuto, em vigor, devidamente registrado
e atualizado para as sociedades comerciais em geral, acompanhado do documento de
eleição de seu(s) administrador(es), quando for o caso;
9.3.3 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
9.3.4 Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal ou no
Governo do Distrito Federal, da sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto da licitação;
9.3.5 Inscrição no órgão competente do ato constitutivo, no caso de sociedades
simples, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
9.3.6 Documento oficial no qual constem os dados do RG e inscrição no CPF do
representante legal da pessoa jurídica.
9.4 Qualificação Econômico-Financeira:
9.4.1 Certidão negativa de falência ou recuperação judicial/extrajudicial expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de emissão de no máximo 90
(noventa) dias anteriores à data fixada para a sessão de abertura da licitação.
9.4.2 Balanço patrimonial acompanhado das demais demonstrações contábeis do
exercício social do ano de 2019 já exigíveis e apresentadas na forma da lei, vedada a
sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação
da proposta, tomando como base a variação ocorrida no período do Índice Geral de
Preços – Disponibilidade Interna – IGP-DI, publicado pela Fundação Getúlio Vargas –
FGV ou de outro indicador que o venha substituir.
9.4.2.1 Entenda-se por “na forma da lei”:
9.4.2.1.1 Quando S/A: balanço patrimonial devidamente registrado na
Junta Comercial e publicado em Diário Oficial e em jornal de grande
circulação editado na localidade em que está situada a sede da companhia
ou nos sítios eletrônicos da Comissão de Valores Mobiliários e da entidade
administradora do mercado em que os valores mobiliários da companhia
estiverem admitidas à negociação, conforme o caput do art. 289 da Lei nº
6.404/76, alterada pela MP 892, de 05 de agosto de 2019;
9
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9.4.2.1.2
Quando outra forma societária: balanço patrimonial
consolidado, assinado por titular da empresa e pelo contador, devendo ser
apresentado comprovante de registro na Junta Comercial ou em Cartório de
Títulos e Documentos, conforme sua natureza jurídica, ou autenticado por
meio do Sistema Público de Escrituração Digital – Sped (Decreto nº
8.683/2016).
9.4.2.1.3Caso a empresa seja optante pelo Simples ou Lucro Presumido,
deverá apresentar o respectivo Termo de Opção.
9.4.3 A comprovação da boa situação financeira da empresa será baseada no resultado
da aplicação das fórmulas abaixo. A comprovação de patrimônio líquido não inferior a
10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, será exigida no caso de a
licitante apresentar resultado igual ou inferior a 1 (um) em qualquer dos índices de
Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC). As licitantes
deverão apresentar documento onde fique demonstrado a aplicação das fórmulas
abaixo:
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
LG = -----------------------------------------------------------Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

Ativo Total
SG = -----------------------------------------------------------Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
Ativo Circulante
LC = -----------------------------------------------------------Passivo Circulante
9.5

Regularidade Fiscal:
9.5.1. Prova de regularidade perante a Fazenda Federal e a Seguridade Social,
mediante a apresentação de certidão expedida pela Receita Federal do Brasil relativo a
Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, bem como contribuições previdenciárias e
de terceiros (Certidão Conjunta Negativa ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de
Negativa);
9.5.2 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual ou do Distrito Federal, da
sede da licitante;
9.5.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do local da sede da
licitante (exceto pessoas jurídicas estabelecidas no Distrito Federal), mediante a
apresentação de certidão expedida pelo órgão fazendário competente;
9.5.4 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(CRF/FGTS);
9.5.5 Prova de regularidade de débitos trabalhistas, expedida pelo Tribunal Superior do
Trabalho;
9.5.6 As certidões acima poderão ser emitidas pela internet, desde que sua validade
possa ser confirmada no sitio eletrônico do órgão responsável pela emissão.

9.6 Qualificação Técnica:
9.6.1
A licitante deverá comprovar aptidão para desempenho de atividade pertinente
e compatível em características e quantidades com o objeto desta licitação, mediante
apresentação de um ou mais atestado(s), certidão(ões) ou declaração(ões) de
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capacidade técnica, emitido(s) por órgãos ou entidades das Administrações Públicas
Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, ou por empresas privadas, nos quais
a licitante esteja prestando ou tenha prestado os serviços de modo satisfatório.
9.6.1.1 Os serviços compreendem a revisão da metodologia de gerenciamento de
processos (item I) e o mapeamento e otimização de processos de negócios (item
II);
9.6.1.2 Para os serviços referentes ao Item II, a licitante deverá comprovar em
atestado a execução, no mínimo, de 50% (cinquenta por cento) do total de
processos de negócios previstos para a presente contratação.
9.6.1.3 O(s) atestado(s) ou declaração(ões) de capacidade técnica deverá(ão) se
referir a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica principal e/ou
secundária especificadas no contrato social registrado na junta comercial
competente, bem como no cadastro de pessoas Jurídicas da Receita Federal do
Brasil – RFB;
9.6.1.4 O(s) Atestado(s) de Capacidade Técnica deverá(ão) ser emitido(s) em
papel timbrado do atestante, contendo as seguintes informações: nome da
empresa, razão social, CNPJ, nome completo do responsável pelas informações,
período de realização do serviço, objeto contratual e manifestação quanto à
qualidade e/ou satisfação do fornecimento. O objeto deve estar descrito
detalhadamente, sendo compatível em características e prazos com os serviços a
serem contratados;
Obs.: Na hipótese do(s) atestado(s) apresentado(s) não contemplar(em) alguma(s)
das informações requeridas no item 9.6.1.1, a licitante deverá juntar, também,
outro(s) documento(s) comprobatório(s), por exemplo: contrato e/ou nota fiscal, que
ateste(m) a(s) exigência(s) requerida(s);
9.6.1.5 Não serão considerados válidos atestados ou certificados emitidos por
empresas privadas pertencentes ao mesmo grupo empresarial da proponente.
Consideram-se como empresas pertencentes ao mesmo grupo aquelas controladas
ou controladoras da proponente ou que possuam em seu quadro pelo menos uma
mesma pessoa física ou jurídica como sócia.
9.6.2. A licitante deverá indicar os profissionais que farão parte da equipe técnica a ser
disponibilizada para a prestação dos serviços, que deverá ser composta por, no mínimo,
3 (três) profissionais, e apresentar a comprovação de sua qualificação e experiência,
sendo:
Escolaridade: Ter curso superior completo em qualquer área de conhecimento,
acrescido de certificado de curso de pós-graduação (lato ou stricto sensu) em
Gestão de Processos, no mínimo, 360 (trezentos e sessenta) horas, comprovado
por meio de apresentação do diploma emitido por instituição reconhecida pelo
Ministério da Educação;
Formação: Gestor de Processos;
Experiência/conhecimentos: Conhecimentos e experiências avançados no BPM
CBOK; em metodologias práticas para implantação de BPM; em análise e
diagnósticos de processos; em modelagem de processos com BPMN 2.0; em
técnicas de melhoria de processos; em arquitetura organizacional orientada por
processos; em melhoria de processos com foco do cliente; em técnicas avançadas
de medição de valor; em automação de atividades com BPMS e outras
ferramentas; criação de indicadores de desempenho de processos e implantação
de escritório de processos, conhecimento em S-BPM.
9.6.2.1 A comprovação da experiência dos profissionais será feita mediante a
apresentação de contrato de prestação de serviço assinado, atestados de
capacidade técnica ou outros instrumentos formais que comprovem a prestação
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dos serviços, indicando o título do projeto, a entidade contratante e o período de
realização.
9.6.2.2. O vínculo de trabalho dos referidos profissionais com a licitante deverá
ser comprovado no momento da assinatura do contrato de prestação dos serviços,
por meio de registro na carteira profissional, contrato de prestação de serviço
laboral, ou contrato social.
9.6.2.3. A licitante deverá indicar nominalmente o responsável pela equipe
técnica, que deverá ser 01 (um) profissional graduado em Gestão de Processos,
com pós graduação, comprovado por meio de apresentação do diploma emitido
por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação, sendo que qualquer
alteração desse profissional por ocasião da execução contratual somente será
admitida se observado o critério de cerificação acima e mediante prévia e
expressa autorização da ABDI.
9.7

Declarações:
9.7.1
Declaração de regularidade no Ministério do Trabalho, em cumprimento ao
disposto no inc. XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal, conforme abaixo:

Eu, (nome completo), inscrito no CPF sob n.º ............., representante legal da empresa (razão
social), localizada na (endereço completo), inscrita no CNPJ/MF sob n.º ........, DECLARO, sob
as penas da Lei, que a referida empresa encontra-se em situação regular no Ministério do
Trabalho no que se refere à observância do disposto no inc. XXXIII, do art. 7º, da Constituição
da República Federativa do Brasil.
Portanto, não concede trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de dezoito e
qualquer trabalho aos menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de
quatorze anos.
Por ser a expressão da verdade, assino a presente.
Local, data, assinatura e identificação do representante legal da empresa.
9.7.2
As Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte que desejarem obter
benefícios da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006 e fizerem jus aos
benefícios, deverão apresentar a declaração, conforme abaixo:
Eu, (nome completo), inscrito no CPF sob n.º ............., representante legal da empresa (razão
social), localizada na (endereço completo), inscrita no CNPJ/MF sob n.º ........, DECLARO sob
as penas da Lei, que a mesma é considerada (microempresa ou empresa de pequeno porte),
nos termos da Lei Complementar n.º 123/2006, cujos termos conheço na íntegra, estando
apta, portanto, a exercer os direitos previstos na referida Lei.
Por ser a expressão da verdade, assino a presente.
Local, data, assinatura e identificação do representante legal da empresa.
9.7.2.1 A microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a
documentação exigida acima, para efeito de habilitação. Os documentos relativos à
Regularidade Fiscal deverão ser apresentados, mesmo que apresentem alguma
restrição;
9.7.2.2 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será
assegurado à microempresa ou à empresa de pequeno porte o prazo de 5 (cinco)
dias úteis para sua regularização. O termo inicial corresponderá ao momento em que
a licitante for declarada vencedora do certame, podendo ser prorrogado por igual
período a critério da ABDI;
9.7.2.3 A não apresentação da documentação, no prazo mencionado no subitem
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acima, implicará na decadência do direito de contratação, sendo facultado a ABDI
convocar as licitantes remanescentes, na sua ordem de classificação para
apresentação de propostas.
9.8
Em nenhuma hipótese será permitida a apresentação de protocolos em substituição
aos documentos exigidos.
9.9
Os documentos deverão estar dentro do prazo de validade neles consignados, salvo
quanto aos documentos de qualificação técnica (atestados), que são havidos por
permanentes.
9.9.1
Não havendo referência quanto ao prazo de validade dos documentos, serão
eles considerados válidos por 90 (noventa) dias, contados na forma do Código Civil.
9.10 Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e
se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome
da matriz.
9.11 A não apresentação de qualquer documento relacionado nos itens anteriores ou a sua
apresentação em desacordo com a forma, prazo de validade e quantidades estipuladas,
implicará na automática inabilitação da licitante.
9.12 Quando do julgamento da habilitação, o Sr. Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas
que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, bem como suprir a
omissão de eventuais documentos de regularidade fiscal, mediante consulta via internet em
sites oficiais que emitam certidões on line via internet, registrado em ata e acessível a todos,
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
9.12.1 As diligências mencionadas no item 9.12 ficarão prejudicadas caso o acesso
via internet esteja indisponível, por qualquer motivo que seja, ou as informações
contidas nos referidos sites não sejam suficientes para atestar a regularidade fiscal da
licitante, no momento da sessão pública, fato que ensejará a inabilitação da empresa e
regular prosseguimento da sessão pública.
9.12.2 Adverte-se que alguns municípios, contudo, não propiciam à sociedade
consultas de regularidade fiscal e cadastro fiscal via internet, hipótese na qual se tornará
inviável o saneamento de eventuais falhas, erros ou omissões.
10

DOS ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAÇÕES E RECURSOS

10.1 Pedidos de ESCLARECIMENTOS poderão ser feitos até às 23h59m do dia
24/07/2020, exclusivamente por meio do endereço http://licitacoes.caixa.gov.br, conforme
passo a passo a seguir: “Acesso ao Sistema” “Se você é licitante, faça login aqui: acessar”
“entrar” “Outras ações” “Questionamento” selecionar no campo “Atividade” o presente
Pregão Eletrônico Digitar ou anexar Arquivo e “Enviar Questionamento”.
10.2 Poderá ser apresentada IMPUGNAÇÃO ao Edital deste Pregão até 23h59m do dia
24/07/2020, exclusivamente por meio do endereço eletrônico http://licitacoes.caixa.gov.br,
conforme passo a passo a seguir: “Acesso ao Sistema” “Se você é licitante, faça login aqui:
acessar” “entrar” “Outras ações” “Impugnação” selecionar no campo “Atividade” o
presente Pregão Eletrônico Digitar ou anexar Arquivo e “Enviar”.
10.3 O Pregoeiro, auxiliado pela área técnica, se for o caso, decidirá sobre o(s)
questionamento(s) e a(s) impugnação(ções) no prazo de 2(dois) dias úteis.
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10.4 Acolhida a impugnação contra este ato convocatório, será designada nova data para
a realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a
formulação das propostas.
10.5 Após a divulgação da(s) licitante(s) vencedora(s), o interessado poderá se manifestar,
motivadamente, no prazo de até 30 (trinta) minutos a partir da comunicação pelo sistema,
sobre a intenção de RECORRER contra o resultado do certame, devendo, obrigatoriamente,
ser registrada a síntese de suas razões no formulário eletrônico disponibilizado no endereço
www.licitacoes.caixa.gov.br – na “Área do Licitante”  efetuar o login no sistema por meio da
opção “Acesso ao Sistema”  selecionar “Se Você é Licitante, faça login aqui: Acessar” 
escolher a opção “Intenção de Recurso” localizada no quadro “Outras Ações”.
10.5.1
À recorrente que tiver sua manifestação de intenção de recurso aceita pelo
Pregoeiro será concedido o prazo de 2 (dois) dias para apresentação das razões do
recurso, facultando às demais licitantes a oportunidade de apresentar contrarrazões em
igual período a partir do término do prazo da recorrente, senda assegurada aos
proponentes vista aos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.
10.6 O(s) recurso(s) e contrarrazões somente poderão ser encaminhados por meio
eletrônico, no endereço citado no item 10.5.
10.7 A falta de manifestação motivada da licitante, no prazo estabelecido no item 10.5,
importará a decadência do direito de recurso, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o
objeto à licitante declarado vencedor.
10.8 Qualquer recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo, salvo nos
casos de habilitação ou inabilitação da licitante ou julgamento das propostas, podendo a
autoridade competente, motivadamente e presente as razões de interesse público, atribuir ao
recurso interposto eficácia suspensiva.
10.9 Decidido(s) o(s) recurso(s) e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a
autoridade competente adjudicará o objeto à licitante vencedora.
10.10 A decisão em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento aos
interessados, por meio de comunicação por e-mail.
10.11 Os recursos serão julgados no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da data final
da interposição de contrarrazões.
11 CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO
11.1 A adjudicatária terá 5 (cinco) dias úteis para assinar o contrato, a contar da convocação
efetuada pela ABDI, mediante comunicação via e-mail.
11.2

A adjudicatária deverá providenciar para assinatura do Contrato:
11.2.1 Carta indicando o responsável pela assinatura do contrato contendo o nome
completo, número da cédula de identidade – RG e do Cadastro Nacional de Pessoas
Físicas do Ministério da Fazenda – CPF/MF.
11.2.2 Alterações do Estatuto ou Contrato Social da empresa, caso tenha havido após
a data da abertura da licitação.
11.2.3 Instrumento público ou particular de mandato, este último com firma
reconhecida, outorgando poderes ao signatário da contratação, quando o representante
não for sócio ou diretor autorizado através do estatuto ou contrato social.
14

SIG Quadra 4 Bloco B, Ed. Capital Financial Center - CEP: 70610-440 - Brasília-DF
Tel: (61) 3962-8637 – e-mail: licitacao@abdi.com.br

11.2.4 Garantia Contratual no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do
contrato, em até 15 (quinze) dias após a sua assinatura, podendo optar por uma das
modalidades: a) caução em dinheiro; b) fiança bancária; ou c) seguro-garantia.
11.2.5 Para a apresentação de garantia, deve ser observado que:
11.2.5.1 a carta de fiança bancária deverá conter expressa renúncia, pelo fiador,
aos benefícios do artigo 827 do Código Civil (Lei no 10.406/2002);
11.2.5.2 a caução em dinheiro deverá ser depositada na Caixa Econômica
Federal - CEF – 104, Agência 0007, Conta: 013.00011944-0 CNPJ:
07200966/0001-11.
11.2.5.3 caso a licitante opte por prestar garantia na forma de seguro-garantia, a
apólice deve garantir o pagamento de quaisquer das multas contratuais previstas;
11.2.5.4 a garantia prestada deverá vigorar por prazo adicional de 30 (trinta) dias
após o término da vigência contratual.
11.3. Caso a licitante vencedora venha a recusar-se, sem justificativa aceita pela ABDI, a
assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido e na vigência da sua proposta, sujeitar-se-á
às sanções cabíveis, reservando-se à ABDI o direito de, independentemente de qualquer
aviso ou notificação, convocar as licitantes remanescentes ou cancelar a licitação.
11.4. Na convocação das licitantes remanescentes será observada a classificação final da
licitação para apresentação dos documentos de habilitação.
11.5. As licitantes remanescentes convocadas na forma do subitem anterior se obrigam a
atender à convocação e a assinar o Contrato no prazo fixado pela ABDI, ressalvados os casos
de vencimento das respectivas propostas, sujeitando-se às penalidades cabíveis no caso de
recusa.
11.6 É vedado caucionar ou utilizar o Contrato decorrente da presente licitação para
qualquer operação financeira, sem ciência prévia e expressa da ABDI.
11.7

É vedada a subcontratação do objeto deste procedimento licitatório.

12

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

12.1 Concluído o julgamento e transcorrido o prazo recursal, ou decididos os recursos
eventualmente interpostos, o processo licitatório será submetido à Presidência da ABDI, para
que se proceda à devida homologação e consequente adjudicação do objeto licitado à licitante
vencedora.
12.2 O objeto desta licitação será adjudicado à licitante que obtiver a melhor classificação
segundo os critérios fixados neste Edital e seus Anexos.
13

ORÇAMENTO, PAGAMENTO E VIGÊNCIA

13.1 O valor máximo estabelecido para a presente licitação, incluindo todos os custos,
correrão à conta do orçamento na rubrica Despesas com Serviços e Consultoria – PJ para a
Unidade Planejamento e Gestão Digital, no Projeto UPGD 01 – Custeio e Serviços da
Coordenação.
13.2 As condições de pagamento estão previstas na minuta do Contrato, constante do
Anexo III deste Edital, consoante os preços estabelecidos na Proposta de Preço da
adjudicatária.
15
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13.3 O prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, contados da data da sua
assinatura.
14

PENALIDADES

14.1 As licitantes deverão observar rigorosamente as condições estabelecidas neste Edital e
em seus Anexos, sob pena de lhes serem aplicadas as seguintes penalidades:
14.1.1 Durante a fase da licitação:
14.1.1.1 multa de 1% (um por cento) do preço global da proposta, ao dia de atraso
em assinar o Contrato, até o limite de 5% (cinco por cento);
14.1.1.2 perda do direito à contratação caso não compareça para assinar o Contrato
após o decurso do prazo de 10 (dez) dias a partir da convocação, sem apresentação
de justificativas motivadas submetidas à análise e aceitação da ABDI,
acompanhado de multa de 10% (dez por cento) do preço global da proposta;
14.1.1.3 suspensão temporária do direito de participar em licitação e de contratar
com a ABDI, por até 2 (dois) anos.
14.1.2 Durante a execução contratual:
14.1.2.1 Por descumprimento das obrigações contratuais, previstas no
Contrato, Anexo III deste Edital.
14.2 Ficará impedida de licitar e de contratar com a ABDI pelo prazo de até 2 (dois) anos,
garantida a ampla defesa, a licitante que:
14.2.1. não assinar injustificadamente o Contrato, quando convocada dentro do prazo
de validade de sua proposta;
14.2.2. apresentar documentação falsa;
14.2.3. não mantiver sua proposta;
14.2.4. comportar-se de modo inidôneo.
14.3 A licitante terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para apresentar defesa prévia, decorrido
esse prazo ou caso não sejam acolhidas as razões da defesa, será aplicada a penalidade.
14.4 Comprovado impedimento ou reconhecida a força maior e o caso fortuito devidamente
justificado e aceito pela ABDI, a licitante vencedora ficará isenta das penalidades acima
mencionadas.
15

ANEXOS

15.1

Integram este Edital e dele são partes integrantes:
15.1.1 Anexo I – Termo de Referência (com IV apêndices);
15.1.2 Anexo II – Modelo de Proposta de Preço; e
15.1.3 Anexo III – Minuta do Contrato

16

DISPOSIÇÕES GERAIS

16.1 A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e documentos
apresentados em qualquer fase da licitação.
16.2 Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração e/ou apresentação de
documentos relativos a esta licitação.
16.3 Fica assegurado à ABDI o direito de cancelar a licitação, por razões de interesse da
instituição, devidamente justificadas, antes da assinatura do Contrato.
16
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16.4 É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a sanar, esclarecer ou complementar a instrução do
processo, que não alterem a substância das propostas, fixando-se prazos para atendimento
pela licitante, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar
no ato da sessão, salvo o disposto no item 9.12.
16.5 Após a apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
16.6 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia
do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na ABDI.
16.7

A homologação do resultado desta licitação não implicará direto à contratação.

16.8 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança jurídica do
futuro Contrato.
16.9 Este Pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida, por
conveniência da ABDI ou por qualquer fato superveniente, o que será comunicado aos
interessados formalmente pelo Pregoeiro.
16.10 O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital e seus Anexos, será o de
Brasília – Distrito Federal, com expressa renúncia aos demais, por mais privilegiado que seja.
Brasília (DF), 14 de julho de 2020.
Ana Léa de Vasconcelos Milhomem
Pregoeira
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PREGÃO ELETRÔNICO N° 0011/2020
PROCESSO N° 3631/2020
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM
MAPEAMENTO DE PROCESSOS
1.

OBJETO

1.1. Contratação de serviços especializados para o mapeamento e melhoria de processos
de negócio. A ser realizado no período de 12 (doze) meses.
1.2. Os produtos e serviços que deverão ser executados e entregues:
Item

Serviço

Unid

Quant.

01

Revisão da metodologia de Gerenciamento de Processos de Negócios
Mapeamento e otimização dos processos de negócio da
ABDI

Unid.

01

Unid.

21

02

1.3. Os itens a serem contratados são interdependentes, devendo, portanto, serem licitados em lote único e entregues por uma única empresa, de forma a garantir maior qualidade do trabalho a ser executado e maior economicidade do processo de execução,
uma vez que a execução do produto 2 (item 2) será intrínseca ao produto 1 (item 1).

2.

JUSTIFICATIVA

2.1. A finalidade institucional da ABDI, conforme estabelecido na sua lei de criação 11.080
de 30 de dezembro de 2004, é de execução de políticas de desenvolvimento industrial, especialmente as que contribuam para a geração de empregos, em consonância
com as políticas de comércio exterior e de ciência e tecnologia.
2.2. Tendo em vista sua missão, a Agência cria planos estratégicos para ciclos de 4 anos,
apresentando sempre desafios atuais e futuros de desenvolvimento da indústria brasileira.
2.3. Para o ciclo de planejamento estratégico 2020-2023, a ABDI muda sua lógica de
monitoramento de resultados em nível de projetos para monitoramento do seu impacto finalístico (objetivos estratégicos e resultados-chave), assim como, a contribuição dos seus processos internos para consecução desses resultados.
2.4. A presente contratação visa, portanto, melhorar a eficiência interna da Agência, com
processos organizacionais digitalizados, enxutos e transparentes, alinhados à excelência na gestão almejada pela Agência.

3.

OBJETIVOS

3.1. Otimizar a metodologia dos processos de negócio da ABDI com práticas mais ágeis e
alinhadas ao cenário atual da agência.
3.2. Mapear e otimizar os processos de negócio da ABDI.
3.3. Dar transparência para os colaboradores e para a alta gestão da ABDI sobre o desempenho dos seus processos finalísticos e de apoio.
3.4. Promover o engajamento e colaboração dos colaboradores da ABDI com a definição
de papeis e responsabilidades.
3.5. Gerar maior produtividade dos colaboradores da Agência.
3.6. Gerar economicidade no desempenho das atividades do dia a dia da Agência.
3.7. Otimizar a implantação do mapa estratégico 2020-2023 da ABDI.

4.

ESPECIFICAÇÕES DE PRODUTOS E SERVIÇOS

4.1. Os produtos e serviços deverão ser executados e entregues, conforme as especificações que seguem:

Produto 1

Descrição

Revisão da metodologia de Gerenciamento por
Processos de Negócios
Revisar a Metodologia de Gerenciamento de Processos de Negócios baseada no CBOK, aliando outras práticas e métodos, contemplando:
1. Análise e diagnóstico sobre a agência: a organização estrutural, estratégia de gerenciamento de processos, visando à adaptação da metodologia atual à cultura, política e capacidade da ABDI.
2. Avaliação da metodologia atual baseada no CBOK e S-BPM, e indicação de métodos e práticas a serem alinhadas a metodologia, tais
como: visão do cliente (experiência/jornada do cliente), diagramas de
alinhamento (usar como referência o livro Mapeamento de Experiências, de Jim Kalbach), técnica do 5W1H, matriz GUT, matriz BÁSICO,
SIPOC, Kaizen, PDCA, Estratégia Seis Sigma, Lean Manufaturing,
Scrum, Design Thinking, e outras).
3. Elaboração de nova versão da metodologia mais simples e ágil, visando sempre à automação dos processos, e elaboração dos modelos/templates da documentação do ciclo de vida do gerenciamento
de processos.
4. Apresentação de direcionamentos para otimizar a visão da agência
para gestão por processos e não mais gestão de processos.
5. Entregáveis:

a. Relatório de análise e diagnóstico da agência, avaliação da metodologia atual, referências dos métodos e práticas a serem alinhadas;
b. Metodologia de gestão por processos atualizada;
c. Templates necessários ao ciclo de gerenciamento por processos;
d. Roadmap de implantação da Gestão por processos na ABDI.
Prazo Estimado para
entrega

Até 30 (trinta) dias após aprovação pela ABDI do plano de trabalho

Produto 2

Mapeamento e otimização dos processos de negócio da ABDI

Descrição

Mapeamento e otimização dos processos de negócio da Agência,
contemplando:
1. Revisão do portfólio de processos de negócio – atualmente são 21
processos de negócios.
2. Levantamento da Cadeia de Valor da Agência.
3. Levantamento das Cadeias de Valor de cada um dos processos de
negócios.
4. Alinhamento dos processos ao planejamento estratégico atual.
5. Mapeamento e otimização (análise e identificação de problemas,
gargalos, atividades em duplicidade ou que não agregam valor e
identificação de oportunidades de melhoria) dos processos de negócio, e suas interdependências com foco na posterior automatização.
a. O corpo técnico da ABDI será o responsável por parametrizar/automatizar os processos mapeados e otimizados pela futura contratada.
6. Utilização da visão do cliente (experiência/jornada do cliente), para
o mapeamento e automatização dos processos.
7. Elaboração gráfica dos processos (fluxos) - utilizando a notação de
BPMN, a partir das diretrizes de S-BPM.
8. Mapeamento dos indicadores dos processos e indicação de forma
de monitoramento;
9. Mapeamento dos riscos dos processos e indicação de forma de monitoramento;
10. Análise e indicação da melhor ferramenta para automatização de
cada processo de negócio (BPM, ERP, ECM e ITRS).
11. Elaboração e entrega das documentações de mapeamento conforme definido na metodologia de gerenciamento de processos de
negócio.
12. Elaboração de documento com o detalhamento das informações
para automatização, tais como: etapas, papéis, responsáveis, campos, regras de negócio, alertas, avisos, funcionalidades automáticas e outras informações necessárias para futura automatização e
execução dos processos, além de estrutura de informações e dados
a serem gerenciados no âmbito do processo, de acordo com ferramenta de automatização disponibilizada pela ABDI.

13. Mapear matriz de relacionamento entre os processos de negócio
da Agência.
14. Entregáveis:
a. Portfólio dos processos de negócio da Agência;
b. Cadeia de Valor da Agência;
c. Documentação de mapeamento definida na metodologia de gerenciamento de processos (ex.: cadeia de valor, informações
do processo, indicadores, riscos);
d. Detalhamento descritivo e fluxograma(s) dos processos de negócio otimizados;
e. Matriz de relacionamento entre processos de negócio.
Prazo Estimado para
entrega

Até 6 meses após entrega do Plano de Trabalho

4.2. A CONTRATADA deverá entregar Plano de Trabalho, em até 10 dias após assinatura
do contrato.
4.3. Os itens a serem contratados são interdependentes, devendo, portanto, ser licitados
em lote único e entregues por uma única empresa.
4.4. Todas as atividades para levantamento de informações e validação dos produtos devem ser previamente agendadas e comunicadas à CONTRATANTE.

5.

CONDIÇÕES DE ENTREGA / ACEITE

5.1. Os produtos deverão ser devidamente atestados pelos responsáveis pelo acompanhamento do projeto na ABDI, para a realização do pagamento devido.
5.2. Os responsáveis técnicos da ABDI, que terão prazo máximo de até 15 dias corridos
para análise e eventuais considerações e correções, antes da sua aceitação definitiva.
5.3. O produto 2 poderá ser aceito a nível de processo, 21 ao total, não sendo obrigada a
CONTRATADA a aguardar a finalização do mapeamento e otimização do total de 21
processos para aceitação pela CONTRATANTE.

6.

CONDIÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO

6.1. O número de profissionais a serem alocados pela CONTRATADA para execução do
serviço é decisão discricionária daquela, desde que atenda aos requisitos e prazos
estipulados.
6.2. A prestação de serviço, poderá ser executada de forma remota, desde que não haja
prejuízo para a sua qualidade e sua exequibilidade. As visitas presenciais à ABDI
ocorrerão por demanda da CONTRATADA, com a devida aprovação da ABDI, em

horário comercial local (09h00 às 12h30 e de 14h00 às 18h30), de segunda-feira a
sexta-feira, em dias úteis.
7.

DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA MÍNIMA EXIGIDA

7.1. Para fins de demonstração da qualificação técnica da licitante, a empresa deverá, na
fase de habilitação, apresentar:
7.1.1. Atestado(s) / certidão(ões) / declaração(ões) de Capacidade Técnica emitido(s)
por pessoa jurídica de direito público ou de direito privado, que comprove(m)
ter a empresa licitante prestado os serviços relacionados a esta contratação.
7.1.2. Poderão ser apresentados até 03 (três) atestado para comprovar que a empresa licitante atenda aos critérios acima.
7.1.3. O(s) atestado(s) / certidão(ões) / declaração(ões) deverão ser emitidos em papel timbrado, devendo os) documento (s) conter Razão Social, o CNPJ, o endereço, o responsável pelas informações e respectivo cargo, e-mail e telefone
de contato – ou qualquer outra forma de que a CONTRATADA possa valer-se
para manter contato com a(s) Atestante (s) – além do nome e assinatura do
Representante Legal da Atestante.
7.1.4. Os Atestados de Capacidade Técnica apresentados poderão ser objeto de digilência a critério da CONTRATANTE, para verificação de autenticidade de seu
conteúdo.
7.2. A qualificação técnica dos profissionais indicados para realizar a prestação de serviço
será comprovada, no mínimo, mediante apresentação de documentos que demonstre:
7.2.1. Conclusão de curso de nível superior em qualquer área de conhecimento,
acrescido de certificado de curso de pós-graduação em Gestão de Processos,
no mínimo, 360 (trezentos e sessenta) horas, fornecido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).
7.2.2. Formação em Gestor de Processos;
7.2.3. Conhecimentos e experiências avançados no BPM CBOK; em metodologias
práticas para implantação de BPM; em análise e diagnósticos de processos;
em modelagem de processos com BPMN 2.0; em técnicas de melhoria de processos; em arquitetura organizacional orientada por processos; em melhoria
de processos com foco do cliente; em técnicas avançadas de medição de valor;
em automação de atividades com BPMS e outras ferramentas; criação de indicadores de desempenho de processos e implantação de escritório de processos, conhecimento em S-BPM.
7.3. As exigências de qualificação técnica constantes acima visam confirmar que a empresa possui, efetivamente, experiência capaz de comprovar sua capacidade de atuação, bem como ter realizado satisfatoriamente serviços anteriores no desempenho de
objeto similar ao submetido à licitação, atributos necessários e imprescindíveis à realização do objeto ante à sua relevância para esta CONTRATANTE. Ademais, destaca-

se que a comprovação ora exigida corresponde à parcela de maior relevância técnica
do objeto, sendo, portanto, razoável sua exigência.
7.4. A comprovação da qualificação técnica dos profissionais será realizada na fase de
habilitação do presente certame.
8.

FISCALIZAÇÃO, PARTICIPAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO

8.1. A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada pelo Gestor do Contrato a
ser designado pela ABDI e por equipe auxiliar designada.
8.2. O responsável técnico pelo projeto na ABDI será indicado formalmente à CONTRATADA.
8.3. Ele será responsável por atestar as faturas dos serviços, desde que tenham sido executados a contento e observada a aplicação das condições contratadas, encaminhando a documentação para pagamento.
8.4. A transferência do conhecimento ocorrerá de forma tácita pela execução dos trabalhos, bem como pelo recebimento dos entregáveis previstos para cada produto.
8.5. Deverá ser realizada apresentação formal ao final das entregas do produto 1, e ao final
do mapeamento e otimização de cada um dos 21 processos do produto 2, para ser
mais uma maneira de transferência do conhecimento para a CONTRATANTE.

9.

OBRIGAÇÕES DA ABDI

9.1. A CONTRATANTE obriga-se a exercer a fiscalização dos serviços por empregados
especialmente designados, na forma prevista nas normas internas da ABDI.
9.2. Fornecer à CONTRATADA todos os elementos e informações necessárias à prestação
dos serviços, bem como permitir durante a vigência do Contrato, o acesso dos representantes e/ou empregados às dependências desta CONTRATANTE, desde que devidamente identificados.
9.3. Disponibilizar o ambiente de trabalho e todos os recursos necessários para a execução
dos serviços nos locais especificados neste Termo de Referência.
9.4. Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, na forma convencionada, dentro do
prazo previsto, desde que atendidas as formalidades necessárias, após a aceitação
dos serviços faturados.

10.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1. Cumprir fielmente o futuro Contrato de forma que a prestação de serviços avençada
seja realizada com presteza e eficiência, evitando atrasos que prejudiquem as necessidades da CONTRATANTE.

10.2. Garantir a celeridade e a qualidade da prestação dos serviços, mantendo à disposição da ABDI profissionais com experiência e capacidade técnica para cumprimento
das atividades, de acordo com o disposto neste Termo de Referência.
10.3. Comunicar, por escrito, qualquer anormalidade, prestando à ABDI os esclarecimentos julgados necessários.
10.4. Apresentar antecipada e detalhadamente toda e qualquer metodologia e/ou técnica
de pesquisa específica utilizada para a execução do objeto do Contrato, em especial,
demonstrando as relações de causalidade, estruturas conceituais e quaisquer outros
artefatos cognitivos envolvidos na execução do objetivo do contrato.
10.5. Não assumir obrigações perante terceiros, dando como garantia o Contrato a ser
celebrado, nem utilizar os direitos de crédito, a serem auferidos em função dos serviços prestados, em quaisquer operações de desconto bancário, sem prévia ciência
da ABDI;
10.6. Atender às solicitações da ABDI, de acordo com as especificações técnicas, procedimentos de controle administrativo e cronogramas físicos que venham a ser estabelecidos;
10.7. Não transferir ou distribuir o futuro Contrato a outrem no todo ou em parte, sem a
prévia e expressa autorização da CONTRATANTE;
10.8. Submeter-se a mais ampla fiscalização da CONTRATANTE, por meio de seus prepostos, a qualquer época, prestando todos os esclarecimentos que forem solicitados
pelo CONTRATANTE, obrigando-se a atender a todas as reclamações a respeito dos
serviços prestados, em um prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, sem ônus adicional
para a CONTRATANTE;
10.9. Manter durante toda a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas.

11.

PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO

11.1. A CONTRATADA disponibilizará meios adequados para comunicação com a CONTRATANTE, sendo aceitos no mínimo os seguintes canais: telefone, e-mail e plataformas de colaboração online.

12.

DA TRANSIÇÃO E RESCISÃO CONTRATUAL

12.1. Nos casos de fatos supervenientes, durante a vigência contratual, que venham a
descontinuar a comercialização do serviço, ou o seu suporte técnico, a Contratada
assegurará a execução dos serviços, sem quaisquer ônus para a Contratante, e que
haja transferência ordenada de conhecimento dos serviços para a ABDI ou a seu
designado.

12.2. Entende-se como transição contratual também, o momento que um novo fornecedor
assume a responsabilidade, de forma gradual, pelos serviços prestados pelo fornecedor anterior, preparando-se para o início efetivo da operação.
12.3. A Contratada deverá assegurar, em casos de cancelamento ou descontinuidade contratual, a disponibilização das informações para a Contratante, em prazo adequado
e sem custo adicional, para andamento de um novo fornecedor, se for o caso.
12.4. A Contratada, juntamente com o Contratante, deverá elaborar um plano de transição
contratual em até 15 (quinze) dias a contar da data de notificação por escrito da Contratante.
12.5. O plano de transição contratual deverá contemplar todas as atividades necessárias
para transição dos serviços sem interrupção ou efeito adverso.
12.6. O plano de transição contratual, cronograma e horários dos eventos deverão ser previamente aprovados pela Contratante.
12.7. É de responsabilidade da Contratada a execução do plano de transição contratual,
bem como a garantia do repasse bem-sucedido de todas as informações necessárias
à continuidade dos serviços pela Contratante (ou empresa por essa designada).
12.8. O plano de transição contratual e sua execução deverão ser viabilizados sem ônus
adicionais à Contratante.
12.9. É de responsabilidade da Contratante indicar para a Contratada as pessoas que serão receptores dos serviços previstos no repasse de conhecimento descrito no plano
de transição contratual.
12.10. A Contratante reserva-se o direito de reduzir ou dispensar o plano de transição contratual.

13.

DAS PENALIDADES

13.1. Além daquelas previstas no Regulamento de Licitações e Contratos da ABDI, a CONTRATADA, no curso da execução desse Contrato, estará sujeita às seguintes penalidades, garantidos o contraditório e a prévia e ampla defesa:
13.1.1. O atraso na entrega dos produtos, são:
13.1.1.1. Advertência formal;
13.1.1.2. Multa diária de 1% (um por cento) sobre o preço do produto/prestação de
serviço em caso de atraso injustificado, até o máximo de 20 dias, hipótese em
que o serviço será considerado irregularmente executado;
13.1.1.3. Multa diária de 1% (um por cento) sobre o valor total do contrato em caso
de atraso injustificado na entrega da garantia contratual, até o máximo de 20
dias, quando restará caracterizado o descumprimento total da obrigação, punível com as sanções previstas nesta Cláusula;
13.1.1.4. Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato em caso
de descumprimento de quaisquer das obrigações contratuais, inclusive as

acessórias e aquelas previstas no Termo de Referência, excetuados os casos
especificados nos incisos acima.
13.1.1.5. Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a ABDI, por
prazo de até 2 (dois) anos;
13.1.1.6. Indenização por perdas e danos, devidamente comprovados, que a inexecução parcial ou total acarretar à ABDI.
13.2. Para a aplicação das penalidades aqui previstas, a CONTRATADA será notificada
para apresentação de defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a
partir da notificação; não havendo manifestação tempestiva ou não sendo acatadas
pela ABDI as justificativas apresentadas, será direito da CONTRATANTE aplicar
qualquer das penalidades previstas neste instrumento.
13.3. Serão considerados injustificados os atrasos não comunicados tempestivamente
e/ou indevidamente fundamentados, sendo que a aceitação da justificativa ficará a
critério da ABDI.
13.4. As multas porventura aplicadas serão descontadas dos pagamentos devidos pela
ABDI, oportunidade na qual a CONTRATADA deverá emitir o documento de cobrança já com o desconto do valor da penalidade, ou cobradas diretamente da
CONTRATADA, amigável ou judicialmente, assegurada a prévia defesa, e poderão
ser aplicadas cumulativamente às demais sanções previstas neste item.
13.5. As multas previstas neste item não têm caráter compensatório, mas meramente
moratório e, consequentemente, o pagamento delas não exime a CONTRATADA
da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que o seu ato venha a acarretar.
13.6. Sempre que não houver prejuízo para a ABDI, as penalidades impostas poderão
ser relevadas ou transformadas em outras de menor sanção, a seu critério.
13.7. As penalidades previstas neste Termo de Referência são independentes entre si,
podendo ser aplicadas isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

14.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

14.1. Os pagamentos dos serviços se darão após a execução devidamente especificada
no item 4.1.
14.2. O faturamento dos serviços executados deverá ser encaminhado após a entrega e
validação dos produtos pela ABDI conforme descrição, conteúdo, forma de apresentação e observações indicadas no item 4.1.
14.3. O produto 2 deverá ser faturado por processo de negócio mapeado e otimizado, após
validação dos documentos indicados no item 4.1.

14.4. Os pagamentos relativos aos serviços a serem contratados serão feitos em até 15
dias corridos, após a apresentação da Nota Fiscal, que deverá ocorrer depois da
aceitação definitiva do produto.

15.

DA PROPRIEDADE, SIGILO E RESTRIÇÕES

15.1. Todos os conteúdos de negócio da ABDI durante a execução dos serviços são de
propriedade da CONTRATANTE, não podendo ser repassados, copiados, alterados
ou absorvidos pela CONTRATADA sem expressa autorização da CONTRATANTE.
15.2. A CONTRATADA deverá submeter-se às normas e políticas de segurança da CONTRATANTE e assumir responsabilidade sobre todos os possíveis danos físicos e/ou
materiais causados à CONTRATANTE ou a terceiros, advindos de imperícia, negligência, imprudência ou desrespeito às normas de segurança.
15.3. A CONTRATADA deverá garantir a segurança das informações da CONTRATANTE
e se compromete a não divulgar ou fornecer a terceiros quaisquer dados e informações que tenha recebido da ABDI no curso da prestação dos serviços, a menos que
autorizado formalmente, e por escrito, para tal.
15.4. A CONTRATADA deve comunicar formal e imediatamente à CONTRATANTE qualquer ponto de fragilidade percebido que exponha a confidencialidade, integridade ou
disponibilidade das informações e do serviço.
15.5. A CONTRATADA deverá assinar por meio de seu representante legal o Termo de
Sigilo e Confidencialidade no início da execução contratual.
15.6. Após o término do Contrato, por qualquer motivo, a CONTRATADA deverá devolver
à ABDI ou destruir, conforme sua instrução específica, todas as cópias das informações confidenciais que se encontrarem em seu poder, certificando tal fato à ABDI,
bem como cessar imediatamente a utilização de quaisquer informações confidenciais, independentemente de qualquer notificação a respeito.

16.

DA GARANTIA DO CONTRATO

16.1. A CONTRATADA prestará garantia de execução contratual correspondente a 5%
(cinco por cento) do total do Contrato, podendo optar pela modalidade de Caução em
Dinheiro, Fiança Bancária ou Seguro-Garantia, que deverá ser apresentada em até
15 (quinze) dias após a assinatura do contrato, a qual será liberada somente após
30 (trinta) dias do término da vigência deste mediante o integral cumprimento de todas as obrigações contratuais.
16.2. A garantia será utilizada para reparar danos decorrentes das ações ou omissões da
CONTRATADA, para o pagamento de eventuais multas e, ainda, para satisfazer
qualquer obrigação, judicial ou extrajudicial, resultante ou decorrente de suas ações
ou omissões.

16.3. A CONTRATADA se compromete a manter a garantia no valor correspondente ao
percentual fixado, durante toda a vigência do Contrato, ficando obrigado a integralizálo, no prazo de 10 (dez) dias úteis, sempre que houver acréscimo no valor do Contrato ou utilização parcial/integral da garantia pela CONTRATANTE.
16.4. A garantia prestada pela CONTRATADA será restituída após a quitação integral das
obrigações contratuais.

17.

DO VALOR ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO

17.1. Para formação dos valores para licitação, foram realizadas pesquisas a fim de verificar os preços praticados no mercado.
UNID

QTD

VALOR
UNITÁRIO

1

PRODUTO 1 – REVISÃO DA
METODOLOGIA DE
GERENCIAMENTO DE
PROCESSOS DE NEGÓCIOS

UNID.

1

R$ 49.186,67

R$ 49.186,67

2

PRODUTO 2 – MAPEAMENTO
E OTIMIZAÇÃO DOS
PROCESSOS DE NEGÓCIO
DA ABDI

UNID.

21

R$ 18.248,67*

R$ 383.222,10

NR

OBJETO

VALOR GLOBAL

VALOR TOTAL

R$ 432.408,77

* foram retiradas as casas decimais adicionais dos centavos.

17.2. O valor global adotado para a contratação será de R$ 432.408,77 (quatrocentos e
trinta e dois mil, quatrocentos e oito reais e setenta e sete centavos).
17.3. Neste valor estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas, indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete,
seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
17.4. As despesas para esses serviços serão contabilizadas no Centro de Custo UPGD01,
da Unidade de Planejamento e Gestão Digital.
18.

VIGÊNCIA DO CONTRATO

18.1. O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses e o prazo de execução de cada
etapa/produto será de acordo com os prazos definidos nos descritivos dos produtos
constantes no item 4.

19.

DISPOSIÇÕES GERAIS

19.1. Informações complementares às providas neste Termo de Referência poderão ser
obtidas com:

Instituição

Responsável

Telefone

E-mail

ABDI

Rodrigo Alves
Rodrigues

(61) 9 8566-5401

Rodrigo.rodrigues@abdi.com.br

20.

APÊNDICES

I – Modelo da Planilha de Custos a ser apresentada
II – Termo de Sigilo e Confidencialidade
III – Metodologia de Gestão de Processos vigente da ABDI
IV – Relação dos Processos de Negócio vigentes da ABDI
Brasília-DF, 17 de junho de 2020.

Rodrigo Alves Rodrigues
Gerente de Planejamento e Gestão Digital

APÊNDICE I - MODELO DA PLANILHA DE CUSTOS

ITEM

OBJETO

UNID

QTD

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

PRODUTO 1
1

REVISÃO DA METODOLOGIA DE UNID.
GERENCIAMENTO DE
PROCESSOS DE NEGÓCIOS

1

R$ 00,00

R$ 00,00

21

R$ 00,00

R$ 00,00

PRODUTO 2
2

MAPEAMENTO E OTIMIZAÇÃO
UNID.
DOS PROCESSOS DE NEGÓCIO
DA ABDI
VALOR GLOBAL

R$ 00,00

APÊNDICE II – TERMO DE SIGILO E CONFIDENCIALIDADE

A empresa [RAZÃO/DENOMINAÇÃO SOCIAL], pessoa jurídica com sede em
[ENDEREÇO], inscrita no CNPJ/MF com o n. º [N. º DE INSCRIÇÃO NO CNPJ/MF], neste
ato representada na forma de seus atos constitutivos aceita as regras, condições e
obrigações constantes do presente Termo.
O objetivo deste Termo de Confidencialidade e Sigilo é prover a necessária e adequada
proteção às informações restritas de propriedade exclusiva da Contratante reveladas à
empresa Contratada em função da prestação dos serviços objeto deste certame.
A expressão “informação restrita” abrangerá toda informação escrita, oral ou de qualquer
outro modo apresentada, tangível ou intangível, podendo incluir, mas não se limitando a:
técnicas, projetos, especificações, desenhos, cópias, diagramas, fórmulas, modelos,
amostras, fluxogramas, croquis, fotografias, plantas, programas de computador, discos,
disquetes, pen drives, fitas, contratos, planos de negócios, processos, projetos, conceitos
de produto, especificações, amostras de ideia, clientes, nomes de revendedores e/ou
distribuidores, preços e custos, definições e informações mercadológicas, invenções e
ideias, outras informações técnicas, financeiras ou comerciais, entre outros.
A empresa Contratada compromete-se a não reproduzir nem dar conhecimento a terceiros,
sem a anuência formal e expressa do contratante, das informações restritas reveladas.
A empresa Contratada compromete-se a não utilizar, bem como a não permitir que seus
diretores, consultores, prestadores de serviços, empregados e/ou prepostos utilizem, de
forma diversa da prevista no contrato de prestação de serviços ao contratante, as
informações restritas reveladas.
A empresa Contratada deverá cuidar para que as informações reveladas fiquem limitadas
ao conhecimento dos diretores, consultores, prestadores de serviços, empregados e/ou
prepostos que estejam diretamente envolvidos nas discussões, análises, reuniões e
demais atividades relativas à prestação de serviços ao contratante, devendo cientificá-los
da existência deste Termo e da natureza confidencial das informações restritas reveladas.
A empresa Contratada possuirá ou firmará acordos por escrito com seus diretores,
consultores, prestadores de serviços, empregados e/ou prepostos cujos termos sejam
suficientes a garantir o cumprimento de todas as disposições do presente Termo.
A empresa Contratada obriga-se a informar imediatamente ao contratante qualquer
violação das regras de sigilo estabelecidas neste Termo que tenha tomado conhecimento
ou ocorrido por sua ação ou omissão, independentemente da existência de dolo.
A quebra do sigilo das informações restritas reveladas, devidamente comprovada, sem
autorização expressa da Contratante, possibilitará a imediata rescisão de qualquer contrato
firmado entre a Contratante e a empresa Contratada sem qualquer ônus para a
Contratante.

Nesse caso, a empresa Contratada, estará sujeita, por ação ou omissão, além das multas
definidas no Termo de Referência, ao pagamento ou recomposição de todas as perdas e
danos sofridos pela Contratante, inclusive os de ordem moral, bem como as de
responsabilidades civil e criminal respectivas, as quais serão apuradas em regular
processo judicial ou administrativo.
O presente Termo tem natureza irrevogável e irretratável, permanecendo em vigor desde
a data de acesso às informações restritas do contratante.
E, por aceitar todas as condições e as obrigações constantes do presente Termo, a
empresa Contratada assina o presente termo através de seu representante legal.

Brasília, ___ de ___________ de 20___.

[NOME DA EMPRESA CONTRATADA]

___________________________________
Nome do Representante

APÊNDICE III - METODOLOGIA DE GESTÃO DE PROCESSOS VIGENTE DA ABDI

(arquivo anexo)

APÊNDICE IV - RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE NEGÓCIO VIGENTES DA ABDI

(arquivo anexo)
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1. Apresentação
A Metodologia de Gerenciamento de Processos da Agência Brasileira de Desenvolvimento
Industrial – ABDI, representa o esforço da Agência na estruturação da gestão dos seus
processos. Essa gestão envolve a execução do ciclo de vida do Gerenciamento de Processos de
Negócio, o conhecimento e desenho da sua cadeia de valor, a análise e o redesenho dos
processos, a execução de rotinas programadas de verificação e validação dos processos, e a
internalização da cultura de gestão de processos.
Os processos serão estudados e desenhados a partir da visão da sua cadeia de valor (processos
de negócios), pois, ao contrário da visão tradicional de processos, que está focada na descrição
das atividades com os seus tradicionais fluxogramas, a abordagem da cadeia de valor trabalha,
primeiramente, na identificação das características que os produtos e serviços devem possuir
para adicionar valor ao cliente. A partir dessa identificação os recursos, os insumos, os
referenciais, e os fornecedores e clientes são mapeados para compor a cadeia. Essa
abordagem não exclui o mapeamento dos processos por meio de fluxogramas, descrição de
atividades, procedimentos ou manuais, apenas os colocam numa fase de desenvolvimento
posterior a compreensão da cadeia de valor do processo.
O gerenciamento de processos de negócios permite ao gestor se afastar da perspectiva
tipicamente funcional da organização e perceber de maneira mais sistêmica e integrada o
funcionamento do conjunto de processos existentes, além de permitir que os colaboradores
da agência visualizem claramente sua contribuição na geração de valor ao cliente.
A Metodologia de Gerenciamento de Processos da ABDI, baseia-se nas melhores práticas
observadas pela ABPMP (Association of Business Process Management Professionals), em seu
Guia para o Gerenciamento de Processos de Negócio; no Guia para Formação de Analistas de
Processos de Gart Capote; e no Guia de Gestão de Processos de Governo, disponibilizado pelo
Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização – GesPública, além de
benchmarking realizados.

Objetivos da Metodologia
A metodologia tem como objetivo ser o documento de referência na gestão dos processos da
ABDI, fornecendo orientações e estruturando o ciclo do gerenciamento dos processos com
atividades de planejamento, análise, desenho e modelagem, implementação, monitoramento
e refinamentos dos processos internos.
GERPLAN │ CPLAN
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Público - alvo
Empregados e colaboradores externos e internos envolvidos nos processos de negócio da
ABDI.

2. Glossário
Para estabelecer um alinhamento na definição e conceitos de termos utilizados nessa
metodologia é importante apresentar um glossário inicial que padronize esses termos.
Termo
Análise de
Desempenho

Atividades

As-Is

Diagrama

Cadeia de Valor

Comitê Técnico

Estratégia
Organizacional

GERPLAN │ CPLAN

Conceito
Verificação profunda e global de um projeto, produto, serviço, processo
ou informação com relação a requisitos, objetivando a identificação de
problemas e a proposição de soluções. (Gespública, 2011)
Ação executada que tem por finalidade dar suporte aos objetivos da
organização. As atividades correspondem a “o quê” é feito e “como” é
feito durante o processo. Podem ser trabalhos humanos ou
automatizados.
Estado atual dos processos.
Representações gráficas elaboradas para visualizar uma determinada
realidade, de forma simplificada, possibilitando melhor entendimento,
compostos de símbolos, notações e informações de texto. Os diagramas
de processos representam os principais elementos componentes dos
processos.
Cadeia de valor é um conceito de gestão de negócio onde se analisa o
conjunto de atividades inter-relacionadas que adicionam valor ao produto
ao longo de sua criação. (Capote, 2011)
O Comitê Técnico é formado pelos gerentes e coordenadores da Agência.
O Comitê se reúne mensalmente e tem como atribuição: Equacionar,
quando necessário, pendências relativas aos projetos; e promover o
alinhamento dos projetos em relação às demais áreas na organização e
aos demais projetos relacionados.
A estratégia organizacional é um resultado do ciclo de planejamento
estratégico, onde a visão e a missão são traduzidas em um plano
estratégico. O plano estratégico é subdividido em um conjunto de
iniciativas que são influenciadas pela dinâmica do mercado, pedidos de
clientes e parceiros, acionistas e as regras governamentais. Essas
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Termo

Conceito
iniciativas estabelecem carteiras estratégicas e operacionais a serem
executados no período previsto.

Handoffs

Qualquer ponto em um processo onde o trabalho ou a informação passa
de uma função para outra é um handoff nesse processo. (Cbok, 2013)

Indicadores

Forma de representação quantificável de características ou requisitos de
processos ou de seus produtos, utilizados para acompanhar e melhorar os
resultados ao longo do tempo.
Indicador de Desempenho - métrica significativa usada para monitorar o
progresso do processo em relação a uma meta pré-estabelecida.
Indicador de Qualidade - métrica significativa usada para monitorar a
qualidade do processo em relação a um requisito de qualidade préestabelecido (acordado).
Indicadores de Resultados (binário) - representam o que foi obtido em um
determinado momento pela organização. Geralmente é um indicador
pontual, portanto não mede uma evolução ao contrário de um indicador
de desempenho.

Mapa de
Processos

Retratação das atividades e seu fluxo adicionando os atores, eventos,
regras, resultados e outros detalhes.

Melhoria de
Processos

Procedimento de qualificação e performance baseado no uso de técnicas
que garantem evolução contínua e sistemática do processo/produto e das
operações administrativas. (Gespública, 2011)
É a evolução, adequação (à legislação, ou à tecnologia), tratamento de não
conformidade, implantação de novos recursos (modelos, sistemas,
equipamentos etc.). (Barbará, 2012).

Modelo de
Processos

Representação simplificada de uma realidade ou fenômeno que provê
suporte ao estudo e desenho de algum aspecto, conceito ou atividade.

Notação de
modelagem de
processos

Especificação para a modelagem visual de processos com o objetivo de
promover uma interface simples na diagramação e mapeamento dos
processos.

Projeto

Esforço temporário realizado de maneira coordenada, com início e fim
definidos, que visa entregar produto, serviço ou resultado único.

Regras de
Negócios

Definem como o negócio funciona, podem abranger diversos assuntos
como políticas, interesses, objetivos, compromissos éticos e sociais,
obrigações contratuais, decisões estratégicas, leis e regulamentações
entre outros. (Gespública, 2011)
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Termo

Requisitos

Stakeholders

Sistema de
Gestão
Integrado - SIG
To-BE

Conceito
Requisito pode ser definido como “algo que um cliente necessita”. Um
requisito descreve uma condição diretamente de necessidades dos
clientes ou declarada em um contrato, um padrão, uma especificação ou
outro documento formalmente imposto. (Gespública, 2011).
São pessoas, unidades ou organizações ativamente envolvidas no
processo ou cujos interesses são afetados pelo mesmo de forma positiva
ou negativa. Os stakeholders (partes interessadas) também podem
influenciar os objetivos e resultados do processo.
Ferramenta de automatização de atividades dos processos.
Representa o estado futuro de processos de negócio. Visa produzir
alternativas para o estado atual e incorpora melhores práticas,
redesenho, reengenharia e/ou mudança de paradigma.

3. Conceitos e Fundamentos
O que é processo
Na literatura não existe consenso sobre a conceituação de processo. A depender da natureza
do negócio diferentes conceituações podem ser obtidas, por exemplo, na manufatura
processo é uma sequência de atividades inter-relacionadas que transformam insumos em
produtos, no mundo jurídico processo é um conjunto de documentos relativos a um assunto
específico, visando à garantia dos direitos do cliente, na gestão pública processo é um conjunto
de decisões que transformam insumos em valores gerados ao cliente. Para o guia do corpo
comum de conhecimento em gerenciamento de processos (BPM CBOK® 2013) processo é um
conjunto definido de atividades ou comportamentos executados por humanos ou máquinas
para alcançar uma ou mais metas. Os processos são disparados por eventos específicos e
apresentam um ou mais resultados que podem conduzir ao término do processo ou a
transferência de controle para outro processo. São compostos por várias tarefas ou atividades
inter-relacionadas que transformam entradas (insumos) em saídas (produtos e serviços).
O entendimento do que seja processo nas instituições está diretamente relacionado com a
evolução dos sistemas organizacionais. Na era pré-revolução industrial as atividades não
GERPLAN │ CPLAN
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possuíam diferenciação, ou seja, o trabalhador conhecia todo o trabalho a ser feito – Figura 1
(os círculos na figura representam as atividades necessárias para elaboração do produto).

Figura 1 - Conjunto de atividades (representadas por círculos) para entrega de um produto.
Fonte: Elaboração própria adaptado do modelo de gestão por processos da Justiça Federal.

Com o advento da revolução industrial e com as ideias da administração científica, as
organizações começaram a investir na diferenciação das atividades (divisão do trabalho),
agrupando-as por natureza de negócio – Figura 2.

Atividades de
natureza vender
Atividades de
natureza comprar
Atividades de natureza
produzir
Figura 2 - Conjunto de atividades para entrega de um produto com agrupamento de atividades por natureza.
Fonte: Elaboração própria adaptado do modelo de gestão por processos da Justiça Federal.

A ideia era fazer repetidas vezes um conjunto restrito de atividades, gerando um aprendizado
mais rápido de como fazer melhor esse conjunto de atividades, tornando os trabalhadores
especialistas nesse segmento. Essa evolução, por um lado, aumentou a produtividade do
trabalhador e gerou a necessidade de uma melhor coordenação entre os agrupamentos dessas
atividades, por outro, segregou as funções entre aqueles responsáveis por comandar,
controlar e melhorar as atividades e aqueles responsáveis em executar as atividades
(tarefeiros) – Figura 3. Nessa configuração a visão do processo fim a fim ficou prejudicada e os
trabalhadores, cada qual em sua “caixa”, perderam a visão do todo.

GERPLAN │ CPLAN

Página 8 de 44

Metodologia de Gerenciamento de Processos

Dept.
Produção
Dept.
Compras
Dept.
Vendas
Figura 3 - Conjunto de atividades para entrega de um produto com agrupamento de atividades por natureza.
Fonte: Elaboração própria adaptado do modelo de gestão por processos da Justiça Federal.

No final do século XX outros arranjos organizacionais começaram a surgir, motivados pela
falência do modelo anterior em proporcionar aumentos na produtividade de uma economia
denominada de conhecimento, e motivados também pelo surgimento de novos paradigmas
de gestão como por exemplo, o gerenciamento de projetos, a gestão do conhecimento e o
gerenciamento de processos. Esses novos arranjos coexistem com o modelo funcional, porém
resgatam a participação dos trabalhadores nas melhorias dos processos e na geração de novas
ideias. Com isso a visão do todo começou a ser recuperada, possibilitando aos trabalhadores
conhecerem como a sua contribuição no processo fim a fim agrega valor ao cliente – Figura 4.

Insumos
Especificações;
Desenhos;
Lista de itens;
etc.

Produto
XYZ

Cliente

Figura 4 - Processo fim a fim de entrega do produto xyz ao cliente em uma organização funcional.
Fonte: Elaboração própria adaptado do modelo de gestão por processos da Justiça Federal.

Conceito de processo na ABDI
Para a ABDI um processo é um esforço repetitivo que visa garantir a entrega de produtos,
serviços ou resultados com as características (requisitos) que adicionam valor ao cliente. Esse
conceito está alinhado com os novos paradigmas organizacionais, e evidencia o seu foco na
entrega de produtos com valor agregado.
GERPLAN │ CPLAN
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Esforço repetitivo é um esforço contínuo no tempo, que se repete sempre da mesma forma,
com as mesmas entradas e com o objetivo de produzir os mesmos resultados. Entregar
produtos, serviços ou resultados com as características que adicionam valor ao cliente,
posiciona o foco do processo na garantia da entrega de valor ao cliente.

Processos de Negócio
É um trabalho organizacional realizado de ponta a ponta que ultrapassa fronteiras, sejam elas
funcionais ou, até mesmo, institucionais com o objetivo de entregar valor aos clientes.
Trabalhos que unidos para a consecução de um mesmo objetivo de negócio, ultrapassam
limites hierárquicos e estabelecem o melhor uso dos recursos organizacionais disponíveis.

Tipologia de Processos
Uma tipologia serve para classificar os processos com o objetivo de caracterizá-los e
determinar como eles devem ser gerenciados para obtenção de melhores resultados.
A tipologia a seguir será utilizada para classificação dos processos da ABDI, conforme
recomenda o CBOK 2009:


Processos Primários: são processos interfuncionais ponta-a-ponta, que geram
diretamente valor ao cliente final. Processos primários podem mover-se através de
organizações funcionais, departamentos ou até entre organizações. Os processos
enquadrados nessa tipologia são essenciais para realizar a missão da Agência e deverão
ser verificados de dois a quatro anos para garantir que as atividades estejam sendo
realizadas conforme estabelecidas. Ex.: Acompanhamento da Política Industrial.



Processos de Gerenciamento: são processos gerenciais que estão diretamente
relacionados à formulação de políticas e diretrizes para o estabelecimento e
consecução de metas, bem como ao estabelecimento de métricas (indicadores de
desempenho). Os processos de gerenciamento são utilizados para medir, monitorar e
controlar atividades dos processos de suporte e dos processos primários, e assegurar
que atinjam as metas predefinidas. Os processos enquadrados nessa tipologia não
agregam diretamente valor aos clientes finais, mas são necessários para assegurar que
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a organização opere de forma efetiva, eficaz e eficiente. Assim como os processos
primários, estes devem sofrer verificações de dois a quatro anos. Ex.: Gestão da
Estratégia.


Processo de Suporte: os processos de suporte não geram valor direto aos clientes
finais, entregam valor para outros processos, mas tem importância fundamental, pois
aumentam a capacidade de efetivamente realizar os processos primários e de
gerenciamento da organização, por meio da disponibilização de recursos e ou de
infraestrutura. Os processos enquadrados nesta tipologia estão frequentemente
associados às áreas funcionais e deverão ser verificados de um a dois anos para garantir
que as atividades sejam realizadas conforme estabelecidas. Ex.: Gestão Financeira,
Gestão de Recursos Humanos.

Os processos da ABDI serão classificados conforme as tipologias apresentadas, e
representados em um mapa de processos – Anexo 1, conforme exemplificado na Tabela 1.
Tabela 1 - Exemplificação do mapa de classificação dos processos por tipologia.

Tipo
Processos
Primários

Inventário dos processos
Acompanhamento
da Política Industrial

Processos
de
Gerenciamento
Gestão da Estratégia

Processos
Suporte

Produção de
Inteligência

Gestão do Protfólio de
Projeto

Gestão de Processos

Gestão de Recursos
Humanos

Gestão de TI

de
Gestão de Aquisição

Gestão
Financeira

Gestão de Contratos

Fonte: Elaboração própria.
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O que é Gerenciamento de Processos de Negócio
Segundo o BPM CBOK® (2013) Gerenciamento de Processos de Negócio (BPM – Business
Process Management) é uma disciplina gerencial que integra estratégias e objetivos de uma
organização com expectativas e necessidades de clientes, por meio do foco em processos fim
a fim. Esse gerenciamento engloba estratégias, objetivos, cultura, estruturas organizacionais,
papéis, políticas, métodos e tecnologias para analisar, desenhar, implementar, gerenciar
desempenho, transformar e estabelecer a governança de processos.
Lee e Dale (1998) conceituam o gerenciamento de processo como uma abordagem focada no
cliente para sistematicamente gerenciar, medir e melhorar todos os processos, através do
trabalho em equipe interfuncional e capacitação, motivação e integração da força de trabalho.
Para a ABDI, gerenciar processos de negócio é aplicar conhecimentos, métodos e ferramentas
para monitorar o desempenho dos processos e garantir a concretização das expectativas dos
clientes nos produtos, serviços ou resultados entregues.

A importância de gerenciar os Processos
As organizações são vistas como um grande agrupamento de departamentos (setores). Isso é
decorrência do antigo paradigma de divisão do trabalho. Com essa visão, nenhum
departamento tem responsabilidade total por um processo de trabalho completo. Como
consequência, o gerenciamento é voltado à estrutura organizacional e não aos resultados da
instituição, promovendo o surgimento de barreiras interdepartamentais.
Na gestão moderna, a empresa é um agregado de processos inter-relacionados e o
entendimento da empresa sob esse aspecto é um requisito conceitual muito importante para
o seu aperfeiçoamento gerencial. Como o trabalho flui entre os departamentos, somente
vendo-o em sua totalidade é que se pode identificar os pontos de alavancagem para simplificálo. Além disso, a ótica de processo proporciona uma forma poderosa de analisar uma
organização, porque essa é a maneira pela qual um cliente a vê (Muller, 2014).
A demanda diversificada dos clientes faz com que as organizações tenham de oferecer
múltiplos produtos e serviços, atendendo a diversas situações do ambiente externo. Essa
configuração impõe ao ambiente organizacional uma complexidade ímpar, de modo que a
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instituição necessita cada vez mais de um entendimento e efetivo gerenciamento de processos
(Muller, 2014).
Segundo Harrington (1993) os principais ganhos com o gerenciamento de processos são:


Aumento da confiabilidade dos processos;



Menor tempo de resposta;



Menores custos;



Redução de estoques;



Melhoria na capacidade de produzir os resultados esperados;



Aumento da satisfação do cliente;



Melhoria no ambiente organizacional; e



Redução da burocracia.

Processos deixados ao acaso vão se modificar, mas para beneficiar os interesses das pessoas
do processo, em vez dos interesses últimos do cliente ou da organização. O gerenciamento de
processos permite vincular as ações das diferentes funções internas com os objetivos traçados
na estratégia organizacional, facilitando aos funcionários a visualização do encadeamento de
suas atividades com o processo a que estão vinculadas, e sua participação no mapa do negócio
da organização.
Na Tabela 2 tem-se uma comparação entre o enfoque da gestão vertical (funcional) e da gestão
horizontal (processo).
Tabela 2- Gestão funcional x Gestão por processo.
Foco nas funções

Foco nos processos

O problema está nos empregados

O problema está nos processos

Eu cuido do meu serviço

Ajudando a fazer as coisas acontecerem

Eu entendo o meu serviço

Eu sei como meu serviço se encaixa no processo de negócio

Meça o desempenho das pessoas

Meça o desempenho das pessoas e dos processos

Troque a pessoa

Mude o processo

Sempre se acha alguém melhor

Sempre se pode aperfeiçoar o processo

Motive as pessoas

Remova os obstáculos
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Controle os empregados

Treine as pessoas

Não confie em ninguém

Estamos nisso juntos

Quem cometeu o erro?

Qual causa deste problema?

Corrija os erros

Reduza as variações

Orientado para atividades

Orientado para o valor percebido pelo cliente

Fonte: Harrington (1993) apud Muller (2013), com adaptações.

Como já foi dito os processos coexistem com as estruturas funcionais, e isso ainda poderá
perdurar por décadas. O que a organização precisa fazer, então, é contaminar a todos com a
transformação de uma visão focada em atividades funcionais para uma visão focada na cadeia
de valor dos processos.

Cadeia de Valor
Porter (1990) desenvolveu a ideia de “cadeia de valor” (value chain), uma visão revolucionária
da organização para a época que, basicamente, desagrega a organização em atividades
estrategicamente relevantes e passíveis de mensuração. Porter observou que dentro das
organizações existem atividades (processos) que se relacionam diretamente com a criação
física, venda, manutenção e suporte de um produto ou serviço que gera valor para o cliente, a
essas atividades (processos) ele denominou de primárias. Outro conjunto de atividades
(processos) dão sustentação aos processos primários, mas não se relacionam diretamente com
a construção do produto ou serviço. Essas atividades foram denominadas de apoio
(sustentação).
A cadeia de valor permite a compreensão do fluxo de agregação de valor ao consumidor final
no âmbito de uma ou mais unidades de negócio interdependentes, isto é, retrata uma cadeia
de atividades situadas em uma ou mais organizações independentes.
Um diagrama de cadeia de valor permite definir os impactos que organizações, projetos ou
processos pretendem alcançar (quais resultados pretende-se atingir), estabelecer quais
produtos ou serviços se deseja entregar, e quais são as ações e insumos necessários para gerar
os produtos ou serviços estabelecidos (Vilhena et al, 2006).
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A partir do desenho e da análise da Cadeia de Valor, é possível:


Identificar a importância relativa entre os processos da empresa;



Identificar interfaces para a integração entre os processos;



Fornecer suporte para a definição organizacional;



Estruturar os indicadores de desempenho;



Priorizar projetos de melhoria e desta forma direcionar investimentos; e



Estabelecer os acordos de nível de serviço entre clientes e fornecedores.

O modelo da Cadeia de Valor facilita a correlação entre a estratégia organizacional e os
processos, bem como a articulação entre estes para que a entrega dos produtos e serviços
sejam feitos de forma satisfatória para os clientes.

O sistema de geração de valor da ABDI
O planejamento estratégico da ABDI definiu e formalizou o desenho do sistema de geração de
valor aos clientes – Figura 5. O entendimento deste sistema por todos os níveis hierárquicos
da ABDI é extremamente importante, pois deverá orientar os processos e projetos dentro da
organização.

Parcerias com Stakeholders Prioritários
Portfólio de Projetos (Execução da política industrial)

Articulação
pública e
privada
Estrutura e
Pessoas

Processos
de Suporte

Produção de
Gestão do
Conhecimento Inteligência
Ações de
Desenvolv.
Industrial
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Empregados
Sistema MDIC
Indústria
Sociedade
Governo
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Figura 5 - Sistema de geração de valor da ABDI.
Fonte: Planejamento estratégico (2012) com adaptações.

O desdobramento do sistema de geração de valor da ABDI por meio das cadeias de valor dos
processos permite ao funcionário visualizar os principais elementos que compõe o processo.
Esses elementos são:


O(s) cliente(s) do processo: elemento fundamental para o processo existir, se não há
cliente para consumir o resultado do processo, o processo não deveria existir. É
importante destacar aqui que o cliente, neste caso, pode ser uma pessoa, um sistema,
um outro processo, ou qualquer outra instância que fará uso do(s) resultado(s) do
processo;



O valor percebido pelo cliente: são as características do produto, serviço ou resultado
que agregam valor ao cliente. Todos os outros elementos do processo devem contribuir
para que essas características estejam presentes no resultado do processo. Portanto,
deve-se conhecer previamente o que o cliente valoriza no produto, serviço ou
resultado do processo;



Produtos, serviços e resultados: é a saída do processo, o que efetivamente será
entregue ao cliente (uma pessoa, sistema ou outro processo). Esse elemento só terá
valor se possuir as características definidas previamente pelo cliente;



Insumo: são as entradas do processo, os elementos necessários e suficientes para que
o produto, serviço ou resultado seja produzido;



Fornecedores: pessoas, áreas, organizações, sistema ou processo que fornecem os
insumos;



Recursos: são os elementos (pessoas, dinheiro, ferramentas competências, etc.) que
devem estar disponíveis para que as atividades do processo possam se realizar e
produzir os resultados esperados;



Referências: são os elementos (manuais, guias, metodologias, procedimentos, leis,
etc.) que devem ser consultados para orientar as atividades do processo;

Na ABDI todos os processos terão sua cadeia de valor mapeada por meio do Desenho da Cadeia
de Valor – Anexo 3. A Figura 6 exemplifica a cadeia de valor do processo de Gestão
Orçamentária.
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Figura 6 - Exemplo da Cadeia de Valor do processo de Gestão Orçamentária na ABDI.
Fonte: Elaboração própria.

Na visão de processos a ABDI é uma coleção de processos de negócios, sendo assim podemos
representá-la numa cadeia de valor de alto nível como ilustrado na Figura 7.

Figura 7 – Exemplo da Cadeia de valor de alto nível da ABDI.
Fonte: Elaboração própria.
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Página 17 de 44

Metodologia de Gerenciamento de Processos

Gerenciar Processos: visão tradicional x visão de cadeia de valor
A visão tradicional do gerenciamento de processos está focada nas atividades do processo. A
sua preocupação maior é saber como as atividades devem ser feitas, identificar a lógica de
execução e desenhá-la junto com as atividades do processo. Nessa visão, quando se fala em
desenhar um processo, o que vem na mente, em primeiro lugar, é saber quais atividades
devem ser realizadas e qual a lógica de realização para produzir o resultado desejado. Essa
visão tirou o foco do que realmente é importante, conhecer que valor o processo adiciona ao
cliente, além de contribuir para uma poluição visual dos fluxogramas de processo.
Como já foi dito, no contexto da evolução dos sistemas organizacionais, Porter desenvolveu a
ideia de cadeia de valor que consiste em conhecer, primeiramente, que características o
cliente aprecia de valor no produto ou serviço produzido ou a produzir pela organização. Nesse
ponto o gestor deve olhar para dentro da organização e verificar que processos/atividades
garantem adicionar valor ao produto ou serviço. Desse ponto de vista o gestor precisa,
primeiramente, descobrir quais os valores são percebidos pelo cliente quando ele experimenta
o produto, serviço ou resultado, ou seja, conhecer a cadeia de valor do processo e, a partir
dela, gerenciar os insumos, fornecedores, recursos e atividades que irão garantir a entrega de
produtos, serviços ou resultados com valor para o cliente.
Outro aspecto importante no moderno gerenciamento de processos foi a retirada da lógica de
execução das atividades dos fluxogramas de processo. A lógica de execução deve ser
documentada nas regras de negócio das respectivas atividades, isso beneficia o desenho dos
processos deixando-os mais limpos e simplificados. O mapeamento dos processos utilizando a
cadeia de valor também facilita a elaboração dos acordos de níveis de serviço, uma vez que
identifica os clientes e fornecedores do processo.

Acordo de Nível de Serviço – ANS
O acordo de nível de serviço é um tipo de contrato, de forma geral mensurável, acordado entre
as partes (fornecedor e cliente) com o objetivo de especificar os requisitos desejáveis que
deverão ser observados na entrega de um produto, resultado ou serviço.
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O mapeamento da cadeia de valor dos processos facilita a construção dos acordos de níveis de
serviço, uma vez que são identificados os fornecedores, os insumos, os produtos, os clientes e
as características do produto que agregam valor.
O acordo de nível de serviço estabelece o compromisso entre fornecedores e clientes de um
processo para entregarem e receberem produtos e serviços conforme requisitos acordados.
O acordo de nível de serviço será documentado na primeira etapa da fase de Desenho, no
formulário de Registro de Identidade do Processo – Anexo 03.
Tome-se como exemplo o processo de Gestão Orçamentária na ABDI (Figura 6). Neste
processo um dos clientes é a Diretoria Executiva - Direx e um dos fornecedores a Coordenação
de Planejamento - CPLAN. O serviço/produto em questão é elaborar o plano orçamentário e o
relatório de execução. Um ANS envolvendo esses dois atores poderia conter:


Elaboração do plano orçamentário satisfazendo o cronograma definido em Resolução
da DIREX;



Disponibilizar relatório mensal com a execução do orçamento por projeto;

Quando todos os processos estabelecerem os seus ANS será formada uma rede de ANS
conforme ilustrado na Figura 8. O escritório de processos deverá documentar e acompanhar o
cumprimento dos ANS.

ANS
(E-D)

ANS
(A-B)

ANS
(D-B)
Processo E

Processo A

Entrega
Entrega
Entrega
Processo B
Entrega

Processo D
Entrega

Processo F

Processo C
ANS
(B-C)

ANS
(F-D)

Figura 8 - Rede de ANS.
Fonte: Elaboração própria.
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Escritório de processo
O Escritório de processos é o mecanismo organizacional que oferece apoio com padrões de
conformidade, metodologias, modelos, treinamento e assistência a processos. Os serviços
oferecidos pelo Escritório para a organização estão categorizados como “Serviços de Melhoria
de Processos” (modelagem, análise e redesenho de processos) e “Serviços da Gestão do Diaa-Dia dos Processos” (manutenção da arquitetura e repositório de processos, apoio à medição
de desempenho e treinamento nos conceitos de gestão de processos).
O Escritório de Processos da ABDI está sob a responsabilidade da Gerência de Planejamento –
GERPLAN na Coordenação de Planejamento – CPLAN. O Escritório de Processo é o guardião da
Metodologia de Gerenciamento de Processos de Negócio, e suas atribuições incluem:


Definir princípios, práticas e padrões de Gerenciamento de Processos de Negócios
(BPM – Business Process Management);



Definir ferramentas e métodos comuns para a gestão de processos;



Difundir a cultura BPM na organização;



Fornecer orientação, mentoria e treinamento em melhores práticas e padrões de
gerenciamento de processos;



Documentar e acompanhar o cumprimento dos ANS;



Criar e manter um repositório de processos; e



Fomentar a inovação e mudanças de paradigma.

O Escritório de Processos fornece uma abordagem consistente no gerenciamento de processos
de negócio. Deve trabalhar com as áreas da organização para coordenar as atividades da
gestão de processos e evitar sobreposições, conflitos e falta de clareza nos processos e
procedimentos.

Papéis e Responsabilidades
Na condução do gerenciamento de processos de negócio os atores a seguir assumem papéis e
responsabilidades que viabilizam diversas atividades de gestão dos processos:
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Diretoria Executiva
A Diretoria Executiva da ABDI – DIREX é composta pela Diretoria I, Diretoria II e Presidência.
No âmbito do gerenciamento de processos possuem as atribuições:


Aprovar a criação e alteração de procedimentos operacionais (PO), manuais,
metodologias, regulamentos.

Gerência de Planejamento
A Gerência de Planejamento é composta pela Coordenação de Política Industrial e pela
Coordenação de Planejamento, suas atribuições no âmbito do gerenciamento de processos,
incluem:


Aprovar mapa de processos e matriz de priorização; e



Aprovar cadeia de valor de alto nível e proposta do Plano Anual de Verificação e
Validação dos Processos.

Coordenação de Planejamento
A Coordenação de Planejamento coordena as atividades relacionadas com a gestão
estratégica, o gerenciamento de projetos, o gerenciamento de processos e a gestão do
conhecimento. No âmbito do gerenciamento de processos suas atividades incluem:


Coordenar as atividades de gerenciamento de processos;



Monitorar a eficiência e eficácia, por meio da implantação das ferramentas de
monitoramento dos indicadores de processos;



Aprovar o cronograma de agendamento das atividades para análise do processo;



Aprovar análise e desenho dos processos;



Aprovar análise de indicadores;



Analisar e avaliar os processos da ABDI; e



Validar resultado da verificação dos processos.
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Como analista de processos, os profissionais ligados a CPLAN devem possuir conhecimento em
gestão de processos e na utilização de ferramentas de mapeamento. Devem entender os
processos de negócio da instituição e captar a partir do relato dos envolvidos no processo,
como ocorre o fluxo das atividades, as interações com outros processos e as informações
referentes ao processo. As atribuições do analista de processo incluem:


Analisar documentação da organização e dos processos, e identificar indicadores;



Realizar análise e avaliação dos processos;



Elaborar Plano de Comunicação;



Modelar e desenhar processos;



Colaborar com o gestor de processo para diagnosticar problemas e propor soluções;



Realizar análise de desempenho, impacto e simulação de processo; e



Participar da implementação de mudanças em processos.

Como Avaliador, a CPLAN tem a responsabilidade de verificar a conformidade do processo em
comparação as políticas, normas, procedimentos e padrões estabelecidos. A verificação do
processo deve ser orientada por meio do checklist previsto nessa metodologia – Anexo 07. O
avaliador não analisa as entregas (produtos finais). Suas atribuições incluem:


Preparar e conduzir as verificações no processo;



Registrar e analisar os resultados das verificações; e



Comunicar os resultados das verificações por meio de relatórios técnicos.

Gestor do Processo de Negócios
É responsável pelo processo ponta a ponta e ao longo de departamentos funcionais
(Coordenações), tendo a responsabilidade sobre o desenho do processo e da prestação de
contas sobre o resultado do processo. O gestor de processos coordena e gerencia o
desempenho dos processos no dia a dia e lidera iniciativas de transformação de processos.
Garante os meios para a execução das etapas de mapeamento, consolidação, implementação
e monitoramento dos processos. Suas responsabilidades são:


Validar análise e desenho do processo;
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Apoiar os executores dos processos a gerenciar a forma de realização das atividades;



Promover a incorporação de melhorias ao processo; e



Identificar oportunidades de melhorias dos processos de trabalho, bem como prestar
informações sobre os resultados dos processos e dos sistemas informatizados.

Executor do processo
O executor do processo deve conhecer profundamente o conteúdo das atividades, sua
fundamentação legal, todos os procedimentos, as formas de realização do fluxo de atividades
entre si e entre suas interfaces, de modo a garantir que o conhecimento tácito seja
contemplado no desenho e descrição dos processos. Suas responsabilidades são:


Realizar as atividades do processo;



Colaborar com o gestor de processo para diagnosticar problemas e propor soluções;



Identificar oportunidades de melhorias dos processos; e



Participar da implementação de mudanças em processos;



Auxiliar o analista de processos com informações que viabilizem as atividades de
análise, modelagem e desenho dos processos;



Informar os valores obtidos para os indicadores de processo com exceção dos que
forem obtidos de forma automatizada; e



Responder pela verificação do processo conforme agendamento estabelecido no plano
de verificação e validação anual.

4. Ciclo de Vida do Gerenciamento de Processos
O Gerenciamento de Processos envolve uma continuidade, um ciclo de feedback para
assegurar que os processos de negócio estejam alinhados com a estratégia organizacional, e
com foco no cliente interno e externo.
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Um adequado planejamento estratégico, seus elementos e discussões servem como
direcionadores das necessidades de melhoria dos processos empresariais. Sem esse
direcionamento, a Agência corre o risco de melhorar um processo importante mas não
prioritário para a estratégia atual. Outro ponto importante de vinculação entre Planejamento
Estratégico e Gerenciamento de Processos de Negócio diz respeito ao fato de o resultado final
daquele se dar ao nível dos processos. O desdobramento estratégico até o nível dos processos
é facilitado se houver uma boa compreensão dos processos.
O desenho do ciclo de vida do gerenciamento de processos está ilustrado na Figura 9.

Estratégia Organizacional

Planejamento

Melhoria

Análise

Monitoramento e
Controle

Desenho

Implementação

Figura 9 - Ciclo de Gerenciamento de Processos.
Fonte: BPM CBOK®, 2009 com adaptações.

A execução do ciclo de vida do gerenciamento de processos garantirá o alinhamento dos
processos com os objetivos estratégicos, além de produzir informações para a proposição de
melhorias dentro do contexto estratégico da organização.
A primeira fase do ciclo de gerenciamento “Planejamento” tem como objetivo conhecer a
organização, seus objetivos estratégicos e seus processos, e assim assegurar o alinhamento do
contexto de processo de negócio e do desenho de processos com a estratégia organizacional.
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Nas fases seguintes os processos serão mapeados, analisados e evoluídos a partir do
conhecimento da sua cadeia de valor, e monitorados para garantir a melhoria contínua.
Os processos da ABDI serão gerenciados por meio deste ciclo de vida. A seguir cada fase do
ciclo será detalhada identificando suas etapas, atividades, documentos gerados, responsáveis,
envolvidos e aprovadores.

4.1 - Planejamento
Esta fase é dividida em duas dimensões. A primeira, realizada somente quando da alteração
do planejamento estratégico, procura entender a organização como um todo, sua estrutura,
seu planejamento e seus processos atuais. A segunda, realizada no inicio da análise de um
processo, prepara e planeja as atividades de analise sobre o processo que se quer trabalhar.
Os objetivos e metas da ABDI deverão ser entendidos para que os processos sejam alinhados
com o Planejamento Estratégico. Assim as etapas seguintes serão realizadas de forma a
alcançar o alinhamento esperado.
A Figura 10 ilustra as etapas que compõem a fase de Planejamento, e a Tabela 3 descreve os
elementos necessários a consecução de cada etapa.

Fase 1 – Planejamento
2. Identificação e
classificação dos
Processos

1. Conhecimento da
Organização

3. Identificação dos
Indicadores de
Processos

4. Preparação para
análise do processo

Fase 2:
Análise

5. Validação do
planejamento

Figura 10 - Fase 1 – Planejamento.

TABELA 3 - DESCRIÇÃO DOS ELEMENTOS PARA A CONSECUÇÃO DE CADA ETAPA – FASE DE PLANEJAMENTO.
ETAPA
1º Etapa:
Conhecimento da
Organização

ATIVIDADE
1. Analisar
documentação da
organização.
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PRODUTOS GERADOS

RESPONSÁVEL

ENVOLVIDOS

APROVADOR

1. Documento com
declaração da missão;
objetivos;
planejamento e
direcionadores
estratégicos - Anexo 01.

Analista de
Processos

Analista de
Processos

Coordenador
de
Planejamento
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ETAPA

ATIVIDADE

PRODUTOS GERADOS

RESPONSÁVEL

ENVOLVIDOS

APROVADOR

Analista de
Processos

Analista de
Processos

Coordenador
de
Planejamento

2. Cadeia de Valor Anexo 01.
3. Mapa estratégico Anexo 01.
2º Etapa:
Identificação dos
Processos e
classificação
conforme
tipologia

1. Analisar a cadeia de
valor, a estrutura
organizacional e o mapa
estratégico para
identificação dos
processos.

1. Relação de Processos
classificados conforme
tipologia – Anexo 01.
2. Matriz de priorização
dos Processos – Anexo
01.

2. Analisar a
documentação
existente dos processos
identificados para
definir as áreas
envolvidas.
3. Classificar os
processos conforme
tipologia.
4. Priorizar os
processos.
3º Etapa:
Identificação dos
Indicadores de
desempenho, de
qualidade e de
resultados.

1. Identificar
indicadores chave de
desempenho, de
qualidade e de
resultados, com
informações de nome,
código, descrição,
cálculo, etc.

1. Portfólio de
indicadores – Anexo
01

Analista de
Processos

Gestor do
processo

Coordenador
de
Planejamento

4º Etapa:
Preparação para
Análise do
Processo

1. Elaborar cronograma
demonstrando quando
cada Processo será
analisado.

1. Cronograma – Anexo
01.

Analista de
Processos

Gestor do
processo

Gerente de
Planejamento

5º Etapa:
Apresentação e
validação da
documentação de
planejamento

1. Inserir apresentação
na pauta do Comitê
Técnico.

1. Relatório de
Planejamento e
Alinhamento Estratégico
dos Processos - Anexo
01.

Analista de
processos

Comitê
Técnico
Consultivo

Gerente de
Planejamento

2. Apresentar
documentação de
planejamento
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4.2 - Análise de Processo
A análise dos processos tem o objetivo de levantar, modelar e avaliar como os processos são
realizados no dia a dia. Uma análise de processo eficiente produzirá informações cruciais para
as proposições de melhorias e alinhamento estratégico. É uma fase considerada essencial,
devendo sempre preceder a fase de desenho de processos.
A Figura 11 ilustra as etapas que compõem a fase de Análise, e a Tabela 4 descreve os
elementos necessários a consecução de cada etapa.

Fase 2: Análise de Processos
1. Análise da Documentação
do Processo

2. Entrevista com
Atores

3. Elaboração de
Documentação do
Processo analisado

4. Validação da
descrição do processo

Fase 3:
Desenho do
Processo

Figura 11 - Fase 2 - Análise de Processo.
Tabela 4 - Descrição dos elementos para a consecução de cada etapa – Fase de Análise.
ETAPA

ATIVIDADE

PRODUTOS GERADOS

1º Etapa:
Análise da
Documentação
do Processo

1. Analisar documentos
e diagramas existentes
do Processo (Estudar o
processo).
2. Analisar histórico de
indicadores
do
Processo.

2º Etapa:
Entrevista com
Atores

1. Aplicar roteiro de
entrevista e descrição
do Processo.
2. Levantar duração dos
Processos
3. Levantar custos do
Processo (se necessário).

3º Etapa:
Elaboração de
Documentação

1. Modelar o Processo
como ele é (AS IS).

GERPLAN │ CPLAN

RESPONSÁVEL

ENVOLVIDOS

APROVADOR

1. Documento contendo
resultado da análise do
Processo - com versão
preliminar da descrição da
identificação e registros
do processo – Anexo 02.

Analista de
Processos

Gestor do
Processo

Gestor do
processo

1. Documento contendo
resultado da análise do
Processo - com versão
preliminar da descrição do
Processo e atividades,
sugestões de melhorias Anexo 02.

Analista de
Processos

Executores do
processo

Gestor do
Processo

Não aplicável

Executor do
processo
Clientes do
processo
Fornecedores
do processo

1. Esboço da descrição do
processo: com versão
preliminar do desenho da
cadeia de valor, do

Analista de
Processos

Analista de
Processos

Gestor do
processo
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do Processo
analisado

4º Etapa:
Validação do
entendimento e
da descrição do
processo

diagrama e do mapa de
Processo (AS IS), ANS e
indicadores se existirem –
Anexo 03.
1. Consolidar
documentação da
Análise do Processo.
2. Realizar apresentação
do entendimento e
descrição do processo.

1. Documento de Análise
do Processo (AS IS) e
Registro de Identidade do
Processo, com o aceite
formal.

Analista de
Processos

Gestor do
processo
Executor do
processo

Coordenador
de
Planejamento

Cliente do
processo

3. Realizar ajustes, se
necessário, na descrição
do processo.

Fornecedores
do processo

4. Registrar aceite
formal do gestor,
executor, fornecedor e
cliente do processo.

4.3 - Desenho de Processos
Esta fase definirá o que será realizado em relação aos processos identificados e analisados
durante a etapa de Análise de processos (AS IS).
A atividade de desenho demonstra como o trabalho ponta a ponta ocorre de modo a entregar
valor ao cliente, e deve responder questões como: o quê, quando, onde, quem e como o
trabalho é realizado. Nesta fase será utilizada a análise realizada na fase anterior para
desenhar o novo processo com as sugestões de melhorias.
A Figura 12 ilustra as etapas que compõem a fase de Desenho, e a Tabela 5 descreve os
elementos necessários a consecução de cada etapa.

Fase 3: Desenho de Processos
1. Desenho do novo processo

2. Análise de Impacto

3. Aceite do Novo Processo

Fase 4:
Implantação
de Processos

Figura 12 - Fase 3 – Desenho do Processo.
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Tabela 5 - Descrição dos elementos para a consecução de cada etapa – Fase Desenho.
ETAPA
1º Etapa:
Descrição e
Desenho do
novo
Processo
(Proposto)

ATIVIDADE

PRODUTOS GERADOS

1. Desenhar o novo
Processo (TO BE) com
as sugestões de
melhorias propostas na
fase de análise dos
processos, e seus
benefícios.
2. Indicar Indicadores e
ANS.

2º Etapa:
Análise de
impacto

1. Análise de impacto
das alterações
propostas nos
processos interrelacionados e nas
normas internas e
externas.

RESPONSÁVEL

ENVOLVIDOS

APROVADOR

1. Registro e Análise de
Melhorias do Processo
(TO BE) – Anexo 04 - com
descrição das sugestões
de melhorias, das
atividades do novo
processo, ANS e
indicadores.

Analista de
processo

Gestor do
processo

Não alicável

1. Registro de Análise de
Impacto das Melhorias
do Processo (TO BE) –
Anexo 04

Analista de
processo

2. Registro de Identidade
do Processo (TO BE) –
Anexo 03, com aceite
formal

Analista de
processos

Executor do
processo

Gestor do
processo

Não aplicável

Executor do
processo

2. Identificar pontos de
integração sistêmica
(automação), dados
críticos.
3º Etapa:
Aceite do
Novo
Processo

1. Realizar reunião de
validação do novo
processo.

Gestor do
processo
Executor do
processo

Coordenador
de
Planejamento

Cliente do
processo
Fornecedores
do processo

4.4 - Implementação de Processos
Nesta fase será viabilizada a entrada em produção dos processos e/ou melhorias. A
implantação do processo poderá ter abrangência sistêmica (automatizada) e não sistêmica
(não automatizada), e quando couber, deverá ser conduzida conforme diretrizes e normas da
ABDI.
Para iniciar a operação do processo melhorado ou do novo processo, as normas internas, ou
seja, PO, Metodologias, Manual, Regulamento (se houver) devem estar alteradas e vigentes; o
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sistema de informação, quando existir atividades sistêmicas, deve estar habilitado com as
customizações se for o caso e os executores/envolvidos no processo treinados.
Quando solicitado alteração em qualquer normativo interno, deverá ser verificado se a
alteração impactará em outros processos da ABDI.
A implantação do novo processo ou das melhorias poderá ser acompanhado por meio de um
Plano de Implantação.

4.5 - Monitoramento e Controle de Processos
O monitoramento do desempenho de processos é essencial para avaliar e garantir o
alinhamento dos processos com os objetivos da organização.
A medição e o monitoramento fornecem informações chave do desempenho de processos
através de métricas. A análise de informações do desempenho de processos pode resultar em
atividades de melhoria e redesenho.
Nesta fase serão monitorados os indicadores aplicados no processo para avaliar o resultado e
seu alinhamento com as metas estabelecidas.
Dimensões de métricas associadas a processos:
a) Tempo – Métrica de duração do processo.


Tempo de ciclo – tempo entre o início e o fim do processo.

b) Custo – Métrica de valor monetário do processo.


Custos operacionais – recursos humanos, materiais e outros necessários para
realizar o processo.

c) Qualidade – Métrica de aderência aos requisitos esperados.


Satisfação do cliente associada ao nível de expectativa do processo;



Variação da quantidade, extensão, taxa ou grau de mudança com relação à
diferença entre o resultado real e o esperado.
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d) Conformidade – Métrica de aderência ao processo modelado.


Quantidade de não conformidades em um ciclo de verificação.

Além dos indicadores de desempenho, também deverá ser monitorado e controlado os
acordos de nível de serviços (ANS).
A Figura 13 ilustra as etapas que compõem a fase de Monitoramento e Controle, e a Tabela 6
descreve os elementos necessários a consecução de cada etapa.

Fase 5: Monitoramento e Controle de Processos
1. Planejamento da Medição dos
Indicadores

2. Coleta dos Dados dos
Indicadores e SLA's

Fase 6:
Melhoria de
Processos

3. Validação dos Dados Coletados

Figura 13 - Fase 5 – Monitoramento e Controle de Processo.

Tabela 6 - Descrição dos elementos para a consecução de cada etapa – Fase Monitoramento e Controle.
ETAPA

ATIVIDADE

PRODUTOS GERADOS

RESPONSÁVEL

ENVOLVIDOS

APROVAÇÃO

1º Etapa:
Planejamento
da medição dos
indicadores

1. Elaborar o plano de
medição (5W+2H,
relatórios e painéis de
controle).

1. Plano de medição –
Anexo 05.

Analista de
processos

Executor do
processo

Gestor do
processo

2º Etapa:
Coleta dos
dados dos
indicadores e
SLA’s

1. Alimentar relatório
de monitoramento
com informação dos
indicadores.

1. Registro de
monitoramento –
Anexo 05.

Analista de
processos

Executor do
processo

Não aplicável

3º Etapa:
Validação dos
dados
coletados

1. Elaborar relatório
consolidado dos
indicadores.

1. Relatório de
Monitoramento de
Indicadores – Anexo
05.

Analista de
processos

Executor do
processo

Coordenador
de
Planejamento

4º Etapa:
Apresentação
do
monitoramento
dos processos

1. Apresentar painel de
controle dos
indicadores de
processo.

1. Apresentação.

Analista de
processos
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Gestor do
processo
Comitê
Técnico

Não aplicável

Gestor do
processo
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4.6 - Refinamento e Melhoria dos Processos
A fase de refinamento trabalha com a análise e a tomada de decisão baseada nos resultados
encontrados e monitorados na fase 4.5 – Monitoramento e Controle de Processos. Esta fase é
responsável pela realização da melhoria continuada que abordará os aspectos de ajustes pósimplementação.
A Figura 14 ilustra as etapas que compõem a fase de Refinamento e Melhoria, e a Tabela 7
descreve os elementos necessários a consecução de cada etapa.

Fase 6: Refinamento e Melhoria dos Processos
1. A valiação da Eficiência e Eficácia do Processo

2. Avaliação do Relacionametno com Cliente

Melhoria
Contínua

Figura 14 - Fase 6 – Refinamento e Melhoria dos Processo.

Tabela 7 - Descrição dos elementos para a consecução de cada etapa – Fase Refinamento e Melhoria de
Processos.
ETAPA

ATIVIDADE

PRODUTOS GERADOS

1º Etapa:
Avaliação
da
Eficiência e
Eficácia do
Processo

1. Comparar indicadores
definidos durante a fase
desenho do processo
com o resultado obtido.

1. Registro do Resultado
da Avaliação – Anexo 06.

2º Etapa:
Avaliação
do
Relacionam
ento com
Cliente

1. Avaliar e refinar
possibilidades de
melhorias do processo
em relação ao
relacionamento com
seus clientes.

RESPONSÁVEL

ENVOLVIDOS

APROVAÇÃO

Analista de
Processos

Gestor do
Processo e

Coordenador
de
planejamento

Executor do
Processo

2. Analisar o modelo do
processo em execução
para identificar
problemas ou pontos de
melhorias.
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1. Registro doRresultado
da Avaliação – Anexo 06.

Analista de
Processo

Executor do
Processo

Gestor do
Processo
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As propostas de melhoria nos processos poderão ser solicitadas a qualquer momento, por
todos os envolvidos, utilizando a ferramenta de acompanhamento de Demandas e deverá ser
validado pelo gestor do processo, antes de ser encaminhado à Coordenação de Planejamento.

5. Verificação e Validação
Os Processos de Negócio deverão ser verificados com o objetivo de evidenciar a conformidade
do que foi previamente modelado com o que é efetivamente realizado.
A Figura 15 ilustra as etapas que compõem o trabalho de verificação, e a Tabela 8 descreve os
elementos necessários à consecução de cada etapa.

Verificação e Validação dos processos
1. Elaboração do plano de Verificação

2. Realização da Verificação

Relatório de
Verificação e
Validação

3. Análise e Recomendações

Figura 15 – Verificação e Validação dos Processos.

Tabela 8 - Descrição dos elementos para a consecução de cada etapa.
ETAPA

ATIVIDADE

PRODUTOS GERADOS

RESPONSÁVEL

ENVOLVIDOS

APROVAÇÃO

1º Etapa:
Elaboração
do Plano de
Verificação

1. Elaborar Cronograma
- utilizar matriz de
priorização como
subsídio.

1. Plano de Verificaçao
dos processos – Anexo
07.

Analista de
Processos

Gestor do
processo

DIREX

Coordenação
de
Planejamento

2. Avaliar CheckList para
cada processo.

Gerente de
Planejamento

3. Estimar recursos
necessários para
execução da verificação.
4. Definir avaliadores,
para verificação dos
processos.
2º Etapa:
Realização
da
Verificação

1. Analisar
documentação do
Processo.
2. Aplicar o checkList ao
Processo.
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Avaliadores

Analista de
Processo

Não
aplicável

Executor do
processo
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3º Etapa:
Análise e
Recomenda
ções

1. Analisar os dados
obtidos no Check list e
descrever as
recomendações no
relatório de verificação.

2. Relatório de
Verificação e Validação
– Anexo 08.

Avaliadores

Analista de
Processos

Gerente de
Planejamento

Coordenado de
Planejamento

O Plano de Verificação e Validação será elaborado anualmente, e executado no exercício
posterior após aprovação da Diretoria Executiva.

6. Modelo de Maturidade no Gerenciamento de Processos de Negócio
Determinar o nível de maturidade dos processos organizacionais de uma instituição é uma das
principais estratégias para se obter melhorias contínuas no gerenciamento de processos de
negócio. Trata-se de um insumo importante para o planejamento, desenho e aplicação de
novos processos, bem como para o melhoramento dos processos atuais. As entidades maduras
sob o ponto de vista da gestão de processos são aquelas nas quais os processos estão
formalizados e sistematizados, apresentam técnicas preestabelecidas para execução de suas
atividades e contém a prática de planejamento, implementação, controle e análise do seu
desempenho.
Existem diversos modelos de maturidade disponíveis no mercado. De modo geral existem
algumas características comuns nesses modelos:


São organizados em cinco níveis, representados por estágio de maturidade da gestão;



Cada nível é determinado pela existência de um conjunto de boas práticas aplicadas ao
processo;



Cada nível representa um incremento de melhoria do anterior; e



Tornam conhecidas as prioridades do conjunto de melhorias imediatas.

Para identificar o grau de maturidade de seus processos, a ABDI estruturou o seu Modelo de
Maturidade também em cinco níveis, conforme a Tabela 9. Cada um dos níveis é composto
por um conjunto de atributos que determinam o nível de maturidade na gestão do processo,
e são definidos de forma incremental. Sendo assim, para se elevar o grau de gestão aplicado a
um processo para o patamar superior é necessário que o processo atenda à totalidade dos
atributos do nível inferior, além dos atributos referentes a este novo nível.
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Tabela 9-Modelo de Maturidade no Gerenciamento de Processos da ABDI

Níveis

5. Otimizado

4. Gerenciado

Conceito

Atributos

Ferramentas de simulação de processos são utilizadas para

17. Ferramentas de melhoria de processos são utilizadas;

prover melhorias, ações corretivas e preventivas já foram

18. Ações Corretivas já foram implementadas;

implementadas. Melhorias contínuas são baseadas em

19. Ações Preventivas já foram implementadas;

feedback quantitativo do processo.

20. Refinamento e melhoria do processo são documentadas.

Processo medido e controlado, indicadores consistentes,

13. Os indicadores do processo são medidos e acompanhados;

metas e análises baseadas em dados. Medidas de resultados

14. Os acordos de níveis de serviços (ANS) são gerenciados;

do processo são conhecidas e analisadas de forma sistemática

15. As competências requeridas são gerenciadas para descoberta de

possibilitando orientar ações corretivas.

lacunas de conhecimento;
16. O processo já passou por pelo menos um ciclo de verificação.

3. Bem Estruturado

Processo bem documentado por meio de uma metodologia de

8. O processo tem sua documentação orientada por uma metodologia;

gerenciamento de processos, indicadores definidos, processo

9. Há acordos de níveis de serviço (ANS) definidos para o processo;

inserido na cadeia de valor da organização.

10. Há Indicadores explicitados na documentação para o monitoramento
do processo;
11. As competências requeridas para o processo estão documentadas;
12. O processo está claramente visualizado na cadeia de valor.

2. Organizado

Processo minimamente documentado, porém sem orientação

4. O processo está identificado na estrutura da Organização;

de uma metodologia de gerenciamento de processos. Não

5. O processo é de alguma forma classificado;

existe claramente a visão da contribuição dos processos para

6. O processo é apoiado por procedimentos operacionais, normas

alcance dos objetivos estratégicos da organização.

internas ou outro dispositivo complementar;
7. O processo está documentado, porém sem uma orientação
metodológica.

Processo

1. Informal

identificado

e

funcionando,

porém

sem

1. O Processo existe e roda na organização;

documentação. Poucas atividades são definidas e o sucesso

2. O Processo está minimamente identificado;

depende de esforços individuais.

3. Existe alocação de pessoas para realização do processo.

Fonte: Brasil TELECOM (2008), com adaptações.
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Para um processo estar em um determinado nível de maturidade, todos os atributos relacionados ao
respectivo nível e seus níveis descendentes devem ser verificados e comprovados. Após essa validação o
processo poderá ser adequadamente posicionado no modelo de maturidade.
O nível de maturidade da Gestão dos Processos (MatGP) é determinado pelo nível de maturidade do
conjunto de seus processos. Assim a organização também pode ser posicionada em um nível de
maturidade em relação à gestão dos processos de “Informal” a “Otimizado”.
O cálculo do nível de maturidade da gestão dos processos é realizado por meio de uma média ponderada
das notas de avaliação dos processos. A nota de avaliação do processo, sob análise, é realizado pelo
produto do seu peso pelo nível de maturidade alcançado. O peso representa um critério de ponderação
conforme a tipologia do processo – Tabela 10.
Tabela 10- Peso dos processos conforme tipologia.

Tipologia

Peso

Processos de Suporte

1

Processos de Gerenciamento

2

Processos Primários

3

A Tabela 11 ilustra e exemplifica a listagem de avaliação da maturidade da gestão dos processos de uma
organização fictícia.
Tabela 11-Exemplificação de avaliação da maturidade.
Processo

Tipologia

Pesos (P)
(1,2 ou 3)

Nível de Maturidade

Nota de avaliação

(M)

(NA)

(1 a 5)

(PxM)

Processo ABC

Suporte

1

3

3

Processo XYZ

Primário

3

2

6

Processo NNN

Primário

3

1

3

Média Ponderada: MatGP = ∑(NA) / ∑(P)
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Para avaliação da maturidade do conjunto de processos o resultado da média ponderada (MatGP) será
truncado. Sendo assim, no exemplo acima, o grau de maturidade da gestão de processos da organização
fictícia seria de 1 – INFORMAL.
A Figura 17 ilustra as etapas que compõem o trabalho de avaliação do nível de maturidade e a Tabela 12
descreve os elementos necessários a consecução de cada etapa.

Avaliação do nível de maturidade da gestão dos processos
Relatório de
1. Listagem dos processos

2. Avaliação da maturidade

Maturidade

Figura 16 - Avaliação da maturidade.
Tabela 12 - Descrição dos elementos para a consecução de cada etapa.
ETAPA

ATIVIDADE

PRODUTOS
GERADOS

1º Etapa:
Listagem dos
processos

1. Confirmar atributos
requeridos em cada nível
de maturidade.

2º Etapa:
Avaliação da
Maturidade

1. Posicionar o processo
no nível de maturidade
adequado.
2. Calcular a nota de
avaliação do nível de
maturidade da
organização na gestão dos
processos (MatGP).
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RESPONSÁVEL

ENVOLVIDOS

APROVAÇÃO

1. Registro de
Avaliação da
Maturidade do
Processo – Anexo
09.

Analista de
Processos

Não
aplicável

Não aplicável

1. Registro de
Avaliação da
Maturidade da
gestão dos
Processos – Anexo
09.

Analista de
Processos

Não
aplicável

Coordenador de
Planejamento
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7. Comunicação
Um efetivo processo de comunicação do gerenciamento de processo é necessário para garantir que todas
as informações desejadas cheguem às pessoas corretas, no tempo e em formatos adequados.
No Plano de Comunicação devem estar documentados:


O que precisa ser comunicado;



Quem deve ser informado;



Os instrumentos que serão utilizados para consolidação das informações, seus respectivos
objetivos e nível de detalhe de cada informação, podendo ser por meio de relatórios, atas de
reunião, diagramas, etc.;



Meios de distribuição da informação, podendo ser por meio de portal organizacional, e-mail
corporativo, banner, etc.;



Responsável pela elaboração do instrumento;



Periodicidade da coleta, distribuição e divulgação das informações; e



Recursos envolvidos e necessários para divulgação da informação.

A Tabela 13 ilustra o modelo de registro adotado para o controle da distribuição das informações. O Plano
de Comunicação será utilizado para mapeamento dessas informações no gerenciamento dos processos.
Tabela 13-Registro de distribuição das informações.
Informação

Objetivo da

Quem deve

Instrumento de

Meio de

informação

ser Informado

comunicação

comunicação

Responsável

Periodicidade

Recursos

8. Técnicas e Ferramentas aplicadas ao Gerenciamento de Processos
Na realização das atividades previstas no ciclo de vida do gerenciamento de processos, muitas técnicas de
gestão poderão ser utilizadas, entre elas o diagrama de Pareto, os 5W+2H, o diagrama de Ishikawa, o ciclo
PDCA, etc. A metodologia não irá detalhar essas técnicas, pois existe vasta literatura a respeito das
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mesmas, nem irá especificar que técnica poderá ser utilizada na realização das atividades. Ficará a critério
da equipe do escritório de processos, quando oportuno, escolher e utilizar a melhor técnica na realização
das atividades de gerenciamento de processos.

Portal
O Portal da Gestão dos Processos, desenvolvido na plataforma Sharepoint, é a ferramenta responsável por
abrigar toda a documentação, monitoramento e resultados de verificação dos processos.

Matriz de Priorização
Para a priorização dos processos, atividade requerida na fase de planejamento, será utilizada uma matriz
de priorização bidimensional. A primeira dimensão, eixo vertical, será o grau de agregação de valor ao
cliente final (Indústria Brasileira). Nessa dimensão será utilizada uma escala Likert adaptada, com
pontuação de 1 a 5. O avaliador irá pontuar o quanto o processo agrega de valor ao cliente final. A segunda
dimensão, eixo horizontal, diz respeito à quantidade de áreas funcionais (departamentos) envolvidas com
o processo ponta a ponta. A Figura 18 ilustra o modelo de gráfico que deverá ser gerado após os resultados
obtidos.
A matriz de priorização deve ser aplicada aos processos de mesma tipologia evitando-se comparar
processos de tipologias diferentes. Dessa forma, deve-se construir três matrizes de priorização, uma para
cada tipologia. A matriz de priorização será refinada a cada ciclo de vida do gerenciamento de processos.
A análise da matriz deve ser realizada por quadrantes. No quadrante I e II estão os processos que mais
agregam valor ao cliente. São esses os processos que devem ser avaliados e verificados prioritariamente,
partindo-se dos menos complexos para os mais complexos. O mesmo raciocínio deve ser aplicado aos
quadrantes III e IV.
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Valor
Agregado

Matriz de Priorização dos Processos Primários

Maior agregação de valor ao cliente final

7
6

I

II

P12

P11

5

P18

P5

P6

4
3

P13

P1

P4

P2

P16

P8

2
1

P14

P7

P9

P15

P10

P17

P16

P3

III
Até duas áreas

IV
2

De 3 a 4 áreas

4

Mais de 4 áreas

Áreas
Envolvidas

Maior complexidade de análise, verificação e mapeamento

Processo
Quadrante

Figura 17 – Modelo de Matriz de priorização.

Fluxogramação
Os processos na fase de análise e desenho deverão conter fluxogramas que representem o seu
funcionamento. Serão adotados dois tipos de fluxogramas: o fluxograma geral, denominado Diagrama do
Processo (representação mais elementar, fluxo simples) e o Mapa de processo com adição de atores,
eventos e regras.
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10. Anexo
Os documentos e registros utilizados no gerenciamento dos processos estão listados abaixo.

Fase 1 – Planejamento e Alinhamento Estratégico


Anexo 01 - Relatório de Planejamento e Alinhamento Estratégico dos Processos

Documento com informações da organização, que define a arquitetura de organização dos processos,
a cadeia de valor de alto nível, e seu portfólio de indicadores. O documento serve como orientador
para os trabalhos das fases seguintes do ciclo de vida do gerenciamento dos processos e possui as
seguintes informações:
1. Declaração da missão;
2. Descrição do Planejamento e Direcionamento estratégico;
3. Mapa estratégico da ABDI;
4. Objetivos Estratégicos;
5. Desenho da Cadeia de Valor de alto nível;
6. Portfólio dos Processos: nome do processo, tipologia, área responsável, gestor do processo
e áreas envolvidas;
7. Portfólio de indicadores: nome do indicador, código, finalidade, tipo, medição, fórmula,
periodicidade; e
8. Matriz de Priorização: classificação dos processos de negóico relacionados por tipologia; e
9. Cronograma para implementação do ciclo de gerenciamento - É um calendário (agenda)
explicitando quando cada processo será submetido ao ciclo de gerenciamento.

Fase 2 – Análise de Processo
 Anexo 02 - Análise do Processo – Relatório de análise documental e de entrevistas com atores
com o objetivo de conhecer o processo.
 Anexo 03 - Registro de Identidade do Processo – cédula de identidade do processo a ser utilizado
para os desenho dos processo “AS IS “ e “TO BE”, possui as seguintes informações:
GERPLAN │ CPLAN

Página 42 de 44

Metodologia de Gerenciamento de Processos

1. Desenho da cadeia de Valor;
2. Diagrama do processo;
3. Mapa do processo;
4. Acordo de Nível de Serviço; e
5. Indicadores.

Fase 3 – Desenho do Processo
 Anexo 04 - Registro de Análise e Melhorias do Processo – Relatório de análise das melhorias
sugeridas na fase de análise do processo, possui as seguintes informações:
1. Identificação do processo;
2. Sugestão de melhorias;
3. Análise de impacto das melhorias;
4. Integração sistêmica;
5. Descrição das atividades do novo processo;
6. Acordo de Nível de Serviço; e
7. Indicadores.
 Documento de Identidade do processo – Anexo 03 com as informações do processo TOBE.

Fase 4 – Implantação do novo processo ou de melhorias
Plano de Implantação.

Fase 5 - Monitoramento e Controle do Processo
 Anexo 05 - Relatório de Monitoramento e Controle do Processo.
Documento de registro do monitoramento do processo contendo as seguintes informações.
1. Plano de medição (5W 2H);
2. Registro de monitoramento dos Indicadores do processo;
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3. Registro consolidado dos indicadores dos processos.

Fase 6 – Refinamento e Melhoria dos Processos
 Anexo 06 - Registro do Resultado de Avaliação - avaliação dos resultados do monitoramento do
processo (ANS e indicadores, satisfação do cliente).

Verificação e Validação do Processo
 Anexo 07 - Plano de Verificação e Validação - Documento de planejamento das verificações
periódicas nos processos contendo as seguintes informações:
1. Cronograma de verificações;
2. Check List de verificação; e
3. Definição de colaboradores e estimativa de recursos para execução da verificação dos
processos.
 Anexo 08 - Relatório de verificação - Documento de registro da análise da verificação do processo,
com a descrição das não-conformidades encontradas e recomendações de ação para correção e
melhorias.

Maturidade
 Anexo 09 - Registro de avaliação da maturidade da gestão dos processos - Lista de avaliação da
maturidade dos processos.
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Processos de Negócios – ABDI
Processos de Negócios
Processo de Acompanhamento do
Contrato de Gestão
Processo de Gestão de Processos de
Negócio
Processo de Gestão de Contratações
de Bens e Serviços
Processo de Gestão de Convênio

Processo de Gestão Orçamentária

Descrição
Processo de formulação, execução e
monitoramento das metas do Contrato de
Gestão formalizado entre a ABDI e o MDIC.
Processo de gestão do ciclo de vida dos
processos de negócio da Agência.
Processos de execução e monitoramento das
contratações de bens e serviços da Agência.
Processos de execução e monitoramento dos
convênios concedentes e convenentes
formalizados pela Agência.
Processo de gestão das receitas, despesas,
alocação e o monitoramento do orçamento.

Status
Mapeado

Mapeado
Mapeado
Mapeado

Mapeado

Processo de Gestão do Conhecimento Processo para identificar, criar, armazenar,
compartilhar o conhecimento presente nas
pessoas, processos e projetos da Agência.

Mapeado

Processo de Gestão Financeira

Processos de execução e monitoramento das
receitas e despesas da Agência.

Mapeado

Processo de Gestão Contábil

Processos de controle contábil dos recursos da Mapeado
Agência.

Processo de Gestão de Recursos
Humanos

Processo para gestão dos recursos humanos da Mapeado
Agência.

Link para consulta

Processos de Negócios
Processo de Gestão de Viagens

Status
Descrição
Processo que viabiliza a realização de viagens Mapeado
a serviço.

Processo de Gestão de TI

Processo de gestão dos recursos e serviços de
tecnologia da informação da Agência.

Mapeado

Processo de Gestão de Publicação de
Conteúdo Corporativo

Processo para padronização das publicações
internas e externas da Agência.

Mapeado

Processo de Gestão de Materiais

Processo de gestão do almoxarifado, materiais Mapeado
de uso comum, materiais administrativos e
patrimoniais da Agência.
Garantir maior rentabilidade à ABDI
Não mapeado, mas não
validado

Gestão da Unidade de Negócios

Processo de Gestão da Estratégia

Processos de formulação e execução do
Planejamento Estratégico da Agência.

Mapeado

Processo Produção da Inteligência

Processos de produção de inteligência para
subsidiar ações e decisões que promovam o
desenvolvimento industrial.

Não mapeado, mas não
validado

Link para consulta

Processos de Negócios
Processo de Gestão do Portfólio de
Projetos

Status
Descrição
Processos de identificação, avaliação,
Não mapeado
priorização, autorização e de monitoramento e
controle do portfólio de projetos da Agência.

Processo de Gestão Documental

Processo de gestão de documentos criados ou
recebidos pela Agência, sua movimentação e
guarda.

Não mapeado

Processo de Auditoria Interna

Processo para auditar e controlar dos recursos
e ações da Agência.

Não mapeado

Processo de Infraestrutura

Processo para manutenção da infraestrutura
física da Agência (Prédio, mobília e
equipamentos).

Não mapeado

Gestão de Serviços de Comunicação

Processo de gestão dos serviços de
comunicação demandados pelos clientes
internos.

Não mapeado

Link para consulta

GERENCIAMENTO DE PROCESSOS DE NEGÓCIO
Análise do Processo – Acompanhamento do Contrato de
Gestão

Planejamento

Melhoria

Análise

Monitoramento e
Controle

Desenho

Implementação

Objetivo: O formulário de Análise do Processo tem o objetivo de levantar, modelar e avaliar
como os processos são realizados no dia a dia, além de produzir informações cruciais para as
proposições de melhorias e alinhamento estratégico.

GERENCIAMENTO DE PROCESSOS DE NEGÓCIO
Análise do Processo – Acompanhamento do Contrato de
Gestão
Análise Documental
1. Identificação do documento
Autor do documento: Suene Candida Rezende
Data da elaboração: 22/08/2017
Gestor do Processo: Jackson De Toni

2. Identificação do Processo
Processo

Acompanhamento do Contrato de Gestão

Tipologia do processo

Processo Primário
Alinhar os esforços da Agência para formulação, execução e
monitoramento do Contrato de Gestão.
Coordenação de Planejamento e Orçamento - CPLAN
Áreas Finalísticas
Coordenação de Planejamento e Orçamento - CPLAN

Objetivo do Processo
Executor (es)
Unidade responsável

Áreas envolvidas

 Contrato de Gestão
 Plano de Ação Anual
 Orçamento Programa
 Relatório de Desempenho Semestral
 Relatório de Desempenho Anual
 Relatório de Prestação de Contas – TCU
 Relatório de Monitoramento
 Relatório Global de Avaliação
 Relatório de Avaliação Conclusiva
 Qualidade
 Confiabilidade
 Concisão
 Assertividade
Todas as áreas da Agência

Objetivos Estratégicos
vinculados

5 – Aprimorar e padronizar métodos e processos de trabalho
7 – Aprimorar a elaboração e gestão de projetos e de portfólio

Produto (s)/ Serviço(s)/
Resultado(s)

Características de Valor
do Produto (Valor
percebido)
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3. Registros do Processo
3.1.

O Processo está sendo executado?
Sim

3.2.

Não

O Processo está documentado? (Fluxogramação e Descrição do processo)
Sim

3.3.

Parcialmente

Não

Parcialmente

O processo necessita?
Atualização (ajuste de informações no processo existente)
Redesenho (mudança do fluxo do processo)
Mapeamento (o processo não está mapeado)

3.4.

O processo é regulado por alguma norma (PO, Regulamento, Lei)? Caso positivo, por
qual norma?
Sim

3.5.

Não



Lei nº 11.080/2004



Decreto 5.352/2005



Estatuto da ABDI

O Processo é apoiado por uma ferramenta ou um sistema? Caso positivo, por qual?
Sim


3.6.

Não

Sistema Integrado de Gestão

Quais os recursos necessários para realizar o Processo?
Físico

- Quais?

TI

- Quais?

Pessoal - Quantas pessoas?
Financeiro
Outros
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Entrevista
4. Entrevista com Ator do Processo
Entrevistado
Data da entrevista:

Andreia de Oliveira Silva
29/08/2017

4.1. Elementos do Processo
4.1.1. Produto / Cliente / Insumo / Fornecedor
Produto
Contrato de Gestão

Cliente
Ministério da
Indústria, Comércio
Exterior e Serviço MDIC
Agência Brasileira de
Desenvolvimento
Industrial - ABDI
Conselho Deliberativo
Conselho Fiscal
Plano de Ação Anual MDIC
ABDI
Conselho Deliberativo
Orçamento Programa MDIC
ABDI
Conselho Deliberativo
Relatório de
MDIC
Desempenho
ABDI
Semestral
Relatório de
MDIC
Desempenho Anual
ABDI
Conselho Deliberativo
Conselho Fiscal
Relatório de
Tribunal de Contas da
Prestação de Contas - União - TCU
TCU
Relatório de
MDIC
Monitoramento
ABDI

Relatório Global de
Avaliação

MDIC
ABDI

Insumo
Lei nº 11.080/2004
Decreto nº 5.352/2005

Fornecedor
ABDI
MDIC

Portfólio de projetos

Áreas Finalísticas
e Meio

Portfólio de projetos

Áreas Finalísticas
e Meio

Execução física e
financeira dos projetos
e ações da Agência
Execução física e
financeira dos projetos
e ações da Agência

Áreas Finalísticas
e Meio

Execução física e
financeira dos projetos
e ações da Agência
Relatório de
Desempenho Semestral
Relatório de
Desempenho Anual
Contrato de Gestão
Plano de Ação Anual

Áreas Finalísticas
e Meio

Áreas Finalísticas
e Meio

MDIC

ABDI
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Relatório de
Avaliação Conclusiva

MDIC
ABDI

Relatórios de
Desempenho
Relatório Global de
Avaliação

MDIC

4.2. Acordo de Nível de Serviço - ANS
Produto
Contrato de Gestão

Plano de Ação
Anual

Plano de Ação
Anual e Orçamento
Programa

Relatório de
Desempenho
Semestral e Anual
Relatório de
Desempenho Anual
Relatório de
Prestação de
Contas

Relatório de
Monitoramento
Relatório de
Avaliação Anual
Relatório Global de
Avaliação

Requisitos
O MDIC deve publicar o Contrato de
Gestão no Diário Oficial da União, por
ocasião de sua celebração, revisão ou
renovação, em até quinze dias,
contados da data de sua assinatura.
O Plano de Ação Anual será elaborado
pela ABDI, na conformidade do
modelo constante do Anexo III do
Contrato de Gestão.
O Plano de Ação Anual deverá ser
encaminhado ao MDIC até 30 de
novembro do ano anterior ao que se
referir, para análise, deliberação e
publicação, até 31 de dezembro.
Os Relatórios de Desempenho devem
ser apresentados à CAA com 15 dias
de antecedência de cada reunião
O Relatório de Desempenho Anual
deve ser apresentado ao MDIC, até 31
de janeiro do ano seguinte.
Remeter ao Tribunal de Contas da
União, até 31 de março do ano
seguinte ao término do exercício
financeiro, as contas da gestão anual
aprovadas
pelo
Conselho
Deliberativo.
Os Relatórios de Monitoramento
deverão ser elaborados pela CAA, até
15 dias após cada reunião.
O MDIC elaborará anualmente o
Relatório de Avaliação Anual, até 31
de março de cada ano.
O Relatório Global de Avaliação

Cliente

Fornecedor

ABDI
MDIC

ABDI
MDIC

MDIC

ABDI/CPLAN

MDIC

ABDI/CPLAN

MDIC

ABDI/CPLAN

MDIC

ABDI/CPLAN

TCU

ABDI/GEAUD

ABDI

MDIC

ABDI

MDIC

MDIC

ABDI
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Produto

Requisitos
deverá ser apresentado pela ABDI à
CAA até 31 de maio de 2020.

Cliente

Fornecedor

4.3. Indicadores do processo
Cód.

IPPCG

Nome do Indicador Tipo
Indicador de Prazo
de Publicação do
Contrato de Gestão
Prazo

Finalidade
Aferição
Acompanhar
o Publicação no D.O.U
atendimento ao prazo
para publicação do
Contrato de Gestão :

Fórmula

Periodicidade

Data da
publicação

Início do
Ciclo

Datas

Anual

Data

Anual

Data

Anual

Data

Anual

até 15 (quinze) dias
após assinatura.
Indicador de Prazo
do Plano de Ação
Anual

IPPAA

Prazo

Indicador de Prazo
do Relatório de
Desempenho
IPRDA
Anual

IPRPC

IPRM

Indicador de Prazo
do Relatório de
Prestação de
Contas

Indicador de Prazo
do Relatório de
Monitoramento

Prazo

Prazo

Prazo

Acompanhar os prazos e
entrega e publicação do
Plano de Ação Anual:
 Encaminhado
ao
MDIC até 30 de
novembro do ano
anterior ao que se
referir;
 Deliberação
e
publicação, até 31 de
dezembro.
Acompanhar
o
atendimento de prazo
para
Relatório
de
Desempenho Anual ao
MDIC: até 31 de janeiro
do ano seguinte.
Acompanhar
o
atendimento do prazo
de encaminhamento do
Relatório de Prestação
de Contas ao Tribunal
de Contas da União: até
31 de março do ano
seguinte.
Acompanhar
o
atendimento do prazo
de envio do Relatórios
de Monitoramento pela
CAA: até 15 dias após
cada reunião.

 Ofício de
encaminhamento
 Publicação no
D.O.U

 Ofício de
encaminhamento

 Ofício de
encaminhamento

 Ofício de
encaminhamento
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4.4. Problemas de Execução e Oportunidades de Melhoria de Processos
Instruções

Escalas

Avalie os três principais problemas do processo, quanto aos
tópicos apresentados em cada um dos quadros a seguir.
Identifique, quando possível, as atividades que necessitam ser
modificadas.

Gravidade do problema
1. O problema gera um baixo prejuízo para a execução do processo.
2. O problema gera um médio prejuízo para a execução do processo.
3. O problema gera um alto prejuízo para a execução do processo.

Tempo de implantação da melhoria
1. Curto prazo (0 a 6 meses)
2. Médio prazo (6 a 12 meses)
3. Longo prazo (acima de 12 meses)

4.4.1. Interface (Há dificuldade com relação à interface entre processos (qualidade de insumos e produtos, comunicação, fluxo de informação?)
Descreva o problema e suas
causas
Não identificado.

Descreva a melhoria proposta e
justificativa.

Explique os impactos da não
implantação

Gravidade
do
problema

Tempo
de Solução
implantação interna?
da melhoria

Escolher
um item.

Escolher um
item.

Escolher um
item.

4.4.2. Sombreamento/ superposição (Existe sombreamento ou superposição entre o processo e outros (ou seja, as responsabilidades de cada
área ou equipe não estão bem definidas?)
Gravidade Tempo
de Solução
Descreva o problema e suas
Descreva a melhoria proposta e
Explique os impactos da não
do
implantação interna?
causas
justificativa.
implantação
problema da melhoria
Escolher
Escolher um
Escolher um
Não identificado.
um item.
item.
item.
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4.4.3. Complexidade (O processo pode ser mais simples?)
Descreva o problema e suas
causas
Não identificado.

Descreva a melhoria proposta e
justificativa.

Explique os impactos da não
implantação

Gravidade
do
problema
Escolher
um item.

Tempo
de Solução
implantação interna?
da melhoria
Escolher um
Escolher um
item.
item.

4.4.4. Condicionantes legais, políticos e institucionais. (Existem questões legais, políticas e/ou institucionais que dificultam a execução do
processo?)
Gravidade Tempo
de Solução
Descreva o problema e suas
Descreva a melhoria proposta e
Explique os impactos da não
do
implantação interna?
causas
justificativa.
implantação
problema da melhoria
Escolher
Escolher um
Escolher um
Não identificado.
um item.
item.
item.
4.4.5. Pessoas (Há problemas quanto à alocação de pessoas ou capacitação para a execução do processo?)
Gravidade
Descreva o problema e suas
Descreva a melhoria proposta e
Explique os impactos da não
do
causas
justificativa.
implantação
problema
Escolher
Não identificado.
um item.

Tempo
de Solução
implantação interna?
da melhoria
Escolher um
Escolher um
item.
item.
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4.4.6. Sistemas informatizados (Há problemas quanto aos sistemas informatizados para suporte ao processo (assinale também se não houver
disponível um software necessário?)
Gravidade Tempo
de Solução
Descreva o problema e suas
Descreva a melhoria proposta e
Explique os impactos da não
do
implantação interna?
causas
justificativa.
implantação
problema da melhoria
Não é disponibilizado uma
Customizar o ERP para contemplar Atividade de elaboração do
ferramenta para planejamento funcionalidade para o
planejamento continuar a ser
Médio (6 a
Médio
Externa
do orçamento programa.
planejamento orçamentário.
realizado
manualmente
12 meses)
utilizando ferramenta Excel.
4.4.7. Recursos materiais e financeiros (Há problemas quanto à alocação de recursos materiais ou financeiros?)
Não identificado.

Escolher
um item.

Escolher um
item.

Escolher um
item.

Gravidade
do
problema

Tempo
de Solução
implantação interna?
da melhoria

Médio

Curto (0 a 6
meses)

4.4.8. Outros
Descreva o problema e suas
causas

Descreva a melhoria proposta e
justificativa.

Explique os impactos da não
implantação

Não existe um processo
formalizado para a gestão
deste importante e vital
instrumento administrativo da
Agência.

Mapear as etapas e os trâmites
legais para elaboração do Contrato
de Gestão, definir a documentação
e respectivos responsáveis.

Não conseguir rastrear e medir
o processo.

Interna
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5. Melhorias para o Processo
Melhoria

Justificativa

Benefícios

Customizar o ERP para contemplar
funcionalidade para o planejamento
orçamentário.
Mapear as etapas e os trâmites legais
para elaboração do Contrato de Gestão,
definir a documentação e respectivos
responsáveis.

Elaboração do orçamento programa é
realizado manualmente em planilha
Excel.
Processo não está mapeado.

Agilidade na atividade e
elaboração e implementação do
orçamento programa da Agência.
Processo e fluxo definidos.
Atividades, produtos e
responsáveis identificados e
conhecidos.

6.

Ações

Solicitar
customização.
Mapear processo.

Análise de Impacto das Melhorias

Melhoria
Customizar o ERP para contemplar
funcionalidade para o planejamento
orçamentário.
Mapear as etapas e os trâmites legais
para elaboração do Contrato de
Gestão, definir a documentação e
respectivos responsáveis.

Processos Interface
Processo Gestão
Orçamentária
Processo de Gestão
de Processos

Análise de Impacto
Normas Internas
Normas
Externas
N.A.
N.A.

Metodologia de
Gerenciamento de
Portfólio e
Metodologia de
Gestão de Projetos

N.A.

Sistêmico

Recursos

Módulo
Orçamento

Financeiro

N.A.

N.A.
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7. Pontos de Integração Sistêmica


Módulo de Projetos



Módulo de Orçamento



Módulo Financeiro



Módulo Contábil

Validação do documento
Entrevistado

Assinatura

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Data

Andreia de Oliveira Silva
Eron Campos Saraiva de Andrade

Aprovação do documento
Gestor do Processo
Jackson De Toni

Coordenador de Planejamento
Jackson De Toni

REGISTRO DE IDENTIDADE DO PROCESSO
ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO
Gestor do Processo: Jackson De Toni
Todas as áreas da Agência
Áreas envolvidas:
Objetivo:

Primário

Tipo:

Número:

Acordo de Nível de Serviço - ANS

Lei nº 11.080/2004

Fornecedores







ABDI
MDIC
Áreas
Finalísticas
e Meio








Decreto nº 5352/2005
Produtos

Insumos
Lei nº 11.080/
2004
Decreto nº 5.352/
2005
Portfólio de
Projetos
Execução física e
financeira dos
projetos e ações
Relatório de
Desempenho
Semestral
Relatório de
Desempenho
Anual
Contrato de
Gestão
Plano de Ação
Anual
Relatório Global
de Avaliação






Acompanhamento
do Contrato de
Gestão







Valor percebido

Contrato de Gestão
Plano de Ação
Anual
Orçamento
Programa
Relatório de
Desempenho
Semestral
Relatório de
Desempenho Anual
Relatório de
Prestação de
Contas – TCU
Relatório de
Monitoramento
Relatório Global de
Avaliação
Relatório de
Avaliação
Conclusiva






Qualidade
Confiabilidade
Concisão
Assertividade

Clientes






MDIC
ABDI
Conselho
Deliberativo
Conselho
Fiscal

Recursos necessários para executar o processo
SIG

Pessoas

Equipamento de TI

Indicadores

Diagrama do processo

Plano de Ação Anual

Contrato de Gestão

Aprovado por:

Relatório Semestral

Relatório de Gestão
Anual

Documentado em:
Revisado em:

Auditado em:

Alinhar os esforços da Agência para formulação, execução e monitoramento das metas do Contrato de Gestão.

Cadeia de valor
Referências que devem ser observadas e subsidiam o processo





P03

Relatório Global de
Avaliação

Data:

Relatório de
Avaliação
Conclusiva

Casa Civil

TCU

Analisar
Relatório de
Prestação de
Contas

Ministério do
Planejamento

Analisar
Contrato de
Gestão

Parecer

Analisar
Contrato de
Gestão

Comissão de
Acompanhamento e
Avaliação - CAA/MDIC

Parecer

31 de dezembro

Deliberar Plano
de Ação Anual

Contrato de Gestão

Analisar
proposta

Preparar versão
final do
Contrato de
Gestão

Assinar
Contrato de
Gestão

Publicar
Contrato de
Gestão no
D.O.U

15 dias após
assinatura

Lei 11.080/2004
Dec. 5352/2005

Elaborar minuta
do Contrato de
Gestão

Validar minuta
internamente

Publicar
Contrato de
Gestão no site
da ABDI

Encaminhar
proposta para
CAA/MDIC

Processo Gestão
de Portfólio de
Projetos

Publicar Plano
de Ação Anual
no D.O.U

Relatório de
Monitoramento

Orçamento Programa
Plano de
Ação Anual

Julho

Setembro

Definir metas e
indicadores

Elaborar Plano de
Ação Anual

Elaborar versão
preliminar de Relatório
de Desempenho
Semestral

Solicitar
Balancete
Contábil do
período

Solicitar cálculo
dos indicadores
financeiros

Processo Gestão
de Portfólio de
Projetos

Relatório Avaliação Conclusiva
Relatório de
Avaliação Anual

Aprovar
Relatório de
Desempenho
Anual

31 de março
do ano seguinte

Avaliar
Relatório Global
de Avaliação

Relatório de
Desempenho Semestral

Validar
Relatório com
áreas
responsáveis

Relatório de Desempenho
Anual (preliminar)

Processo Gestão
de Portfólio de
Projetos
Encaminhar
Relatório de
Desempenho
Semestral ao
MDIC

Final do
Contrato de Gestão

30 de julho

Novembro

Elaborar versão
preliminar de
Relatório de
Desempenho Anual

Verificar
cumprimentos
das metas

Solicitar
Balancete
Contábil do
Exercício

Solicitar cálculo
dos indicadores
financeiros

Consolidar
Relatório de
Desempenho
Anual

Validar
Relatório com
áreas
responsáveis

Processo de
Gestão
Orçamentária

Outubro

Encaminhar
Relatório de
Desempenho Anual
ao MDIC e GEAUD

31 de janeiro
do ano seguinte

Direx

Aprovar Plano de
Ação Anual

Chancelar
Contrato de
Gestão

Áreas
executoras
de projetos

ABDI

GERJUR

Assinar
Contrato de
Gestão

Complementar
informações no
Relatório de
Desempenho Anual

Complementar
informações no Relatório
de Desempenho
Semestral

CORFI

Calcular
indicadores
financeiros

CONPAT

Encaminhar
Balancete
Contábil do
Período

Calcular
indicadores
financeiros

Encaminhar
Balancete
Contábil do
Exercício

Conselho Fiscal

Conselho
Deliberativo - CDA

GEAUD

Elaborar
Relatório de
Prestação de
Contas

Aprovar
Contrato de
Gestão

Enviar Contrato
de Gestão para
MP e Casa Civil

Aprovar Plano de
Ação Anual

Aprovar Relatório
de Desempenho
Anual

Aprovar Relatório
de Desempenho
Anual

Elaborar
Relatório Global
de Avaliação

Relatório Global
de Avaliação

Orçamento Programa

Aprovar
proposta do
Contrato de
Gestão

Emitir Relatório
de Avaliação
Conclusiva

31 de maio de 2020

Consolidar
Relatório de
Desempenho
Semestral

Processo de
Gestão
Orçamentária

Minuta Contrato de Gestão

Aprovar
Relatório de
Desempenho
Semestral

15 dias
após reunião

Relatório de Desempenho
Semestral (preliminar)

Processo de
Gestão
Orçamentária

Revisão dos projetos
Novos projetos

CPLAN

Parecer

Encaminhar
Relatório de
Prestação de
Contas ao TCU

31 de março
do ano seguinte
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Planejamento

Melhoria

Análise

Monitoramento e
Controle

Desenho

Implementação

Objetivo: O formulário de registro e análise de melhorias tem o objetivo de analisar as sugestões de
melhorias para propor um redesenho do processo.
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1. Identificação do Processo

Processo

Gestão Contábil

Tipologia do processo
Gestor do Processo

Processo de Suporte

Objetivo do Processo
Executor (es)

Realizar a gestão do patrimônio organizacional

Unidade responsável
Produto (s)/ Serviço(s)/
Resultado(s)

Características de Valor do
Produto (Valor percebido)

Áreas envolvidas

Objetivos Estratégicos
vinculados

Márcia Aparecida Leão Barreto
Coordenação de Contabilidade - CONPAT
Coordenação de Contabilidade - CONPAT
 Razão
 Diário
 Balancetes
 Balanço Patrimonial
 Demonstração do Resultado do Exercício – DRE
 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - DMPL
 Notas explicativas
 Declarações acessórias
 Informações para subsidiar os relatórios gerenciais
 Confiabilidade
 Tempestividade
 Transparência
 Objetividade
 Clareza
 Coordenação Financeira - CORFI
 Coordenação de Planejamento e Orçamento - CPLAN
 Coordenação de Recursos Humanos - CORH
 Coordenação de Contratos e Convênios - CORCC
5 – Aprimorar e padronizar métodos e processos de trabalho.
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2. Melhorias para o Processo
Melhoria
Trabalhar a visão sistêmica dos
processos pelos colaboradores.
Mapear os processos e trabalhar o
comprometimento na busca do
conhecimento dos processos, suas
interdependências, e os normativos
que regem os processos.

Justificativa
A falta de conhecimento dos processos da
Agência e suas interdependências, o
desinteresse em conhecer as normas
internas juntamente com a falha na
comunicação das alterações de estrutura,
normas e processos da casa impactam de
forma negativa os processos da Agência.

Benefícios
Gestão da Agência mais
eficiente por meio da
gestão por processo.

Ações
Elaborar mapa da integração dos
processos de negócio e programa
de divulgação periódica dos
processos de negócios e
normativos.

Melhorar o diálogo entre às áreas
para que a troca de informações seja
ágil e eficaz.

Diante da não compreensão das diferenças
na linguagem técnica das matérias das áreas,
pode ocorrer erros e desgastes.

Mapear as diferenças nas
linguagens e reunir as áreas
envolvidas para sanar as dúvidas.

Mapeamento dos erros operacionais
que impactam o processo e suas
causas para soluções pontuais.

Constantes erros causam informações não
confiáveis e retrabalho na correção destes.

Redução dos erros e de
dúvidas, e malentendidos na execução
dos processos.
Informações confiáveis.

Mapeamento das competências
(responsabilidade) das áreas quando
do planejamento das atividades a
serem desenvolvidas para realização
das metas da ABDI.

A falta de conhecimento das
Responsabilidades
responsabilidades das áreas pode ocasionar a conhecidas e realizadas
não realização de atividades ou realizadas
corretamente.
fora do prazo, o poderá ter vários impactos
negativos para a Agência.

Centralização da contabilização na
Agência.

O processo de contabilização é realizado pela
CONPAT e por escritório de contabilidade
contratado, ocasionando duplicidade de
tarefas, e conciliações de relatório internos e

Redução dos custos
administrativos.

Mapear erros operacionais;
Solucionar pontualmente com as
áreas fornecedoras ou com a
equipe de manutenção do SIG.
Mapear competências das áreas.

Força tarefa para que o Sistema
Integrado de Gestão atenda às
necessidades contábeis da Agência.
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Contratação de uma pessoa
capacitada na área fiscal.

Mapeamento da rede sistêmica de
integração do SIG.

Disponibilização e/ou customização
dos relatórios de Fluxo de Caixa
Contábil, relatórios Gerenciais
Contábeis e outros.

contratados.
Atualmente a casa não possui um
colaborador com conhecimentos fiscais para
realização dos cálculos e consultoria fiscal.
A falta de conhecimento interno da
integração sistêmica dos módulos e
funcionalidades do SIG, causam erros,
retrabalho, desgastes.
O Sistema não entrega os relatórios
necessários.

Autonomia na realização
das atividades de cálculo
e geração das guias de
impostos e encargos.
Informações integradas.
Utilização total do
sistema – módulos e
funcionalidades
Informações corretas e
no formato necessário
para tomada de decisão.

Solicitar requisição de pessoal.

Mapear rede de integração
sistêmica do SIG.

Levantar as necessidades de
relatório e solicitar relatórios.

Análise e correção do sistema de RH – Erros recorrentes nos cálculos da folha de
erros nos cálculos da folha de
pagamento gera erros e retrabalho na
pagamento.
contabilização.

Informações de despesas Mapear erros e suas causa para
com folha de pagamento correção.
corretas.

Desenhar o processo para gestão do
patrimônio e iniciar a utilização do
Módulo Ativo.

Não existe um processo sistematizado para a
gestão patrimonial (bens e imóveis).

Definição de
procedimento para
controle físico e contábil
do patrimônio da
Agência.

Tramitação dos documentos
financeiros de despesas e receitas da
área financeira para a área contábil
por meio do Módulo Protocolo.

A não tramitação da documentação pelo
módulo Protocolo além de desobedecer às
normas internas, causa problemas na gestão
documental do Agência, uma vez que não
será possível efetivar o gerenciamento do
ciclo de vida do documento.

Gestão documental
correta.

Desenhar processo patrimonial.
Iniciar utilização efetiva do módulo
Ativo: analisar módulo, solicitar
correções e/ou customizações (se
necessário), solicitar produção
assistida.
Definir com CORFI registro e
tramitação semanal de todos os
documentos da movimentação
financeira.
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3. Análise de Impacto das Melhorias

Análise de Impacto
Normas Internas Normas Externas
Não impacta
Não impacta

Sistêmico
Não impacta

Recursos
Não impacta

Melhorar o diálogo entre às áreas para que Não impacta
a troca de informações seja ágil e eficaz.

Não impacta

Não impacta

Não impacta

Não impacta

Mapeamento dos erros operacionais que Não impacta
impactam o processo e suas causas para
soluções pontuais.

A depender os
erros
operacionais
mapeados.
Não impacta

Não impacta

A depender os
erros
operacionais
mapeados.
Não impacta

A depender os
erros
operacionais
mapeados.
Não impacta

Módulo Contábil
e outros módulos
de interface
SIG – módulos

Redução de
custo

Melhoria

Processos Interface
Trabalhar a visão sistêmica dos processos Gestão de Processos
pelos colaboradores.
Mapear os processos e trabalhar o
comprometimento
na
busca
do
conhecimento
dos processos,
suas
interdependências, e os normativos que
regem os processos.

Mapeamento
das
competências
(responsabilidade) das áreas quando do
planejamento das atividades a serem
desenvolvidas para realização das metas da
ABDI.

Gestão de Recursos
Humanos
Acompanhamento do
Contrato de Gestão
Gestão da Estratégia

Não impacta

Centralização da contabilização na Agência.

Não impacta

Não impacta

Não impacta

Contratação de uma pessoa capacitada na Não impacta

Não impacta

Não impacta

Redução de
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Melhoria

Processos Interface

Análise de Impacto
Normas Internas Normas Externas

área fiscal.

Mapeamento da
integração do SIG.

rede

sistêmica

Sistêmico
Financeiro e RH
(geração das
guias
internamente)
Não impacta

Recursos
custo com
contratação
de serviços
contábeis.
Não impacta

de Não impacta

Não impacta

Não impacta

Disponibilização e/ou customização dos Não impacta
relatórios de Fluxo de Caixa Contábil,
relatórios Gerenciais Contábeis e outros.

Não impacta

Não impacta

A depender do
relatório
solicitado

A depender do
relatório
solicitado

Análise e correção do sistema de RH – erros Não impacta
nos cálculos da folha de pagamento.

Não impacta

Não impacta

Sistema de RH

Não impacta

Desenhar o processo para gestão do Processo de RH a
patrimônio e iniciar a utilização do Módulo depender do nível de
Ativo.
responsabilidade do
empregado pelo bem
da Agência.
Tramitação dos documentos financeiros de Gestão Documental
despesas e receitas da área financeira para
a área contábil por meio do Módulo
Protocolo.

A ser analisado

Não impacta

Módulo Ativo

Não impacta

Não impacta

Não impacta

Não impacta

Não impacta
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4. Pontos de Integração Sistêmica





Módulo Financeiro – geração de autorização de pagamento (AP);
Módulo Estoque – recebimento físico e fiscal (contabilização);
Módulo Ativo – depreciação dos bens e imóveis;
Sistema de RH – contabilização das despesas com pessoal.

5. Descrição das Atividades do Novo Processo
5.1. Gestão Contábil
5.1.1. Atividade 01 – Encaminhar Documentação para Cálculo de Impostos
a) Descrição (O que fazer):


Receber documento no Módulo Protocolo – SIG;



Encaminhar cópia do documento da despesa para cálculo dos impostos e geração
das guias.

b) Entrada:


Notas Fiscais;



Boleto;



Fatura;



Desembolso de Convênio;



Devolução de Convênio



Folha de Pagamento.

c) Regra (Como fazer): A CONPAT encaminha para o escritório de contabilidade
contratado lotes diários com cópias digitalizadas dos documentos de despesas para
calcular os impostos e geração das guias dos impostos (encargos) para pagamento.
No caso dos encargos trabalhista a Coordenação de Recursos Humanos - CORH gera o
arquivo SEFIP que é encaminhado ao escritório de contabilidade contratado para
emissão das guias e emite relatórios com valores do IRRF e PIS que serão
encaminhados para o escritório de contabilidade contratado para emissão das guias.
d) Responsável (Quem faz): CONPAT/ CORH.
e) Competência: N.A.
f) Produto: Cópia digitalizada da documentação encaminhada por e-mail e Relatórios de
IRRF e PIS.
g) Duração: 2h.
h) Normativo: N.A.
i) Infraestrutura e Recurso: MS Office, Sistema de RH.
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5.1.2. Atividade 02 – Gerar Guias de Impostos e Encargos Trabalhistas
a) Descrição (O que fazer): Calcular imposto e encargos trabalhistas e gerar guias para
pagamento.
b) Entrada:


Cópia da documentação de despesa;



Relatórios de IRRF e PIS



Arquivo SEFIP.

c) Regra (Como fazer): O Escritório de contabilidade contratado recebe da CONPAT e da
CORH os documentos e realiza os cálculos dos impostos. As guias dos impostos
incidentes sobre as operações comerciais e financeiras são geradas e encaminhadas
para a CONPAT via e-mail.
O escritório de contabilidade acessa o sistema SEFIP da Caixa Econômica para
importação do arquivo SEFIP, confere o valor e gera a guia do FGTS. Acessa o sistema
interno e gera as guias de IRRF e PIS e encaminha à CORH.
A CORH acessa o Sistema de RH Módulo Pagamentos – “Integração Corporativa –
Financeiras” – seleciona o mês de competência, seleciona em “Documentos” os tipos
de encargos a serem integrados e gera arquivo financeiro para pagamento.
d) Responsável (Quem faz): Escritório de Contabilidade contratado.
e) Competência: Conhecimento tributário e fiscal, das normas trabalhista e do site esocial.
f) Produto: Guias emitidas.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:


Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 – Dispõe sobre as Sociedades por Ações;



Normas Brasileiras de Contabilidade.

i) Infraestrutura e Recurso: Internet e Sistema de RH.
5.1.3. Atividade 03 – Realizar Recebimento Físico e Fiscal
a) Descrição (O que fazer):


Imprimir guias encaminhadas pelo escritório de contabilidade e anexar cópia da
documentação referente ao imposto.



Protocolar as guias;



Realizar recebimento físico/fiscal.

b) Entrada:


Processo;



Documentos fiscais (nota fiscal, fatura, boleto, RPA e outros);
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c)

Guias.

Regra (Como fazer): A CONPAT registra as guias no Módulo Protocolo. Realiza no
Módulo Estoque o Recebimento Físico informando no campo “NF” o número da nota
fiscal ou do documento da despesa, e no campo “Operação” seleciona a opção
referente ao documento. Realiza o Recebimento Fiscal informando no campo “Tipo de
documento” e no campo “Histórico” o fato referente a despesa. O Sistema de Gestão
gera de forma automática o documento financeiro - Autorização de Pagamento (AP), e
a documentação física é encaminhada à CPLAN para verificação da disponibilidade
orçamentária.

d) Responsável (Quem faz): CONPAT.
e) Competência: Conhecimento contábil, nos Módulos de Contabilidade, Estoque e Fiscal
do Sistema de Gestão.
f) Produto: Autorização de Pagamento - AP.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: N.A.
i) Infraestrutura e Recurso: SIG - Módulos Protocolo, Contabilidade, Estoque e Fiscal.

5.1.4. Atividade 04 – Verificar Disponibilidade Orçamentária
a) Descrição (O que fazer): Verificar se existe orçamento no projeto ou na Agência.
b) Entrada: Processo de Convênio.
c) Regra (Como fazer): A CPLAN analisa a despesa e projeto correspondente e verifica se
existe previsão orçamentária, formalizando a resposta por memorando ou confirmação
na nota fiscal, e encaminha à CORFI para providenciar o pagamento da despesa e das
guias.
d) Responsável (Quem faz): CPLAN.
e) Competência: Conhecimento do Plano Orçamentário da Agência.
f) Produto: Memorando.
g) Duração: 2 (dois) dias úteis.
h) Normativo: N.A.
i) Infraestrutura e Recurso: MS Office, SIG - Módulo Protocolo e de Orçamento.
5.1.5. Atividade 05 – Receber Comprovantes de Despesas/Receitas
a) Descrição (O que fazer): Receber documentos referentes as despesas e receitas.
b) Entrada:


Documentos de despesa com comprovantes de pagamento e documento
financeiro (AP);
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Documento financeiro de receita – Relatório do INSS.

c) Regra (Como fazer): A CORFI encaminha para a CONPAT semanalmente a
documentação referente a movimentação financeira.
A Receita Federal encaminha mensalmente relatório com a informação do repasse da
INSS (Receita da Agência).
Obs.: A CONPAT recebe documentação física e por e-mail. A documentação sistêmica
não é encaminhada pela CORFI para a CONPAT via Módulo Protocolo.
d) Responsável (Quem faz): CONPAT
e) Competência:
f) Produto: Documentação de despesa e receitas recebidas.
g) Duração: Não identificado
h) Normativo: N.A.
i) Infraestrutura e Recurso: SIG - Módulo de Protocolo e MS Office.

5.1.6. Atividade 06 – Conciliar Movimentação Financeira
a) Descrição (O que fazer):


Organizar documentação da movimentação financeira;



Verificar contabilização sistêmica.

b) Entrada:


Documentação financeira;



Extratos bancários.

c) Regra (Como fazer): A CONPAT semanalmente verifica toda documentação
apresentada. Se a nota fiscal, autorização de pagamento - AP e comprovantes de
pagamentos estão anexos, organiza a documentação contábil e providência cópias da
documentação. Concilia os pagamentos com o extrato bancário e lançamento no SIG –
Módulo Contábil. Verifica na AP se o lançamento contábil está correto (conta contábil).
Se encontrar algum lançamento com inconsistências solicita correção à CORFI.
d) Responsável (Quem faz): CONPAT.
e) Competência: Conhecimento contábil.
f) Produto: Documentação organizada e verificada.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 – Dispõe sobre as Sociedades por
Ações e normas contábeis.
i) Infraestrutura e Recurso: MS Office, SIG - Módulo Contábil.
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5.1.7. Atividade 07 – Encaminhar Cópia da Movimentação Financeira
a) Descrição (O que fazer): Encaminhar as cópias ao escritório de contabilidade para
contabilização.
b) Entrada: Cópias da movimentação financeira.
c) Regra (Como fazer): A CONPAT semanalmente encaminha ao escritório de
contabilidade contratado a cópia da documentação financeira para contabilização.
d) Responsável (Quem faz): CONPAT
e) Competência: N.A.
f) Produto: Documentação encaminhada.
g) Duração: Não identificada.
h) Normativo: N.A.
i) Infraestrutura e Recurso: Moto boy da Agência.
5.1.8. Atividade 08 – Contabilizar Movimentação Financeira
a) Descrição (O que fazer): Contabilizar movimentação financeira da Agência.
b) Entrada: Cópia da documentação das despesas e receitas.
c)

Regra (Como fazer): O escritório de contabilidade irá contabilizar as despesas e receitas
da Agência.

d) Responsável (Quem faz): Escritório de contabilidade.
e) Competência: Conhecimentos Contábeis.
f)

Produto:


Balancete



Razão



Diário mensal



Balancete por centro de custo



Razão por centro de custo

g) Duração: Não identificada.
h) Normativo: Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 – Dispõe sobre as Sociedades por
Ações e normas contábeis.
i)

Infraestrutura e Recurso: Sistema contábil do escritório.

5.1.9. Atividade 09 – Fechar Relatórios Mensais
a) Descrição (O que fazer): Fechar balancete de verificação, razão, diário, balancete de
verificação por centro de custos, razão por centro de custos.
b) Entrada: Movimentação financeira.
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c)

Regra (Como fazer): Mensalmente a CONPAT acessa o SIG – Módulo Contábil e manda
gerar o fechamento dos relatórios mensais.

d) Responsável (Quem faz): CONPAT.
e) Competência: Conhecimento contábil e no SIG – Módulo Contábil.
f)

Produto:


Balancete;



Razão;



Diário mensal;



Balancete por centro de custo



Razão por centro de custo.

g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 – Dispõe sobre as Sociedades por
Ações e normas contábeis.
i)

Infraestrutura e Recurso: SIG – Módulo Contábil.

5.1.10. Atividade 10 – Conciliar Relatórios Mensais
a) Descrição (O que fazer): Conciliar relatórios contábeis do sistema de gestão da Agência
com os apresentados pelo escritório de contabilidade, e conciliação da folha de
pagamento com o financeiro.
b) Entrada: Relatórios contábeis mensais de SIG e os apresentados pelo escritório de
contabilidade:

c)



Balancete;



Razão;



Diário mensal;



Balancete por centro de custo;



Razão por centro de custo;



Resumo da Folha de Pagamento.

Regra (Como fazer): A CONPAT concilia manualmente os relatórios do sistema de
Gestão da Agência com os apresentados pelo escritório de contabilidade. Realiza a
conciliação da folha de pagamento mensal entre o resumo da folha e o financeiro do
SIG.
No caso de verificar alguma inconsistência a CONPAT solicita a correção no SIG –
Módulo Financeiro ou a correção pelo escritório de contabilidade.

d) Responsável (Quem faz): CONPAT.
e) Competência: Conhecimentos contábeis.
f)

Produto: Relatórios conciliados.
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g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 – Dispõe sobre as Sociedades por
Ações e normas contábeis.
i)

Infraestrutura e Recurso: SIG – Módulos de Contabilidade e Financeiro e RH.

5.1.11. Atividade 11 – Encaminhar Relatórios Contábeis Mensais
a) Descrição (O que fazer): Encaminhar às áreas clientes os relatórios contábeis para
conhecimento.
b) Entrada: Relatórios Contábeis.
c)

Regra (Como fazer): Encaminhar por e-mail os relatórios contábeis mensais para
GERGE, CPLAN, CORFI e GEAUD para análise e elaboração de relatórios de cada área.

d) Responsável (Quem faz): CONPAT.
e) Competência: N.A.
f)

Produto: Relatórios encaminhadas.

g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: N.A.
i)

Infraestrutura e Recurso: MS Office.

5.1.12. Atividade 12 – Fechar Exercício
a) Descrição (O que fazer): Consolidar relatórios referentes ao exercício da Agência.
b) Entrada: Relatórios contábeis mensais.
c)

Regra (Como fazer): A CONPAT acessa o Módulo Contábil e consolida os dados
contábeis do exercício gerando os relatórios anuais.
O escritório de contabilidade contratado realiza em sistema próprio a geração dos
relatórios financeiro do exercício.
Obs.: O fechamento deve ser realizado até 15 de janeiro do ano subsequente.

d) Responsável (Quem faz):


CONPAT



Escritório de Contabilidade contratado

e) Competência: Conhecimentos contábeis e no Módulo Contábil.
f)

Produto:


Balancete de dezembro (com ajustes)



DRE



Balanço Patrimonial



DMPL



Fluxo de caixa
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Notas explicativas.

g) Duração: Não identificado.
a) Normativo: Normas Brasileiras de contabilidade.
h) Infraestrutura e Recurso: SIG – Módulo Contábil
5.1.13. Atividade 13 – Conciliar Relatórios
a) Descrição (O que fazer): Aferir e conciliar relatórios do exercício.
b) Entrada: Relatórios de fechamento do exercício.
c)

Regra (Como fazer): A CONPAT afere os valores e as classificações das contas contábeis
dos relatórios entregues pelo escritório de contabilidade e concilia com os relatórios
emitidos no SIG – Módulo Contábil pela CONPAT.

d) Responsável (Quem faz): CONPAT.
e) Competência: Conhecimentos contábeis.
f)

Produto: Relatórios conciliados.

g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: Normas Brasileiras de Contabilidade.
i)

Infraestrutura e Recurso: N.A.

5.1.14. Atividade 14 – Encaminhar Relatórios de Fechamento de Exercício
a) Descrição (O que fazer): Encaminhar às áreas clientes os relatórios de fechamento do
exercício para conhecimento.
b) Entrada: Relatórios de fechamento do exercício.
c)

Regra (Como fazer): Encaminhar por e-mail os relatórios contábeis e fechamento do
exercício da Agência para GERGE, CPLAN, CORFI e GEAUD para análise.

d) Responsável (Quem faz): CONPAT.
e) Competência: N.A.
f)

Produto: Relatórios de fechamento do exercício encaminhados.

g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: N.A.
i)

Infraestrutura e Recurso: MS Office.

5.1.15. Atividade 15 – Elaborar Declarações Acessórias
a) Descrição (O que fazer): Elaborar declarações acessórias para os Órgãos de controle.
b) Entrada: Movimentação financeira do exercício.
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c)

Regra (Como fazer): O escritório de contabilidade contratado realiza em sistema
próprio a geração das declarações acessórias e encaminha aos Órgãos de controle
(Receita Federal, INSS, CEF (FGTS)).

d) Responsável (Quem faz): Escritório de contabilidade contratado.
e) Competência: Conhecimentos contábeis.
f)

Produto: Declarações acessórias.

g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: Legislações fiscais
i)

Infraestrutura e Recurso: Site da Fazenda e outros.

5.1.16. Atividade 16 – Apresentar Relatórios para Auditoria Independente
a) Descrição (O que fazer): Apresentar relatórios e movimentação financeira para
Auditoria independente.
b) Entrada: Relatório de encerramento do exercício anterior e Balancetes mensais.
c)

Regra (Como fazer): A CONPAT apresenta à Auditoria independente as documentações
solicitadas previamente pela empresa contratada para realizar a auditoria, e demais
documentações solicitadas no decorrer dos trabalhos, bem como esclarecimentos
demandados.

d) Responsável (Quem faz): CONPAT.
e) Competência: Conhecimentos contábeis.
f)

Produto: Documentação encaminhada.

g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: N.A.
i)

Infraestrutura e Recurso: N.A.

5.1.17. Atividade 17 – Realizar Auditoria
a) Descrição (O que fazer): Realizar auditoria na movimentação financeira da Agência.
b)

Entrada: Documentação contábil.

c)

Regra (Como fazer): Realizar auditoria na movimentação financeira da Agência.
Durante a auditoria a CONPAT poderá esclarecer questionamentos da empresa
contratada para realizar a auditoria.
Ao final é entregue à GERGE e a GEAUD o relatório de auditoria.

d) Responsável (Quem faz): Auditoria Independente.
e) Competência: Conhecimento contábeis, fiscal, financeiro, jurídico.
f)

Produto: Relatório de Auditoria.

g) Duração: 15 dias.
h) Normativo: N.A.
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i)

Infraestrutura e Recurso: N.A.

5.1.18. Atividade 18 – Tratar Evidências
a) Descrição (O que fazer): Tratar evidências relatadas no relatório de auditoria.
b) Entrada: Relatório de Auditoria.
c)

Regra (Como fazer): A GEAUD analisa o relatório de auditoria e solicita tratamento das
evidências indicadas para as áreas de competência.
As áreas demandadas tratam as evidências e reportam à GEAUD, que encaminha
relatório de resposta a Auditoria independente com a informação da solução das
evidências ou o procedimento a ser realizado para solução.

d) Responsável (Quem faz): GEAUD e áreas demandadas.
e) Competência: Conhecimento contábeis, fiscal, financeiro.
f)

Produto: Relatório de resposta.

g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: N.A.
i)

Infraestrutura e Recurso: MS Office e outros.

5.2. Gestão Patrimonial
5.2.1. Atividade 01 – Solicitar Aquisição de Bens
a) Descrição (O que fazer): Cadastrar Solicitação de Compra (SC).
b) Entrada: Necessidade de aquisição do bem.
c)

Regra (Como fazer): O solicitante acessa o módulo de Compras do SIG e preenche o
formulário de Solicitação de Compras informando:
 Área do solicitante;
 Observações gerais – justificativa da aquisição do bem;
 Itens da requisição detalhando - especificação, motivo, valor estimado, projeto e
centro de custo que custeará a despesa;
 Anexar a Nota Técnica ou o Termo de Referência à Solicitação de Compra.

d) Responsável (Quem faz): Solicitante.
e) Competência: Conhecimento no módulo de Compras e das normas internas.
f)

Produto: Solicitação de Compra.

g)

Duração: Não identificado.

h) Normativo:
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Regulamento de Licitações e Contratos - RLC/ABDI
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i) Infraestrutura e Recurso: SIG – Modulo de Compras.
5.2.2. Atividade 02 – Adquirir Bem Solicitado
a) Descrição (O que fazer): Contratar empresa (Processo de Contratações de Bens e
Serviços).
b) Entrada: Termo de Referência para contratação.
c)

Regra (Como fazer): A Coordenação de Contratos e Convênios – CORCC, realiza a
aquisição por dispensa ou licitação e efetiva a contratação conforme Processo de
Gestão de Contratações de Bens e Serviços.

d) Responsável (Quem faz): CORCC.
e) Competência: Conhecimento das normas internas e no Módulo de Compras, Módulo
de Licitações e Módulo de Contrato, Módulo Protocolo.
f)

Produto: Contrato com empresa fornecedora.

g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:

i)
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Regulamento de Licitações e Contratos.

Infraestrutura e Recurso: SIG – Módulo de Compras, Módulo de Licitações e Módulo
de Contrato, Módulo Protocolo e MS Office.

5.2.3. Atividade 03 – Entregar Bem
a) Descrição (O que fazer): Entregar os bens adquiridos.
b) Entrada: Autorização de Fornecimento.
c) Regra (Como fazer): A empresa contratada entrega os bens adquiridos e a nota fiscal à
ABDI.
d) Responsável (Quem faz): Empresa contratada.
e) Competência: N.A.
f) Produto: Bens e Nota Fiscal.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:
 PO 072 – Contratação de Bens e Serviços.
 Regulamento de Licitações e Contratos.
i)

Infraestrutura e Recurso: Não identificado.
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5.2.4. Atividade 04 – Receber o Bem
a) Descrição (O que fazer):
 Receber o bem;
 Conferir se o bem está conforme contratação e a nota fiscal;
 Atestar nota fiscal.
b) Entrada: Bem e Nota Fiscal.

c) Regra (Como fazer): A área solicitante confere se o bem entregue está de acordo com as
especificações contidas no contrato, verifica a quantidade e na Nota Fiscal e se os
valores estão corretos e atesta a Nota Fiscal.
d) Responsável (Quem faz): COSERV.
e) Competência: N.A.
f) Produto: Bem conferido e nota fiscal atestada.
g) Duração: 1 dia
h) Normativo:

i)
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Regulamento de Licitações e Contratos.

Infraestrutura e Recurso: SIG – Módulo Protocolo.

5.2.5. Atividade 05 – Encaminhar Nota Fiscal
a) Descrição (O que fazer): Encaminhar nota fiscal para a CORCC e cópia da nota fiscal
para a CONPAT.
b) Entrada: Nota fiscal atestada.
c) Regra (Como fazer): A área solicitante encaminha nota fiscal atestada à CORCC para
registro no contrato. Encaminha cópia da nota fiscal à CONPAT para conhecimento da
aquisição e providenciar seu registro no grupo de imobilizado.
d) Responsável (Quem faz): Área Solicitante.
e) Competência: Conhecimento das normas internas.
f) Produto: Nota fiscal atestada e cópia encaminhadas.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: N.A.
i) Infraestrutura e Recurso: N.A.
5.2.6. Atividade 06 – Registrar Nota Fiscal no Contrato
a) Descrição (O que fazer): Registra nota fiscal no SIG - Módulo Contratos.
b) Entrada: Nota fiscal atestada.
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c) Regra (Como fazer): A CORCC verifica se a nota fiscal está de acordo com o contrato,
providencia cadastro no módulo de contratos selecionando o contrato de referência e
cadastra as informações.
Se a nota fiscal não estiver conforme o contrato, ela será devolvida para correção.
d) Responsável (Quem faz): CORCC.
e) Competência: conhecimento das normas internas e Módulo de Contratos
f)

Produto: Apontamento no contrato.

g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: N.A.
i)

Infraestrutura e Recurso: SIG – Módulo Contrato.

5.2.7. Atividade 07 – Realizar Recebimento Físico e Fiscal
a) Descrição (O que fazer): Realizar recebimento físico e fiscal do bem imobilizado.
b) Entrada: Nota fiscal.
c)

Regra (Como fazer): A CONPAT faz a análise contábil da nota fiscal, registra eventuais
tributos a serem retidos no pagamento da nota fiscal e registra no módulo
Contabilidade. Realiza o recebimento dos documentos no Módulo Protocolo, e efetiva
o recebimento físico e fiscal, e encaminha os documentos para a CORFI providenciar o
pagamento, conforme processo de Gestão Financeira.
No recebimento fiscal deve ser informado que é bem imobilizado ativando o comando
“Ativo a Imobilizar” e realizar um pré cadastro do bem, conforme item da solicitação
de compra.
Após a confirmação do recebimento físico/fiscal é gerado a AP que será paga pela
CORFI.

d) Responsável (Quem faz): CONPAT.
e) Competência: Conhecimento das normas contábeis e do Módulo de Estoque.
f)

Produto: Autorização de Pagamento (AP).

g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: N.A.
i)

Infraestrutura e Recurso: SIG - Módulo de Estoque e Módulo Protocolo.

5.2.8. Atividade 08 – Conferir o Bem e a Nota Fiscal
a) Descrição (O que fazer): Conferir as informações da nota fiscal com o bem físico.
b) Entrada: Cópia da nota fiscal e o bem físico.
c)

Regra (Como fazer): A CONPAT confere se a descrição da nota fiscal está em
conformidade com o bem físico para classificação no grupo de imobilizado.
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d) Responsável (Quem faz): CONPAT.
e) Competência: Conhecimento em normas patrimoniais.
f)

Produto: Informações conferidas.

g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: N.A.
i)

Infraestrutura e Recurso: N.A.

5.2.9. Atividade 09 – Registrar o Bem no Sistema de Gestão
a) Descrição (O que fazer): Registrar bem imobilizado no SIG – Módulo Ativo.
b) Entrada: Cópia da nota fiscal e número da plaqueta.
c)

Regra (Como fazer): A CONPAT acessa o Módulo Ativo – Itens a imobilizar e finaliza o
cadastro do item e inclui o número da plaqueta. Acessa a funcionalidade “Item do
Imobilizado” e indica o responsável e localização.

d) Responsável (Quem faz): CONPAT.
e) Competência: Conhecimento sobre normas patrimoniais no Módulo Ativo.
f)

Produto: Bem imobilizado cadastrado no SIG.

g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: N.A.
i)

Infraestrutura e Recurso: SIG – Módulo Ativo.

5.2.10. Atividade 10 – Gerar Termo de Responsabilidade
a) Descrição (O que fazer): Gerar Termo de Responsabilidade dos bens imobilizados.
b) Entrada: Informação do responsável e dos bens.
c)

Regra (Como fazer): A CONPAT acessa o Módulo Ativo, insere as informações dos bens
e do responsável e gera o Termo de Responsabilidade.
Entrega duas vias para assinatura do colaborador responsável. Uma via fica com o
responsável e outra é arquivada junto com cópia da nota fiscal na CONPAT.

d) Responsável (Quem faz): CONPAT.
e) Competência: Conhecimento sobre normas patrimoniais no Módulo Ativo.
f)

Produto: Termo de Responsabilidade assinado.

g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: N.A.
i)

Infraestrutura e Recurso: SIG – Módulo Ativo.

5.2.11. Atividade 11 – Afixar Plaqueta no Bem
a) Descrição (O que fazer): Afixar plaqueta com número de identificação no bem
imobilizado.
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b) Entrada: Plaqueta com número de identificação.
c)

Regra (Como fazer): A CONPAT fixa nos bens do grupo do imobilizado uma plaqueta
com numeração de identificação patrimonial.

d) Responsável (Quem faz): CONPAT.
e) Competência: N.A.
f)

Produto: Bem identificado.

g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: N.A.
i)

Infraestrutura e Recurso: Cola especial.

5.2.12. Atividade 12 – Informar Aquisição de Bens
a) Descrição (O que fazer): Informar aquisição de bens e conta contábil para registro no
inventário da Agência.
b) Entrada: Nota fiscal do bem.
c)

Regra (Como fazer): A CONPAT informa ao escritório de contabilidade quando da
aquisição de bens para registro no inventário, enviando por e-mail o número
patrimonial do bem, a nota fiscal e a conta contábil para classificação.

d) Responsável (Quem faz): CONPAT.
e) Competência: N.A.
f)

Produto: E-mail com informações.

g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: Normas Brasileiras de Contabilidade.
i)

Infraestrutura e Recurso: MS Office.

5.2.13. Atividade 13 – Contabilizar Bens
a) Descrição (O que fazer): Registrar o bem no inventário da Agência.
b) Entrada: E-mail com informações.
c)

Regra (Como fazer): O escritório de contabilidade registra o bem no inventário da
Agência conforme a numeração patrimonial informada, lança na contabilidade na
conta patrimonial específica e dá início a depreciação mensal do bem.
A CONPAT controla os bens em planilha Excel.

d) Responsável (Quem faz): Escritório de contabilidade contratado.
e) Competência: Conhecimentos contábeis e patrimonial.
f)

Produto: Bens contabilizado.

g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: Normas Brasileiras de Contabilidade.
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i)

Infraestrutura e Recurso: MS Office, sistema do escritório.

5.2.14. Atividade 14 – Contratar Empresa para Inventariar Patrimonial
a) Descrição (O que fazer):


Solicitar contratação.



Efetivar contratação.

b) Entrada: Nota Técnica ou o Termo de Referência.
c) Regra (Como fazer): O solicitante acessa o módulo de Compras do SIG e preenche o
formulário de Solicitação de Compras informando:


Área do solicitante;



Observações gerais – justificativa da aquisição do bem;



Itens da requisição detalhando - especificação, motivo, valor estimado, projeto e
centro de custo que custeará a despesa;



Anexar a Nota Técnica ou o Termo de Referência à Solicitação de Compra.

A Coordenação de Contratos e Convênios – CORCC, realiza a aquisição por dispensa ou
licitação e efetiva a contratação conforme Processo de Gestão de Contratações de Bens
e Serviços.
d) Responsável (Quem faz): Área solicitante e CORCC.
e) Competência: Conhecimento das normas interna e Módulo de Compras, Módulo de
Licitações e Módulo de Contrato, Módulo Protocolo e MS Office.
f)

Produto: Contrato para inventariar o patrimônio da Agência.

g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:

i)
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Regulamento de Licitações e Contratos.

Infraestrutura e Recurso: SIG – Módulo de Compras, Módulo de Licitações e Módulo de
Contrato, Módulo Protocolo e MS Office.

5.2.15. Atividade 15 – Disponibilizar Informações para Inventário
a) Descrição (O que fazer): Disponibilizar documentação para análise e mapeamento dos
bens do grupo de imobilizado da Agência.
b) Entrada:


Planta baixa;



Relatórios sobre o patrimônio;



Notas fiscais.
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c)

Regra (Como fazer): A CONPAT disponibiliza à contratada a documentação da Agência
e de seus patrimônios como a planta baixa com o detalhamento das áreas, relatórios
sobre os bens do grupo imobilizado e notas fiscais, para que esta realize as análises, o
mapeamento dos bens, conferências e possíveis atualizações.

d) Responsável (Quem faz): CONPAT.
e) Competência: N.A.
f)

Produto: Documentos entregue à contratada.

g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: N.A.
i)

Infraestrutura e Recurso: N.A.

5.2.16. Atividade 16 – Realizar o inventário físico dos Bens Patrimoniais
a) Descrição (O que fazer): Analisar documentação e bens físicos e elaborar relatórios
circunstanciados.
b) Entrada: Documentação.
c)

Regra (Como fazer): A contratada analisa os relatórios existentes, o cadastro dos itens
do imobilizado, analisa se existe nota fiscal de todos os bens, relaciona os bens com o
número das plaquetas patrimoniais, efetua diligências para o recolhimento e
levantamento de itens adquiridos no ano de exercício com base nas notas fiscais,
confere as plaquetas anexadas, identifica os bens inservíveis, os não localizados e os
localizados sem informações.
Elabora e entrega à CONPAT os relatórios de bens por conta contábil, por espécie
física, por localização, relatórios dos bens não localizados e relatórios dos bens
inservíveis.

d) Responsável (Quem faz): Empresa contratada.
e) Competência: N.A.
f)

Produto: Inventário e Catalogação do imobilizado.

g) Duração:
h) Normativo:
i)

Infraestrutura e Recurso:

5.2.17. Atividade 17 – Atualizar Grupo de Imobilizado
a) Descrição (O que fazer):
 Conferir relatório do inventário;
 Rastrear os bens não identificados;
 Atualizar o Módulo Contábil;
 Encaminhar ao escritório de contabilidade.
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b) Entrada: Relatório do inventário dos bens da Agência.
c)

Regra (Como fazer): A CONPAT realiza conferência do relatório entregue pela empresa
contratada, rastreia os bens não identificados, realiza baixa dos bens doados,
descartados, obsoletos e outros, atualiza os relatórios contábeis no Sistema de Gestão
e encaminha o relatório para o escritório atualizar o inventário e contabilizar as
alterações.
No caso dos bens não localizados a CONPAT deverá montar processo com toda
documentação dos bens em questão e encaminhar para GEAUD abrir sindicância para
apuração do fato e da responsabilidade.
No caso de doação do bem, a CONPAT deverá identificar a instituição beneficiária e
iniciar processo administrativo com a relação para deliberação da DIREX, e se aprovado
a GERJUR providência contrato de doação, e a CONAPT providência a baixa do bem e
do termo de responsabilidade.

d) Responsável (Quem faz): CONPAT e Escritório de contabilidade contratado.
e) Competência: Conhecimento no Módulo Contábil.
f)

Produto: Relação de bens atualizado.

g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: N.A.
i)

Infraestrutura e Recurso: SIG – Módulo Contábil.

5.2.18. Atividade 18 – Informar Movimentação do Empregado/Bem
a) Descrição (O que fazer): Informar Movimentação de área ou local de trabalho.
b) Entrada: e-mail informativo da movimentação.
c)

Regra (Como fazer): O empregado responsável pelo bem imobilizado ou seu gestor
informa à CONPAT e à COSERV por e-mail a movimentação ou transferência do
empregado ou do bem.

d) Responsável (Quem faz): Empregado ou Gestor.
e) Competência: Não identificado.
f)

Produto: E-mail informativo.

g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: N.A.
i)

Infraestrutura e Recurso: MS Office.

5.2.19. Atividade 19 – Alterar Termo de Responsabilidade
a) Descrição (O que fazer): Alterar Termo de Responsabilidade conforme e-mail de
movimentação.
b) Entrada: E-mail informativo.
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c)

Regra (Como fazer): A CONPAT com base no e-mail informativo de movimentação do
empregado ou do bem, atualiza o Termo de Responsabilidade ou elabora Termo de
Transferência de Responsabilidade, colhe assinatura do responsável e arquiva uma via.

d) Responsável (Quem faz): CONPAT.
e) Competência: N.A.
f)

Produto: Termo de Responsabilidade atualizado ou Termo de Transferência de
Responsabilidade.

g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: N.A.
i)

Infraestrutura e Recurso: SIG – Módulo Ativo

5.2.20. Atividade 20 – Informar Rescisão de Contrato
a) Descrição (O que fazer): Informar rescisão de contrato de trabalho.
b) Entrada: Rescisão de contrato de trabalho.
c) Regra (Como fazer): A CORH informa por e-mail sobre a rescisão de contrato de
trabalho e solicita Certidão Negativa de Bens Patrimoniais.
d) Responsável (Quem faz): CORH.
e) Competência: Não identificado.
f)

Produto: E-mail informativo.

g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: N.A.
i)

Infraestrutura e Recurso: MS Office.

5.2.21. Atividade 21– Verificar o Bem
a) Descrição (O que fazer):
 Verificar condições do bem
 Emitir certidão negativa
 Emitir parecer sobre extravio ou dano ao bem
b) Entrada: E-mail informativo.
c) Regra (Como fazer): A CONPAT analisa o bem sob responsabilidade do empregado em
desligamento, emite Certidão Negativa de Bens Patrimoniais e encaminha à CORH.
No caso de extravio do bem sob responsabilidade do empregado em desligamento ou
se o bem tiver sofrido dano, o valor do bem poderá ser descontado da rescisão ou
posteriormente.
d) Responsável (Quem faz): CONPAT.
e) Competência: Não identificado.
f)

Produto: Certidão Negativa de Bens Patrimoniais.

GERENCIAMENTO DE PROCESSOS DE NEGÓCIO
Registro e Análise de Melhorias do Processo (TO BE) – Gestão Contábil

g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: N.A.
i)

6.

Infraestrutura e Recurso: MS Office e SIG – Módulo Ativo.

Acordo de Nível de Serviço - ANS
Produto

Razão e Diário
Demonstrações
Contábeis
Declarações
Acessórias
Relatórios gerenciais

Requisitos
Elaborado até o 15º dia do mês
subsequente
Elaborado até o 15º dia do mês
subsequente
Conforme calendário dos órgãos
de controle
Até 15 de janeiro do ano
subsequente

Cliente
CORFI, CPLAN e
GEAUD
CORFI, CPLAN e
GEAUD

Fornecedor
CONPAT
CONPAT

Órgãos de controle

CONPAT

CORFI, CPLAN e
GEAUD

CONPAT

7. Indicadores de Processos de Negócio

Cód.

ITERC

Nome do Indicador Tipo

Finalidade

Documento

Fórmula Periodicidade

Indicador de Tempo
de Entrega dos
Relatórios Contábeis

Medir o
cumprimento dos
prazos de entrega
dos relatórios
contábeis conforme
definido em ANS

E-mail de
encaminhame
nto do
Escritório de
contabilidade

Sim ou
Não

Conformidade

Aprovação do documento
Gestor do Processo

Assinatura

Data

Assinatura

Data

Márcia Aparecida Leão Barreto

Coordenador de Planejamento
Jackson De Toni

Mensal

REGISTRO DE IDENTIDADE DO PROCESSO
GESTÃO CONTÁBIL
Tipo:

Processo:
Gestão Contábil
Gestor do Processo: Márcia Aparecida Leão Barreto
Objetivo:

Suporte

Número:

Áreas
CORFI, CPLAN, CORH, CORCC
envolvidas:

Realizar a gestão do patrimônio organizacional.

Cadeia de valor

P13

Documentado em:
Revisado em:

Auditado em:

Acordo de Nível de Serviço - ANS

Referências que devem ser observadas e subsidiam o processo
Normas Brasileiras de
Contabilidade

Lei 6.404/1976

Fornecedores

Produtos
Razão e Diário;
Balancetes;
Balanço Patrimonial;
DRE;
DMPL;
Fluxo de caixa;
Notas explicativas;
Obrigações
acessórias;
Informações para
subsidiar os relatórios
gerenciais;
Relatórios Gerenciais

Insumos

CORFI
CPLAN
CORH
Escritório contábil
contratado.

Movimento
financeiro;
Plano orçamentário;
Folhas de pagamento;
Informação sobre
bens imobilizados;
Demonstrações
contábeis;
Obrigações
acessórias;
Fiscal.

Gestão
Contábil

Pessoas

Módulo Contabilidade - SIG

Decreto nº 5.352/2005

Lei nº 11.080/2004

Estatuto da ABDI

Valor percebido

Confiabilidade;
Tempestividade;
Transparência;
Objetividade;
Clareza.

Clientes

ABDI
TCU
MDIC
Conselho Fiscal
Conselho Deliberativo
GEAUD
CORFI
CPLAN

Ms Office

Recursos necessários para executar o processo
Diagrama do processo

Receber
movimentação
financeira

Indicadores

Conciliar
movimentação no
SIG

Fechar Relatórios
mensais

ABDI

Contabilizar
movimentação
financeira

Gerar
Demonstrações
Contábeis

Emissão das
demonstrações
contábeis e
relatórios(9mensais)

Fechar Exercício

Fechar Exercício

Escritório de
contabilidade

Registrar bem
patrimonial no SIG Módulo Ativo
Aquisição de Bem

Aprovado por:

Acompanhar
movimentação de
área ou local de
trabalho

Realizar o inventário
físico dos Bens
Patrimoniais

Atualizar grupo do
imobilizado

Data:

Emissão das
demonstrações
contábeis e
relatórios (anual)

Emissão das
demonstrações
contábeis e
relatórios (anual)

Geração das
obrigações
acessórias

Gestor de Contrato

GESTÃO CONTÁBIL
Gestão de
Contratação
(Encaminhar
Pagamento com
contrato)

Nota Fiscal
Boleto
Fatura
Desembolso de convênio
Devolução de convênio

Gestão de Contratação
(Encaminhar pagamentos
sem contrato e
lançamentos de
Convênio)

CORCC

Nota Fiscal
Boleto
Fatura

CONPAT

Organizar
documentação de
movimentação
financeira

Fechar
Relatórios
Mensais

Conciliar
Relatórios
Mensais

Encaminhar
Balancete
mensal

Razão
Diário do Exercício
Balanço Patrimonial
DRE
DMPL
Notas Explicativas

Janeiro

Receber
comprovantes
de despesas/
receitas

Realizar
recebimento
físico/fiscal

CORFI

Gestão Financeira
(Encaminhar
movimentação
financeira - crédito e
débito)

Encaminhar cópia
da documentação
para
contabilização

Balancete
Razão
Diário mensal
1
Balancete por
Centro de Custo

Conciliar
Relatórios

Fechar Exercício

Semanal

Encaminhar NF
para calcular
impostos

Relatório do
Exercício Anterior
Balancetes Mensais

Relatório de
Verbas de pessoal
(pagamento
e provisões)

Junho

Apresentar
Relatórios para
Auditoria
Independente

Encaminhar Relatórios
de fechamento de
exercício para clientes
do processo

Tratar
evidencias (se
necessário)

2

CORH

Gestão de RH
(Integrar folha
de pagamento e
provisões)

1
Encaminhar
relatório para
escritório de
contabilidade

2
FP
Guias

Processo
Orçamentário

GERGE

CPLAN

Verificar
disponibilidade
Orçamentária

Analisar
relatórios

Analisar
relatórios

GEAUD
Escritório de Contabilidade
Auditoria
Independente

Gestão Contábil

Conciliar
movimentação
financeira

Calcular
impostos

Calcular
encargos
trabalhistas

Gerar guias
encargos
trabalhistas

Gerar guias

Razão
Diário do Exercício
Balanço Patrimonial
DRE
DMPL
Notas Explicativas

Balancete
Razão
Diário mensal
Balancete por Centro de Custo

Guias
Contabilizar
movimentação
financeira

Declarações Acessórias

Fechar Exercício

Guias

Realizar
auditoria

Encaminhar
Relatório de
Auditoria

Relatório de Auditoria

Elaborar
Declarações
Acessórias

Encaminhar
Declarações aos
Órgãos de Controle
(Receita e INSS)

Fornecedor

GESTÃO DO PATRIMÔNIO
Entregar o bem

Corrigir erro

Solicitar aquisição
de bem

Receber o bem

Conferir se o bem
está conforme
contratação e nota
fiscal

Sim

Atestar nota fiscal

Encaminhar cópia
da nota fiscal para
CONPAT

Providenciar
correção

Confere?

Encaminhar nota
fiscal para registro
em contratos

Informar
movimentação de
área ou local de
trabalho

Assinar Termo de
Responsabilidade

Gestão de
Contratação
Adquirir bem
solicitado

Gestão de
Contratações de
Bens e Serviços

Gestão de
Contratação
Registrar nota fiscal

Abrir processo de
sindicância
Processo de
Auditoria

Gestão do Patrimônio

Função

CORCC

Responsável pelo
Bem

Área solicitante

Não

Arquivar
documentação do
bem

Solicitar
contratação para
inventariar o
patrimônio da
Agência

Não

Calcular impostos

CONPAT

Conferir nota fiscal
e bem físico

Informar
inconsistências

Termo de responsabilidade e
cópia da nota fiscal

Sim

Registrar no SIG –
Módulo Ativo

Gerar Termo de
Responsabilidade

Alterar Termo de
Responsabilidade
ou Termo de
Transferência de
Responsabilidade

Disponibilizar
informações para
inventário dos bens

Emitir Certidão
Negativa de Bens
Patrimoniais

Atualizar grupo do
imobilizado

Afixar plaqueta de
controle no bem

Sim

Conforme?
Realizar
recebimento físico e
fiscal

Verificar Bem
Informar Aquisição
de Bem

Providenciar
processo
administrativo para
doação

Não

Emitir parecer sobre
bens extraviado ou
com dano

Bem em
conformidade?

Gestão Financeira
Providenciar
pagamento da nota
fiscal

CORH

CORFI

Baixar bem e o
Termo de
Responsabilidade

Escritório de
Contabilidade

Direx

Informar rescisão de
contrato

Aprovar

Contabilizar bem

Contratado para Inventário

Analisar
documentação
(Planta baixa,
relatório e notas
fiscais)
Relacionar os Bens
físicos levantados
com os registros
contábeis
(plaquetas/NF)

Realizar o inventário
físico dos Bens
Patrimoniais

Conferir plaquetas
patrimonial

Levantar itens
adquiridos no ano
de exercício

Identificar bens
inservíveis, não
localizados e sem
informação

Entregar relatórios

Abrir processo
administrativo
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Planejamento

Melhoria

Análise

Monitoramento e
Controle

Desenho

Implementação

Objetivo: O formulário de Análise do Processo tem o objetivo de levantar, modelar e avaliar
como os processos são realizados no dia a dia, além de produzir informações cruciais para as
proposições de melhorias e alinhamento estratégico.
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Análise Documental
1. Identificação do documento
Autor do documento: Suene Candida Reze3nde
Eron Campos de Saraiva Andrade
Maria Olívia Brandão Pedro
Data da elaboração: 28/07/2017
Gestor do Processo: Jackson De Toni

2. Identificação do Processo
Processo

Gestão da Estratégia

Tipologia do processo

Processo de Gerenciamento
Alinhar os esforços da Agência na direção do alcance de sua
Visão.
Todas as áreas da Agência
Coordenação de Planejamento e Orçamento - CPLAN

Objetivo do Processo
Executor (es)
Unidade responsável
Produto (s)/ Serviço(s)/
Resultado(s)







Mapa Estratégico;
Indicadores;
Metas;
Livreto do Planejamento estratégico;
Relatórios de Acompanhamento da Estratégia.

Características de Valor
do Produto (Valor
percebido)





Clareza;
Metas factíveis e desafiadores;
Percepção da importância das áreas da Agência na
estratégia.

Áreas envolvidas

Todas as áreas da ABDI

Objetivos Estratégicos
vinculados

5 – Aprimorar e padronizar métodos e processos de trabalho.
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3. Registros do Processo
3.1.

O Processo está sendo executado?
Sim

3.2.

Não

O Processo está documentado? (Fluxogramação e Descrição do processo)
Sim

3.3.

Parcialmente

Não

Parcialmente

O processo necessita?
Atualização (ajuste de informações no processo existente)
Redesenho (mudança do fluxo do processo)
Nenhuma das acima (o processo não precisa ser corrigido nem modificado)
Mapeamento (o processo não está mapeado)

3.4.

O processo é regulado por alguma norma (PO, Regulamento, Lei)? Caso positivo, por
qual norma?
Sim

3.5.

Não



Lei da ABDI nº 11.080 de 30 de dezembro de 2004



Decreto Nº 5.352 de 24 e janeiro de 2005



Estatuto da ABDI



Contrato de Gestão

O Processo é apoiado por uma ferramenta ou um sistema? Caso positivo, por qual?
Sim

Não

Portal de Gestão da Estratégia

3.6.

Quais os recursos necessários para realizar o Processo?
Físico

- Quais?

TI

- Quais?

Pessoal - Quantas pessoas?
Financeiro
Outros
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Entrevista
4. Entrevista com Ator do Processo
Entrevistado
Data da entrevista:

Eron Campos de Saraiva Andrade
28/07/2017

4.1. Elementos do Processo
4.1.1. Produto / Cliente / Insumo / Fornecedor
Produto
Mapa Estratégico

Cliente
Insumo
Todas as áreas Diretrizes do MDIC, Presidência, CNDI,
Políticas de desenvolvimento produtivo
Indicadores
Todas as áreas Diretrizes do MDIC, Presidência, CNDI,
Políticas de desenvolvimento produtivo
Metas
Todas as áreas Diretrizes do MDIC, Presidência, CNDI,
Políticas de desenvolvimento produtivo
Livreto do
Todas as áreas Planejamento Estratégico (Mapa
Planejamento
estratégico, Indicadores, Metas,
estratégico
valores)
Relatórios de
Todas as áreas Relatório de Governança
Acompanhamento
Reflexões relacionadas ao alcance dos
da Estratégia
objetivos estratégicos

Fornecedor
CPLAN
CPLAN
CPLAN
CPLAN

CPLAN

4.2. Acordo de Nível de Serviço - ANS
Produto
Mapa
Estratégico
Indicadores
Metas
Livreto
Relatórios
RAES’s

Requisitos
Visual de fácil entendimento e leitura

Cliente
Todas as áreas

Fornecedor
CPLAN

Factíveis de serem medidos com baixo esforço
SMART
Layout e impressão conforme padrão definido
Claros e objetivos com dashboard de
acompanhamento periódico das metas.
Realizada semestralmente.

Todas as áreas
Todas as áreas
Todas as áreas
Todas as áreas

CPLAN
CPLAN
CPLAN
CPLAN

Todas as áreas

CPLAN

4.3. Indicadores do processo
O Processo não possui indicadores.
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4.4. Problemas de Execução e Oportunidades de Melhoria de Processos
Instruções

Escalas

Avalie os três principais problemas do processo, quanto aos
tópicos apresentados em cada um dos quadros a seguir.
Identifique, quando possível, as atividades que necessitam ser
modificadas.

Gravidade do problema
1. O problema gera um baixo prejuízo para a execução do processo.
2. O problema gera um médio prejuízo para a execução do processo.
3. O problema gera um alto prejuízo para a execução do processo.

Tempo de implantação da melhoria
1. Curto prazo (0 a 6 meses)
2. Médio prazo (6 a 12 meses)
3. Longo prazo (acima de 12 meses)

4.4.1. Interface (Há dificuldade com relação à interface entre processos (qualidade de insumos e produtos, comunicação, fluxo de informação?)
Descreva o problema e suas
causas
Não identificado

Descreva a melhoria proposta e
justificativa.

Explique os impactos da não
implantação

Gravidade
do
problema
Escolher
um item.

Tempo
de Solução
implantação interna?
da melhoria
Escolher um
Escolher um
item.
item.

4.4.2. Sombreamento/ superposição (Existe sombreamento ou superposição entre o processo e outros (ou seja, as responsabilidades de cada
área ou equipe não estão bem definidas?)
Gravidade Tempo
de Solução
Descreva o problema e suas
Descreva a melhoria proposta e
Explique os impactos da não
do
implantação interna?
causas
justificativa.
implantação
problema da melhoria
Escolher
Escolher um
Escolher um
Não identificado
um item.
item.
item.
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4.4.3. Complexidade (O processo pode ser mais simples?)
Descreva o problema e suas
causas
Não identificado

Descreva a melhoria proposta e
justificativa.

Explique os impactos da não
implantação

Gravidade
do
problema
Escolher
um item.

Tempo
de Solução
implantação interna?
da melhoria
Escolher um
Escolher um
item.
item.

4.4.4. Condicionantes legais, políticos e institucionais. (Existem questões legais, políticas e/ou institucionais que dificultam a execução do
processo?)
Gravidade Tempo
de Solução
Descreva o problema e suas
Descreva a melhoria proposta e
Explique os impactos da não
do
implantação interna?
causas
justificativa.
implantação
problema da melhoria
Escolher
Escolher um
Escolher um
Não identificado
um item.
item.
item.
4.4.5. Pessoas (Há problemas quanto à alocação de pessoas ou capacitação para a execução do processo?)
Gravidade
Descreva o problema e suas
Descreva a melhoria proposta e
Explique os impactos da não
do
causas
justificativa.
implantação
problema
Escolher
Não identificado
um item.

Tempo
de Solução
implantação interna?
da melhoria
Escolher um
Escolher um
item.
item.

4.4.6. Sistemas informatizados (Há problemas quanto aos sistemas informatizados para suporte ao processo (assinale também se não houver
disponível um software necessário?)
Gravidade Tempo
de Solução
Descreva o problema e suas
Descreva a melhoria proposta e
Explique os impactos da não
do
implantação interna?
causas
justificativa.
implantação
problema da melhoria
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Escolher
um item.

Não identificado

Escolher um
item.

Escolher um
item.

Escolher
um item.

Escolher um
item.

Escolher um
item.

Gravidade
do
problema

Tempo
de Solução
implantação interna?
da melhoria

4.4.7. Recursos materiais e financeiros (Há problemas quanto à alocação de recursos materiais ou financeiros?)
Não identificado

4.4.8. Outros
Descreva o problema e suas
causas
Embora previsto no modelo de
gestão da Estratégia não existe
priorização para realização do
Relatórios de
Acompanhamento da
Estratégia.

Descreva a melhoria proposta e
justificativa.

Explique os impactos da não
implantação

Priorizar a realização das RAE’s.

Não haverá indicativo para
correção de rotas para o alcance Médio
dos objetivos estratégicos.

Curto (0 a 6
meses)

Interna
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4.5. Melhorias para o Processo
Não se aplica.
Como o processo de Gestão da Estratégia nunca tinha sido mapeado, foi decidido analisar e
construir de imediato a versão - TO BE, já com as melhorias internalizadas.
4.6. Análise de Impacto das Melhorias
Não se aplica.
4.7. Pontos de Integração Sistêmica
Não se aplica.

Validação do documento
Entrevistado

Assinatura

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Data

Eron Campos de Saraiva Andrade

Aprovação do documento
Gestor do Processo
Jackson De Toni

Coordenador de Planejamento
Jackson De Toni

REGISTRO DE IDENTIDADE DO PROCESSO
GESTÃO DA ESTRATÉGIA
Tipo:
Gestor do Processo: Jackson De Toni
Áreas envolvidas:
Todas as áreas da Agência.
Objetivo:
Alinhar os esforços da Agência na direção do alcance de sua visão.

Gerenciamento

Número:

Auditado em:

Acordo de Nível de Serviço - ANS

Cadeia de valor
Referências que devem ser observadas e subsidiam o processo

Fornecedores

Presidência e
Diretores da ABDI;
MDIC;
CNDI;
Conselho
Deliberativo da
ABDI;
CPLAN

Estatuto

Decreto Lei

Lei de criação da ABDI

Insumos
Diretrizes da
Presidência
Diretrizes das
Diretorias;
Diretrizes do
MDIC;
Diretrizes do
CNDI;
Diretrizes do
Conselho;
Balanço do ciclo
de gestão da
estratégia

Produtos

Gestão da
Estratégia

Pessoas

Mapa Estratégico;
Indicadores;
Metas;
Livreto do
planejamento
estratégico
Relatórios de
Acompanhamento
da Estratégia

Contrato de Gestão

Valor percebido

Clientes

Clareza;
Metas factíveis e
desafiadoras;
Percepção da
importância de
todas as áreas na
estratégia

Presidência e
Diretores da
ABDI;
Todas as áreas
da ABDI;
Conselho
Deliberativo da
ABDI;
MDIC

Portal de Gestão da Estratégia

Recursos necessários para executar o processo
Diagrama do processo

Preparar
(contratar ou fazer)

Aprovado por:

Elaborar
Planejamento
Estratégico

Executar a
Estratégia

Monitorar

Data:

Documentado em:
Revisado em:

Encerrar o Ciclo da
Gestão Estratégica

Indicadores

REGISTRO DE IDENTIDADE DO PROCESSO
GESTÃO DA ESTRATÉGIA

Analisar o último
balanço do PE

Contratar ou fazer com
recursos próprios

Obter diretrizes dos
fornecedores

CPLAN

Realizar o
monitoramento dos
projetos que executam a
estratégia

Fazer

Apresentar o
Planejamento
Estratégico

Elaborar o Planejamento
Estratégico

Divulgar o Planejamento
Estratégico

Monitorar os indicadores
e metas

Gestão da Estratégia

2º semestre do último
ano do ciclo
Realizar os RAEs

Preparar metodologia

Empresa Contratada + CPLAN

Contratar

Gestão de
Contratação de bens
e serviços

PO 072 - Contratações

Elaborar o Planejamento
Estratégico conforme
metodologias e dinâmicas
acordadas

Realizar balanço final da
estratégia

REGISTRO DE IDENTIDADE DO PROCESSO
Tipo:
Gestão de Contratações de Bens e Serviços
Processo:
Processo de Suporte
Gestor do Processo: Cecília Vergara
Áreas envovidas:
Padronizar as regras, procedimentos e responsáveis para a contratação de bens e serviços da ABDI.
Objetivo:

Número:

Documentado em:
Revisado em:
Auditado em:

Acordo de Nível de Serviço - ANS

Desenho da cadeia de valor

Referências que devem ser observadas e subsidiam o processo
PO Contratações de Bens e
Serviços




Solicitante
Contratado/
Prestador de
Serviço

Produtos

Solicitação de
compra
Nota Técnica
Termo de
Referência
Projeto Básico
Requisição de
proposta
comercial
Contrato











Gestão de
Contratações





Sistema
Licitações-e

SIG

Decreto Nº 5.352/
2005

Lei Nº 11.080/
2004

Estatuto

Insumo

Fornecedores



Regulamento de Licitações e
Contratos – RLC/ABDI

Contrato e
documento
equivalente
Bens adquiridos
Serviços
contratados

Valor percebido




Proposta mais
vantajosa
Produtos e
serviços com
qualidade

Computadores

Clientes

Solicitante



Pessoas

Recursos necessários para executar o processo

Diagrama do processo
Comprar por
Dispensa/
Inexigibilidad
e sem
contrato

Indicadores
Receber
produto/
serviço

Pagar
produto/
serviço

Não
Solicitar
compra

Comprar por
Dispensa/
Inexigibilidad
e com
contrato

Execução
conforme?

Monitorar
contrato

Aprovado por:

Realizar
licitação

Cecília Vergara Souvestre

Atestar nota
fiscal

Pagar nota
fiscal

Não
Necessidade
penalidade?

Preparar
Licitação

Sim

Parcela final?

Sim
Sim

Aplicar
penalidade

Não

Necessidade
Adit ivar?

Sim

Aditivar
contrato

Fim
Não

Data:

Assinatura:

11/12/2015

Suene Candida Rezende

Solicitante

Ajustar
nota técnica (e
documentação
se necessário)

Cadastrar
solicitação de
compra/serviço

Nota técnica
Ajuste?

Documentação

Ajustar
documentação

Dossiê:
Solicitação de compra impressa;
Nota Técnica;
Pesquisa de mercado - Requisição de proposta
comercial, e-mail enviado às possíveis contratadas,
retorno de orçamento;
Projeto Básico/Termo de Referência;
Documentos definidos no item 7 do PO 72.

Ajustar
processo de
contratação

Execução de
compra

Área responsável
pelo insumo

Dossiê

Validar
solicitação de
compra

Atividade para os casos de compra
a ser validada pela COSERV ou pela CTI

Não

Autorizar
compra/serviço

Execução de
compra

Autorização da compra/serviço
é realizado pela autoridade
descrita na alçada de
aprovação.

Validada?

Coordenador

Sim

Até R$ 5.000,00

Aprovar
solicitação
de compra

Não

Valor?

Autorizada?

Encerrar SC

Gerente

DE R$ 5.000,01 a R$ 44.000,00

Aprovar
solicitação
de compra

Não

Encerrar SC

Autorizada?

Presidente

Acima de R$ 44.000,00
Aprovar
solicitação
de compra

Não

COSERV

Autorizada?
Sim

Autuar
Processo de
Compra

Dossiê

Sim

Não

Analisar
instrução
documental

Licitação com contrato
Analisar
instrução do
processo

CORCC

Documentação
correta?

Modalidade
de licitação

Analisar
instrução
documental
Cadastrar
contrato no
SIG - Contratos

Disp./Inexig. com contrato
Nota
administrativa
Providenciar
assinatura do
contratado

Analisar
instrução
documental
Ajustar
instrução
processual

Informar
gestor do início
da execução do
contrato

Sim

Contratação
conforme art.
9º, I do RLC/
ABDI?

GERJUR

Analisar
viabilidade legal
da contratação

Necessita
alteração?

Dossiê

Atualizar
certidões

Ajustar processo
de contratação

Ajustar
processo de
dispensa/
inexigibilidade

Não

Sim

Parecer jurídico

Não

Analisar
viabilidade legal da
contratação

Necessita
ajuste?

Ajustes no
processo

Complementar
minuta com
dados vencedor e
imprimir

Não

sim

Parecer

Informar
CORFI para
registro da
despesa

Publicar
edital

Minuta de contrato

Verificar
documentação

Informar
gestor do início
da execução do
contrato

Providenciar
assinatura do
contratado

Certidões
vencidas?
Não

Minuta de edital e anexos

Execução da
Contratação

Não

Elaborar
instrumento
jurídico

Verificar
vigência das
certidões

Nota administrativa
Edital

Informar
CORFI para
registro da
despesa

Cadastrar
contrato no
SIG - Contratos

Sim

Nâo

Sim

Emitir
parecer de mérito
da impugnação

Parecer
Emitir
parecer sobre
mérito do
recurso

Alterar
edital

Necessita
alteração?

Propor
solução legal ou
encerramento do
processo

Rubricar as
cópias do
contrato

Instrumento jurídico

Questionamento
Analisar
impugnação

Comissão Permanente de Licitação

Realizar
licitação

Sim

Não
Questionamento
ou
esclarecimento

Impugnação?

Proposta de
deliberação

GERGE

Elaborar
relatório do
Processo
Licitatório

Analisar
recurso

Sim

Responder
questionamento
Altera edital?

Memorando de proposição
de deliberação

Sim

Recurso?

Sim

Cancelar
abertura de
licitação

Alteração?

Encaminhar
para
deliberação da
DIREX

Encaminhar
para
homologação

Memorando
de proposição
de deliberação

DIREX

Não

Não

Aprovar
contratação

Aprovar
contratação

Licitação
homologada?

Presidente
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Dossiê

Disp./Inexig. sem contrato

Sim

Registrar
contratação
controle
interno

Emitir nota
administrativa e
minuta de edital e
de contrato

Não

Decidir
mérito da
impugnação

Decidir
mérito do
recurso

Sim

Mérito
acatado

Sim

Homologar
licitação

Nâo

Mérito
acatado?

Execução da
Contratação

Contratado/Prestador Serviço

Pagamento

Aditivo Contratual

Aplicação de Penalidade

Nota Fiscal
Providenciar
ajustes

Apresentar
nota fiscal
Produto/ Serviço
entregues e verificados

Carta ou email

Solicitar
alteração
contratual

Resposta de
notificação?

Recurso
apresentado?

Sim

Carimbo de atesto (Projeto e
Centro de custo)

Protocolar
nota fiscal

COSERV

Executar
penalidade

Não

Sim
Tem
contrato?
Não
Não

CORCC

Verificar
conformidade
com contrato

Cadastrar
nota fiscal
SIG - Contratos

Cadastrar
aditivo no SIG
- Contratos

Nota administrativa

Providenciar
assinatura do
aditivo

Analisar
instrução
processual

Não

Providenciar
alteração no
processo

Reajuste,
repactuação
ou revisão?

Conferir NF
com
proposta

Confere?

Informar
gestor do início
da execução do
aditivo

Sim

Acompanhar
contrato

Verificar
conformidade da
irregularidade
com contrato

Notificar
aplicação de
penalidade

Elaborar
minuta de
aplicação de
penalidade

Encaminhar
notificação

Informar
CORFI para
registro da
despesa

Não

CONPAT

Nas aquisições com contrato, o
gestor irá atestara a nota fiscal
física e deverá aprovar no SIGContratos

Nota Fiscal c/ projeto
e centro de custo

Acompanhamento
do contrato

Atestar NF
Inserir projeto e
centro de custo ( ou
alterar)

Registrar
NF Módulo
Estoque

CORFI

Justificar
interesse e
necessidade

Nota Técnica

A

Calcular
impostos

Gestor solicitará alteração contratual nos casos de acréscimo
de valor.
Será necessário apresentação de regularidade fiscal.

Nota Fiscal c/
valores
impostos retidos

Verificar
regularidade
fiscal

Não

Relatar
irregularidade
contratual

Analisar
resposta da
contratada

Prazo de 5 dias úteis para regularização, antes
de aplicar penalidade

Gestão
Financeira
(Pagar)

Análise
favorável
Irregularidade
Justificada?

Nota Técnica

Sim

Aceitar
recurso?

Sim

Não

Analisar
alteração
contratual

Gestão contábil
(contabilizar
despesa)

Analisar
recurso

Parecer

Anexar copia NF e comp.
Pagamento ao processo

Doc
OK?

Não

Diretor
Responsável

Solicitar
alteração
contratual

Propor
penalidade

Sim

Nota técnica

Sim

Notificar
empresa

Encaminhar para
área solicitante
para aplicação de
penalidade

A

Caso não seja autorizado a CPLAN
deverá ser informada para
desbloquear o orçamento.

Sim
Analisar
viabilidade
legal

Elaborar
minuta
Termo Aditivo

Não

Não

Certidão
vencida?

Rubrica as
cópias

Tem ajuste
no processo?

Processo com minuta
de penalidade

GERJUR

Sim

Analisar processo
e minuta de
aplicação de
penalidade

Analisar
recurso e
elaborar
minuta

Minuta de
deliberação

Termo Aditivo
Minuta TA

Atualizar
certidão

Necessário
ajustes?
Sim

DIREX

GERGE

Não

Memo de
Deliberação da Direx

Encaminhar
para
deliberação

Ajustar minuta
de aplicação de
penalidade

Formalizar
aplicação da
penalidade

Aprovar
Termo Aditivo

Deliberar

Presidente

Gestão de Contratações de Bens e Serviço – Acompanhamento do Contrato

Área solicitante/Gestor do Contrato

Sim

Assinar Termo
Aditivo
Não

Sim
Executa
penalidade?

GERENCIAMENTO DE PROCESSOS DE NEGÓCIO
Registro e Análise de Melhorias do Processo (TO BE) – Gestão
de Convênios

Planejamento

Melhoria

Análise

Monitoramento e
Controle

Desenho

Implementação

Objetivo: O formulário de registro e análise de melhorias tem o objetivo de analisar as sugestões de
melhorias para propor um redesenho do processo.
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1. Identificação do Processo

Processo

Gestão de Convênios

Tipologia do processo
Gestor do Processo

Processo de Suporte

Objetivo do Processo
Executor (es)

Padronização dos procedimentos dos convênios da ABDI
Coordenação de Contratos e Convênios – CORCC
Área técnica
Gestor do Convênio
Coordenação de Contratos e Convênios – CORCC

Unidade responsável
Produto (s)/ Serviço(s)/
Resultado(s)
Características de Valor do
Produto (Valor percebido)
Áreas envolvidas

Objetivos Estratégicos
vinculados

Cecília Vergara Souvestre

Convênio realizado
Simplicidade e objetividade dos procedimentos internos
(aprovação, alterações, análises) para a agilidade na realização
dos convênios.
Coordenação de Contratos e Convênios – CORCC
Área solicitante (Área técnica / Gestor do Convênio)
Coordenação de Planejamento e Orçamento - CPLAN
Coordenação Financeira - CORFI
Gerência Jurídica - GERJUR
Gerência de Gestão - GERGE
Diretoria Executiva – DIREX
Coordenação de Comunicação – CCOM
Coordenação de Contabilidade e Patrimônio - CONPAT
4 – Aumentar e otimizar recursos financeiros e econômicos para a
execução da estratégia.
5 – Aprimorar e padronizar métodos e processos de trabalho.
10 – Fortalecer e diversificar a rede de relacionamento com
parceiros estratégicos.
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2. Melhorias para o Processo
Melhoria

Atualização dos normativos de
Convênio:
 Regulamento conforme a
legislação vigente e as
peculiaridades da ABDI;
 Procedimentos Operacionais conforme o regulamento e
práticas internas.
Alteração e normatização das
competências de cada área no
processo físico e sistêmico.
 As atividades de elaboração e
impressão das minutas do Termo
de Convênio e de Termo Aditivo,
e o encaminhamento à GERGE
passa a ser de responsabilidade
da GERJUR, excluindo a
necessidade de retorno dos
documentos à CORCC para
ajustes e impressão.
Redesenho do processo visando a
simplificação dos procedimentos de
formalização, execução e prestação

Justificativa

Benefícios

Os normativos estão desatualizados, o Informações
que causa confusão das informações processo ágil.
para realização dos convênios, além
da morosidade na realização das
etapas do convênio.

corretas

Ações

e Preparar
atualização
do
Regulamento de Convênio e dos
Procedimentos Operacionais:
 PO 69 – Convênios (ABDI –
Concedente);
 PO 70 – Convênios (ABDI –
Convenente).

A ausência de definição das Simplificação do processo e
Definir as responsabilidades.
competências de cada participante do clareza das responsabilidades Adequar fluxo e normativos.
processo causa o sombreamento e de cada área.
aumento de atividades desnecessárias
no processo.

O redesenho se justifica para Processo mais ágil.
simplificar as etapas e buscar a
redução dos prazos na análise

 Redesenhar o processo e
estipular as novas
responsabilidades e extinção
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Melhoria

Justificativa

de
contas
(Regulamento
de documental e na prestação de contas.
convênios e formulários anexos, e
PO’s):
Concedente
Simplificação das normas de
Convênios (Cooperação financeira e
Patrocínio):
1. Documentação institucional
entregue em cópia simples.
Simplificação das atividades:
1. Diminuição do número de
encaminhamentos formalizados
no dossiê, sendo o registro no
SIG suficiente para tanto.
Simplificação dos formulários:
1. O convenente/executor
preencherá planilha (Excel Formulários Plano de Trabalho,
Remanejamento do Plano de
Trabalho, Prestação de Contas)
com a relação de pagamentos da
Prestação de Contas. Essa
planilha será utilizada pela
CORCC na análise da prestação
de contas.

Benefícios

Ações

das atividades nos
procedimentos operacionais.
 Preparar minuta dos
formulários simplificados.
 Verificar integração da
planilha Excel (pagamentos
executados) ao módulo de
convênios (prestação de
contas).
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Melhoria

Justificativa

Benefícios

Ações

2. Formulário Plano de Trabalho –
exclusão de informações
desnecessárias, que apenas
sobrecarregam a compreensão
do formulário.
3. Formulário de Prestação de
Contas – junção de informações
espaças, com a simplificação das
mesmas, suficientes para
juntamente com a planilha Excel
viabilizarem a análise da
prestação de contas.
4. Formulário específico para
convênios de patrocínio, com
informações mais simples.
Melhoria do SIG - Convênios:
 Integração com o Módulo
Financeiro, Orçamento e Projeto.
 Customização para atender as
necessidades da Agência.

O módulo não pode ser utilizado em
sua totalidade, pois não atende as
necessidades do processo e não
acompanha
as
demandas
de
customização para funcionamento
básico.
Estipulação de prazos nas atividades Como não existe prazo para realização
do processo.
das atividades de cada área envolvida,
essas podem demorar muito tempo
em suas análises causando
morosidade no processo. Em alguns

Informações integradas e
atualizadas.

Customizar o módulo – conforme
documento anexo.
Verificar necessidades da CPLAN
para integração com o módulo de
projetos e módulo orçamento.

Redução do prazo para
formalização e aprovações
do convênio e prestações de
contas.

Propor prazo para
Análise/aprovações:
Presidência – 2 dias
Diretoria – 2 dias
Área Técnica – 4-6 dias
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Melhoria

Justificativa

Benefícios

casos como o de patrocínio, essa
morosidade poderá causar a perda de
data do evento apoiado.
Estimular o comprometimento das A falta de comprometimento da Agilidade na execução dos
equipes em conhecer os normativos equipe no conhecimento das normas processos da Agência.
de Convênio, bem como todos os internas e na realização das
normativos da Agência.
atividades, acarreta a sobrecarga das
áreas da CORCC e GERJUR, e desgaste
entre as áreas envolvidas.

Ações

GERGUR – 2-4 dias
CORCC – 2-4 dias, exceto análise
de prestação de contas
 Reiteração na divulgação dos
normativos
internos
e
capacitação;
 Divulgar
cartilha
de
convênios;
 Treinamento com pessoal
específico;
 Comunicados periódicos;
 Reuniões de alinhamento com
gestores dos convênios.

3. Análise de Impacto das Melhorias
Análise de Impacto
Processos Interface
Normas Internas
Normas Externas
Atualização
dos
normativos
de Não impacta em  Regulamento
 Convenente:
Convênio:
outro Processo.
de Convênio
Decreto nº 6.170,
 Regulamento conforme a legislação
de 25 de julho de
 PO 69 –
vigente e as peculiaridades da ABDI;
2007
Convênios
 Procedimentos Operacionais (ABDI –
 Portaria 424/2016
conforme o regulamento e práticas
Concedente);
internas.
 PO 70 –
Convênios
Melhoria

Sistêmico
Recursos
A depender das A depender
alterações.
das
alterações.

GERENCIAMENTO DE PROCESSOS DE NEGÓCIO
Registro e Análise de Melhorias do Processo (TO BE) –
Gestão de Convênios
Melhoria

Alteração
e
normatização
das
competências de cada área no processo
físico e sistêmico.
 As atividades de elaboração e
impressão das minutas do Termo de
Convênio e de Termo Aditivo, e o
encaminhamento à GERGE passa a
ser de responsabilidade da GERJUR,
excluindo a necessidade de retorno
dos documentos à CORCC para
ajustes e impressão.
Redesenho do processo visando a
simplificação dos procedimentos de
formalização, execução e prestação de
contas (Regulamento de convênios e
formulários anexos, e PO’s):
Concedente
Simplificação das normas de Convênios
(Cooperação financeira e Patrocínio):
1. Documentação institucional
entregue em cópia simples.
Simplificação das atividades:

Processos Interface

Não impacta em
outro Processo.

Não impacta em
outro Processo.

Análise de Impacto
Normas Internas
Normas Externas
(ABDI –
Convenente).
Não impacta.
 Regulamento
de Convênio
 PO 69 –
Convênios
(ABDI –
Concedente);
 PO 70 –
Convênios
(ABDI –
Convenente).
 Regulamento
de Convênio
 PO 69 –
Convênios
(ABDI –
Concedente);
 PO 70 –
Convênios
(ABDI –
Convenente).

Não impacta.

Sistêmico

Não impacta.

Módulo de
Convênios – SIG
(integração com
planilha excel)

Recursos

Não impacta.

Financeiro
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Melhoria
1. Diminuição do número de
encaminhamentos formalizados no
dossiê, sendo o registro no SIG
suficiente para tanto.
Simplificação dos formulários:
1. O convenente/executor preencherá
planilha (Excel - (Formulários Plano
de Trabalho, Remanejamento do
Plano de Trabalho, Prestação de
Contas) com a relação de
pagamentos da Prestação de Contas.
Essa planilha será utilizada pela
CORCC na análise da prestação de
contas.
2. Formulário Plano de Trabalho –
exclusão de informações
desnecessárias, que apenas
sobrecarregam a compreensão do
formulário.
3. Formulário de Prestação de Contas –
junção de informações espaças, com
a simplificação das mesmas,
suficientes para juntamente com a
planilha Excel viabilizarem a análise
da prestação de contas.

Processos Interface

Análise de Impacto
Normas Internas
Normas Externas

Sistêmico

Recursos
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Processos Interface

Análise de Impacto
Normas Internas
Normas Externas

Sistêmico

Recursos

4. Formulário específico para convênios
de patrocínio, com informações mais
simples.
Melhoria do SIG - Convênios:

 Integração
com
o
Módulo
Financeiro, Orçamento e Projeto.

 Customização para atender as
necessidades da Agência.


Não impacta.
Não impacta.
Gestão
Financeira
Gestão
de
Portfólio
de
Projetos
Gestão
Orçamentária
Estipulação de prazos nas atividades do Não impacta em
PO 69 – Convênios Não impacta.
processo.
outro Processo.
(ABDI
–
Concedente);
PO 70 – Convênios
(ABDI
–
Convenente).

Módulos de
Convênios,
Projetos e
Orçamento.

Recurso
Financeiro

Não impacta.

Não impacta.

Estimular o comprometimento das Gestão de Processos Não impacta.
equipes em conhecer os normativos de Gestão de RH
Convênio, bem como todos os
normativos da Agência.

Não impacta.

Não impacta.

Não impacta.
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4. Pontos de Integração Sistêmica


Módulo Financeiro - liberação dos apontamentos para geração automática do
documento financeiro (AP).



Módulo Contabilidade – criação das contas contábeis e financeiras.



Módulo Estoque – criação de item específico para o convênio.



Módulo Protocolo – histórico dos encaminhamentos do protocolo alimentam o diário do
convênio.



Módulo Compras - compras pagas com recursos de convênios são vinculadas com as
despesas do convênio.



Módulo Licitação - vinculação de licitações aos convênios em execução.

5. Descrição das Atividades do Novo Processo
5.1. Convênio - ABDI Concedente
5.1.1. Atividade 01 – Encaminhar Proposta de Convênio
a) Descrição (O que fazer): A Instituição proponente encaminha à ABDI proposta de
convênio dirigida ao Presidente da Agência.
b) Entrada:
Proposta de Convênio de Cooperação Financeira:
 Plano de Trabalho assinado;
 Documentação de habilitação jurídica;
 Documentação de regularidade fiscal;
 Documentação de legitimidade dos representantes da instituição proponente;
 Proposta de preços;
 Conta bancária específica e sem saldo.
Proposta de Patrocínio:


Documentos descritos acima, sendo a conta bancária específica e sem saldo
facultativo.

c) Regra (Como fazer):
Cooperação Financeira:
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A Instituição interessada encaminha proposta formal, dirigida ao Presidente da
Agência, anexando o plano de trabalho, acompanhado dos documentos que
comprovem habilitação jurídica, regularidade fiscal e legitimidade de seu
representante, e 3 (três) propostas de preços do(s) serviço(s) a serem executados
para alcance das metas previstas.
Patrocínio:
A Instituição proponente solicita patrocínio à ABDI por meio de encaminhamento do
plano de trabalho, acompanhado dos documentos que comprovem habilitação
jurídica, regularidade fiscal e legitimidade de seu representante, dirigido ao
Presidente da ABDI, contendo as informações seguintes:


Objetivos do evento, projeto ou ação a ser patrocinada, o público-alvo que se
pretende alcançar, programação, datas, locais e os responsáveis pela
realização;



Valor estimado para a consecução do evento, projeto ou ação e o montante a
ser concedido pela ABDI, descrevendo a aplicação do recurso solicitado, com a
apresentação de 3 (três) cotações de preços correspondentes;



Contrapartida e a proposta de retorno institucional;



Informação de outros parceiros e/ou copatrocinadores confirmados e/ou
potenciais;



Plano de divulgação, protótipos de peças gráficas e eletrônicas de divulgação.

d) Responsável (Quem faz): Instituição proponente.
e) Competência: N.A.
f) Produto: Proposta de Convênio encaminhada.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: Regulamento de Convênios.
i) Infraestrutura e Recurso: Não identificado.
5.1.2. Atividade 02 – Analisar Proposta
a) Descrição (O que fazer): Analisar pertinência da proposta de convênio.
b) Entrada: Proposta de Convênio.
c) Regra (Como fazer): O Presidente analisa se a proposta é pertinente com as
atividades da Agência.
No caso de a análise ser favorável à celebração do convênio, o Gabinete encaminha
a proposta ao Diretor indicado pela Presidência.
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No caso de a análise não ser favorável, o Gabinete informa o proponente por meio
de Ofício da Presidência.
d) Responsável (Quem faz): Presidência.
e) Competência: Conhecimento da finalidade e interesse da Agência, e das normas
internas.
f) Produto: Proposta analisada.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:


Lei 11.080/2004 – Lei de criação da ABDI;



Decreto 5.352/2005 – Decreto que regulamenta a ABDI;



Estatuto da ABDI;



Regulamento de Convênios;



PO 069 – Convênios (ABDI Concedente).

i) Infraestrutura e Recurso: Módulo Protocolo – SIG.
5.1.3. Atividade 03 – Informar não Aprovação
a) Descrição (O que fazer):


Informar ao proponente a não aprovação da proposta de convênio.



Arquivar proposta.

b) Entrada: Análise não favorável da proposta.
c) Regra (Como fazer): No caso de negativa da proposta, o Gabinete envia ao
proponente ofício da presidência informando a não aprovação, e arquiva a
demanda.
d) Responsável (Quem faz): Gabinete.
e) Competência: Conhecimento das normas internas.
f) Produto: Ofício da Presidência.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: N.A.
i) Infraestrutura e Recurso: MS Office, Módulo Protocolo – SIG.
5.1.4. Atividade 04 – Analisar proposta
a) Descrição (O que fazer): Analisar proposta de convênio e indicar a área técnica
responsável.
b) Entrada: Proposta de Convênio aprovada pelo Presidente.
c) Regra (Como fazer): O Diretor analisa a proposta, indica o Gestor do convênio, o
projeto, e define o valor do aporte do convênio.
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d) Responsável (Quem faz): Diretor.
e) Competência: Conhecimento das normas internas.
f) Produto: Indicação do Gestor do convênio, projeto e valor do aporte.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:


Regulamento de Convênios;



PO 069 – Convênios (ABDI Concedente).

i) Infraestrutura e Recurso: Módulo Protocolo – SIG.
5.1.5. Atividade 05 – Avaliar Aspectos Técnicos e Financeiros
a) Descrição (O que fazer): Avaliar aspectos técnicos e financeiros da proposta de
convênio.
b) Entrada: Proposta de Convênio.
c) Regra (Como fazer): O Gestor do convênio analisa a proposta de convênio quanto à
conveniência e oportunidade, verificando os aspectos técnicos e financeiros
descritos no Plano de Trabalho apresentado pelo proponente e confirma o projeto
de alocação dos recursos.
d) Responsável (Quem faz): Área Técnica.
e) Competência: Conhecimento das normas internas.
f) Produto: Nota técnica.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:


Regulamento de Convênios;



PO 069 – Convênios (ABDI Concedente);

i) Infraestrutura e Recurso: MS Office, Módulo Protocolo – SIG.
5.1.6. Atividade 06 – Validar Nota Técnica
a) Descrição (O que fazer):


Analisar a Nota Técnica;



Assinar a Nota Técnica.

b) Entrada: Nota Técnica e proposta.
c) Regra (Como fazer): O Diretor analisa a Nota Técnica e valida com assinatura no
documento.
d) Responsável (Quem faz): Diretor.
e) Competência: Conhecimento das normas internas.
f) Produto: Nota técnica aprovada pelo Diretor.
g) Duração: Não identificado.
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h) Normativo:


Regulamento de Convênios;



PO 069 – Convênios (ABDI Concedente).

i) Infraestrutura e Recurso: Módulo Protocolo – SIG.
5.1.7. Atividade 07 – Instruir Processo
a) Descrição (O que fazer): Instruir Processo de Convênio.
b) Entrada:


Proposta;



Nota Técnica;

c) Regra (Como fazer): A Área Técnica instrui processo verificando toda documentação
necessária para celebrar o convênio, encaminha para o Protocolo para autuação de
Processo e envia para a CPLAN.
d) Responsável (Quem faz): Área Técnica.
e) Competência: Conhecimento das normas internas.
f) Produto: Processo.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:


Regulamento de Convênios;



PO 069 – Convênios (ABDI Concedente).

i) Infraestrutura e Recurso: Módulo Protocolo – SIG.
5.1.8. Atividade 08 – Verificar Disponibilidade Orçamentária
a) Descrição (O que fazer): Verificar se existe orçamento no projeto ou na Agência.
b) Entrada: Processo de Convênio.
c) Regra (Como fazer): A CPLAN analisa o processo e verifica se existe previsão
orçamentária, no caso de não ter sido previsto antecipadamente, verifica se existe
orçamento disponível na Agência para cumprir com o convênio, formalizando a
resposta por memorando.
No caso de convênio de Patrocínio o processo deverá ser encaminhado para a
CCOM para análise da contrapartida.
d) Responsável (Quem faz): CPLAN.
e) Competência: Conhecimento do Plano Orçamentário da Agência.
f) Produto: Memorando.
g) Duração: 2 (dois) dias úteis.
h) Normativo: N.A.
i) Infraestrutura e Recurso: MS Office, Módulo Protocolo, Módulo Orçamento – SIG.
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5.1.9. Atividade 09 – Analisar Contrapartidas
a) Descrição (O que fazer): Analisar as contrapartidas propostas e/ou estabelecê-las
para a concretização do convênio de acordo com os interesses da ABDI.
b) Entrada: Processo.
c) Regra (Como fazer): A Coordenação de Comunicação - CCOM avalia a abrangência
do evento, a relevância do tema e os benefícios das contrapartidas descritas no
Plano de Trabalho que objetiva a promoção institucional da ABDI, encaminha o
manual de uso da logomarca para o proponente e estipula o prazo para que o
material seja aprovado pela CCOM previamente à divulgação.
Caso a contrapartida não esteja estabelecida, a CCOM apresenta uma proposta.
d) Responsável (Quem faz): CCOM.
e) Competência: Conhecimento das normas internas e objetivos estratégicos da
Agência.
f) Produto: Memorando.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:


Regulamento de Convênios;



PO 069 – Convênios (ABDI Concedente);



Manual de uso da logomarca da ABDI.

i) Infraestrutura e Recurso: MS Office, Módulo Protocolo.
5.1.10. Atividade 10 – Verificar instrução do Processo de Convênio
a) Descrição (O que fazer): Verificar Plano de Trabalho, documentação e orçamentação
da proposta de convênio.
b) Entrada: Processo.
c) Regra (Como fazer): A CORCC verifica a instrução do processo e se os documentos
estão de acordo com as normas vigentes da ABDI, e quando necessário solicita
informações complementares à área técnica, financeira e a Instituição proponente.
Em caso de convênio de patrocínio, a CORCC encaminha o processo para a
Coordenação de Comunicação - CCOM, para fins de validação das contrapartidas
oferecidas pela Instituição.
d) Responsável (Quem faz): CORCC.
e) Competência: Conhecimento das normas internas.
f) Produto: Nota administrativa.
g) Duração: Não identificado.
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h) Normativo:


Regulamento de Convênios;



PO 069 – Convênios (ABDI Concedente).

i) Infraestrutura e Recurso: MS Office; Módulo Protocolo – SIG.
5.1.11. Atividade 11 – Analisar Viabilidade legal do Convênio
a) Descrição (O que fazer): Analisar legalidade.
b) Entrada: Minuta do Termo de Convênio.
c) Regra (Como fazer): A GERJUR com as informações contidas no Processo, analisa a
documentação, a regularidade fiscal, e os aspectos legais.
d) Responsável (Quem faz): GERJUR.
e) Competência: Conhecimento das normas internas e jurídico em convênio.
f) Produto: Parecer Jurídico.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:


Estatuto da ABDI;



Regulamento de Convênios;



PO 069 – Convênios (ABDI Concedente).

i) Infraestrutura e Recurso: MS Office e Módulo Protocolo – SIG.
5.1.12. Atividade 12 – Elaborar Termo de Convênio
a) Descrição (O que fazer):


Elaborar Termo de Convênio;



Chancelar Termo de Convênio.

b) Entrada: Processo com parecer jurídico.
c)

Regra (Como fazer): A GERJUR com as informações contidas no Processo, elabora a
o Termo de Convênio, chancela duas vias.
Encaminha para a GERGE, o processo com as vias do Termo de Convênio e Plano de
Trabalho para conhecimento e elaboração do Memorando de deliberação da DIREX.
Em alguns casos a minuta é elaborada pelo proponente e enviada à ABDI para
análise jurídica.

d) Responsável (Quem faz): GERJUR.
e) Competência: Conhecimento dos normativos interno e jurídico em convênio.
f) Produto: Termo de Convênio.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:
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Regulamento de Convênios;



PO 069 – Convênios (ABDI Concedente).

i) Infraestrutura e Recurso: MS Office; Módulo Protocolo - SIG.
5.1.13. Atividade 13 – Preparar Documentação para Deliberação da DIREX
a) Descrição (O que fazer): Preparar documentação para deliberação da DIREX.
b) Entrada: Processo, Termo de Convênio e Plano de Trabalho.
c) Regra (Como fazer): A GERGE elabora memorando de deliberação para aprovação
da DIREX.
d) Responsável (Quem faz): GERGE.
e) Competência: Conhecimento das normas internas.
f) Produto: Memorando de Deliberação da DIREX.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:


Regulamento de Convênios;



PO 069 – Convênios (ABDI Concedente).

i) Infraestrutura e Recurso: MS Office; Módulo Protocolo – SIG.
5.1.14. Atividade 14 – Aprovar Convênio
a) Descrição (O que fazer): Aprovar celebração de convênio.
b) Entrada: Memorando de deliberação com Processo de Convênio.
c) Regra (Como fazer): O Processo é submetido juntamente com toda documentação
necessária para celebração de Convênio, e, se aprovado, são colhidas as assinaturas
no memorando, no Plano de trabalho e no Termo de convênio.
Se a solicitação de celebração de convênio não for aprovada pela DIREX, o Gabinete
informa ao proponente da não aprovação conforme Atividade 02.
d) Responsável (Quem faz): DIREX.
e) Competência: Conhecimento das normas internas.
f) Produto: Convênio aprovado.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:


Regulamento de Convênios;



PO 069 – Convênios (ABDI Concedente).

i) Infraestrutura e Recurso: Módulo Protocolo – SIG.
5.1.15. Atividade 15 – Encaminhar Termo de Convênio para Assinatura
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a) Descrição (O que fazer): Encaminhar para assinatura da instituição proponente o
termo de convênio para assinatura.
b) Entrada: Processo de Convênio.
c)

Regra (Como fazer): A CORCC encaminha as vias do Termo de Convênio para
assinatura do responsável da instituição proponente.

d) Responsável (Quem faz): CORCC.
e) Competência: N.A.
f) Produto: Vias do Termo de Convênio assinados pela DIREX.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:


Regulamento de Convênios;



PO 069 – Convênios (ABDI Concedente).

i) Infraestrutura e Recurso: N.A.
5.1.16. Atividade 16 – Assinar Termo de Convênio
a) Descrição (O que fazer): Assinar as vias do Termo de Convênio.
b) Entrada: Vias do Termo de Convênio.
c)

Regra (Como fazer): O responsável pelo convênio na instituição proponente assina
as vias do Termo de Convênio, devolve uma via para a Agência e inicia a execução
do convênio.

d) Responsável (Quem faz): Instituição proponente.
e) Competência: N.A.
f) Produto: Termo de Convênio assinado pelas partes.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:


Regulamento de Convênios;



PO 069 – Convênios (ABDI Concedente).

i) Infraestrutura e Recurso: N.A.

5.1.17. Atividade 17 – Informar ao Gestor o Início da Execução
a) Descrição (O que fazer): Informar o gestor sobre o início da execução do convênio.
b) Entrada: Termo de Convênio assinado pelas partes.
c) Regra (Como fazer): A CORCC envia e-mail com cópia do Termo de Convênio e do
Plano de Trabalho assinados, em anexo, ao gestor do convênio para conhecimento e
início da gestão do mesmo.
d) Responsável (Quem faz): CORCC.
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e) Competência: Não identificado.
f) Produto: E-mail informativo.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:


Regulamento de Convênios;



PO 069 – Convênios (ABDI Concedente).

i) Infraestrutura e Recurso: MS Office.
5.1.18. Atividade 18 - Monitorar e fiscalizar execução do Convênio
a) Descrição (O que fazer): Monitorar e fiscalizar a gestão e as ações do convênio.
b) Entrada: Processo de Convênio, plano de trabalho, relatórios intermediários e
produtos entregues pela Instituição Externa.
c) Regra (Como fazer): O Gestor do Convênio monitora e fiscaliza tecnicamente a
execução do Convênio e adota as providências necessárias para sua correta
execução, podendo realizar a fiscalização in loco durante a realização das atividades
e ações (participação de eventos, treinamentos, consultorias) do objeto do
convênio; por meio da análise de relatórios intermediários enviados e avaliação dos
produtos, e da aplicação de recursos, sendo todas as atividades e providências
anexadas ao processo.
O Gestor do convênio elabora uma Nota Técnica evidenciando o cumprimento das
atividades e andamento do projeto.
d) Responsável (Quem faz): Área Técnica.
e) Competência: Conhecimento das normas internas.
f) Produto: Nota técnica e Produtos entregues e aprovados pelo Gestor.
g) Duração: Vigência do Convênio.
h) Normativo:


Regulamento de Convênios;



PO 069 – Convênios (ABDI Concedente).

i) Infraestrutura e Recurso: Módulo Protocolo – SIG.
5.1.19. Atividade 19 – Solicitar Criação de Conta Contábil
a) Descrição (O que fazer): Solicitar à CONPAT criação de conta contábil para o
convênio.
b) Entrada: Termo de Convênio assinado.
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c) Regra (Como fazer): A CORCC envia e-mail informando à CONPAT aprovação do
Convênio e solicita a criação de conta contábil específica para o mesmo.
d) Responsável (Quem faz): CORCC.
e) Competência: N.A.
f) Produto: E-mail de solicitação.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: N.A.
i) Infraestrutura e Recurso: MS Office.

5.1.20. Atividade 20 – Criar Conta Contábil e Conta Financeira
a) Descrição (O que fazer): Criar conta contábil e conta financeira específica para o
convênio no SIG.
b) Entrada: E-mail de solicitação.
c) Regra (Como fazer): A CONPAT no Módulo de Contabilidade cria uma conta contábil
específica para o convênio, no Módulo Financeiro cria uma conta financeira
específica que é vinculada a essa conta contábil. No Módulo Estoque cria um item
específico que leva o número do convênio e o nome da Instituição convenente, o
qual é vinculado à conta financeira específica que será utilizado no cadastramento
no Módulo Convênio, opção Concedente.
d) Responsável (Quem faz): CONPAT.
e) Competência: Conhecimento em contabilidade e nos Módulos Contabilidade e
Financeiro do Sistema de Gestão.
f) Produto: Contas contábil e financeira criadas.
g) Duração: Não Identificado.
h) Normativo: N.A.
i) Infraestrutura e Recurso: MS Office, Módulos Contabilidade Financeiro e Estoque –
SIG.
5.1.21. Atividade 21 – Cadastrar Convênio no SIG
a) Descrição (O que fazer): Cadastrar informações do convênio no SIG.
b) Entrada: Processo de Convênio.
c) Regra (Como fazer): A CORCC insere as informações no Módulo de Convênios do
Sistema de Gestão, conforme procedimento:
Aba “Geral” registra a numeração do convênio que é controlado manualmente pela
equipe da CORCC, o objeto, a área responsável (Departamento), a empresa
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executora (Nome do convenente e CNPJ), e anexa o documento do Termo de
Convênio. Na aba “Geral 2” é inserida a condição de pagamento, projeto e o centro
de custo.
Na carga “anexo” poderão ser inseridos todos os documentos referentes ao
convênio, sendo eles: Termo de Convênio, Plano de Trabalho, Nota administrativa e
outros.
Na carga “Apontamentos” devem ser registrados os desembolsos, com previsão de
data, fornecedor (convenente), item e valor.
O “Item/objeto” deve ser inserido após cadastro do item específico pela CONPAT.
Deve ser selecionado o item específico, descrição, valor e vigência. A vigência
indicada no item alimentará a capa do convênio na aba “Geral”. Os dados
financeiros serão alimentados pelos dados da capa do convênio e do cadastro do
item no Módulo Estoque.
Na carga “Assinantes do Convênio” são especificados os responsáveis de cada parte.
Os campos da carga “Contrato” são alimentados de forma automática após
vinculação do convênio ao contrato específico, no Módulo Contratos.
Na carga “Plano de Trabalho” é cadastrada a identificação do convenente, área
responsável, dados bancários, Detalhamento do Objeto e justificativa. Na carga
“Atividade” incluir as etapas do convênio e responsáveis técnicos do executor e
responsáveis na Agência.
d) Responsável (Quem faz): CORCC.
e) Competência: Conhecimento no Módulo de Convênios do Sistema de Gestão.
f) Produto: Convênio cadastrado no SIG.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: N.A.
i) Infraestrutura e Recurso: Módulo Convênios – SIG.
5.1.22. Atividade 22 – Solicitar o repasse do recurso
a) Descrição (O que fazer): Elaborar memorando de solicitação de repasse de recursos
da ABDI para a Instituição conveniada.
b) Entrada: Processo de Convênio.
c) Regra (Como fazer): A CORCC elabora um memorando com informações bancárias
da instituição, faz o apontamento (solicitação) da liberação dos recursos no SIG, na
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aba “Apontamentos/medição”, incluindo o número do memorando no lugar do
número da nota fiscal, em seguida encaminha para a CONPAT.
d) Responsável (Quem faz): CORCC.
e) Competência: Conhecimento das normas internas.
f) Produto: Memorando de solicitação de repasse.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: PO 069 – Convênios (ABDI Concedente).
i) Infraestrutura e Recurso: MS Office, Intranet, Módulo Convênio e Protocolo – SIG.
5.1.23. Atividade 23 – Realizar Recebimento físico/fiscal
a) Descrição (O que fazer):


Receber documento no Módulo Protocolo – SIG;



Realizar recebimento físico/fiscal.

b) Entrada: Processo e o Memorando.
c)

Regra (Como fazer): A CONPAT recebe os documentos no Módulo Protocolo.
Realiza no Módulo Estoque o Recebimento Físico informando no campo “NF” o
número do memorando de solicitação de desembolso da CORCC, e no campo
“Operação” seleciona a opção “Previsão do documento CPA sem livro”. Realiza o
Recebimento Fiscal informando no campo “Tipo de documento” a opção “Memo” e
no campo “Histórico” descreve para qual convênio será realizado o repasse e qual o
documento (número do memorando) é referente. O Sistema de Gestão gera a
Autorização de Pagamento (AP) de forma automática, e a documentação física é
encaminhada à CORFI para providenciar a transferência do recurso para a conta do
Convenente.

d) Responsável (Quem faz): CONPAT.
e) Competência: Conhecimento contábil e nos Módulos de Contabilidade e Estoque do
Sistema de Gestão.
f) Produto: AP para repasse de recurso.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: N.A.
i) Infraestrutura e Recurso: Módulos Protocolo, Contabilidade e Estoque - SIG.
5.1.24. Atividade 24 – Realizar o repasse do recurso – Gestão Financeira
a) Descrição (O que fazer):
 Receber documentação física e receber documento no módulo Protocolo;
 Conferir documentação;
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 Verificar regularidade fiscal do convenente.
 Efetivar o repasse.
b) Entrada: Processo e o memorando.
c) Regra (Como fazer): A CORFI recebe a documentação física e no módulo Protocolo.
Confere os dados da instituição e dados bancários para pagamento, verifica e
imprime as certidões de regularidade fiscal.
Efetua a conferência das informações da Autorização de Pagamento (AP) da NF, tais
como, líquido para pagamento, tributos e cadastro do fornecedor e imprime as AP’s
dos tributos;
Caso o convenente não possua cadastro de conta favorecida no banco para
recebimento de valores da conta de movimento da ABDI, essa efetua o cadastro dos
dados bancários daquele no gerenciador financeiro e aguarda um dia útil para
regularização. Com o cadastro atualizado, agenda e realiza o pagamento do recurso;
Caso o fornecedor já tenha cadastro de favorecido, efetua o lançamento da despesa
no gerenciador financeiro do banco para pagamento na conta específica do
convênio.
d) Responsável (Quem faz): CORFI.
e) Competência: Conhecimento na utilização do gerenciador financeiro.
f) Produto: Repasse efetuado.
g) Duração: até 3 dias úteis.
h) Normativo: N.A.
i) Infraestrutura e Recurso: Internet, Gerenciador Financeiro do banco, Módulo
Financeiro - SIG.
5.1.25. Atividade 25 – Executar Convênio
a) Descrição (O que fazer): Executar as atividades descritas no Plano de Trabalho.
b) Entrada: Termo de Convênio e Plano de Trabalho assinados.
c) Regra (Como fazer): A Instituição convenente providencia a execução das atividades
descritas no Plano de Trabalho e no Termo de Convênio, aplicando os recursos que
lhe forem repassados pela ABDI observando o Regulamento de Convênios da ABDI.
d) Responsável (Quem faz): Instituição convenente.
e) Competência: Conhecimento do Regulamento de Convênios da ABDI.
f)

Produto: Entrega dos produtos constantes no Plano de Trabalho.

g) Duração: Definido no Plano de Trabalho.
h) Normativo: Regulamento de Convênios.
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i)

Infraestrutura e Recurso: N.A.

5.1.26. Atividade 26 – Solicitar Aditivo e/ou Ajustes
a) Descrição (O que fazer): Solicitar Aditivo e/ou Ajustes no Convênio.
b) Entrada: Ofício/Carta com descrição da necessidade de aditivo ou ajuste do
Convênio.
c) Regra (Como fazer): A Instituição convenente envia à ABDI documento de
solicitação de Aditivo e/ou Ajuste ao Convênio antes da data de término do
Convênio.
d) Responsável (Quem faz): Instituição convenente.
e) Competência: Não identificado.
f) Produto: Carta, Ofício ou e-mail destinado à ABDI.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: Regulamento de Convênios.
i) Infraestrutura e Recurso: MS Office.
5.1.27. Atividade 27 – Analisar Solicitação
a) Descrição (O que fazer): Analisar a viabilidade de atendimento da solicitação de
aditivo e/ou ajuste.
b) Entrada: Documento da instituição convenente.
c) Regra (Como fazer): O Gestor do convênio analisa o documento de solicitação de
aditivo e/ou ajuste, verifica a pertinência da alteração para a ABDI e elabora uma
Nota Técnica e a anexa via SIG no Processo do Convênio, e encaminha para
aprovação do Diretor. Caso não seja aprovado, o Gestor informa a Instituição.
d) Responsável (Quem faz): Gestor do convênio – Área Técnica.
e) Competência: Conhecimento do Convênio e das normas internas.
f) Produto: Nota Técnica.
g) Duração: Não identificado.
j) Normativo:


Regulamento de Convênios;



PO 069 – Convênios (ABDI Concedente).

h) Infraestrutura e Recurso: MS Office, Intranet, Módulo Protocolo – SIG.
5.1.28. Atividade 28 – Aprovar Solicitação
a) Descrição (O que fazer): Verificar informações da Nota Técnica e aprovar solicitação
de Aditivo e/ou Ajuste.
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b) Entrada:


Nota Técnica;



Processo de Convênio.

c) Regra (Como fazer): O Diretor analisa as informações da Nota Técnica, bem como a
conveniência do ajuste/aditivo para a ABDI. Estando de acordo com o documento,
deve assiná-lo e encaminhá-lo para o gestor do convênio providenciar a
formalização.
d) Responsável (Quem faz): Diretor.
e) Competência: Conhecimento das normas internas.
f) Produto: Nota técnica deliberada.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:


Regulamento de Convênios;



PO 069 – Convênios (ABDI Concedente).

i) Infraestrutura e Recurso: MS Office, Intranet, Módulo Protocolo – SIG.
5.1.29. Atividade 29 – Verificar Disponibilidade Orçamentária para Aditivo
a) Descrição (O que fazer): Verificar se existe orçamento para acréscimo de valor do
convênio.
b) Entrada: Processo do Convênio.
c) Regra (Como fazer): No caso de acréscimo no valor do convênio, a CPLAN analisa o
processo e verifica se existe orçamento disponível na Agência para aditar o
convênio, formalizando a resposta por memorando.
d) Responsável (Quem faz): CPLAN.
e) Competência: Conhecimento do Plano Orçamentário da Agência.
f) Produto: Memorando.
g) Duração: 2 dias úteis.
h) Normativo: N.A.
j) Infraestrutura e Recurso: MS Office, Módulo Protocolo, Módulo Orçamento – SIG.
5.1.30. Atividade 30 – Verificar solicitação
a) Descrição (O que fazer): Verificar a documentação da solicitação.
b) Entrada: Processo de Convênio.
c) Regra (Como fazer): A CORCC verifica as informações da Nota Técnica e o
Memorando/Despacho da CPLAN (se for o caso), dando encaminhamento conforme
o tipo de alteração solicitada:
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Ajuste, ocorre quando existe alteração de rubrica/despesa sem alteração no
valor total do convênio, ou alteração de prazo na entrega do produto desde que
dentro da vigência do convênio.
Encaminhamento: A CORCC informa ao Gestor do Convênio que a alteração foi
aceita e pode prosseguir com a execução do convênio.



Aditivo, ocorre quando existe acréscimo ou diminuição do valor total do
convênio.
Encaminhamento: A CORCC envia para a GERJUR analisar a legalidade.



Apostilamento, ocorre quando existe a prorrogação do prazo de vigência.
Encaminhamento: A CORCC elabora o Termo de Apostila, onde é formalizado o
aceite da prorrogação de prazo, assinado pela Coordenadora da CORCC, anexa
no Processo do Convênio, ajusta a data de vigência no SIG e informa a
Instituição convenente para dar andamento na execução do Convênio, bem
como o respectivo gestor do convênio para ciência.

d) Responsável (Quem faz): CORCC.
e) Competência: Conhecimento das normas internas.
f) Produto:


Ajuste: E-mail.



Aditivo: Minuta do Termo Aditivo.



Apostilamento: Termo de Apostila.

g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:


Regulamento de Convênios;



PO 069 – Convênios (ABDI Concedente).

i) Infraestrutura e Recurso: MS Office, Módulo Protocolo e Módulo Convênios – SIG.
5.1.31. Atividade 31 – Analisar Aditivo do Convênio
a) Descrição (O que fazer):


Analisar a legalidade do aditivo do convênio;



Elaborar Termo Aditivo.

b) Entrada: Termo Aditivo.
c) Regra (Como fazer): A GERJUR analisa a solicitação de aditivo verificando a
legalidade. Elabora termo aditivo, chancela e encaminha à GERGE para providenciar
aprovação da DIREX.
d) Responsável (Quem faz): GERJUR.
e) Competência: Conhecimento das normas internas e jurídicas em convênio.
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f) Produto: Termo Aditivo do Convênio.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:


Estatuto da ABDI;



Regulamento de Convênios;



PO 069 – Convênios (ABDI Concedente).

i) Infraestrutura e Recurso: MS Office, Intranet e Módulo Protocolo – SIG.
5.1.32. Atividade 32 – Preparar Memorando de Deliberação da DIREX
a) Descrição (O que fazer): Preparar o Memorando de Deliberação da DIREX.
b) Entrada: Processo de Convênio e Termo Aditivo.
c) Regra (Como fazer): A GERGE elabora o Memorando de Deliberação e encaminha
com o Termo Aditivo e o processo para deliberação e assinatura da DIREX.
d) Responsável (Quem faz): GERGE.
e) Competência: Conhecimento das normas internas.
f) Produto: Memorando de Deliberação.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:


Regulamento de Convênios;



PO 069 – Convênios (ABDI Concedente).

i) Infraestrutura e Recurso: MS Office e Módulo Protocolo – SIG.
5.1.33. Atividade 33 – Aprovar Aditivo
a) Descrição (O que fazer): Aprovar Termo Aditivo.
b) Entrada: Termo Aditivo e Memorando de Deliberação.
c) Regra (Como fazer): O Processo é submetido juntamente com toda documentação
necessária para celebração do termo aditivo Convênio, e, se aprovado, são colhidas
as assinaturas no memorando de deliberação e no Termo aditivo.
Se a solicitação de celebração do termo aditivo convênio não for aprovada pela
DIREX, o Gabinete informa a área técnica da não aprovação conforme Atividade 02.
d) Responsável (Quem faz): DIREX.
e) Competência: Conhecimento das normas internas.
f) Produto: Termo aditivo e Memorando de deliberação da DIREX assinados.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:


Regulamento de Convênios;
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PO 069 – Convênios (ABDI Concedente).

i) Infraestrutura e Recurso: Módulo Protocolo – SIG.
5.1.34. Atividade 34 – Encaminhar para Assinatura do Convenente.
a) Descrição (O que fazer): Encaminhar Termo Aditivo para assinatura do Convenente.
b) Entrada: Termo Aditivo assinado pela DIREX.
c) Regra (Como fazer): A CORCC encaminha as vias do Termo Aditivo para assinatura
do responsável da instituição convenente.
d) Responsável (Quem faz): CORCC.
e) Competência: N.A.
f) Produto: Correspondência.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:


Regulamento de Convênios;



PO 069 – Convênios (ABDI Concedente).

i) Infraestrutura e Recurso: Módulo Protocolo – SIG.
5.1.35. Atividade 35 – Assinar Aditivo
a) Descrição (O que fazer): Assinar Termo Aditivo de Convênio.
b) Entrada: Correspondência com Termo Aditivo.
c) Regra (Como fazer): O responsável pelo convênio na instituição convenente assina o
Termo Aditivo de Convênio, devolve uma via para a Agência e continua com a
execução do convênio.
d) Responsável (Quem faz): Instituição convenente.
e) Competência: N.A.
f) Produto: Termo Aditivo de convênio assinado.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: N.A.
i) Infraestrutura e Recurso: N.A.
5.1.36. Atividade 36 – Ajustar Convênio no SIG
a) Descrição (O que fazer): Atualizar convênio com as alterações de ajustes e/ou
aditivo.
b) Entrada: Processo do convênio (solicitação de ajuste, Termo Aditivo ou Termo de
Apostila).
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c) Regra (Como fazer): A CORCC atualiza o convênio no Módulo de Convênio do
Sistema de Gestão, conforme ajuste aprovado, Termo Aditivo ou Termo de Apostila.
A CORCC entra no Módulo Convênio, na aba “concedente”, dentro de “Aprovados”,
localiza o número do Convênio, e na aba “aditivos”, entra em “Cadastrar” e cria um
novo registro informando o nome do Termo aditivo ou do Termo de Apostila. De
acordo com a alteração solicitada, deve cadastrar em “Adição”, “Prorrogação de
vigência” ou “Redução”.
d) Responsável (Quem faz): CORCC.
e) Competência: Conhecimento no Módulo Convênio do Sistema de Gestão.
f) Produto: Convênio atualizado.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: N.A.
i) Infraestrutura e Recurso: Módulo Convênio – SIG.
5.1.37. Atividade 37 – Executar convênio – Idem atividade 25
5.1.38. Atividade 38 – Apresentar Prestação de Contas
a) Descrição (O que fazer):


Elaborar prestação de contas parcial ou final com o preenchimento do
formulário, previsto no art. 21 do regulamento de convênios;



Apresentar documentação comprobatória;



Encaminhar prestação de contas à ABDI.

b) Entrada: Documentação da execução do convênio.
c) Regra (Como fazer): O convenente/executor prestará contas dos recursos que lhe
foram repassados pela ABDI, dos recursos financeiros e econômicos alocados como
contrapartida, além daqueles auferidos com aplicação financeira, em até 60
(sessenta) dias, caso seja prestação de contas final, contados da data final de
execução do convênio, mediante apresentação dos documentos relacionados nos
artigos 21 e 22 do Regulamento de Convênios da ABDI.
d) Responsável (Quem faz): Instituição convenente.
e) Competência: Conhecimento do Regulamento de Convênio da ABDI.
f) Produto: Prestação de contas.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: Regulamento de Convênios.
i) Infraestrutura e Recurso: N.A.
5.1.39. Atividade 39 – Elaborar Relatório de Cumprimento do Objeto
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a) Descrição (O que fazer):


Analisar prestação de contas;



Emitir parecer técnico.

b) Entrada: Prestação de contas com documentação.
c) Regra (Como fazer): O Gestor do convênio analisa toda a documentação da prestação
de contas e emite parecer técnico quanto ao cumprimento do objeto, à realização
das ações e metas previstas, os resultados alcançados e os benefícios para ABDI.
Caso

necessário,

solicita

ao

convenente

informações

e

documentos

complementares.
d) Responsável (Quem faz): Área Técnica.
e) Competência: Conhecimento das normas internas.
f) Produto: Relatório de cumprimento do objeto.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:


Regulamento de Convênios;



PO 069 – Convênios (ABDI Concedente).

i) Infraestrutura e Recurso: MS Office, Módulo Protocolo.
5.1.40. Atividade 40 – Analisar as Contrapartidas no Patrocínio
a) Descrição (O que fazer):


Analisar prestação de contas de patrocínio;



Emitir relatório de cumprimento das contrapartidas do patrocínio.

b) Entrada: Prestação de contas com documentação.
c) Regra (Como fazer): Na hipótese de convênio de patrocínio, a CCOM analisa a
documentação apresentada e emite relatório acerca do cumprimento das
contrapartidas do convênio de patrocínio.
d) Responsável (Quem faz): CCOM.

e) Competência: Conhecimento das normas internas e do convênio.
f) Produto: Relatório de cumprimento da contrapartida do patrocínio.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:


Regulamento de Convênios;



PO 069 – Convênios (ABDI Concedente).

i) Infraestrutura e Recurso: MS Office, Módulo Protocolo.
5.1.41. Atividade 41 – Analisar Prestação de Contas quanto ao aspecto financeiro
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a) Descrição (O que fazer): Analisar prestação de contas.
b) Entrada:


Processo do convênio;



Prestação de contas;



Relatório de cumprimento do objeto do convênio;



Relatório de cumprimento das contrapartidas, no caso de patrocínio.

c) Regra (Como fazer): A CORCC realiza a análise da prestação de contas, solicitando
informações complementares à instituição, quando necessário. Emite relatório de
conclusão ou parcial, favorável ou não, quanto à aprovação da prestação de contas
do convênio quanto ao aspecto financeiro.
No caso de análise favorável o processo do convênio com a prestação de contas é
encaminhado à GERGE para providenciar a aprovação pela DIREX.
Quando existir devolução de valores, a CORFI informa à CORCC por e-mail, e esta
realiza o apontamento e gera AP para baixa do valor no Módulo Financeiro.
d) Responsável (Quem faz): CORCC.
e) Competência: Conhecimento das normas internas.
f) Produto: Relatório de conclusão da Prestação de contas financeira.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:


Regulamento de Convênios;



PO 069 – Convênios (ABDI Concedente).

i) Infraestrutura e Recurso: MS Office, Módulo Protocolo.
5.1.42. Atividade 42 – Regularizar pendência da Prestação de Contas
a) Descrição (O que fazer): Providenciar documentação para regularizar a prestação de
contas.
b) Entrada: E-mail com descrição das pendências documentais e/ou justificativas a
serem apresentadas na Prestação de Contas.
c) Regra (Como fazer): A Instituição convenente verifica os apontamentos feitos pela
CORCC e providência documentos comprobatórios para regularizar pendências com
a ABDI, complementando a prestação de contas.
d) Responsável (Quem faz): Instituição convenente.
e) Competência: Conhecimento do Regulamento de Convênio da ABDI.
f) Produto: Prestação de contas.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: Regulamento de Convênios.
i) Infraestrutura e Recurso: N.A.
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5.1.43. Atividade 43 – Preparar Memorando de Deliberação da DIREX
a) Descrição (O que fazer): Elaborar memorando de deliberação da DIREX.
b) Entrada:


Processo de convênio;



Relatório de conclusão ou relatório parcial.

c) Regra (Como fazer): A GERGE elabora memorando de deliberação para submeter a
prestação de contas do Convênio à DIREX.
d) Responsável (Quem faz): GERGE.
e) Competência: Conhecimento das normas internas.
f) Produto: Memorando de Deliberação da DIREX.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:


Regulamento de Convênios;



PO 069 – Convênios (ABDI Concedente).

i) Infraestrutura e Recurso: MS Office e Módulo Protocolo – SIG.

5.1.44. Atividade 44 – Deliberar Prestação de Contas
a) Descrição (O que fazer): Deliberação da Prestação de contas do convênio.
b) Entrada:


Processo de convênio com prestação de contas;



Memorando de Deliberação da DIREX.

c) Regra (Como fazer): A Diretoria Executiva analisa a prestação de contas do
convênio, delibera e assina o memorando de Deliberação da DIREX.
d) Responsável (Quem faz): DIREX.
e) Competência: Conhecimento das normas internas.
f) Produto: Prestação de contas deliberada.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:


Regulamento de Convênios;



PO 069 – Convênios (ABDI Concedente).

i) Infraestrutura e Recurso: Módulo Protocolo – SIG.
5.1.45. Atividade 45 – Notificar a aprovação ou rejeição da prestação de contas
a) Descrição (O que fazer): Notificar a Instituição convenente sobre a aprovação ou
rejeição da prestação de contas.
b) Entrada: Deliberação da DIREX.
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c) Regra (Como fazer): A CORCC notifica a Instituição convenente por meio de e-mail
sobre a aprovação ou rejeição da prestação de contas, anexando o memorando de
deliberação da DIREX.
d) Responsável (Quem faz): CORCC.
e) Competência: Conhecimento das normas internas.
f) Produto: E-mail.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:


Regulamento de Convênios;



PO 069 – Convênios (ABDI Concedente).

i) Infraestrutura e Recurso: MS Office, Módulo Protocolo – SIG.

5.1.46. Atividade 46 – Informar conclusão do Convênio
a) Descrição (O que fazer): Informar sobre a conclusão do convênio ao Gestor do
convênio e à CONPAT, solicitando a essa a baixa contábil.
b) Entrada: Deliberação da DIREX.
c) Regra (Como fazer): A CORCC notifica o Gestor do convênio sobre a conclusão do
convênio por e-mail, e a CONPAT, por meio de memorando, solicitando a baixa do
contábil.
d) Responsável (Quem faz): CORCC.
e) Competência: Conhecimento das normas internas.
f) Produto:


E-mail;



Memorando.

g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:


Regulamento de Convênios;



PO 069 – Convênios (ABDI Concedente).

i) Infraestrutura e Recurso: MS Office.
5.1.47. Atividade 47 – Encerrar Convênio
a) Descrição (O que fazer):


Prestar contas e encerrar convênio no SIG;



Enviar processo para Protocolo para arquivo.

b) Entrada: Processo do convênio.
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c) Regra (Como fazer): A CORCC acessa o Módulo de Convênio, entra na carga
“Aprovados”, localiza o número do convênio, entra na carga “Plano de Trabalho”,
em seguida abre a carga “Prestação de contas” e realiza um novo registro inserindo
as informações sobre o encerramento do convênio. Após isso, volta para o número
do convênio e clica no comando “funções”, “Encerrar”.
Envia o processo de convênio por meio do Módulo de Protocolo para arquivamento.
d) Responsável (Quem faz): CORCC.
e) Competência: Conhecimento das normas internas e nos Módulo de Convênio e
Protocolo do Sistema de Gestão.
f) Produto: Processo de convênio encerrado e arquivado.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:


Regulamento de Convênios;



PO 069 – Convênios (ABDI Concedente).

i) Infraestrutura e Recurso: Módulo de Convênio e Protocolo – SIG.
5.1.48. Atividade 48 – Realizar Baixa do Convênio
a) Descrição (O que fazer): Baixar contas contábeis do convênio.
b) Entrada: Processo do convênio.
c) Regra (Como fazer): A CONPAT realiza a baixa do convênio, registrando os valores
devolvidos na conta da Agência, se for o caso, concilia as contas de crédito e débito
do convênio.
d) Responsável (Quem faz): CONPAT.
e) Competência: Conhecimentos contábeis.
f) Produto: Conta contábil do processo contabilizada e baixadas.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: Normas Brasileira de Contabilidade.
i) Infraestrutura e Recurso: Módulo Contábil – SIG.

5.2. Convênio – ABDI Convenente
5.2.1. Atividade 01 – Convidar ABDI para executar convênio
a) Descrição (O que fazer): Instituição Privada ou Órgão Federal convida a ABDI para
executar convênio.
b) Entrada: Ofício/Carta formalizando interesse na parceria com a ABDI.
c) Regra (Como fazer): O concedente, que pode ser Instituição Privada ou Órgão
Federal, convida a ABDI, por meio de documento enviado à Presidência, para
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parceria em projetos ou ações de interesse recíproco e em regime de mútua
cooperação.
d) Responsável (Quem faz): Instituição privada ou Órgão Federal.
e) Competência: Não identificado.
f) Produto: Ofício/carta.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:


Regulamento de Convênios;



PO 070 – Convênios (ABDI Convenente);



Portaria nº 424, de 30 de dezembro de 2016.

i) Infraestrutura e Recurso: N.A.
5.2.2. Atividade 02 – Analisar a pertinência da proposta
a) Descrição (O que fazer): Analisar pertinência da parceria.
b) Entrada: Ofício/carta.
c) Regra (Como fazer): O Presidente analisa se a parceria para execução do convênio é
pertinente e conveniente para as atividades da Agência.
Caso seja favorável à celebração do convênio, o Gabinete encaminha a proposta
para área técnica designada pela Presidência.
Não sendo favorável, o Gabinete informa ao proponente por meio de Ofício da
Presidência.
d) Responsável (Quem faz): Presidência.
e) Competência: Conhecimento da finalidade da Agência e das suas normas internas.
f) Produto: Proposta encaminhada ou Ofício da Presidência.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:


Estatuto da ABDI;



Regulamento de Convênios;



PO 070 – Convênios (ABDI Convenente).

i) Infraestrutura e Recurso: Módulo Protocolo – SIG.
5.2.3. Atividade 03 – Elaborar Proposta de Convênio (Iniciativa da ABDI)
a) Descrição (O que fazer): Elaborar documentação de parceria com entidade externa.
b) Entrada: Convite e/ou necessidade de apoio e recursos de outra instituição para
realização de projetos ou ações de interesse mútuo.
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c) Regra (Como fazer): A área técnica elabora os documentos necessários para
apresentar a proposta para a Instituição concedente, com o apoio da CORCC.
d) Responsável (Quem faz): Área Técnica.
e) Competência: Conhecimento do tema do convênio/projeto e das normas internas.
f) Produto:


Proposta de Convênio;



Plano de trabalho;



Memória de cálculo.

g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:


Regulamento de Convênios;



PO 070 – Convênios (ABDI Convenente);



Portaria nº 424, de 30 de dezembro de 2016.

i) Infraestrutura e Recurso: MS Office e Módulo Protocolo SIG.
5.2.4. Atividade 04 – Validar Nota Técnica
a) Descrição (O que fazer):


Analisar a proposta e a Nota Técnica;



Assinar a Nota Técnica;



Encaminhar a documentação para a CPLAN.

b) Entrada: Nota Técnica e proposta.
c)

Regra (Como fazer): O Diretor analisa a documentação e a ratifica com assinatura
na nota técnica.
d) Responsável (Quem faz): Diretor.
e) Competência: Conhecimento das normas internas.
f) Produto: Nota técnica assinada.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:


Regulamento de Convênios;



PO 070 – Convênios (ABDI Convenente);



Portaria nº 424, de 30 de dezembro de 2016.

i) Infraestrutura e Recurso: Módulo Protocolo – SIG.
5.2.5. Atividade 05 – Verificar Disponibilidade Orçamentária (Contrapartidas)
a) Descrição (O que fazer): Verificar se existe orçamento no projeto ou na Agência.
b) Entrada:
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Proposta;



Nota Técnica.

c) Regra (Como fazer): A CPLAN analisa o processo e verifica se existe previsão
orçamentária, ou, no caso de não ter sido previsto antecipadamente, verifica se
existe orçamento disponível na Agência para cumprir com as contrapartidas do
convênio, formalizando a resposta por memorando.
d) Responsável (Quem faz): CPLAN.
e) Competência: Conhecimento do Plano Orçamentário da Agência.
f) Produto: Memorando.
g) Duração: 2 dias úteis.
h) Normativo: N.A.
i) Infraestrutura e Recurso: MS Office, Módulo Protocolo e Módulo Orçamento – SIG.

5.2.6. Atividade 06 – Cadastrar Proposta no SICONV
a) Descrição (O que fazer): Cadastrar proposta no SICONV, quando a Concedente for
Órgão do Governo Federal.
b) Entrada:


Proposta;



Nota Técnica;



Plano de trabalho e demais documentos para celebração do convênio;



Memorando CPLAN.

c) Regra (Como fazer): A CORCC entra no sistema do SICONV, cadastra a solicitação de
convênio, anexa os documentos necessários e aguarda a aprovação do Órgão
Federal Concedente.
d) Responsável (Quem faz): CORCC.
e) Competência: Conhecimento do SICONV e da regulamentação federal de convênios.
f) Produto: Convênio cadastrado no SICONV.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:


Regulamento de Convênios;



PO 070 – Convênios (ABDI Convenente);



Portaria nº 424, de 30 de dezembro de 2016.

i) Infraestrutura e Recurso: Internet e Módulo Protocolo SIG.
5.2.7. Atividade 07 – Aprovar Proposta
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a) Descrição (O que fazer): Aprovar Proposta.
b) Entrada: Proposta encaminhada ou inserida no SICONV, para o caso de órgãos
federais.
c) Regra (Como fazer): A Instituição analisa e aprova a proposta.
Se a concedente for órgão do Governo Federal, a aprovação é realizada via SICONV.
d) Responsável (Quem faz): Instituição Externa (Concedente).
e) Competência: Não identificado.
f) Produto: Proposta aprovada.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:


Regulamento de Convênios;



PO 070 – Convênios (ABDI Convenente);



Portaria nº 424, de 30 de dezembro de 2016.

i) Infraestrutura e Recurso: Internet.
5.2.8. Atividade 08 – Providenciar Documentação solicitada pela Concedente.
a) Descrição (O que fazer): Providenciar os documentos solicitados pela Concedente.
b) Entrada: Proposta aprovada.
c) Regra (Como fazer): A CORCC providência e encaminha os documentos solicitados
pela Concedente via correio, caso necessitem ser originais, ou digitalizados por email.
No caso de ser Órgão Federal, os documentos são digitalizados e introduzidos no
SICONV.
d) Responsável (Quem faz): CORCC.
e) Competência:


Conhecimento das normas internas;



Conhecimento do SICONV (caso o Concedente seja Órgão Federal).

f) Produto: Documentos solicitados enviados.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:


Regulamento de Convênios;



PO 070 – Convênios (ABDI Convenente);



Portaria nº 424, de 30 de dezembro de 2016.

i) Infraestrutura e Recurso: MS Office; Internet.
5.2.9. Atividade 09 – Elaborar Termo de Convênio

GERENCIAMENTO DE PROCESSOS DE NEGÓCIO
Registro e Análise de Melhorias do Processo (TO BE) –
Gestão de Convênios
a) Descrição (O que fazer): Elaborar minuta do Termo de Convênio.
b) Entrada: Proposta e documentos enviados pela ABDI.
c) Regra (Como fazer): A Concedente elabora a minuta do Termo de Convênio com
base na proposta e documentos enviados pela ABDI.
d) Responsável (Quem faz): Instituição Externa (Concedente).
e) Competência: Não identificado.
f) Produto: Minuta do Convênio.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: N.A.
i) Infraestrutura e Recurso: MS Office.
5.2.10. Atividade 10 – Analisar instrução do processo de Convênio
a) Descrição (O que fazer): Analisar a instrução processual e se o Termo de Convênio
está de acordo com o Regulamento de Convênio da Agência.
b) Entrada: Minuta do Convênio.
c) Regra (Como fazer): A CORCC verifica a instrução do processo, se os documentos
estão de acordo com as normas vigentes da ABDI e, quando necessário, solicita
informações complementares às áreas técnica e financeira da Agência ou à
Instituição Concedente, e analisa se a Minuta do Termo de Convênio está de acordo
com o Regulamento de Convênio da Agência.
d) Responsável (Quem faz): CORCC.
e) Competência: Conhecimentos das normas internas.
f) Produto: Minuta do Termo de Convênio.
g) Duração: Não identificado;
h) Normativo:


Regulamento de Convênios;



PO 070 – Convênios (ABDI Convenente);



Portaria nº 424, de 30 de dezembro de 2016.

i) Infraestrutura e Recurso: MS Office e Módulo Protocolo – SIG.
5.2.11. Atividade 11 – Solicitar criação de conta bancária e contábil
a) Descrição (O que fazer): Solicitar criação de conta bancária e conta contábil para o
Convênio.
b) Entrada: Termo de Convênio.

GERENCIAMENTO DE PROCESSOS DE NEGÓCIO
Registro e Análise de Melhorias do Processo (TO BE) –
Gestão de Convênios
c) Regra (Como fazer): A CORCC enviará e-mail para a CONPAT e para a CORFI
solicitando a criação de contas contábil e bancária para o Convênio,
respectivamente.
d) Responsável (Quem faz): CORCC.
e) Competência: Conhecimento das normas internas.
f) Produto: E-mail com solicitação.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:


Regulamento de Convênios;



PO 070 – Convênios (ABDI Convenente);



Portaria nº 424, de 30 de dezembro de 2016.

i) Infraestrutura e Recurso: MS Office.
5.2.12. Atividade 12 – Criar conta contábil e financeira
a) Descrição (O que fazer): Criar conta contábil e conta financeira específicas para o
convênio no SIG.
b) Entrada: E-mail com solicitação.
c) Regra (Como fazer): A CONPAT cria uma conta contábil e uma conta financeira,
específicas e vinculadas entre si, nos Módulos Contabilidade e Financeiro,
respectivamente. No Módulo Estoque, cria um item específico com o nome
convênio vinculado à conta financeira que será utilizada no cadastramento do
convênio no Módulo Convênio.
d) Responsável (Quem faz): CONPAT.
e) Competência: Conhecimento em contabilidade e nos Módulos Contabilidade e
Financeiro do SIG.
f) Produto: Contas contábil e financeira criadas.
g) Duração: Não Identificado.
h) Normativo: N.A.
i) Infraestrutura e Recurso: MS Office e Módulo Contabilidade e Financeiro – SIG.
5.2.13. Atividade 13 – Solicitar abertura de Conta Bancária específica para o convênio
a) Descrição (O que fazer): Abrir conta Bancária específica para o convênio.
b) Entrada: E-mail com solicitação.
c) Regra (Como fazer): A CORFI recebe a comunicação da área de convênios e envia
documento ao Banco solicitando a abertura de conta para movimentação, conta de
investimento e conta poupança.

GERENCIAMENTO DE PROCESSOS DE NEGÓCIO
Registro e Análise de Melhorias do Processo (TO BE) –
Gestão de Convênios
O banco comunica a abertura da conta e retorna com o Termo de Responsabilidade
para assinatura dos responsáveis pelas movimentações bancárias da ABDI.
d) Responsável (Quem faz): CORFI.
e) Competência: Conhecimento na utilização do gerenciador financeiro.
f) Produto: Conta bancária criada.
g) Duração: até 7 dias úteis.
h) Normativo: N.A.
i) Infraestrutura e Recurso: Gerenciador Financeiro do banco, Internet.
5.2.14. Atividade 14 – Incluir informação de conta bancária no Termo de Convênio
a) Descrição (O que fazer): Incluir a informação de conta bancária criada para o
Convênio na Minuta.
b) Entrada: Informação da CORFI.
c) Regra (Como fazer): A CORCC recebe a informação da CORFI por e-mail e inclui na
Minuta do Termo de Convênio.
d) Responsável (Quem faz): CORCC.
e) Competência: Não identificado.
f) Produto: Termo de Convênio com informações completas.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:


Regulamento de Convênios;



PO 070 – Convênios (ABDI Convenente);



Portaria nº 424, de 30 de dezembro de 2016.

i) Infraestrutura e Recurso: MS Office.
5.2.15. Atividade 15 – Analisar Termo de Convênio
a) Descrição (O que fazer): Analisar a Minuta do Termo de Convênio.
b) Entrada: Minuta do Termo de Convênio.
c) Regra (Como fazer): A GERJUR analisa a documentação, a regularidade fiscal, a
vigência do convênio e os aspectos legais e emite parecer.
Após análise se a GERJUR verificar a necessidade de ajustes na minuta do termo de
convênio, será necessário submetê-las à entidade concedente e, somente após
anuência das partes, a GERJUR imprime duas vias do Termo de Convênio, chancela e
encaminha à GERGE.
d) Responsável (Quem faz): GERJUR.
e) Competência: Conhecimento das normas internas e jurídicas em convênios.

GERENCIAMENTO DE PROCESSOS DE NEGÓCIO
Registro e Análise de Melhorias do Processo (TO BE) –
Gestão de Convênios
f) Produto: Parecer Jurídico.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:


Regulamento de Convênios;



PO 070 – Convênios (ABDI Convenente)



Portaria nº 424, de 30 de dezembro de 2016.

i) Infraestrutura e Recurso: MS Office e Módulo Protocolo – SIG.
5.2.16. Atividade 16 – Encaminhar Documentação para deliberação da DIREX
a) Descrição (O que fazer): Encaminhar Memorando de deliberação de processo do
Convênio para assinatura da DIREX.
b) Entrada: Processo de Convênio com vias do Termo de Convênio.
c) Regra (Como fazer): A GERGE elabora memorando de deliberação para submeter a
formalização do Convênio à DIREX.
d) Responsável (Quem faz): GERGE.
e) Competência: Conhecimento das normas internas.
f) Produto: Memorando de Deliberação da DIREX.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:


Regulamento de Convênios;



PO 070 – Convênios (ABDI Convenente);



Portaria nº 424, de 30 de dezembro de 2016.

i) Infraestrutura e Recurso: MS Office e Módulo Protocolo do SIG.
5.2.17. Atividade 17 – Deliberar sobre o Convênio
a) Descrição (O que fazer): Decisão sobre a celebração de Convênio.
b) Entrada: Processo de Convênio.
c) Regra (Como fazer): O processo de Convênio é submetido à apreciação da DIREX e
são colhidas as assinaturas no memorando de Deliberação, no Plano de Trabalho e
no Termo de convênio.
d) Responsável (Quem faz): DIREX.
e) Competência: Conhecimento das normas internas.
f) Produto: Convênio assinado.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:


Regulamento de Convênios;

GERENCIAMENTO DE PROCESSOS DE NEGÓCIO
Registro e Análise de Melhorias do Processo (TO BE) –
Gestão de Convênios


PO 070 – Convênios (ABDI Convenente);



Portaria nº 424, de 30 de dezembro de 2016.

i) Infraestrutura e Recurso: Módulo Protocolo no SIG
5.2.18. Atividade 18 – Enviar Termo assinado para a Concedente
a) Descrição (O que fazer): Encaminhar, para assinatura da Instituição Concedente, as
duas vias do Termo de Convênio.
b) Entrada: Processo de Convênio.
c) Regra (Como fazer): A CORCC encaminha o Plano de Trabalho e Termo de Convênio
para assinatura do responsável da Instituição Concedente.
d) Responsável (Quem faz): CORCC.
e) Competência: Não identificado.
f) Produto: Plano de Trabalho e Termo de Convênio encaminhados.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:


Regulamento de Convênios;



PO 070 – Convênios (ABDI Convenente);



Portaria nº 424, de 30 de dezembro de 2016.

i) Infraestrutura e Recurso: Módulo Protocolo – SIG.
5.2.19. Atividade 19 – Assinar Termo de Convênio
a) Descrição (O que fazer): Assinar Plano de Trabalho e Termo de Convênio.
b) Entrada: Plano de Trabalho e Termo de Convênio.
c) Regra (Como fazer): O responsável pelo convênio na Instituição Concedente assina o
Plano de Trabalho e Termo de Convênio, devolvendo uma via de cada para a
Agência.
d) Responsável (Quem faz): Instituição Concedente.
e) Competência: Não identificado.
f) Produto: Plano de Trabalho e Termo de Convênio assinados.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:


Regulamento de Convênios;



PO 070 – Convênios (ABDI Convenente);



Portaria nº 424, de 30 de dezembro de 2016.

i) Infraestrutura e Recurso: Módulo Protocolo – SIG.

GERENCIAMENTO DE PROCESSOS DE NEGÓCIO
Registro e Análise de Melhorias do Processo (TO BE) –
Gestão de Convênios
5.2.20. Atividade 20 – Publicar no DOU
a) Descrição (O que fazer): Publicar a celebração do convênio no Diário Oficial da
União – DOU.
b) Entrada: Documentação do Convênio assinado.
c) Regra (Como fazer): A Instituição Concedente, sendo Órgão Federal, publicará a
celebração do Convênio no DOU.
d) Responsável (Quem faz): Instituição Concedente.
e) Competência: N.A.
f) Produto: Convênio publicado no DOU.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: N.A.
i) Infraestrutura e Recurso: N.A.
5.2.21. Atividade 21 – Informar Dados Bancários do Convênio
a) Descrição (O que fazer): Informar a CORFI os dados bancários do Convênio.
b) Entrada: Publicação do DOU.
c) Regra (Como fazer): A CORCC consulta no DOU os dados bancários do convênio e
informa, por e-mail, para a CORFI.
d) Responsável (Quem faz): CORCC.
e) Competência: conhecimento das normas internas.
f) Produto: E-mail.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:


Regulamento de Convênios;



PO 070 – Convênios (ABDI Convenente);



Portaria nº 424, de 30 de dezembro de 2016.

i) Infraestrutura e Recurso: MS Office, Internet.

5.2.22. Atividade 22 – Criar Conta contábil e Financeira no SIG (Convênio com Órgão
Federal) – Idem atividade 12
5.2.23. Atividade 23 – Apresentar documentação ao banco para movimentação do
recurso
a) Descrição (O que fazer): Apresentar documentos ao banco para movimentação do
recurso.
b) Entrada: E-mail da CORCC.

GERENCIAMENTO DE PROCESSOS DE NEGÓCIO
Registro e Análise de Melhorias do Processo (TO BE) –
Gestão de Convênios
c) Regra (Como fazer): A CORFI recebe a comunicação da área de convênios e envia
documento ao Banco solicitando a abertura de conta para movimentação, conta de
investimento e conta poupança.
O banco comunica a abertura da conta e retorna com o Termo de Responsabilidade
para assinatura dos responsáveis pelas movimentações bancárias.
Todo o processo é realizado eletronicamente no sistema do SICONV.
d) Responsável (Quem faz): CORFI.
e) Competência: Conhecimento na utilização do gerenciador financeiro e SICONV.
f) Produto: Conta bancária criada.
g) Duração: até 7 dias úteis.
h) Normativo: N.A.
i) Infraestrutura e Recurso: Gerenciador Financeiro do banco, Internet.
5.2.24. Atividade 24 – Informar o Gestor sobre início da Execução do Convênio
a) Descrição (O que fazer): Informar ao Gestor do convênio o início da sua execução.
b) Entrada: Conta bancária do Convênio ativa.
c) Regra (Como fazer): Após a assinatura do Termo de Convênio pelas partes
envolvidas, e a conta bancária ativa, a CORCC informa ao Gestor do Convênio para
iniciar as atividades descritas no Plano de Trabalho.
d) Responsável (Quem faz): CORCC.
e) Competência: Conhecimento das normas internas.
f) Produto: E-mail.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:


Regulamento de Convênios;



PO 070 – Convênios (ABDI Convenente);



Portaria nº 424, de 30 de dezembro de 2016.

i) Infraestrutura e Recurso: MS Office, Internet.
5.2.25. Atividade 25 – Providenciar Contratação Previstas
a) Descrição (O que fazer): Providenciar os pedidos das contratações previstos no
Plano de Trabalho do Convênio.
b) Entrada: Termo de Convênio e Plano de trabalho.
c) Regra (Como fazer): O Gestor do convênio elabora o termo de referência para cada
contratação prevista no Plano de trabalho do Convênio, conforme Regulamento de
Licitações e Contratos da ABDI.

GERENCIAMENTO DE PROCESSOS DE NEGÓCIO
Registro e Análise de Melhorias do Processo (TO BE) –
Gestão de Convênios
Caso a Instituição concedente seja um Órgão público, o Gestor do convênio deve
encaminhar o Termo de Referência para sua aprovação.
d) Responsável (Quem faz): Gestor do Convênio.
e) Competência: Conhecimento das normas internas.
f) Produto: Termo de Referência ou Requisição de proposta comercial.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:


Regulamento de Convênios;



Regulamento de Licitações e Contratos – ABDI;



PO 070 – Convênios (ABDI Convenente);



Portaria nº 424, de 30 de dezembro de 2016.

i) Infraestrutura e Recurso: MS Office, Módulo Protocolo - SIG.
5.2.26. Atividade 26 – Aprovar documento para contratação
a) Descrição (O que fazer): Aprovar documento de contratação de serviços para
execução do Convênio.
b) Entrada: Termo de referência ou Requisição de Proposta Comercial.
c) Regra (Como fazer): A Instituição Concedente, Órgão Público, analisa o Termo de
Referência – TR, inserido no SICONV, avaliando se está de acordo com as
especificações do serviço a ser contratado e sua pertinência ao previsto no Plano de
Trabalho do Convênio. A resposta sobre sua análise também será obtida via SICONV.
d) Responsável (Quem faz): Instituição Externa (Concedente).
e) Competência: Conhecimento do SICONV.
f) Produto: Termo de Referência Aprovado.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: N.A.
i) Infraestrutura e Recurso: Internet.
5.2.27. Atividade 27 – Iniciar processo licitatório – Gestão de Contratações de Bens e
Serviços
a) Descrição (O que fazer): Iniciar processo licitatório para contratação de serviços.
b) Entrada: Termo de Referência.
c) Regra (Como fazer): A CORCC realiza licitação conforme Regulamento de Licitações
e Contratos.
d) Responsável (Quem faz): CORCC.
e) Competência: Conhecimento das normas de contratação.

GERENCIAMENTO DE PROCESSOS DE NEGÓCIO
Registro e Análise de Melhorias do Processo (TO BE) –
Gestão de Convênios
f) Produto: Contrato com empresa fornecedora de serviços.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:

i)



PO 072 – Contratação de Bens e Serviços;



Regulamento de Licitações e Contratos;



Portaria nº 424, de 30 de dezembro de 2016.

Infraestrutura e Recurso: SIG – Módulo de Compras, Módulo de Licitações e Módulo
de Contrato, Módulo Protocolo e MS Office.

5.2.28. Atividade 28 – Registar Processo de Contratação no SICONV
a) Descrição (O que fazer): Registrar todo o processo de contratação da empresa
prestadora de serviços no SICONV.
b) Entrada: Processo de licitação para contratação dos serviços.
c) Regra (Como fazer): A CORCC, juntamente com o gestor do convênio, acessa a
plataforma do SICONV e inclui os documentos digitalizados como anexos para
compor o histórico do Convênio e comprovar a contratação conforme Plano de
Trabalho.
d) Responsável (Quem faz): CORCC e Área Técnica.
e) Competência: Conhecimento do SICONV.
f) Produto: Convênio atualizado no SICONV.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:


Regulamento de Convênios;



PO 070 – Convênios (ABDI Convenente);



Portaria nº 424, de 30 de dezembro de 2016.

i) Infraestrutura e Recurso: Internet.
5.2.29. Atividade 29 – Informar início da Execução do Contrato
a) Descrição (O que fazer): Informar ao Gestor do Convênio sobre a celebração do
contrato.
b) Entrada: Contrato assinado.
c) Regra (Como fazer): A CORCC informa ao Gestor do Convênio sobre a celebração do
contrato para que o Gestor acompanhe as entregas conforme estabelecido no
contrato.
d) Responsável (Quem faz): CORCC.
e) Competência: Conhecimento das normas internas.

GERENCIAMENTO DE PROCESSOS DE NEGÓCIO
Registro e Análise de Melhorias do Processo (TO BE) –
Gestão de Convênios
f) Produto: E-mail com o contrato assinado digitalizado.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:


Regulamento de Convênios;



PO 070 – Convênios (ABDI Convenente);



Portaria nº 424, de 30 de dezembro de 2016.

i) Infraestrutura e Recurso: Internet.
5.2.30. Atividade 30 – Executar Convênio e os contratos firmados
a) Descrição (O que fazer): Executar convênio e os contratos decorrentes.
b) Entrada: Processo do Convênio e processos das contratações.
c) Regra (Como fazer): O Gestor do Convênio deve gerir os contratos oriundos do
convênio, acompanhando e fiscalizando sua execução junto aos contratados.
d) Responsável (Quem faz): Área Técnica.
e) Competência: Conhecimento das normas internas.
f) Produto: N.A.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:


PO 072 – Contratação de Bens e Serviços;



PO 070 – Convênios (ABDI Convenente);



Regulamento de Licitações e Contratos;



Regulamento de Convênios;



Portaria nº 424, de 30 de dezembro de 2016.

i) Infraestrutura e Recurso: N.A.
5.2.31. Atividade 31 – Receber Notas Fiscais
a) Descrição (O que fazer):


Conferir material entregue (produto);



Atestar Nota Fiscal;



Encaminhar para pagamento.

b) Entrada: Nota Fiscal e produto.

c) Regra (Como fazer): o Gestor do Convênio confere se o material entregue está de
acordo com o contratado, se os valores estão corretos, atesta a Nota Fiscal e
encaminha para pagamento.
d) Responsável (Quem faz): Área Técnica.
e) Competência: Conhecimento das normas internas.

GERENCIAMENTO DE PROCESSOS DE NEGÓCIO
Registro e Análise de Melhorias do Processo (TO BE) –
Gestão de Convênios
f) Produto: Nota Fiscal atestada.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:


PO 072 – Contratação de Bens e Serviços;



Regulamento de Licitações e Contratos;



Portaria nº 424, de 30 de dezembro de 2016.

i) Infraestrutura e Recurso: SIG – Módulo Protocolo.
5.2.32. Atividade 32 – Registrar Notas Fiscais no SIG Módulo Contratos - Gestão de
Contratações de Bens e Serviços
a) Descrição (O que fazer): Cadastrar nota fiscal no módulo de Contratos.
b) Entrada: Nota fiscal.
c) Regra (Como fazer): A CORCC acessa o módulo Contratos, seleciona o contrato
referente à nota fiscal apresentada e cadastra as informações.
d) Responsável (Quem faz): CORCC.
e) Competência: Conhecimento do módulo Contratos.
f) Produto: Nota fiscal cadastrada.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: PO 072 – Contratações de Bens e Serviços.
i) Infraestrutura e Recurso: Módulo Contratos - SIG.

5.2.33. Atividade 33 – Identificar o Convênio na NF
a) Descrição (O que fazer): Identificar o Convênio na Nota Fiscal.
b) Entrada: Nota Fiscal.
c) Regra (Como fazer): A CORCC identifica a nota fiscal com o número do Convênio por
meio de carimbo e encaminha para a CONPAT.
d) Responsável (Quem faz): CORCC.
e) Competência: Conhecimento sobre os convênios vigentes.
f) Produto: Nota Fiscal identificada.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: N.A.
i) Infraestrutura e Recurso: Internet e Módulo Protocolo - SIG.
5.2.34. Atividade 34 – Realizar Recebimento Físico/Fiscal
a) Descrição (O que fazer):


Receber documento no Módulo Protocolo – SIG;

GERENCIAMENTO DE PROCESSOS DE NEGÓCIO
Registro e Análise de Melhorias do Processo (TO BE) –
Gestão de Convênios


Realizar análise contábil;



Calcular tributos;



Registrar impostos retidos.



Realizar recebimento físico/fiscal

b) Entrada: Nota fiscal identificada.
c) Regra (Como fazer): A CONPAT recebe os documentos no Módulo Protocolo. A
CONPAT faz a análise contábil da nota fiscal, registra eventuais tributos a serem
retidos no pagamento da nota e registra no módulo Contabilidade
Realiza no Módulo Estoque o Recebimento Físico informando o número da nota
fiscal, e no campo “Operação” seleciona a opção referente ao serviço. Realiza o
Recebimento Fiscal informando no campo o tipo de documento e no campo
“Histórico” descreve para qual contrato e convênio será realizado o pagamento e
qual o documento é referente. O Sistema de Gestão gera a Autorização de
Pagamento (AP) de forma automática, e a documentação física é encaminhada à
CORFI para providenciar a transferência do recurso para a conta do Convenente.
d) Responsável (Quem faz): CONPAT.
e) Competência: Conhecimentos contábeis.
f) Produto: Cálculos realizados e informados.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: PO 072 – Contratações de Bens e Serviços.
i) Infraestrutura e Recurso: SIG - Módulo Contabilidade.

5.2.35. Atividade 35 – Registrar Notas Fiscais e tributos no SICONV
a) Descrição (O que fazer): Registrar Nota Fiscal e tributos no SICONV.
b) Entrada: Nota Fiscal.
c) Regra (Como fazer): A CORCC acessa a plataforma do SICONV e inclui a Nota Fiscal e
os tributos digitalizados como anexo para compor o histórico do Convênio e
comprovar o pagamento conforme contratado.
d) Responsável (Quem faz): CORCC.
e) Competência: Conhecimento do SICONV.
f) Produto: Convênio atualizado no SICONV.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:


Regulamento de Convênios;



PO 070 – Convênios (ABDI Convenente);



Portaria nº 424, de 30 de dezembro de 2016.

GERENCIAMENTO DE PROCESSOS DE NEGÓCIO
Registro e Análise de Melhorias do Processo (TO BE) –
Gestão de Convênios
i) Infraestrutura e Recurso: Internet.

5.2.36. Atividade 36 – Verificar Disponibilidade Orçamentária e atestar NFs
a) Descrição (O que fazer): Verificar se existe orçamento no projeto ou na Agência.
b) Entrada: Nota Fiscal.
c) Regra (Como fazer): A CPLAN analisa o processo e verifica se existe previsão
orçamentária para pagamento na Nota Fiscal.
d) Responsável (Quem faz): CPLAN.
e) Competência: Conhecimento do Plano Orçamentário da Agência.
f) Produto: Nota Fiscal Validada.
g) Duração: 2 dias úteis.
h) Normativo: N.A.
i) Infraestrutura e Recurso: Módulo Protocolo e Módulo Orçamento – SIG.
5.2.37. Atividade 37 – Efetuar Pagamento – Gestão Financeira
a) Descrição (O que fazer):


Receber documentação física e no módulo Protocolo;



Conferir documentação;



Verificar regularidade fiscal do fornecedor/contratado.

b) Entrada:


Processo do Contrato com Nota fiscal, boleto ou fatura;



Guias de impostos retidos.

c) Regra (Como fazer): A CORFI recebe a documentação física e no módulo Protocolo.
Confere os dados da instituição e dados bancários para pagamento, verifica e
imprime as certidões de regularidade fiscal.
Efetua a conferência das informações da Autorização de Pagamento (AP) da NF, tais
como, líquido para pagamento, tributos e cadastro do fornecedor e imprime as AP’s
dos tributos, efetua o lançamento da despesa no gerenciador financeiro do banco
para pagamento.
d) Responsável (Quem faz): CORFI.
e) Competência: Conhecimento na utilização do gerenciador financeiro.
f) Produto: Comprovante de pagamento.
g) Duração: até 3 dias úteis.
h) Normativo: PO 072 – Contratações de Bens e Serviços.
i) Infraestrutura e Recurso: Internet, Gerenciador Financeiro do banco, Módulo
Financeiro e Módulo Protocolo- SIG.

GERENCIAMENTO DE PROCESSOS DE NEGÓCIO
Registro e Análise de Melhorias do Processo (TO BE) –
Gestão de Convênios
5.2.38. Atividade 38 – Enviar Cópia dos Comprovantes de Pagamento no caso de não ser
OBTV
a) Descrição (O que fazer): Enviar comprovante de pagamento para a CORCC, no caso
de não ser OBTV.
b) Entrada: Comprovante de pagamento.
c) Regra (Como fazer): A CORFI envia cópia do comprovante de pagamento para a
CORCC, em caso de não ser OBTV - Ordem Bancária de Transferências Voluntária.
Nos casos de OBTV, a CORCC acessa o comprovante de pagamento no SICONV.
d) Responsável (Quem faz): CORFI.
e) Competência: Conhecimento do SICONV, acesso à conta bancária.
f) Produto: Comprovante de pagamento enviado.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: PO 072 – Contratações de Bens e Serviços.
i) Infraestrutura e Recurso: Módulo Protocolo - SIG
5.2.39. Atividade 39 – Inserir Informações de Pagamento no SICONV
a) Descrição (O que fazer): Inserir comprovante de pagamento no SICONV.
b) Entrada: Comprovante de pagamento.
c) Regra (Como fazer): Para convênio com Órgão Federal, a CORCC acessa a plataforma
do SICONV e inclui o comprovante de pagamento digitalizado para compor o
histórico do Convênio.
d) Responsável (Quem faz): CORCC.
e) Competência: Conhecimento do SICONV.
f) Produto: Convênio atualizado no SICONV.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:


Regulamento de Convênios;



PO 070 – Convênios (ABDI Convenente);



Portaria nº 424, de 30 de dezembro de 2016.

i) Infraestrutura e Recurso: Internet e Módulo Protocolo - SIG
5.2.40. Atividade 40 – Solicitar Ajustes no Plano de Trabalho
a) Descrição (O que fazer): Solicitar ajustes no Plano de trabalho.
b) Entrada: Necessidade de ajuste.

GERENCIAMENTO DE PROCESSOS DE NEGÓCIO
Registro e Análise de Melhorias do Processo (TO BE) –
Gestão de Convênios
c) Regra (Como fazer): Ao identificar uma necessidade de ajuste no Plano de Trabalho
do Convênio, o Gestor encaminha documento solicitando a sua alteração para a
Instituição Concedente.
Caso seja Órgão Federal, o Gestor, juntamente com a CORCC, providenciará a
inserção do pedido de ajuste no SICONV.
d) Responsável (Quem faz): Área Técnica.
e) Competência: Conhecimento das normas internas.
f) Produto: Solicitação de ajuste.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:


Regulamento de Convênios;



PO 070 – Convênios (ABDI Convenente);



Portaria nº 424, de 30 de dezembro de 2016.

i) Infraestrutura e Recurso: Internet e Módulo Protocolo – SIG.
5.2.41. Atividade 41 – Aprovar ajustes
a) Descrição (O que fazer): Autorizar ajustes no Plano de Trabalho.
b) Entrada: Solicitação de ajuste.
c) Regra (Como fazer): A Instituição Concedente analisa a solicitação de ajuste e,
estando de acordo, responde ao Gestor do Convênio positivamente.
d) Responsável (Quem faz): Instituição Concedente.
e) Competência: N.A.
f) Produto: Solicitação de ajuste aprovada.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: N.A.
i) Infraestrutura e Recurso: Internet.
5.2.42. Atividade 42 – Inserir Solicitação de ajustes no SICONV
a) Descrição (O que fazer): Inserir Solicitação de Ajuste no SICONV.
b) Entrada: Solicitação de ajuste.
c) Regra (Como fazer): A CORCC, juntamente com o gestor do convênio, acessa o
sistema do SICONV e cadastra a solicitação de ajuste do Convênio, anexa os
documentos necessários e aguarda a aprovação do Órgão Federal, Instituição
Concedente.
d) Responsável (Quem faz): CORCC e Área Técnica.
e) Competência: Acesso ao SICONV.

GERENCIAMENTO DE PROCESSOS DE NEGÓCIO
Registro e Análise de Melhorias do Processo (TO BE) –
Gestão de Convênios
f) Produto: Ajuste do Convênio cadastrado no SICONV.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:


Regulamento de Convênios;



PO 070 – Convênios (ABDI Convenente);



Portaria nº 424, de 30 de dezembro de 2016.

i) Infraestrutura e Recurso: Internet.
5.2.43. Atividade 43 – Liberar SICONV para Ajustes
a) Descrição (O que fazer): Aprovar Solicitação de ajuste e liberar SICONV para
alteração.
b) Entrada: Solicitação de Ajuste do Convênio no SICONV.
c) Regra (Como fazer): A Instituição acessa o SICONV, verifica a solicitação e libera o
sistema para alteração do Convênio.
d) Responsável (Quem faz): Instituição Externa (Concedente).
e) Competência: Não identificado.
f) Produto: SICONV liberado para ajuste.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: N. A.
i) Infraestrutura e Recurso: Internet.
5.2.44. Atividade 44 – Efetuar Ajustes no SICONV
a) Descrição (O que fazer): Efetuar alterações do Convênio no SICONV.
b) Entrada: SICONV liberado para ajuste.
c) Regra (Como fazer): A CORCC, juntamente com o gestor do convênio, acessa o
SICONV, efetua a alteração do Convênio e aguarda a aprovação da Instituição
Concedente.
d) Responsável (Quem faz): CORCC.
e) Competência: Acesso ao SICONV.
f) Produto: Ajuste cadastrado.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:


Regulamento de Convênios;



PO 070 – Convênios (ABDI Convenente);



Portaria nº 424, de 30 de dezembro de 2016.

i) Infraestrutura e Recurso: Internet.

GERENCIAMENTO DE PROCESSOS DE NEGÓCIO
Registro e Análise de Melhorias do Processo (TO BE) –
Gestão de Convênios
5.2.45. Atividade 45 – Aprovar Alterações no SICONV
a) Descrição (O que fazer): Aprovar Solicitação de ajuste no SICONV.
b) Entrada: Ajuste do Convênio cadastrado no SICONV.
c) Regra (Como fazer): A Instituição acessa o SICONV, verifica as alterações realizadas e
aprova a proposta para continuidade do Convênio.
d) Responsável (Quem faz): Instituição Externa (Concedente).
e) Competência: Não identificado.
f) Produto: Ajuste aprovado.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: N.A.
i) Infraestrutura e Recurso: Internet.
5.2.46. Atividade 46 – Informar Área Técnica sobre a Aprovação dos Ajustes
a) Descrição (O que fazer): Informar o gestor do convênio sobre a aprovação do ajuste
do convênio.
b) Entrada: Ajuste aprovado.
c) Regra (Como fazer): A CORCC envia e-mail ao gestor do convênio informando da
aprovação do ajuste do Convênio no SICONV.
d) Responsável (Quem faz): CORCC.
e) Competência: Não identificado.
f) Produto: E-mail informativo.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:


Regulamento de Convênios;



PO 070 – Convênios (ABDI Convenente);



Portaria nº 424, de 30 de dezembro de 2016.

i) Infraestrutura e Recurso: MS Office.
5.2.47. Atividade 47 – Executar Convênio - Idem atividade 30

5.2.48. Atividade 48 – Solicitar aditivo
a) Descrição (O que fazer): Elaborar documentos para a solicitação de aditivo ao
Convênio.
b) Entrada: Necessidade de acréscimo ou diminuição do valor total do convênio ou
prorrogação de prazo para conclusão do Convênio.

GERENCIAMENTO DE PROCESSOS DE NEGÓCIO
Registro e Análise de Melhorias do Processo (TO BE) –
Gestão de Convênios
c) Regra (Como fazer): O Gestor do Convênio identifica a necessidade de acréscimo ou
diminuição do valor total do convênio ou prorrogação de prazo para conclusão do
Convênio e elabora o Ofício apresentando a proposta para a Instituição concedente
e demais documentos que forem necessários.
d) Responsável (Quem faz): Área Técnica.
e) Competência: Conhecimento do tema do convênio/projeto.
f) Produto:


Ofício;



Nota Técnica;



Novo Plano de Trabalho;



Orçamentos;



Termo de referência ou RPC.

g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:


Regulamento de Convênios;



PO 070 – Convênios (ABDI Convenente);



Portaria nº 424, de 30 de dezembro de 2016.

i) Infraestrutura e Recurso: MS Office.
5.2.49. Atividade 49 – Inserir solicitação de Aditivo no SICONV
a) Descrição (O que fazer): Inserir a solicitação de Aditivo no SICONV
b) Entrada: Ofício.
c) Regra (Como fazer): A CORCC, juntamente com o gestor do convênio, insere as
informações contidas no Ofício de solicitação de Aditivo no SICONV, e envia via
sistema o pedido de Aditivo.
d) Responsável (Quem faz): Área Técnica e CORCC.
e) Competência: Conhecimento das normas internas.
f) Produto: Solicitação de Aditivo no SICONV
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:


Regulamento de Convênios;



PO 070 – Convênios (ABDI Convenente);



Portaria nº 424, de 30 de dezembro de 2016.

i) Infraestrutura e Recurso: MS Office.
5.2.50. Atividade 50 – Analisar Aditivo e elaborar minuta do Aditivo

GERENCIAMENTO DE PROCESSOS DE NEGÓCIO
Registro e Análise de Melhorias do Processo (TO BE) –
Gestão de Convênios
a) Descrição (O que fazer): Analisar solicitação e elaborar minuta do Aditivo.
b) Entrada: Ofício ou Solicitação Aditivo no SICONV.
c) Regra (Como fazer): A Instituição concedente analisa o pedido de Aditivo ao
Convênio, e estando de acordo, elabora a minuta do Termo Aditivo e envia para o
gestor do convênio e para a CORCC.
d) Responsável (Quem faz): Instituição Externa (Concedente).
e) Competência: N.A.
f) Produto: Minuta do Termo Aditivo.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:


Regulamento de Convênios;



PO 070 – Convênios (ABDI Convenente);



Portaria nº 424, de 30 de dezembro de 2016.

i) Infraestrutura e Recurso: MS Office, Internet.

5.2.51. Atividade 51 – Analisar instrução do processo
a) Descrição (O que fazer): Conferir as informações/dados na Minuta do Termo
Aditivo.
b) Entrada: Minuta do Termo Aditivo do Convênio.
c) Regra (Como fazer): A CORCC verifica a instrução do processo, os dados inseridos no
termo e se os documentos estão de acordo com o Regulamento de Convênios da
ABDI, e quando necessário solicita informações complementares às áreas técnica,
financeira e a Instituição Concedente.
d) Responsável (Quem faz): CORCC.
e) Competência: Conhecimentos das normas internas e legislação.
f) Produto: Minuta do Termo Aditivo de Convênio.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:


Regulamento de Convênios;



PO 070 – Convênios (ABDI Convenente);



Portaria nº 424, de 30 de dezembro de 2016.

i) Infraestrutura e Recurso: MS Office e Módulo Protocolo – SIG.
5.2.52. Atividade 52 – Analisar Legalidade do Aditivo e da Minuta do Termo Aditivo

GERENCIAMENTO DE PROCESSOS DE NEGÓCIO
Registro e Análise de Melhorias do Processo (TO BE) –
Gestão de Convênios
a) Descrição (O que fazer): Analisar legalidade do Aditivo e da Minuta do Termo
Aditivo do Convênio.
b) Entrada: Minuta do Termo Aditivo de Convênio.
Regra (Como fazer): A GERJUR analisa a documentação, a regularidade fiscal, os
aspectos legais do aditivo, realiza ajustes se for necessário, imprime duas vias do
termo aditivo e as chancelas. Encaminha à GERGE para providenciar a deliberação
pela DIREX.
c) Responsável (Quem faz): GERJUR.
d) Competência: Conhecimento das normas internas e jurídico em convênio.
e) Produto: Parecer Jurídico.
f) Duração: Não identificado.
g) Normativo:


Regulamento de Convênios;



PO 070 – Convênios (ABDI Convenente);



Portaria nº 424, de 30 de dezembro de 2016.

h) Infraestrutura e Recurso: MS Office e Módulo Protocolo – SIG.
5.2.53. Atividade 53 – Encaminhar para deliberação
a) Descrição (O que fazer): Encaminhar Memorando de deliberação e processo do
Convênio para assinatura da DIREX.
b) Entrada: Processo de Convênio com vias do Termo Aditivo do Convênio.
c) Regra (Como fazer): A GERGE elabora memorando de deliberação para submeter o
Processo de aditamento do Convênio à DIREX.
d) Responsável (Quem faz): GERGE.
e) Competência: Conhecimento das normas internas e legislação.
f) Produto: Memorando de Deliberação da DIREX.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:


Regulamento de Convênios;



PO 070 – Convênios (ABDI Convenente);



Portaria nº 424, de 30 de dezembro de 2016.

i) Infraestrutura e Recurso: MS Office.
5.2.54. Atividade 54 – Deliberar sobre o Termo Aditivo
a) Descrição (O que fazer): Deliberação sobre os documentos para a celebração do
Termo Aditivo.

GERENCIAMENTO DE PROCESSOS DE NEGÓCIO
Registro e Análise de Melhorias do Processo (TO BE) –
Gestão de Convênios
b) Entrada: Processo de Convênio.
c) Regra (Como fazer): O Processo de Convênio é submetido juntamente com toda
documentação necessária para celebração do Termo Aditivo do Convênio para a
DIREX, que após deliberação, assina o memorando e o Termo Aditivo.
d) Responsável (Quem faz): DIREX.
e) Competência: Conhecimento das normas internas e legislação.
f) Produto: Termo Aditivo do Convênio assinado.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:


Regulamento de Convênios;



PO 070 – Convênios (ABDI Convenente);



Portaria nº 424, de 30 de dezembro de 2016.

i) Infraestrutura e Recurso: N.A.
5.2.55. Atividade 55 – Encaminhar Documentação para Concedente
a) Descrição (O que fazer): Encaminhar as duas vias do Termo Aditivo para assinatura
da Instituição Concedente.
b) Entrada: Processo de Convênio.
c) Regra (Como fazer): A CORCC encaminha para a Instituição Concedente o Plano de
Trabalho Provisório e o Termo Aditivo do Convênio para assinatura.
d) Responsável (Quem faz): CORCC.
e) Competência: N. A.
f) Produto: Plano de Trabalho provisório e Termo Aditivo do Convênio encaminhados.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:


Regulamento de Convênios;



PO 070 – Convênios (ABDI Convenente);



Portaria nº 424, de 30 de dezembro de 2016.

i) Infraestrutura e Recurso: Módulo Protocolo – SIG.
5.2.56. Atividade 56 – Assinar Termo Aditivo
a) Descrição (O que fazer): Assinar Termo Aditivo do Convênio.
b) Entrada: Plano de Trabalho Provisório e Termo Aditivo do Convênio.
c) Regra (Como fazer): O responsável pelo convênio na Instituição Concedente assina o
Plano de Trabalho alterado e respectivo Termo Aditivo do Convênio, devolvendo
uma via de cada para a ABDI.

GERENCIAMENTO DE PROCESSOS DE NEGÓCIO
Registro e Análise de Melhorias do Processo (TO BE) –
Gestão de Convênios
d) Responsável (Quem faz): Instituição Concedente.
e) Competência: Não identificado.
f) Produto: Termo Aditivo do Convênio assinado.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:


Regulamento de Convênios;



PO 070 – Convênios (ABDI Convenente);



Portaria nº 424, de 30 de dezembro de 2016.

i) Infraestrutura e Recurso: Módulo Protocolo – SIG.
5.2.57. Atividade 57 – Publicar no DOU
a) Descrição (O que fazer): Publicar a celebração do Termo Aditivo do convênio no
Diário Oficial da União – DOU.
b) Entrada: Termo Aditivo assinado.
c) Regra (Como fazer): A Instituição Concedente, sendo Órgão Federal, publicará a
celebração do Termo Aditivo do Convênio no DOU.
d) Responsável (Quem faz): Instituição Concedente Órgão Público.
e) Competência: N.A.
f) Produto: Termo Aditivo publicado no DOU.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: N.A.
i) Infraestrutura e Recurso: N.A.
5.2.58. Atividade 58 – Devolver Termo Aditivo Assinado
a) Descrição (O que fazer): Devolver uma via do Termo Aditivo para a ABDI.
b) Entrada: Termo Aditivo assinado.
c) Regra (Como fazer): Após a assinatura do Termo Aditivo e publicação no DOU, a
Instituição Concedente deve enviar uma via do Termo Aditivo para a ABDI.
d) Responsável (Quem faz): Instituição Externa (Concedente).
e) Competência: N.A.
f) Produto: Uma via do Termo Aditivo enviado.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: N.A.
i) Infraestrutura e Recurso: N.A.
5.2.59. Atividade 59 – Ajustar Plano de Trabalho definitivo no SICONV

GERENCIAMENTO DE PROCESSOS DE NEGÓCIO
Registro e Análise de Melhorias do Processo (TO BE) –
Gestão de Convênios
a) Descrição (O que fazer): Efetuar ajustes no Plano de Trabalho do Convênio no
SICONV.
b) Entrada: SICONV liberado para ajuste.
c) Regra (Como fazer): A CORCC acessa o SICONV, e efetua a alteração do Plano de
Trabalho do Convênio no SICONV, e envia para a aprovação na Instituição
Concedente.
d) Responsável (Quem faz): CORCC.
e) Competência: Acesso ao SICONV.
f) Produto: Ajuste no cadastrado.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:


Regulamento de Convênios;



PO 070 – Convênios (ABDI Convenente);



Portaria nº 424, de 30 de dezembro de 2016.

i) Infraestrutura e Recurso: Internet.

5.2.60. Atividade 60 – Aprovar Alterações no SICONV
a) Descrição (O que fazer): Aprovar alterações no SICONV.
b) Entrada: Ajuste do Termo Aditivo cadastrado no SICONV.
c) Regra (Como fazer): A Instituição acessa o SICONV, verifica as alterações realizadas e
aprova a proposta para continuidade do Convênio.
d) Responsável (Quem faz): Instituição Externa (Concedente).
e) Competência: Não identificado.
f) Produto: Alterações aprovadas.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: N.A.
i) Infraestrutura e Recurso: Internet.
5.2.61. Atividade 61 – Informar Área Técnica sobre Aprovação
a) Descrição (O que fazer): Informar o gestor do convênio sobre a aprovação das
alterações decorrentes do Termo Aditivo do convênio.
b) Entrada: Alterações aprovadas.
c) Regra (Como fazer): A CORCC envia e-mail ao gestor do convênio informando da
aprovação das alterações decorrentes do Termo Aditivo do convênio no SICONV.
d) Responsável (Quem faz): CORCC.

GERENCIAMENTO DE PROCESSOS DE NEGÓCIO
Registro e Análise de Melhorias do Processo (TO BE) –
Gestão de Convênios
e) Competência: Não identificado.
f) Produto: E-mail informativo.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:


Regulamento de Convênios;



PO 070 – Convênios (ABDI Convenente);



Portaria nº 424, de 30 de dezembro de 2016.

i) Infraestrutura e Recurso: MS Office.
5.2.62. Atividade 62 – Executar Convênio - Idem atividade 30
5.2.63. Atividade 63 – Solicitar Prestação de Contas
a) Descrição (O que fazer): Solicitar documentos para a prestação de contas.
b) Entrada: Processo do convênio.
c) Regra (Como fazer): A CORCC solicita ao Gestor a emissão do relatório de
cumprimento do objeto do Convênio e os relatórios de execução física, e solicita à
CORFI o recolhimento dos saldos financeiros do convênio.
d) Responsável (Quem faz): CORCC.
e) Competência: Conhecimento das normas internas.
f) Produto: E-mail solicitando prestação de contas.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:


Regulamento de Convênios;



PO 070 – Convênios (ABDI Convenente);



Portaria nº 424, de 30 de dezembro de 2016.

i) Infraestrutura e Recurso: Módulo de Convênio e Protocolo – SIG.
5.2.64. Atividade 64 – Providenciar Relatórios de Cumprimento do Convênio
a) Descrição (O que fazer):


Providenciar Relatórios de Cumprimento do Convênio;



Enviar Relatórios e Documentos Comprobatórios.

b) Entrada: E-mail solicitando prestação de contas.
c) Regra (Como fazer): O Gestor do Convênio providencia o relatório de cumprimento
do Objeto do Convênio e relatórios de execução física entregues ao longo do
Convênio, e os encaminha para a CORCC.

GERENCIAMENTO DE PROCESSOS DE NEGÓCIO
Registro e Análise de Melhorias do Processo (TO BE) –
Gestão de Convênios
Em caso de Órgão Federal, o processo é realizado pelo SICONV, sendo necessário
utilizar o formato específico do sistema.
d) Responsável (Quem faz): Área Técnica.
e) Competência: Conhecimento das normas internas e legislação.
f) Produto:


Relatório de Cumprimento do Convênio;



Relatórios de execução física.

g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:


Regulamento de Convênios;



PO 070 – Convênios (ABDI Convenente);



Portaria nº 424, de 30 de dezembro de 2016.

i) Infraestrutura e Recurso: MS Office.
5.2.65. Atividade 65 – Recolher Saldos Financeiros
a) Descrição (O que fazer):


Recolher saldos financeiros e aplicações;



Enviar Comprovantes.

b) Entrada: Processo de convênio com Memorando da CORCC.
c) Regra (Como fazer): A CORFI, de posse do processo com o Memorando de
solicitação da CORCC, no caso de convênio com Órgão Federal, por meio do SICONV,
autoriza a operação de “Resgate Total de Aplicação” e providencia, junto ao
Ordenador de despesa a autorização para conclusão da operação financeira.
Caso o convênio seja com Instituição Privada, a CORFI realiza o resgate do saldo das
aplicações por meio do gerenciador financeiro do Banco e transfere os recursos
diretamente à instituição concedente.
Anexa o comprovante de depósito no processo e efetua a devolução à CORCC para
continuidade do processo de prestação de contas.
d) Responsável (Quem faz): CORFI.
e) Competência: Conhecimento do SICONV e legislação específica sobre a gestão de
convênios.
f) Produto: Comprovante de depósito.
g) Duração: Até 5 dias úteis.
h) Normativo: Legislação sobre convênios.
i) Infraestrutura e Recurso: Internet, Gerenciador Financeiro do Banco.
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5.2.66. Atividade 66 – Analisar documentação recebida
a) Descrição (O que fazer):


Preparar documentos para a Prestação de contas;



Inserir no SICONV (Órgão Federal);



Enviar Prestação de Contas para Instituição Concedente.

b) Entrada:


Relatório de Cumprimento do Convênio;



Relatórios de execução física;



Comprovante de recolhimento do saldo financeiro.

c) Regra (Como fazer): A CORCC analisa os documentos enviados pela Área Técnica e
CORFI, e os encaminha para a Instituição Concedente.
Caso seja Órgão Federal, os documentos são anexados do SICONV para apreciação
da Instituição Concedente.
d) Responsável (Quem faz): CORCC.
e) Competência: Conhecimento das normas internas, acesso ao SICONV e legislação.
f) Produto: Relatório final de Prestação de contas.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:


Regulamento de Convênios;



PO 070 – Convênios (ABDI Convenente);



Portaria nº 424, de 30 de dezembro de 2016.

i) Infraestrutura e Recurso: MS Office e internet.
5.2.67. Atividade 67 – Aprovar Prestação de Contas
a) Descrição (O que fazer): Aprovar prestação de contas.
b) Entrada: Prestação de contas do Convênio.
c) Regra (Como fazer): A Instituição Concedente analisa os documentos recebidos,
aprova a prestação de contas e informa à ABDI.
d) Responsável (Quem faz): Instituição Externa (Concedente).
e) Competência: N.A.
f) Produto: E-mail informativo ou ofício comunicando a aprovação da Prestação de
Contas.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:


Regulamento de Convênios;

GERENCIAMENTO DE PROCESSOS DE NEGÓCIO
Registro e Análise de Melhorias do Processo (TO BE) –
Gestão de Convênios

i)

Portaria nº 424, de 30 de dezembro de 2016.

Infraestrutura e Recurso: Internet.

5.2.68. Atividade 68 – Informar Área Técnica e CONPAT
a) Descrição (O que fazer): Informar a aprovação da prestação de contas à Área
Técnica e à CONPAT.
b) Entrada: E-mail Informativo.
c) Regra (Como fazer): A CORCC envia e-mail para o Gestor do Convênio e para a
CONPAT sobre a aprovação da prestação de contas do convênio.
d) Responsável (Quem faz): CORCC.
e) Competência: N.A.
f) Produto: E-mail informativo.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: N.A.
i)

Infraestrutura e Recurso: Internet.

5.2.69. Atividade 69 – Enviar Processo para o arquivamento.
a) Descrição (O que fazer): Enviar processo do Convênio para arquivamento.
b) Entrada: E-mail Informativo da Instituição Concedente.
c) Regra (Como fazer): A CORCC anexa os documentos da prestação de contas, o email com a aprovação da Instituição Concedente e o Termo de Encerramento no
Processo do Convênio e o encaminha, via protocolo, para arquivamento da COSERV.
d) Responsável (Quem faz): CORCC.
e) Competência: N.A.
f) Produto: Processo do Convênio.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: N.A.
i)

Infraestrutura e Recurso: Internet.

5.2.70. Atividade 70 – Realizar Baixa do Convênio
a) Descrição (O que fazer): Baixar contas contábeis do convênio.
b) Entrada: Processo do convênio.
c) Regra (Como fazer): A CONPAT realiza a baixa do convênio, registrando os valores
devolvidos à instituição convenente, se for o caso, concilia as contas de crédito e
débito do convênio.
d) Responsável (Quem faz): CONPAT.
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e) Competência: Conhecimentos contábeis.
f) Produto: Conta contábil do processo contabilizada e baixadas.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: Normas Brasileira de Contabilidade.
i) Infraestrutura e Recurso: Módulo Contábil – SIG.

6. Acordo de Nível de Serviço - ANS
Produto
Plano de Trabalho

Relatório de prestação de
contas parcial

Relatórios de Prestação de
Contas parcial e final

Requisitos
Plano de trabalho conforme modelo defino
pela ABDI; e documentos que comprovem
habilitação jurídica, regularidade fiscal e
legitimidade de seu representante.
O relatório parcial de prestação de contas
deve ser entregue com a execução de, no
mínimo, 70% do valor correspondente à
aplicação prevista pela ABDI, bem como pelo
executor a título de contrapartida.
O executor deve apresentar relatório de
prestação de contas acompanhado dos
documentos descritos no Regulamento de
Convênios.

Cliente

Fornecedor

ABDI

Proponente

ABDI

Proponente

ABDI

Proponente

7. Indicadores de Processos de Negócio

Cód. Nome do Indicador
Indicador de
IAP Atendimento de
Prazos

Tipo
Conformidade

Finalidade
Medir o cumprimento dos
prazos das atividades
estipulados em ANS.

Documento
Encaminhamento
no Módulo de
Protocolo

Fórmula

Periodicidade

Sim ou
Não

Mensal

Validação do documento
Entrevistado
Andréa Rodrigues Aragão Martins
Priscila Cristina de Barros Ribeiro
Natália Cavalcanti Galvão

Assinatura

Data

GERENCIAMENTO DE PROCESSOS DE NEGÓCIO
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Gestão de Convênios
Aprovação do documento
Gestor do Processo

Assinatura

Data

Assinatura

Data

Cecília Vergara Souvestre

Coordenador de Planejamento
Jackson De Toni

REGISTRO DE IDENTIDADE DO PROCESSO - TO BE
GESTÃO DE CONVÊNIOS
Número: P10
Processo:
Tipo:
Suporte
Gestão de Convênios
Gestor do Processo: Cecília Vergara Souvestre
Áreas
CORCC, Área solicitante (Área técnica / Gestor do Convênio,
Padronização dos procedimentos referente a solicitação
Objetivo:
envolvidas: CPLAN, CORFI, GERJUR, GERGE, DIREX, CCOM, CONPAT
e concessão de convênio na ABDI.

Cadeia de valor

Regulamento
Licitações e Contratos

Fornecedores

Regulamento de
Convênios

Decreto nº 6.170/
2007

Insumos



Áreas
interessadas;
Instituições
Públicas ou
Privadas.




SIG - Módulo Convênio

Proposta de
Convênio;
Plano de
Trabalho.

SIG - Módulo Licitações

PO 069 - Convênio ABDI
Concedente


Gestão
De Convênio

SIG - Módulo Contratos



Informação dos
convênios;
Prestação de
Contas;
Relatórios de
monitoramento e
acompanhament
o.

SICONV

PO 070 - Convênio ABDI
Convenente

Valor percebido

Produtos






Simplicidade e
objetividade dos
procedimentos
internos
(aprovação,
alterações,
análises) para a
agilidade na
realização dos
convênios.

MS Office

Clientes






Gestores de
Convênios;
DIREX;
Instituições
Públicas ou
Privada;
GEAUD.

Pessoal

Recursos necessários para executar o processo

Indicadores

Diagrama do processo

Proposta de
convênio

Aprovado por:

Auditado em:

Acordo de Nível de Serviço - ANS

Referências que devem ser observadas e subsidiam o processo
Estatuto ABDI

Documentado em:
Revisado em:

Formalização do
Convênio

Execução do
Convênio

Prestação de contas

Data:

Suene Candida e Lívia Machado

REGISTRO DE IDENTIDADE DO PROCESSO
GESTÃO DE CONVÊNIOS (ABDI CONCEDENTE)

Instituição externa

Prestação de contas parcial

Presidência

Encaminhar
proposta de
convênio

Assinar Termo de
Convênio

- Correspondência de solicitação
- Plano de Trabalho
- Documentação

Analisar proposta

Solicitar aditivo
e/ou ajuste ao
convênio

Executar Convênio

Assinar aditivo

Formulário
(Art. 21 - RC)

Apresentar
prestação de contas

Executar Convênio

Regularizar
pendências da
Prestação de Contas

Prestação de contas final

Informar não
aprovação

Não
Favorável?

Área Técnica

Diretor

Sim

Analisar proposta

Aprovar solicitação

Validar Nota
Técnica

Monitorar e
fiscalizar execução
do convênio
Informa a
Instituição Externa

Analisar solicitação

Nota técnica

Avaliar aspectos
técnicos e
financeiros

Elaborar relatório
de cumprimento do
objeto

Relatório de
cumprimento do objeto

Aumento
de recurso?

Instruir Processo

Não

Sim

Patrocínio
Cooperação
financeira

CPLAN

Verificar
disponibilidade
orçamentária
Memo/Despacho

Memo/Despacho

Verificar
disponibilidade
orçamentária

Tipo de
convênio

Encaminhar Termo
de Convênio para
assinatura

Nota Administrativa

Patrocínio

Informar gestor do
convênio início da
execução

Cadastrar Convênio
no SIG

Solicitar o repasse
do recurso

Memo de solicitação
de repasse
Verificar solicitação

Verificar instrução
do Processo de
Convênio

Ajuste

Aditivo

Altera a
vigência?

Não

Informa o Gestor

CCOM
GERJUR
GERGE

Analisar prestação
de contas quanto ao
aspecto financeiro

Ajustar convênio no
SIG

Relatório de conclusão
da Prestação de Contas financeira

Encaminhar para
assinatura do
Convenente

Memorando

Analisar viabilidade
legal do Convênio

Memorando de
Deliberação

Elaborar Termo de
Convênio

Parecer

Termo de Convênio

Analisar legalidade
do aditivo

Preparar termo
aditivo

Preparar
Memorando de
Deliberação da
DIREX

Preparar
Documentação para
Deliberação da
DIREX

Notificar a
aprovação ou
rejeição da
prestação de contas

Final

Informar conclusão do
convênio
Encerrar convênio
no SIG

Prestação de
contas
Parcial

Analisar
contrapartidas

Parecer jurídico

Formalizar
apostilamento

Sim

Solicitar criação de
conta contábil

Solicitar
arquivamento do
processo

Analisar
contrapartidas

Termo Aditivode Convênio

Memorando de
Deliberação

Memorando de
Deliberação

Preparar
Memorando de
Deliberação da
DIREX

DIREX

Não

- Plano de Trabalho;
- Memo de deliberação;
- Termo de Convênio

Aprovar aditivo

Sim

Aprovar Convênio

Deliberar prestação
de contas

CORFI

CONPAT

Aprovado?

COSERV

ABDI - Gestão de Convênio

CORCC - Convênios

Cooperação
financeira

Criar conta contábil
e financeira no SIG

Realizar
recebimento físico/
fiscal

Realizar baixa
contábil

Realizar o repasse
do recurso
“Gestão Financeira”

Arquivar processo

Instituição externa (concedente)
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GESTÃO DE CONVÊNIOS (ABDI CONVENENTE)
Instituição
concedente

Convidar ABDI para
executar convênio

Órgão
Federal?

Aprovar ajustes

Convite

Elaborar Termo de
Convênio

Aprovar proposta

Minuta do convênio

Não

Sim

Órgão Federal

Comunicado da aprovação
da Prestação de Contas

Minuta do Termo Aditivo

Instituição
Privada

Área Técnica

Presidência

Assinar Termo de
Convênio

Aprovar documento
para contratação

Publicar no DOU

Termo de Referência

Liberar SICONV para
ajustes

Aprovar alterações
no SICONV

Analisar Aditivo

Elaborar minuta do
aditivo

Assinar Termo
Aditivo

Publicar no DOU

Devolver Termo
Aditivo assinado

Aprovar prestação
de contas

Aprovar alterações
no SICONV

Analisar a
pertinência da
proposta

Elaborar proposta
de convênio

Termo de referência ou
Requisição de Proposta Comercial

- Proposta de Convênio
- Nota Técnica
- Termo de referência ou
Projeto Básico
- Plano de trabalho
- Memória de cálculo

- Ofício
- Nota Técnica;
- Novo Plano de Trabalho;
- Orçamentos;
- Termo de referência ou RPC

Órgão
Federal
Não
Instituição
concedente

Providenciar os
pedidos de
contratação
previstos no Plano
de trabalho

Executar convênio e
os contratos
firmados

Solicitar ajustes no
Plano de Trabalho

Receber NFs

Instituição
Privada

Órgão
Federal?

Executar Convênio

Sim

Solicitar Aditivo

- Relatório de cumprimento
do objeto
- Relatórios de execução física

Não

Órgão
Federal?

Órgão
Federal?

Sim

Providenciar
relatórios de
cumprimento do
convênio

Executar convênio

Sim

Diretor

Não

Validar Nota
Técnica

Analisar instrução
do processo de
Convênio

Providenciar
documentação
solicitada pelo
concedente

Cadastrar proposta
no SICONV

Informar ao Gestor
sobre inicio da
execução do
Convênio

Tipo de
Instituição

CORCC

Instituição
concedente
Instituição
Privada

Informar início da
execução do
contrato

Registrar NFs no SIG
Módulo Contratos
“Gestão de
Contratações de Bens e
Serviços “

Inserir informações
do pagamento no
SICONV

Inserir solicitação de
ajustes no SICONV

Efetuar ajustes no
SICONV

Informar área
técnica sobre
aprovação

Inserir solicitação de
Aditivo no SICONV

Analisar instrução
do processo

Encaminhar
documentação para
Concedente

Ajustar Plano de
trabalho definitivo
no SICONV

Analisar
documentação
recebida

Solicitar prestação
de contas

Orgão Federal

Instituição Privada

Solicitar criação de
conta bancária e
contábil

Iniciar o processo
licitatório
“Gestão de
Contratações de
Bens e Serviços”

Enviar Termo
assinado para a
Concedente

Incluir informação
de conta bancária
no Termo de
Convênio

Informar dados
bancários do
Convênio

Registrar processo
de contratação no
SICONV

Órgão
Federal?

Não

Encaminhar
prestação de contas
ao concedente.

Informar área
Técnica e CONPAT

Enviar Processo
para o arquivo

Sim

Registrar NFs e
tributos no SICONV

Identificar o
Convênio na NF

Inserir no SICONV
(se orgão federal)

Informar área
técnica sobre
aprovação

Termo de
Encerramento

GERJUR

Analisar Termo de
Convênio

Parecer

Analisar legalidade
do Aditivo e a
Minuta do Termo
Aditivo

GERGE

- Memo de deliberação
- Termo de convênio
- Plano de trabalho

DIREX

Encaminhar
documentação para
deliberação da
DIREX

- Memo de deliberação
- Termo Aditivo
- Plano de trabalho provisório

Deliberar sobre o
Convênio

Encaminhar para
deliberação

Deliberar sobre o
Termo Aditivo

CONPAT

Sim

Criar conta contábil
e financeira

Criar conta contábil
e financeira

Realizar
recebimento físico e
fiscal (Calcular
tributos)

Realizar baixa
contábil

Órgão
Federal?
Não

CPLAN

Órgão Federal

Verificar
disponibilidade
orçamentária

Instituição
Privada

Verificar
disponibilidade
orçamentária e
atestar NFs

Memo/Despacho

CORFI

Tipo de
Instituição

COSERV

ABDI – Gestão de Convênio

Órgão
Federal

Providenciar
abertura de conta
bancária específica
para o convênio

Apresentar
documentação ao
banco para
movimentação do
recurso

Efetuar Pagamento
“Gestão Financeira”

Enviar cópia dos
comprovantes de
pagamento no caso
de não ser OBTV

Recolher saldos
financeiros

Arquivar processo

GERENCIAMENTO DE PROCESSOS DE NEGÓCIO
Registro e Análise de Melhorias do Processo (TO BE) - Gestão
de Materiais

Planejamento

Melhoria

Análise

Monitoramento e
Controle

Desenho

Implementação

Objetivo: O formulário de registro e análise de melhorias tem o objetivo de analisar as sugestões de
melhorias para propor um redesenho do processo.
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1. Identificação do Processo

Processo

Gestão de Materiais

Tipologia do processo
Gestor do Processo

Processo de Suporte
Denise Rios Campos

Executor (es)

Estabelecer critérios e regras para controle de recebimento,
armazenamento e distribuição de materiais de usos comum.
Coordenação de Serviços – COSERV

Unidade responsável

Coordenação de Serviços – COSERV

Produto (s)/ Serviço(s)/
Resultado(s)

 Materiais de expediente e informática
 Materiais gráficos
 Água
 Carimbo
 Crachás de identificação
 Cartão de acesso (prédio) – entrega e controle
Entrega do produto conforme solicitado – qualidade e prazo

Objetivo do Processo

Características de Valor do
Produto (Valor percebido)
Áreas envolvidas

Objetivos Estratégicos
vinculados

 COSERV
 CORCC
 Áreas solicitantes
 CORH
 CCOM
5 – Aprimorar e padronizar métodos e processos de trabalho

2. Melhorias para o Processo
Melhoria

Capacitação in loco
no módulo Estoque
para
a
equipe
executora
do
processo,
com
produção assistida.

Justificativa

Além da capacitação para
correta
utilização
do
módulo,
a
produção
assistida irá dirimir as
dúvidas no momento que
elas surgirem e aumentará
a
confiança
dos
executores na realização
das atividades.
Atualização
da A grande quantidade de
tabela de itens para itens que não são
excluir ou ocultar utilizados
ocasiona

Benefícios

Ações

Utilização correta e
ágil do sistema.

Solicitar
capacitação com
produção
assistida.

Maior clareza e
celeridade e na
inclusão de itens.

Realizar a limpeza
da tabela de itens
juntamente com
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itens duplicados ou conflito e dificuldade de
não utilizados.
localização
do
item
desejado.
Normatização
do Alguns colaboradores não
atendimento
da solicitam os materiais pelo
solicitação
de sistema o que gera
materiais
de sobrecarga para equipe da
consumo somente COSERV que tem que
com solicitação pelo preencher a solicitação de
sistema (Módulo de consumo em nome da
Compras)
área solicitante.
Contratação
de O controle de compra e
materiais de copa e entrega dos materiais
higiene passará a ser demandam muito tempo
por
meio
do de serviço da equipe.
contrato de serviços
terceirizados.

Customizar
o
módulo de compras
para simplificação
da inclusão de itens
disponibilizar
tabela com itens
para seleção por
meio de flags e
inclusão
da
quantidade
desejada.
Bloquear opção de
solicitar
materiais
que não tenham
saldo no estoque.

Ocultar ou retirar a
obrigatoriedade de
preenchimento de
campos
não
necessários e que
causam dificuldade

Realização correta
do processo.

Redução do tempo
de serviço com
aquisição e controle
de materiais de
higiene.

a equipe de
manutenção do
sistema.
Encaminhar
comunicado
interno com a
regra.

Incluir
fornecimento dos
materiais de copa
e higiene na
próxima
contratação de
serviços
terceirizados.
Solicitar
customização.

A inclusão de itens na
solicitação de materiais de
consumo é trabalhosa por
ter que incluir um item
por vez.

Simplificação da
atividade de
solicitação de
materiais de
consumo.

A solicitação de itens que
não
possuem
saldo
demanda maior trabalho
no
atendimento
da
solicitação de materiais de
consumo,
pois
é
necessário a exclusão do
item e justificativa para
atender a solicitação.
As
informações
dos
campos
não
são
necessárias
para
a
solicitação e controle dos
materiais de consumo.

Redução do tempo
de realização da
atividade.

Solicitar
customização.

Simplificação da
atividade de
solicitação.

Levantar os
campos a serem
customizados.
Solicitar
customização.
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e
dúvidas
preenchimento
solicitação
materiais
consumo.

no
de
de
de

3. Análise de Impacto das Melhorias

Melhoria

Processos
Interface

Análise de Impacto
Normas
Normas
Sistêmico
Internas
Externas

Recursos

Capacitação in loco no N.A.
módulo Estoque para a
equipe
executora
do
processo, com produção
assistida.
Atualização da tabela de N.A.
itens para excluir ou ocultar
itens duplicados ou não
utilizados.

N.A.

N.A.

N.A.

Financeiro (A
ser
verificado)

N.A.

N.A.

Módulos do
SIG:
Compras,
Contratos,
Estoque,
Licitação,
Convênio.

Financeiro (A
ser
verificado)

Normatização
do
atendimento somente com
solicitação pelo sistema.
Contratação de materiais de
copa e higiene passará a ser
por meio do contrato de
serviços terceirizados.
Customizar o módulo de
compras para simplificação
da inclusão de itens disponibilizar tabela com
itens para seleção por meio
de flags e inclusão da
quantidade desejada.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

Módulo de
Compras

Financeiro (A
depender da
análise)

N.A.

N.A.

Módulo de
Compras

N.A.

N.A.

Módulo de
Compras

Financeiro (A
depender da
análise)
Financeiro (A
depender da
análise)

Processo
Gestão de
Contratação
de Bens e
Serviços
(simplificação
na solicitação
de compra)
Bloquear opção de solicitar N.A.
materiais que não tenham
saldo no estoque.
Ocultar
ou
retirar
a N.A.
obrigatoriedade
de
preenchimento de campos
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não necessários e que
causam dificuldade e dúvidas
no
preenchimento
de
solicitação de materiais de
consumo.
4. Pontos de Integração Sistêmica




Tabela de itens (tabela compartilhada) - integração com os módulos Compras,
Contratos, Estoque, Licitação, Convênio.
Módulo Compras – solicitação de consumo.
Módulo Estoque – atendimento e monitoramento dos materiais de expediente.

5. Descrição das Atividades do Novo Processo
5.1. Processo Consumo de Materiais de Uso Comum
5.1.1. Atividade 01 – Verificar Saldo e Consumo do Estoque
a) Descrição (O que fazer): Verificar o saldo do estoque, o consumo da Agência e o saldo
da Ata de Registro de preço vigente.
b) Entrada:
 Relatório de saldo do estoque;
 Relatório de consumo da ABDI;
 Planilha de Controle Internos de Ata de Registro de Preço.
c) Regra (Como fazer): Anualmente a COSERV verifica o saldo do estoque, as demandas
consumidas no período e o saldo da Ata de Registro de Preço vigente, para verificar
necessidade de contratação de fornecimento de materiais de uso comum.
Caso a Ata de Registro de Preço vigente possuir saldo no contrato para mais um ano,
solicita-se aditivo.
d) Responsável (Quem faz): COSERV.
e) Competência: Conhecimento em gestão de estoque.
f) Produto: Decisão sobre a contratação ou aditivo.
g) Duração: 1 dia.
h) Normativo: N.A.
i) Infraestrutura e Recurso: MS Office, Módulo Estoque – SIG.
5.1.2. Atividade 02 – Solicitar Contratação de Materiais
a) Descrição (O que fazer):
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 Preparar documentação;
 Cadastrar solicitação de Compra.
b) Entrada: Relatório de consumo da ABDI.
c) Regra (Como fazer): A COSERV prepara uma pasta com os seguintes documentos,
conforme normativos de contratação:
 Nota Técnica com a justificativa e indicação do tipo de contratação (Contrato,
Registro de Preço ou Adesão a Ata de Registro de Preço);
 Termo de Referência;
 Pesquisa de mercado, contendo a Requisição de Proposta Comercial, os e-mails de
envio aos possíveis fornecedores, ou comprovante de análise em sítio eletrônico,
retorno de no mínimo três orçamentos, cópias de contratos/notas fiscais de bens e
serviços semelhantes;
No caso de adesão a ata de registro de preço a COSERV indica por meio da
documentação necessária qual será a ata a ser aderida (Cópia da Ata de Registro de
Preço, Ofício de solicitação de adesão, Ofício de aceite da Instituição responsável pela
Ata).
A COSERV acessa o Módulo de Compras do SIG e preenche o formulário de Solicitação
de Compras.
d) Responsável (Quem faz): COSERV.
e) Competência: Conhecimento no Módulo Compras e das normas internas.
f) Produto: Dossiê para contração.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:
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Regulamento de Licitações e Contratos - RLC/ABDI.

i) Infraestrutura e Recurso: MS Office e Módulo Compras - SIG.
5.1.3. Atividade 03 – Contratar Fornecimento de Materiais de Uso Comum
a) Descrição (O que fazer): Contratar empresa (Processo de Contratações de Bens e
Serviços).
b) Entrada: Solicitação de contratação.
c) Regra (Como fazer): A Coordenação de Contratos e Convênios – CORCC, realiza
licitação e efetiva a contratação conforme Processo de Gestão de Contratações de
Bens e Serviços ou providencia formalização de adesão a Ata de Registro de Preço
existente.
d) Responsável (Quem faz): CORCC.
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e) Competência: Conhecimento das normas de contratação.
f) Produto: Contrato com empresa fornecedora de materiais de uso comum ou Contrato
de Adesão.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:
 PO 072 – Contratação de Bens e Serviços.
 Regulamento de Licitações e Contratos.
i)

Infraestrutura e Recurso: SIG – Módulo de Compras, Módulo de Licitações e Módulo de
Contrato, Módulo Protocolo e MS Office.

5.1.4. Atividade 04 – Solicitar Aditivo
a) Descrição (O que fazer): Solicitar aditivo ao contrato existente ou ao contrato de
adesão a Ata de Registro de Preço.
b) Entrada: Contrato ou Contrato de Adesão.
c) Regra (Como fazer): A COSERV solicita aditivo ao contrato existente ou ao contrato de
adesão a Ata de Registro de Preço, conforme necessidade da Agência por meio de
memorando encaminhado à CORCC.
d) Responsável (Quem faz): COSERV.
e) Competência: Conhecimento das normas de contratação.
f) Produto: Memorando.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:
 PO 072 – Contratações de Bens e Serviços
 Regulamento de Licitações e Contratos - RLC/ABDI
i)

Infraestrutura e Recurso: MS Office, Módulo Protocolo - SIG

5.1.5. Atividade 05 – Providenciar Aditivo ao Contrato
a) Descrição (O que fazer): Aditivar contrato ou contrato de adesão a Ata de Registro de
Preço.
b) Entrada: Contrato.
c) Regra (Como fazer): A Coordenação de Contratos e Convênios – CORCC, providencia
aditivo ao contrato existente ou ao contrato de adesão a Ata de Registro de Preço,
conforme Processo de Gestão de Contratações de Bens e Serviços.
d) Responsável (Quem faz): CORCC.
e) Competência: Conhecimento das normas de contratação.
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f) Produto: Termo Aditivo ao contrato com empresa fornecedora de materiais de uso
comum ou Termo Aditivo ao contrato da Ata de Registro de Preço.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:

i)
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Regulamento de Licitações e Contratos.

Infraestrutura e Recurso: SIG – Módulo de Contrato, Módulo Protocolo e MS Office.

5.1.6. Atividade 06 – Separar Processo por Empresas Contratadas
a) Descrição (O que fazer): Encerrar processo original e criar processos individuais para
cada empresa contratada.
b) Entrada: Processo de Registro de Preço ou Processo de Adesão a Ata de Registro de
Preço.
c) Regra (Como fazer): Quando o fornecimento de materiais de uso comum for por meio
de Registro de Preço ou adesão de Ata de Registro de Preço de outra Instituição, e
neste caso existir mais de uma empresa contratada, de lotes diversos no mesmo
Registro de Preço, a COSERV encerra o processo original de contratação e abre-se um
processo específico para cada empresa contratada, visando assim um maior controle
do saldo de cada lote de materiais.
d) Responsável (Quem faz): COSERV.
e) Competência: Não identificado.
f) Produto: Processo individual por empresas fornecedoras.
g) Duração: 1 dia
h) Normativo: N.A.
i)

Infraestrutura e Recurso: Módulo Protocolo – SIG.

5.1.7. Atividade 07 – Registrar Relação de Materiais em Planilha Interna
a) Descrição (O que fazer): Registrar materiais contratados em planilha de controle
interno de Ata de Registro de Preço.
b) Entrada: Contrato da Ata de Registro de Preço.
c) Regra (Como fazer): A COSERV registra em planilha de controle interno a relação de
materiais da Ata de Registro de Preço para controle dos saldos quantitativos e
financeiros. Sendo uma via da planilha anexada ao processo.
d) Responsável (Quem faz): COSERV.
e) Competência: Não identificado.
f) Produto: Planilha de Controle de saldo da Ata de Registro de Preço.
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g) Duração: 1 dia.
h) Normativo: N.A.
i)

Infraestrutura e Recurso: MS Office (Word).

5.1.8. Atividade 08 – Solicitar Entrega de Material
a) Descrição (O que fazer): Solicitar entrega de material de uso comum contratado.
b) Entrada:
 Contrato ou Ata de Registro de Preço;
 Relação de materiais a serem entregues.
c) Regra (Como fazer): A COSERV preenche documento de Autorização de Fornecimento
de Materiais (modelo vem anexo ao contrato) com os itens necessários para alimentar
o estoque, e encaminha ao fornecedor por e-mail ou solicita a entrega por motoboy,
caso a empresa seja de Brasília.
d) Responsável (Quem faz): COSERV.
e) Competência: Não identificado.
f) Produto: Autorização de Fornecimento de Materiais.
g) Duração: 1 dia.
h) Normativo: N.A.
i)

Infraestrutura e Recurso: MS Office.

5.1.9. Atividade 09 – Entregar Materiais.
a) Descrição (O que fazer): Entregar materiais solicitados.
b) Entrada: Autorização de Fornecimento.
c) Regra (Como fazer): A empresa contratada entrega os materiais solicitados e nota
fiscal à ABDI.
d) Responsável (Quem faz): Empresa contratada.
e) Competência: N.A.
f) Produto: Materiais e Nota Fiscal.
g) Duração: 5 a 10 dias conforme contrato.
h) Normativo:
 PO 072 – Contratação de Bens e Serviços.
 Regulamento de Licitações e Contratos.
i)

Infraestrutura e Recurso: Não identificado.

5.1.10. Atividade 10 – Receber materiais
a) Descrição (O que fazer):
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 Conferir materiais entregues;
 Atestar Nota Fiscal;
 Encaminhar para pagamento.
b) Entrada: Materiais e Nota Fiscal.

c) Regra (Como fazer): A COSERV confere se o material entregue está de acordo com as
especificações contidas no contrato, verifica a quantidade solicitada na Autorização de
Fornecimento e na Nota Fiscal e se os valores estão corretos. Atesta a Nota Fiscal e
encaminha para pagamento.
d) Responsável (Quem faz): COSERV.
e) Competência: N.A.
f) Produto: Nota Fiscal atestada.
g) Duração: 1 dia
h) Normativo:

i)
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Regulamento de Licitações e Contratos.

Infraestrutura e Recurso: SIG – Módulo Protocolo.

5.1.11. Atividade 11 – Atualizar Planilha de Controle Interno
a) Descrição (O que fazer): Atualizar saldo da ata na planilha de controle interno após
entrega do material.
b) Entrada: Nota Fiscal com relação do material fornecido.
c) Regra (Como fazer): A COSERV atualiza o saldo da ata de registro de preço abatendo a
quantidade de materiais entregues e valores.
d) Responsável (Quem faz): COSERV.
e) Competência: Não identificado.
f)

Produto: Planilha atualizada.

g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: N.A.
i)

Infraestrutura e Recurso: MS Office (Word).

5.1.12. Atividade 12 – Registrar Materiais no Estoque
a) Descrição (O que fazer): Registrar materiais de uso comum no estoque.
b) Entrada: Nota fiscal.
c) Regra (Como fazer): A COSERV identifica o modo de entrada dos materiais, podendo
ser realizada de duas formas:
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 Ordem de compra - Por meio do módulo Compras, na carga “Ordem de Compras” é
cadastrada com os itens que a compõem. Após as aprovações da alçada é feito o
recebimento físico da nota no módulo Estoque. No mesmo módulo é feito o
recebimento fiscal, gerando um documento financeiro, com a confirmação da AP é
atualizado o estoque automaticamente.
 Entrada direta: É realizada direto no módulo de Estoque pelo processo específico
de “Entrada de Materiais”. Basta preencher o formulário com os dados do item
(almoxarifado, família, quantidade) e após salvar, clica no processo “Receber”.
Dessa forma o saldo daquele item é atualizado.
d) Responsável (Quem faz): COSERV.
e) Competência: Conhecimento no Módulo de Estoque.
f)

Produto: Estoque atualizado.

g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: N.A.
i)

Infraestrutura e Recurso: SIG – Módulo Estoque.

5.1.13. Atividade 13 – Monitorar Saldo do Estoque de Materiais de Consumo
a) Descrição (O que fazer): Monitorar saldo do estoque e demanda dos materiais
utilizados pela Agência.
b) Entrada: Relatório de saldo de estoque.
c) Regra (Como fazer): A COSERV monitora o saldo físico do estoque e demanda dos
materiais utilizados para solicitar reposição de materiais.
d) Responsável (Quem faz): COSERV.
e) Competência: Conhecimento em gestão de estoque.
f)

Produto: Relação de materiais que necessitam de reposição.

g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: N.A.
i)

Infraestrutura e Recurso: SIG – Módulo Estoque.

5.1.14. Atividade 14 – Solicitar Reposição do Estoque
a) Descrição (O que fazer): Solicitar reposição dos materiais de uso comum.
b) Entrada: Relação de materiais que necessitam reposição.
c) Regra (Como fazer): A COSERV após verificação de necessidade de reposição de
materiais de uso comum, solicita a entrega de materiais a empresa contratada por
meio de Autorização de Fornecimento encaminhada ao fornecedor por e-mail ou
solicita a entrega por motoboy, caso a empresa seja de Brasília.
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Com a entrega dos materiais a COSERV procederá com as atividades 10, 11 e 12.
d) Responsável (Quem faz): COSERV.
e) Competência: Não identificado.
f) Produto: Autorização de Fornecimento de Materiais.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: N.A.
i) Infraestrutura e Recurso: MS Office.
5.1.15. Atividade 15 – Solicitar Materiais de Consumo
a) Descrição (O que fazer): Solicitar materiais de uso comum pelo Módulo de Compras SIG.
b) Entrada: Necessidade de materiais.
c) Regra (Como fazer): O colaborador preenche o formulário de solicitação de
compra/consumo no Módulo de Compras do SIG, observando o tipo da solicitação,
observações gerais, especificação e motivo e inclusão dos itens.
d) Responsável (Quem faz): Solicitante.
e) Competência: Conhecimento no Módulo de Compras.
f) Produto: Solicitação de consumo.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: N.A.
i) Infraestrutura e Recurso: SIG - Módulo de Compras.
5.1.16. Atividade 16 – Atender Solicitação
a) Descrição (O que fazer):
 Verificar disponibilidade no estoque;
 Baixar Material no Estoque (SIG);
 Aceitar a solicitação de compras/consumo;
 Entregar material.
b) Entrada: Solicitação de materiais de consumo no SIG.
c) Regra (Como fazer): A COSERV recebe a notificação de pedido de material no Módulo
Compras, em seguida verifica a disponibilidade do material no Módulo Estoque.
Existindo saldo, a COSERV aceita a solicitação no módulo Compras, procedendo com a
baixa no Módulo Estoque. Separa o material solicitado e entrega ao solicitante
quando este for buscar.
Caso não tenha o material no estoque, é necessário excluir o item da solicitação
justificando o motivo.
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Obs.: Existem casos em que o solicitante realiza a solicitação via e-mail ou
pessoalmente. A COSERV apesar de entender ser o procedimento errado, atende a
solicitação e cadastra em nome do solicitante a Solicitação de consumo no Módulo de
Compras do SIG.
d) Responsável (Quem faz): COSERV.
e) Competência: Conhecimento no Módulo Compras e Módulo Estoque.
f) Produto: Material entregue.
g) Duração: 24h após solicitação.
h) Normativo: N.A.
i) Infraestrutura e Recurso: Módulo Compras e Módulo Estoque - SIG.
5.1.17. Atividade 17 – Entregar o Material ao solicitante
a) Descrição (O que fazer): Entregar o material ao solicitante.
b) Entrada: Material.
c) Regra (Como fazer): O colaborador busca o material solicitado 24 horas após a
solicitação e a COSERV entrega o material.
d) Responsável (Quem faz): COSERV
e) Competência: Não identificado.
f) Produto: Material entregue.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: N.A.
i) Infraestrutura e Recurso: N.A.
5.2. Processo Consumo de Água Mineral
5.2.1. Atividade 18 – Levantar Previsão de Consumo
a) Descrição (O que fazer): Levantar previsão de consumo de água mineral.


Planilha de controle interno;

b) Regra (Como fazer): A COSERV por meio do acompanhamento e controle define a
previsão de consumo anual do consumo de água mineral.
Verifica se há necessidade de contratação para fornecimento ou se a Ata de Registro de
Preço vigente possui saldo no contrato para mais um ano, e neste caso solicita aditivo.
c) Responsável (Quem faz): COSERV.
d) Competência: Não identificado.
e) Produto: Previsão de consumo.
f) Duração: Não identificado.
g) Normativo: N.A.
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h) Infraestrutura e Recurso: MS Office.
5.2.2. Atividade 19 – Solicitar Contratação de Água Mineral
a) Descrição (O que fazer):


Preparar documentação;



Cadastrar solicitação de Compra.

b) Entrada: Previsão de consumo.
c) Regra (Como fazer): A COSERV prepara uma pasta com seguintes documentos,
conforme normativos de contratação:


Nota Técnica com a justificativa e indicação do tipo de contratação (Contrato,
Registro de Preço ou Adesão a Ata de Registro de Preço);



Termo de Referência;



Pesquisa de mercado, contendo a Requisição de Proposta Comercial, os e-mails de
envio aos possíveis fornecedores, ou comprovante de análise em sítio eletrônico,
retorno de no mínimo três orçamentos, cópias de contratos/notas fiscais de bens e
serviços semelhantes.

No caso de adesão a ata de registro de preço a COSERV indica por meio da
documentação necessária qual será a ata a ser aderida (Cópia da Ata de Registro de
Preço, Ofício de solicitação de adesão, Ofício de aceite da Instituição responsável pela
Ata).
A COSERV acessa o Módulo de Compras do SIG e preenche o formulário de Solicitação
de Compras.
d) Responsável (Quem faz): COSERV.
e) Competência: Conhecimento no Módulo Compras e das normas internas.
f) Produto: Dossiê para contração.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:
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i) Infraestrutura e Recurso: MS Office e Módulo Compras - SIG.
5.2.3. Atividade 20 – Contratar Fornecimento de Água Mineral
a) Descrição (O que fazer): Contratar empresa (Processo de Contratações de Bens e
Serviços).
b) Entrada: Solicitação de contratação.
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c) Regra (Como fazer): A Coordenação de Contratos e Convênios – CORCC, realiza
licitação e efetiva a contratação conforme Processo de Gestão de Contratações de
Bens e Serviços ou providencia a formalização de adesão a Ata de Registro de Preço
existente.
d) Responsável (Quem faz): CORCC.
e) Competência: Conhecimento das normas de contratação.
f) Produto: Contrato com empresa fornecedora de materiais de uso comum ou Contrato
de Adesão.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:

i)
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Regulamento de Licitações e Contratos.

Infraestrutura e Recurso: SIG – Módulo de Compras, Módulo de Licitações e Módulo de
Contrato, Módulo Protocolo e MS Office.

5.2.4. Atividade 21 – Solicitar Aditivo
a) Descrição (O que fazer): Solicitar aditivo ao contrato existente ou ao contrato de
adesão a Ata de Registro de Preço.
b) Entrada: Contrato ou Contrato de Adesão.
c) Regra (Como fazer): A COSERV solicita aditivo ao contrato existente ou ao contrato de
adesão a Ata de Registro de Preço, conforme necessidade da Agência por meio de
memorando encaminhado à CORCC.
d) Responsável (Quem faz): COSERV.
e) Competência: Conhecimento das normas de contratação.
f) Produto: Memorando.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:
 PO 072 – Contratações de Bens e Serviços
 Regulamento de Licitações e Contratos - RLC/ABDI
i) Infraestrutura e Recurso: MS Office, Módulo Protocolo - SIG
5.2.5. Atividade 22 – Providenciar Aditivo ao Contrato
a) Descrição (O que fazer): Aditivar contrato ou contrato de adesão a Ata de Registro de
Preço.
b) Entrada: Contrato.
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c) Regra (Como fazer): A Coordenação de Contratos e Convênios – CORCC, providencia
aditivo ao contrato existente ou ao contrato de adesão a Ata de Registro de Preço,
conforme Processo de Gestão de Contratações de Bens e Serviços.
d) Responsável (Quem faz): CORCC.
e) Competência: Conhecimento das normas de contratação.
f) Produto: Termo Aditivo ao contrato com empresa fornecedora de materiais de uso
comum ou Termo Aditivo ao contrato da Ata de Registro de Preço.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:

i)
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Regulamento de Licitações e Contratos.

Infraestrutura e Recurso: SIG – Módulo de Contrato, Módulo Protocolo e MS Office.

5.2.6. Atividade 23 – Registrar Aquisição de Água Mineral em Planilha Interna
a) Descrição (O que fazer): Registrar aquisição de água mineral em planilha de controle
interno de Ata de Registro de Preço.
b) Entrada: Contrato da Ata de Registro de Preço.
c) Regra (Como fazer): A COSERV registra em planilha de controle interno a quantidade
de água mineral adquirida por meio da Ata de Registro de Preço para controle dos
saldos quantitativos e financeiros. Sendo uma via da planilha anexada ao processo.
d) Responsável (Quem faz): COSERV.
e) Competência: Não identificado.
f)

Produto: Planilha de Controle de saldo da Ata de Registro de Preço.

g) Duração: 1 dia.
h) Normativo: N.A.
i)

Infraestrutura e Recurso: MS Office (Word).

5.2.7. Atividade 24 – Solicitar Entrega de Água Mineral
a) Descrição (O que fazer): Solicitar entrega de água mineral.
b) Entrada: Contrato ou Ata de Registro de Preço.
c) Regra (Como fazer): Mensalmente a COSERV preenche documento de Autorização de
Fornecimento de Materiais previa e encaminha ao fornecedor por e-mail.
d) Responsável (Quem faz): COSERV.
e) Competência: N.A.
f) Produto: Autorização de Fornecimento.
g) Duração: Não identificado.
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h) Normativo: N.A.
i) Infraestrutura e Recurso: MS Office.
5.2.8. Atividade 25 – Entregar Água Mineral
a) Descrição (O que fazer): Entregar galões de água mineral.
b) Entrada: Autorização de Fornecimento de Materiais.
c) Regra (Como fazer): A contratada para fornecimento de água mineral, entrega em dois
dias na semana a quantidade de galões de água conforme demanda (galões vazios).
d) Responsável (Quem faz): Empresa contratada.
e) Competência: N.A.
f) Produto: Galões de água.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: N.A.
i) Infraestrutura e Recurso: N.A.
5.2.9. Atividade 26 – Receber Água Mineral
a) Descrição (O que fazer): Receber galões de água mineral.
b) Entrada: Galões de água mineral.
c) Regra (Como fazer): A equipe responsável pelo serviço de limpeza recebe os galões de
água, juntamente com o responsável da COSERV, os armazenam em deposito próprio e
alimentam os bebedouros quando necessário.
d) Responsável (Quem faz): Equipe de limpeza.
e) Competência: N.A.
f) Produto: Galões de água mineral armazenados.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: N.A.
i) Infraestrutura e Recurso: N.A.
5.2.10. Atividade 27 – Receber Documento de Entrega
a) Descrição (O que fazer): Receber documento de comprovação de entrega dos galões de
água mineral.
b) Entrada: Galões de água mineral e recibo.
c) Regra (Como fazer): A COSERV recebe documento de comprovação de entrega, lança
em planilha de controle da Autorização de fornecimento previa.
d) Responsável (Quem faz): COSERV.
e) Competência: N.A.
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f) Produto: Controle da autorização de fornecimento atualizada.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: N.A.
i) Infraestrutura e Recurso: MS Office.
5.2.11. Atividade 28 – Atualizar Planilha de Controle Interno
a) Descrição (O que fazer): Atualizar saldo da ata na planilha de controle interno após
entrega a água.
b) Entrada: Nota Fiscal com relação da água fornecida.
c) Regra (Como fazer): A COSERV atualiza o saldo da ata de registro de preço abatendo a
quantidade de materiais entregues e valores.
d) Responsável (Quem faz): COSERV.
e) Competência: Não identificado.
f) Produto: Planilha atualizada.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: N.A.
i) Infraestrutura e Recurso: MS Office (Word).
5.2.12. Atividade 29 – Preparar Autorização de Fornecimento Mensal
a) Descrição (O que fazer): Preparar Autorização de Fornecimento Mensal para emissão
de nota fiscal.
b) Entrada: Controle de entregas.
c) Regra (Como fazer): A COSERV verifica a quantidade de galões de água mineral
entregues no mês e prepara autorização de fornecimento correta para emissão de nota
fiscal para pagamento.
d) Responsável (Quem faz): COSERV.
e) Competência: N.A.
f) Produto: Autorização de Fornecimento.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: N.A.
i) Infraestrutura e Recurso: MS Office.
5.2.13. Atividade 30 – Faturar Nota Fiscal
a) Descrição (O que fazer): Faturar nota fiscal dos galões de água mineral entregues.
b) Entrada: Autorização de Fornecimento.
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c) Regra (Como fazer): A contratada fatura nota fiscal conforme controle dos recibos de
entrega dos galões e apresenta à ABDI para pagamento.
d) Responsável (Quem faz): Empresa Contratada.
e) Competência: N.A.
f) Produto: Nota fiscal.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: Contrato.
i) Infraestrutura e Recurso: N.A.

5.2.14. Atividade 31 – Receber Nota Fiscal
a) Descrição (O que fazer):


Atestar Nota Fiscal;



Encaminhar para pagamento.

b) Entrada: Nota fiscal e materiais.

c) Regra (Como fazer): A COSERV confere a nota fiscal se está de acordo com as
especificações contidas na autorização de fornecimento e no contrato, e se os valores
estão corretos. Atesta a nota fiscal e encaminha para pagamento.
d) Responsável (Quem faz): COSERV.
e) Competência: N.A.
f) Produto: Nota Fiscal atestada.
g) Duração: 1 dia.
h) Normativo:
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i) Infraestrutura e Recurso: SIG – Módulo Protocolo.
5.3. Processo Materiais Gráficos
5.3.1. Atividade 32 – Solicitar Materiais Gráficos
a) Descrição (O que fazer): Solicitar materiais gráficos (Pastas, envelopes, papel timbrado).
b) Entrada: Necessidade de materiais gráficos da ABDI.
c) Regra (Como fazer): O colaborador solicita os materiais gráficos da ABDI á COSERV.
d) Responsável (Quem faz): Solicitante.
e) Competência: N.A.
f) Produto: Solicitação verbal.
g) Duração: Não identificado.
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h) Normativo: N.A.
i) Infraestrutura e Recurso: N.A.
5.3.2. Atividade 33 – Verificar Disponibilidade
a) Descrição (O que fazer): Verificar disponibilidade dos materiais gráficos solicitados.
b) Entrada: Solicitação de material.
c) Regra (Como fazer): A COSERV verifica a disponibilidade dos materiais gráficos
solicitados no almoxarifado.
No caso de o material solicitado não tiver quantidade disponível a COSERV solicita por
e-mail à Coordenação de Comunicação - CCOM a confecção dos materiais gráficos não
disponíveis.
d) Responsável (Quem faz): COSERV.
e) Competência: N.A.
f) Produto: Disponibilidade verificada/solicitação para confecção.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: N.A.
i) Infraestrutura e Recurso: MS Office.
5.3.3. Atividade 34 – Entregar Material Gráfico
a) Descrição (O que fazer): Entregar material gráfico solicitado.
b) Entrada: Solicitação de material.
c) Regra (Como fazer): A COSERV entrega ao solicitante o material gráfico solicitado.
d) Responsável (Quem faz): COSERV.
e) Competência: N.A.
f) Produto: Material gráfico entregue.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: N.A.
i) Infraestrutura e Recurso: N.A.
5.4. Processo Carimbo
5.4.1. Atividade 35 – Solicitar Carimbo
a) Descrição (O que fazer): Solicitar carimbo.
b) Entrada: Informações do carimbo.
c) Regra (Como fazer): O solicitante encaminha por e-mail à COSERV solicitação de
carimbo com as informações que devem constar como: nome; cargo ou outra
descrição necessária.
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d) Responsável (Quem faz): Solicitante.
e) Competência: N.A.
f) Produto: E-mail de solicitação.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: N.A.
i) Infraestrutura e Recurso: MS Office.

5.4.2. Atividade 36 – Providenciar Carimbo
a) Descrição (O que fazer):
 Preparar autorização de fornecimento com as informações do carimbo;
 Solicitar confecção do carimbo.
b) Entrada: E-mail de solicitação.
c) Regra (Como fazer): A COSERV envia pelo motoboy da Agência a autorização de
fornecimento com as informações que devem constar no carimbo à empresa
contratada solicitando a confecção.
d) Responsável (Quem faz): COSERV.
e) Competência: N.A.
f) Produto: Autorização de Fornecimento.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: N.A.
i) Infraestrutura e Recurso: MS Office.
5.4.3. Atividade 37 – Confeccionar Carimbo
a) Descrição (O que fazer): Confeccionar carimbo conforme solicitado.
b) Entrada: Autorização de Fornecimento.
c) Regra (Como fazer): A empresa contratada confecciona o carimbo conforme
especificação constante na autorização de fornecimento. Entrega o carimbo na Agência
em até 24 horas após solicitação.
d) Responsável (Quem faz): Empresa contratada.
e) Competência: Não identificado.
f) Produto: Carimbo.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: N.A.
i) Infraestrutura e Recurso: Não identificado.
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5.4.4. Atividade 38 – Conferir Carimbo
a) Descrição (O que fazer):


Receber carimbo;



Conferir carimbo.

b) Entrada: Carimbo e recibo de entrega.
c) Regra (Como fazer): A COSERV recebe o carimbo da empresa contratada, confere se o
carimbo e recibo estão conforme solicitado em autorização de fornecimento.
d) Responsável (Quem faz): COSERV.
e) Competência: Não identificada.
f) Produto: Carimbo entregue
g) Duração: Não identificada.
h) Normativo: N.A.
i) Infraestrutura e Recurso: N.A.
5.4.5. Atividade 39 – Entregar Carimbo
a) Descrição (O que fazer): Entregar carimbo ao solicitante.
b) Entrada: Carimbo.
c) Regra (Como fazer): A COSERV após receber o carimbo da empresa contratada, o
entrega ao solicitante.
d) Responsável (Quem faz): COSERV.
e) Competência: Não identificada.
f) Produto: carimbo entregue ao solicitante.
g) Duração: Não identificada.
h) Normativo: N.A.
i) Infraestrutura e Recurso: N.A.
5.4.6. Atividade 40 – Receber Nota Fiscal
a) Descrição (O que fazer):


Atestar nota fiscal;



Encaminhar para pagamento.

b) Entrada: Nota Fiscal.

c) Regra (Como fazer): A COSERV mensalmente recebe e confere a nota fiscal se está de
acordo com as especificações contidas nas autorizações de fornecimento e no contrato,
e se os valores estão corretos. Atesta a nota fiscal e encaminha para pagamento.
d) Responsável (Quem faz): COSERV.
e) Competência: N.A.
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f) Produto: Nota Fiscal atestada.
g) Duração: 1 dia.
h) Normativo:
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i) Infraestrutura e Recurso: SIG – Módulo Protocolo.

5.5. Processo Controle de Crachá e Cartão de Acesso
5.5.1. Atividade 41 – Solicitar Crachá de Identificação e Cartão de Acesso
a) Descrição (O que fazer): Solicitar crachá de identificação e cartão de acesso ao prédio.
b) Entrada: Dados do empregado/colaborador.
c) Regra (Como fazer): A CORH solicita à COSERV por e-mail a confecção do crachá de
identificação e cartão de acesso ao prédio para os empregados.
O e-mail deve conter as informações: Nome completo, Foto 3/4, RG, CPF, área de
lotação, gestor, data de admissão.
No caso de serviços terceirizados o gestor do contrato solicita o cartão de acesso ao
prédio e cartão de acesso as portas da ABDI.
d) Responsável (Quem faz): CORH.
e) Competência: Conhecimento das normas internas.
f) Produto: Solicitação de acessos.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: PO 044 – Admissão de Pessoal.
i) Infraestrutura e Recurso: MS Office.
5.5.2. Atividade 42 – Providenciar Cartão de Acesso
a) Descrição (O que fazer): Solicitar habilitação do cartão de acesso à administradora do
prédio.
b) Entrada: E-mail de solicitação da CORH.
c) Regra (Como fazer): A COSERV solicita à administradora do prédio por e-mail a
habilitação de cartão de acesso, previamente adquirido pela Agência, conforme dados
do empregado/colaborador e informações do cartão.
d) Responsável (Quem faz): COSERV.
e) Competência: N.A.
f) Produto: Cartão de acesso habilitado.
g) Duração: Não identificado.
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h) Normativo: N.A.
i) Infraestrutura e Recurso: MS Office.
5.5.3. Atividade 43 – Habilitar Cartão
a) Descrição (O que fazer): Habilitar cartão de acesso para empregado/colaborador.
b) Entrada: E-mail de solicitação de habilitação.
c) Regra (Como fazer): A administradora do prédio habilita o acesso para o cartão
informado pela COSERV, e encaminha à COSERV e-mail informando da habilitação.
d) Responsável (Quem faz): Administradora do prédio.
e) Competência: Não identificado.
f) Produto: Cartão habilitado.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: N.A.
i) Infraestrutura e Recurso: MS Office.
5.5.4. Atividade 44 – Registrar Cartão de Acesso no Controle Interno
a) Descrição (O que fazer): Registar cartão habilitado em planilha de controle interno.
b) Entrada: Cartão habilitado.
c) Regra (Como fazer): A COSERV registra em planilha de controle interno as informações
do cartão de acesso e os dados dos empregados/colaborador (número do cartão, nome
do usuário, empresa).
d) Responsável (Quem faz): COSERV.
e) Competência: N.A.
f) Produto: Planilha alimentada.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: N.A.
i) Infraestrutura e Recurso: MS Office
5.5.5. Atividade 45 – Providenciar Crachá de Identificação
a) Descrição (O que fazer): Solicitar impressão de crachá de identificação.
b) Entrada:


E-mail de solicitação de acesso da CORH;



Dados do empregado.

c) Regra (Como fazer): A COSERV envia à empresa contratada por meio do motoboy da
Agência, o cartão e as informações do empregado para impressão no crachá de
identificação.
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d) Responsável (Quem faz): COSERV.
e) Competência: Não identificado.
f) Produto:


Autorização de fornecimento;



Cartão para impressão;



Dados do empregado.

g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: N.A.
i) Infraestrutura e Recurso: N.A.
5.5.6. Atividade 46 – Imprimir Crachá
a) Descrição (O que fazer): Imprimir crachá de identificação.
b) Entrada:


Autorização de fornecimento;



Cartão para impressão;



Dados do empregado.

c) Regra (Como fazer): A empresa contratada imprime o crachá de identificação conforme
dados encaminhados pela COSERV.
d) Responsável (Quem faz): Empresa contratada.
e) Competência: Não identificado.
f) Produto: Crachá de identificação.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: N.A.
i) Infraestrutura e Recurso: N.A.
5.5.7. Atividade 47 – Registrar Crachá no Sistema de Controle de Acesso às Portas
a) Descrição (O que fazer): Registrar o crachá no sistema de controle de acesso às portas
da Agência.
b) Entrada: Crachá de identificação.
c) Regra (Como fazer): A COSERV registra no sistema de controle de acesso das portas da
agência

as

informações

do

crachá

de

identificação,

os

dados

empregado/colaborador e o horário de permissão de entrada e saída.
Para os colaboradores terceirizados é realizado o registro no cartão em branco.
d) Responsável (Quem faz): COSERV.
e) Competência: Conhecimento no sistema de controle das portas.
f) Produto: Acesso permitido.

do
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g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: N.A.
i) Infraestrutura e Recurso: Sistema de controle de acesso às portas da ABDI.
5.5.8. Atividade 48 – Entregar Crachá de identificação e Cartão de Acesso
a) Descrição (O que fazer): Entregar crachá de identificação e cartão de acesso.
b) Entrada: Crachá de identificação e Cartão de Acesso.
c) Regra (Como fazer): A COSERV entrega o crachá de identificação e cartão de acesso à
CORH. No caso dos colaboradores terceirizado a entrega é realizada direto ao
colaborador.
d) Responsável (Quem faz): COSERV.
e) Competência: Não identificado.
f) Produto: Crachá de identificação e Cartão de Acesso entregues.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: N.A.
i) Infraestrutura e Recurso: N.A.
5.5.9. Atividade 49 – Solicitar 2ª via de Cartão de Acesso e Crachá de Identificação
a) Descrição (O que fazer): Solicitar 2ª via dos cartões de acesso e crachá por e-mail.
b) Entrada: Extravio dos cartões.
c) Regra (Como fazer): O empregado/colaborador solicita por e-mail à COSERV a 2ª via dos
cartões em caso de extravio.
d) Responsável (Quem faz): Empregado/colaborador.
e) Competência: N.A.
f) Produto: Solicitação de 2ª via dos cartões de acesso.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: N.A.
i) Infraestrutura e Recurso: MS Office.
5.5.10. Atividade 50 – Verificar Solicitação de 2ª via dos Cartões de Acesso
a) Descrição (O que fazer):


Receber e-mail de solicitação;



Informar ao solicitante dados bancários da Agência para pagamento.

b) Entrada: Solicitação de 2ª via dos cartões de acesso.

c) Regra

(Como

fazer):

A

COSERV

verifica

a

solicitação,

responde

ao

empregado/colaborador que a confecção de novos cartões está condiciona ao prévio
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pagamento do valor correspondente da despesa e informa os dados bancários da
Agência para deposito identificado.
d) Responsável (Quem faz): COSERV.
e) Competência: N.A.
f) Produto: e E-mail de resposta.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: N.A.
i) Infraestrutura e Recurso: MS Office.
5.5.11. Atividade 51 – Realizar Pagamento
a) Descrição (O que fazer): O empregado/colaborador realiza pagamento.
b) Entrada: E-mail de resposta da COSERV.

c) Regra (Como fazer): O empregado/colaborador efetiva o deposito identificado na conta
da Agência e encaminha comprovante de deposito à COSERV por e-mail.
d) Responsável (Quem faz): Empregado/colaborador.
e) Competência: N.A.
f) Produto: Deposito identificado.
g) Duração: Não identificado
h) Normativo: N.A.
i) Infraestrutura e Recurso: MS Office.
5.5.12. Atividade 52 – Providenciar Confecção da 2ª via do Crachá de Identificação e
Habilitação de Cartão de Acesso
a) Descrição (O que fazer):


Solicitar impressão de crachá de identificação e habilitação de cartão de acesso.



Encaminhar comprovante de deposito identificado à Coordenação Financeira CORFI.

b) Entrada: Comprovante de deposito identificado.
c) Regra (Como fazer): A COSERV solicita a confecção do crachá de identificação conforme
Atividade 58, e solicita habilitação do cartão de acesso conforme atividade 55 e entrega
os cartões ao empregado/colaborador.
Encaminha comprovante de deposito identificado à Coordenação Financeira – CORFI
para conhecimento do crédito.
d) Responsável (Quem faz): COSERV.
e) Competência: Não identificado.
f) Produto: 2ª vias dos cartões entregues.
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g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: N.A.
i) Infraestrutura e Recurso: MS Office.
5.5.13. Atividade 53 – Devolver Crachá de identificação e Cartão de Acesso
a) Descrição (O que fazer): Devolver Crachá de identificação e Cartão de Acesso após
rescisão do contrato de trabalho.
b) Entrada: Crachá de identificação e Cartão de Acesso.
c) Regra (Como fazer): O empregado após rescisão do contrato de trabalho deve devolver
à COSERV o Crachá de identificação e Cartão de Acesso.
d) Responsável (Quem faz): Empregado.
e) Competência: Conhecimento das normas internas.
f) Produto: Crachá de identificação e Cartão de Acesso devolvidos.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: N.A.
i) Infraestrutura e Recurso: N.A.
5.5.14. Atividade 54 – Bloquear Acesso
a) Descrição (O que fazer):


Bloquear acesso às portas da Agência;



Solicitar bloqueio do cartão de acesso ao prédio.

b) Entrada: Crachá de identificação e Cartão de Acesso devolvidos.
c) Regra (Como fazer): A COSERV acessa o sistema de controle de acesso das portas da
Agência de controle das portas e bloqueia acesso do cartão devolvido. Solicita por email o bloqueio do cartão de acesso ao prédio à administradora do prédio.
d) Responsável (Quem faz): COSERV.
e) Competência: Não identificado.
f) Produto: Bloquei dos acessos.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: N.A.
i) Infraestrutura e Recurso: MS Office e Sistema controle das portas de acesso da ABDI.
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6.

Acordo de Nível de Serviço - ANS

Produto
Solicitação do material de
uso e consumo
Entrega dos materiais
solicitados
Entrega dos materiais
pelas empresas
contratadas para
fornecimento.
Carimbo

Requisitos
Cadastro do formulário no SIG –
Módulo Compras.
O solicitante deve buscar o material na
COSERV 24 horas após a solicitação.
A entrega deve ocorrer de 5 a 10 dias
após a conhecimento/resposta da
contratada, conforme clausula
contratual.
A entrega o carimbo na Agência deve
ser em até 24 horas após solicitação.

Cliente
Área
Solicitante
Área
Solicitante
ABDI

Fornecedor
COSERV

ABDI

Contratada

COSERV
Contratada

7. Indicadores de Processos de Negócio
Cód.

ISQA

Nome do
Indicador
Indicador de
Satisfação da
Qualidade do
Atendimento

Tipo

Finalidade

Documento Fórmula

Periodicidade

Qualidade

Mensurar a
satisfação dos
clientes do processo
em relação a
qualidade do
atendimento, dos
produtos e serviços
entregues

Resultado da
pontuação
Instrument do
o de
instrumento
pesquisa de numa escala
satisfação
de satisfação
de 0 a 5
pontos

Semestral

Validação do documento
Participante do Processo

Assinatura

Data

Assinatura

Data

Rogério Pereira Freitas

Aprovação do documento
Gestor do Processo
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Denise Rios Campos

Coordenador de
Planejamento
Luis Claudio Rodrigues Franca

Assinatura

Data

REGISTRO DE IDENTIDADE DO PROCESSO
GESTÃO DE MATERIAIS – ( TO BE)
Processo:
Gestão de Materiais
Gestor do Processo: Denise Rios Campos
Estabelecer critérios e regras para controle de recebimento,
Objetivo:
armazenamento e distribuição de materiais de uso comum.

Tipo:

Suporte

Número:

P20

Áreas
COSERV, CORCC, CCOM, CORFI, Área Solicitante, CORH.
envolvidas:

Cadeia de valor
PO 072 – Contratação de
Bens e Serviços
Fornecedores

Regulamento de Licitações
e Contratos
Produtos

Insumos

Solicitação de
Material de Uso e
Consumo;
Contrato;
Ata de Registro de
Preço;
Solicitação verbal.

SIG – Módulo de
Compras

Gestão
de
Materiais

SIG – Módulo de Estoque

Valor percebido

Guarda e distribuição
dos seguintes
produtos:
 Material de
expediente e
informática;
 Materiais
gráficos;
 Água;
 Carimbo;
 Crachá de
identificação;
 Cartão de
Acesso.

Entrega do produto
conforme solicitado
– qualidade e prazo.

MS Office

Clientes

Área solicitante.

Pessoal

Recursos necessários para executar o processo

Diagrama do processo

Solicitação de
material /
Reposição de
estoque

Aprovado por:

Auditado em:

Acordo de Nível de Serviço - ANS

Referências que devem ser observadas e subsidiam o processo

Área Solicitante;
Empresa Contratada;
CCOM;
COSERV;
CORCC.

Documentado em: 28/03/2017 Suene Candida e Livia Maria
Revisado em:

Indicadores

Aquisição de
materiais

Recebimento de
materiais

Armazenamento de
materiais

Data:

Distribuição de
materiais

Solicitante

REGISTRO DE IDENTIDADE DO PROCESSO
GESTÃO DE MATERIAIS

Solicitar materiais
de
consumo

Verificar saldo/
consumo de
estoque

Nova
contratação

Solicitar
Contratação de
materiais

Dossiê para
contratação

Separar processo
por empresas
contratadas

Registrar relação de
materiais em
Planilha de controle
interno

Solicitar entrega de
material

Autorização de
Fornecimento
de Materiais

Atualizar planilha de
Controle interno da
Ata (dar baixa)

Receber materiais

Registrar Materiais
no estoque

Monitorar saldo do
estoque do material
de consumo

Solicitar materiais
gráficos verbalmete

Levantar previsão
de consumo de
água mineral

Solicitar reposição
do estoque

Solicitar água por
Autorização de
fornecimento previa

Atualizar planilha de
Controle interno da
Ata (dar baixa)

Receber documento
de entrega

Receber nota fiscal

Solicitar carimbo
por e-mail

Receber carimbo

Providenciar
confecção do
carimbo
(autorização de
fornecimento)

Entregar carimbo

Crachá de identificação

Receber nota fiscal

Bloquear acesso do
crachá de
identificação

Empregado

Cartão de acesso

Aditivar Ata/Contrato

Encaminhar
comprovante de
deposito á CORFI

Terceirizado

COSERV

Sim

Solicitar Aditivo ao
contrato ou a Ata

Nova
contratação

Não

Memorando

Solicitar
Contratação de
materiais

Verificar
disponibilidade de
material gráfico

Sim

Entregar material

Solicitar habilitação
do cartão por email
à adm do prédio

Conferir carimbo

Registrar cartão de
acesso na planilha
de controle interno

Providenciar crachá
de identificação

Registrar crachá no
sistema de controle
de acesso as portas
da Agência

Entregar crachá

Aditivar Ata/Contrato
Mais de uma
contratada

Informar condições
para
disponibilização de
novos cartões de
acesso

Providenciar 2ª vias
dos cartões de
acesso.

Entregar 2ª via dos
cartões

Não
Memorando

Gestão de
Contratação de Bens
e Serviço (Licitação ou
Adesão a Ata Registro
de Preço)

Gestão de
Contratação de Bens
e Serviços
(Acompanhamento
de Ata/Contrato)

Preparar
Autorização de
fornecimento do
mês

Registrar água
mineral em Planilha
de controle interno

Solicitar Aditivo ao
contrato ou a Ata

Solicitar impressão
à CCOM

Gestão de
Contratação de Bens
e Serviço (Licitação ou
Adesão a Ata Registro
de Preço)

Gestão de
Contratação de
Bens e Serviços
(Acompanhamento
de Ata/Contrato)

Gestão de
Contratação de
Bens e Serviços
(Acompanhamento
de Ata/Contrato)

Processo de
Serviços de
Comunicação

CORFI

ABDI

CORCC

Atender solicitação

Entregar material ao
solicitante

Gestão Financeira
(Pagar nota fiscal)

Gestão Financeira
(Pagar nota fiscal)

Equipe de Copa e
Limpeza

CCOM

Gestão Financeira
(Pagar nota fiscal)

Alimentar
bebedouros

CORH

Receber galões de
água

Solicitar crachá de
identificação e
cartão de acesso

Receber crachá de
identificação e
cartão de acesso

Empresa
fornecedora de
água (ARP)

Solicitar 2ª via dos
cartões de acesso

Devolver crachá de
acesso e cartão de
acesso

Realizar depósito
identificado
Rescisão de contrato

Nota Fiscal

Imprimir crachá

Entregar materiais

Empresa
Administradora
do Prédio

Empresa Contratada
(ARP)

Empregado

Gestão de RH
(Admissão)

Confeccionar
carimbo

Entregar carimbo
em 48 horas

Habilitar cartão
(resposta por email)

Entrega em dois dias na semana
Conforme necessidade (galões vazios)
Entrega galões de
água

Faturar Nota Fiscal

Faturar Nota Fiscal
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Planejamento

Melhoria

Análise

Monitoramento e
Controle

Desenho

Implementação

Objetivo: O formulário de registro e análise de melhorias tem o objetivo de analisar as sugestões de
melhorias para propor um redesenho do processo ou desenho de um processo novo.
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1. Identificação do Processo
Processo

Gestão de Processos

Tipologia do processo
Gestor do Processo

Processo de Gerenciamento
Luis Claudio Rodrigues França
Organizar, documentar e monitorar os processos de negócio

Objetivo do Processo

visando sua melhoria contínua e o estabelecimento de uma
cultura de trabalho orientada à processos.

Executor (es)

Coordenação de Planejamento CPLAN – Escritório de Processos

Unidade responsável

Coordenação de Planejamento - CPLAN

Produto (s)/ Serviço(s)/
Resultado(s)




Características de Valor do
Produto (Valor percebido)
Áreas envolvidas

Objetivos Estratégicos
vinculados

Cadeia de valor
Formulário A01- Relatório de Planejamento e Alinhamento
Estratégico
 Formulário A02 – Análise Documental e Roteiro de
Entrevista
 Formulário A03 – Registro de Identidade do Processo
 Formulário A04 – Registro de Análise e Melhorias do
Processo
 Plano de Implantação
 Formulário A05 – Relatório de Monitoramento e Controle
do Processo
 Formulário A06 – Registro do Resultado da Avaliação
 Formulário A08 – Relatório de Verificação e Validação
 Formulário A09 – Registro de Avaliação da Maturidade da
Gestão do Processo
 Processos mais eficientes e eficazes;
 Processos com documentação estruturada;
 Confiança nos produtos dos processos.
 Coordenação de Planejamento CPLAN – Escritório de
Processos
 Área Gestora do processo
 Áreas fornecedoras de insumos para o gerenciamento do
processo
 Gerência de Planejamento - GERPLAN
7. Internalizar a gestão de processos organizacionais

2. Melhorias para o Processo
O processo de Gestão de Processos é um processo novo.
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3. Análise de Impacto das Melhorias
O processo de Gestão de Processos é um processo novo.
4.

Pontos de Integração Sistêmica

O Processo disponibilizará os produtos no Portal de Processos.
5.

Descrição das Atividades do Novo Processo
5.1. Atividade 01 – Analisar Documentação da ABDI
a) Descrição (O que fazer): Consultar, criar ou atualizar documentação para identificar
questões conceituais e definições da Agência relacionadas a missão, visão e objetivos
estratégicos.
b) Entrada: Documentações da Agência.
c) Regra (Como fazer): Por meio de reuniões, entrevistas e pesquisas o analista de
Processos analisa, consulta, documenta ou atualiza a documentação de missão,
objetivos, planejamento e direcionadores estratégicos.
d) Responsável (Quem faz): Analista de Processos.
e) Competência: Conhecimento dos normativos internos.
f) Produto:


Documento

com

declaração

de

Missão,

Objetivos,

Planejamento

e

Direcionadores Estratégicos;


Mapa Estratégico;



Cadeia de Valor da Agência.

g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: Metodologia de Gerenciamento de Processos.
i) Infraestrutura e Recursos: MS Office.
5.2. Atividade 02 – Identificar os Processos
a) Descrição (O que fazer): Identificar os Processos de Negócio da Agência.
b) Entrada:


Cadeia de Valor da Agência;



Estrutura Organizacional;



Mapa Estratégico;



Mapa de processos existente.
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c) Regra (Como fazer): O analista de processo analisa a Cadeia de Valor, a Estrutura
Organizacional, o Mapa Estratégico, o Mapa de processos se existir e identifica os
processos de negócio.
d) Responsável (Quem faz): Analista de Processos.
e) Competência: Conhecimento dos normativos internos e Metodologia de Gerenciamento
de Processos.
f) Produto: Relação de Processos de Negócio.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: Metodologia de Gerenciamento de Processos.
i) Infraestrutura e Recursos: MS Office.
5.3. Atividade 03 – Analisar a documentação dos Processos
a) Descrição (O que fazer): Analisar a documentação dos processos identificados.
b) Entrada:


Relação de Processos de Negócio;



Documentação dos processos – Fluxos, Manuais, Procedimentos Operacionais, e
outros (se existirem).

c) Regra (Como fazer): O analista de Processos pesquisa e analisa a documentação
existente dos processos identificados, de forma a se familiarizar com o processo,
identificando: clientes, produtos, área responsável e áreas envolvidas no processo.
d) Responsável (Quem faz): Analista de Processos.
e) Competência: Conhecimento dos normativos internos e na Metodologia de
Gerenciamento de Processos.
f) Produto: Documento com descrição dos processos (Processo/ Descrição/ Área
Responsável/ Cliente/ Produto/ Gestor/ Áreas envolvidas).
g) Duração: Não Identificado.
h) Normativo: Metodologia de Gerenciamento de Processos.
i) Infraestrutura e Recursos: MS Office.
5.4. Atividade 04 – Classificar os Processos
a) Descrição (O que fazer): Classificar os Processos de Negócio identificados.
b) Entrada:


Relação de Processos de Negócio;



Documento

com

descrição

dos

processos

(Processo/Descrição/

Área

Responsável/ Cliente/ Produto/ Gestor/ Áreas envolvidas).
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c) Regra (Como fazer): O analista analisa a documentação dos processos identificados e
classifica-os conforme tipologia (Processo Primário, Processo de Gerenciamento e
Processo de Suporte), definida na metodologia de processos de negócios.
d) Responsável (Quem faz): Analista de Processos.
e) Competência: Conhecimento dos normativos internos.
f) Produto: Relação de Processos de Negócio classificados.
g) Duração: Não Identificado.
h) Normativo: Metodologia de Gerenciamento de Processos.
i) Infraestrutura e Recursos: MS Office.
5.5. Atividade 05 – Priorizar os Processos
a) Descrição (O que fazer): Priorizar os Processos de Negócio.
b) Entrada:


Relação de Processos de Negócio classificados;



Documento com descrição dos processos (Processo/ Descrição/ Área
Responsável/ Cliente/ Produto/ Gestor/ Áreas envolvidas).

c) Regra (Como fazer): Para a priorização dos processos é utilizado uma matriz de
priorização bidimensional. A primeira dimensão, eixo vertical, será o grau de agregação
de valor ao cliente final. A segunda dimensão, eixo horizontal, diz respeito à quantidade
de áreas funcionais (departamentos) envolvidas com o processo ponta a ponta. A matriz
de priorização deve ser aplicada aos processos de mesma tipologia evitando-se
comparar processos de tipologias diferentes. Dessa forma, deve-se construir três
matrizes de priorização, uma para cada tipologia.
A análise da matriz deve ser realizada por quadrantes. No quadrante I e II estão os
processos que mais agregam valor ao cliente. São esses os processos que devem ser
avaliados e verificados prioritariamente, partindo-se dos menos complexos para os mais
complexos. O mesmo raciocínio deve ser aplicado aos quadrantes III e IV.
d) Responsável (Quem faz): Analista de Processos.
e) Competência: Conhecimento na aplicação da escala Likert.
f) Produto: Matriz de Priorização dos Processos de Negócio.
g) Duração: Não Identificado.
h) Normativo: Metodologia de Gerenciamento de Processos.
i) Infraestrutura e Recursos: MS Office.

5

GERENCIAMENTO DE PROCESSOS DE NEGÓCIO
Registro e Análise de Melhorias do Processo (TO BE) – Gestão de Processos

5.6. Atividade 06 – Identificar Indicadores
a) Descrição (O que fazer): Identificar indicadores chave de desempenho, qualidade e
resultado dos processos inventariados.
b) Entrada:


Documento

com

declaração

de

Missão,

Objetivos,

Planejamento

e

Direcionadores Estratégicos;


Relação dos produtos dos processos.

c) Regra (Como fazer): O analista de Processos identifica por meio de um brainstorming, os
indicadores chaves de desempenho do processo sob análise.
A consulta poderá demandar atualização ou levantamento de indicadores, caso não
tenham sido declarados.
d) Responsável (Quem faz): Analista de Processos.
e) Competência: Conhecimento em indicadores de desempenho.
f) Produto: Portfólio de Indicadores.
g) Duração: Não Identificado.
h) Normativo: Metodologia de Gerenciamento de Processos.
i) Infraestrutura e Recursos: MS Office.
5.7. Atividade 07 – Elaborar Cronograma de Gerenciamento
a) Descrição (O que fazer): Elaborar cronograma de gerenciamento dos Processos de
Negócio.
b) Entrada: Portfólio de Processos de Negócio classificados e priorizados.
c) Regra (Como fazer): Em análise ao portfólio de Processos de Negócio mapeados e
priorizados, o analista de Processos elabora proposta de cronograma para realização do
gerenciamento (análise e desenho) dos Processos de Negócio da Agência.
d) Responsável (Quem faz): Analista de Processos.
e) Competência: N.A.
f) Produto: Cronograma de Gerenciamento de Processos de Negócio.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: Metodologia de Gerenciamento de Processos.
i) Infraestrutura e Recursos: MS Office.
5.8. Atividade 08 – Consolidar Relatório de Planejamento e Alinhamento Estratégico
a) Descrição (O que fazer): Consolidar as informações no formulário do Relatório de
Planejamento e Alinhamento Estratégico.
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b) Entrada:


Documento

com

declaração

de

Missão,

Objetivos,

Planejamento

e

Direcionadores Estratégicos;


Cadeia de Valor da Agência;



Mapa Estratégico;



Documento com descrição dos Processos de Negócio (Processo/ Descrição/ Área
Responsável/ Cliente/ Produto/ Gestor/ Áreas envolvidas);



Relação de Processos de Negócio classificados;



Matriz de Priorização dos Processos de Negócio;



Cronograma de Gerenciamento de Processos de Negócio;



Portfólio de Indicadores.

c) Regra (Como fazer): O analista de Processos consolida os dados e informações da análise
dos documentos relacionados com a estratégia da Agência e dos Processos
identificados, e preenche o formulário do Relatório de Planejamento e Alinhamento
Estratégico dos Processos.
d) Responsável (Quem faz): Analista de Processos.
e) Competência: N.A.
f) Produto: Relatório de Planejamento e Alinhamento Estratégico dos Processos.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: Metodologia de Gerenciamento de Processos.
i) Infraestrutura e Recursos: MS Office.
5.9. Atividade 09 – Validar Relatório de Planejamento e Alinhamento Estratégico
a) Descrição (O que fazer): Validar informações do Relatório de Planejamento e
Alinhamento Estratégico dos Processos.
b) Entrada: Relatório de Planejamento e Alinhamento Estratégico dos Processos.
c) Regra (Como fazer): O Coordenador de Planejamento analisará e validará o relatório.
d) Responsável (Quem faz): Coordenador de Planejamento.
e) Competência: N.A.
f) Produto: Relatório de Planejamento e Alinhamento Estratégico dos Processos validado.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: Metodologia de Gerenciamento de Processos.
i) Infraestrutura e Recursos: MS Office.
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5.10. Atividade 10 – Aprovar Relatório de Planejamento e Alinhamento Estratégico
a) Descrição (O que fazer): Aprovar informações do Relatório de Planejamento e
Alinhamento Estratégico dos Processos.
b) Entrada: Relatório de Planejamento e Alinhamento Estratégico dos Processos validado.
c) Regra (Como fazer): O Gerente de Planejamento analisa e aprova o Relatório de
Planejamento e Alinhamento Estratégico dos Processos.
d) Responsável (Quem faz): Gerente de Planejamento.
e) Competência: N.A.
f) Produto: Relatório de Planejamento e Alinhamento Estratégico dos Processos aprovado.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: Metodologia de Gerenciamento de Processos.
i) Infraestrutura e Recursos: MS Office.
5.11. Atividade 11 – Apresentar Relatório de Planejamento e Alinhamento Estratégico no
Comitê Técnico Consultivo - CTC
a) Descrição (O que fazer): Apresentar o Relatório de Planejamento e Alinhamento
Estratégico dos Processos ao Comitê Técnico Consultivo para conhecimento e sugestões.
b) Entrada: Relatório de Planejamento e Alinhamento Estratégico dos Processos
c) Regra (Como fazer): O Analista de Processos insere a apresentação na pauta do CTC. O
relatório é apresentado e os integrantes do CTC podem sugerir alterações no Relatório
de Planejamento e Alinhamento Estratégico, que serão analisadas e aprovadas pelo
Gerente de Planejamento.
d) Responsável (Quem faz): Analista de Processos.
e) Competência: Conhecimento do Planejamento Estratégico e Portfólio de Processos de
Negócio da Agência.
f) Produto: Planejamento e Alinhamento Estratégico dos Processos de Negócio
apresentado.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: Metodologia de Gerenciamento de Processos.
i) Infraestrutura e Recursos: MS Office.
5.12. Atividade 12 – Analisar Documentação do Processo
a) Descrição (O que fazer): Pesquisar e analisar documentações do Processo.
b) Entrada:


Informações do Processo;



Documentação descritiva do Processo (se existir);
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Fluxos e diagramas (se existir);



Manuais e Normativos relacionados (se existir).

c) Regra (Como fazer): O analista de processos busca e analisa toda documentação
relacionada ao Processo sob análise.
d) Responsável (Quem faz): Analista de Processo.
e) Competência: N.A.
f) Produto: Documento da Análise do Processo (AS IS) - com versão preliminar da
identificação, registros, e descrição do Processo.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: Metodologia de Gerenciamento de Processos.
i) Infraestrutura e Recursos: MS Office.
5.13. Atividade 13 – Responder Roteiro de Entrevista
a) Descrição (O que fazer): Aplicar roteiro de entrevista aos atores do Processo.
b) Entrada: Informações do Processo (atividades, problemas, indicadores, ANS e sugestões
de melhoria).
c) Regra (Como fazer): Por meio de reuniões com o analista de Processos, os atores do
Processo informam como realmente o Processo acontece no dia a dia. Identificam os
problemas, indicadores de desempenho, acordos ne nível de serviço, e descrevem as
atividades do Processo, a duração e o custo das atividades.
A realização das entrevistas deve seguir uma dinâmica que garanta a maior fluidez e
alcance uma visão e um entendimento consistente e condizente com a realidade.
d) Responsável (Quem faz): Atores do Processo.
e) Competência: Conhecimento do Processo.
f) Produto: Documento com a Análise do Processo (AS IS) - com versão preliminar da
descrição do Processo e atividades, problemas e sugestões de melhorias.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: Metodologia de Gerenciamento de Processos.
i) Infraestrutura e Recursos: MS Office.
5.14. Atividade 14 – Modelar o Processo (AS IS)
a) Descrição (O que fazer): Modelar o Processo em diagrama e mapa de processo.
b) Entrada: Documento com a Análise do Processo (AS IS) com o detalhamento das
atividades, indicadores, ANS, problemas e sugestões de melhoria.
c) Regra (Como fazer): O analista de Processos modela a visão atual das atividades do
processo analisado em diagrama e mapa de processo.
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d) Responsável (Quem faz): Analista de Processos.
e) Competência: Conhecimento do Processo, e em BPM e BPMN.
f) Produto:


Cadeia de Valor;



Diagrama do Processo;



Mapa do Processo;



Indicadores;



Acordo de Nível de Serviço,

g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: Metodologia de Gerenciamento de Processos.
i) Infraestrutura e Recursos: MS Office.
5.15. Atividade 15 – Consolidar Relatórios da Análise do Processo
a) Descrição (O que fazer): Consolidar e documentar as informações da análise do
processo.
b) Entrada:


Documento com a Análise do Processo (AS IS): detalhamento das atividades,
indicadores, ANS, problemas e sugestões de melhoria;



Cadeia de Valor;



Diagrama do Processo;



Mapa do Processo.

c) Regra (Como fazer): O analista de Processos de posse das informações da análise do
processo consolida as informações em dois relatórios: Relatório de Análise do Processo
(AS IS); Relatório de Registro de Identidade do Processo (AS IS).
d) Responsável (Quem faz): Analista de Processos.
e) Competência: Conhecimento do Processo, e em BPM e BPMN.
f) Produto:


Relatório de Análise do Processo (AS IS);



Relatório de Registro de Identidade do Processo (AS IS).

g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: Metodologia de Gerenciamento de Processos.
i) Infraestrutura e Recursos: MS Office.
5.16. Atividade 16 – Validar Relatórios da Análise do Processo
a) Descrição (O que fazer): Validar relatórios do Processo (AS IS).
b) Entrada:
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Relatório de Análise do Processo (AS IS);



Relatório de Registro de Identidade do Processo (AS IS).

c) Regra (Como fazer): O Gestor do Processo valida juntamente com os executores do
Processo quando necessário, os relatórios com descrição e modelagem do Processo.
Caso seja necessários ajustes, o analista de processo irá providenciá-los para que
possam ser validados e assinados pelo Gestor do Processo.
d) Responsável (Quem faz): Gestor do Processo.
e) Competência: Conhecimento do Processo.
f) Produto:


Relatório de Análise do Processo (AS IS) validado;



Relatório de Registro de Identidade do Processo (AS IS) validado.

g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: Metodologia de Gerenciamento de Processos.
i) Infraestrutura e Recursos: MS Office.
5.17. Atividade 17 - Verificar e Validar Documentos (AS IS)
a) Descrição (O que fazer): Verificar e validar os relatórios validados.
b) Entrada: corroborar


Relatório de Análise do Processo (AS IS) validado;



Relatório de Registro de Identidade do Processo (AS IS) validado.

c) Regra (Como fazer): O Coordenador de Planejamento verifica, valida e assina os
relatórios validados pelo Gestor do Processo analisado.
d) Responsável (Quem faz): Coordenador de Planejamento.
e) Competência: N.A
f) Produto:


Relatório de Análise do Processo (AS IS) validado e assinado;



Relatório de Registro de Identidade do Processo (AS IS) validado e assinado.

g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: Metodologia de Gerenciamento de Processos.
i) Infraestrutura e Recursos: N.A.
5.18. Atividade 18 – Desenhar Processo (TO BE)
a) Descrição (O que fazer): Desenhar o Processo com as alterações e melhorias.
b) Entrada:


Relatório de Análise do Processo (AS IS);



Relatório de Registro de Identidade do Processo (AS IS).
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c) Regra (Como fazer): O analista de Processos, de posse da documentação AS IS, desenha
o Processo com as alterações e melhorias sugeridas na fase de análise dos processos e
seus benefícios.
d) Responsável (Quem faz): Analista de Processos.
e) Competência: Conhecimento em BPMN e Metodologia de Gerenciamento de Processos.
f) Produto: Documento preliminar de Registro e Análise de Melhorias do Processo (TO BE).
g) Duração: Não identificada.
h) Normativo: Metodologia de Gerenciamento de Processos.
i) Infraestrutura e Recurso: MS Office.
5.19. Atividade 19 – Identificar Indicadores e ANS
a) Descrição (O que fazer): Identificar indicadores e Acordos de Nível de Serviços do
processo melhorado.
b) Entrada: Documento preliminar de Registro e Análise de Melhorias do Processo (TO BE).
c) Regra (Como fazer): O analista de Processos juntamente com os executores e o gestor
do processo, identifica os indicadores e ANS para o Processo ou os sugere.
d) Responsável (Quem faz): Analista de Processos.
e) Competência: Conhecimento em BPM e Metodologia de Gerenciamento de Processos.
f) Produto: Documento de Registro e Análise de Melhorias do Processo com relação de
indicadores e ANS.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: Metodologia de Gerenciamento de Processos.
i) Infraestrutura e Recurso: MS Office.
5.20. Atividade 20 – Analisar Impacto das Melhorias
a) Descrição (O que fazer): Analisar impacto das melhorias sugeridas na análise do
Processo.
b) Entrada:


Documento preliminar de Registro e Análise de Melhorias do Processo com
relação de indicadores e ANS;



Relatório de Análise do Processo (AS IS);



Relatório de Registro de Identidade do Processo (AS IS).

c) Regra (Como fazer): O analista de Processos analisa o impacto das melhorias nos
processos inter-relacionados, normas internas e externas e sistemas utilizados.
d) Responsável (Quem faz): Analista de Processos.
e) Competência: Conhecimento em BPM e Metodologia de Gerenciamento de Processos.
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f) Produto: Documento preliminar de Registro e Análise de Melhorias do Processo (TO BE)
com a análise e impacto das melhorias.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: Metodologia de Gerenciamento de Processos.
i) Infraestrutura e Recurso: MS Office.
5.21. Atividade 21 – Identificar Pontos de Integração Sistêmica
a) Descrição (O que fazer): Identificar pontos de integração (utilização) de sistemas de
informação.
b) Entrada:


Documento preliminar de Registro e Análise de Melhorias do Processo com
relação de indicadores e ANS;



Relatório de Análise do Processo (AS IS);



Relatório de Registro de Identidade do Processo (AS IS).

c) Regra (Como fazer): O analista de Processos identifica os pontos onde o Processo utiliza
os sistemas de informação, e aponta a melhorias necessárias.
d) Responsável (Quem faz): Analista de Processos.
e) Competência: Conhecimento nos sistemas utilizados.
f) Produto: Documento preliminar de Registro e Análise de Melhorias do Processo (TO BE)
com detalhamento dos pontos de integração sistêmica.
g) Duração: Não identificada.
h) Normativo: Metodologia de Gerenciamento de Processos.
i) Infraestrutura e Recurso: MS Office.
5.22. Atividade 22 – Consolidar Relatórios de Registro e Análise de Melhorias do Processo
(TO BE)
a) Descrição (O que fazer): Consolidar e documentar as informações da análise das
melhorias do processo.
b) Entrada: Documento preliminar de Registro e Análise de Melhorias do Processo (TO BE).
c) Regra (Como fazer): O analista de Processos de posse das informações de análise das
melhorias do processo consolida as informações em dois relatórios: Relatório de Análise
do Processo (TO BE); Relatório de Registro de Identidade do Processo (TO BE).
d) Responsável (Quem faz): Analista de Processos
e) Competência: N.A
f) Produto:


Relatório de Registro e Análise de Melhorias do Processo (TO BE);
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Relatório de Registro de Identidade do Processo (TO BE).

g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: Metodologia de Gerenciamento de Processos.
i) Infraestrutura e Recurso: MS Office.
5.23. Atividade 23 – Elaborar Proposta de Plano de Implantação
a) Descrição (O que fazer): Elaborar documento com planejamento da implantação do
novo Processo ou das melhorias do Processo analisado.
b) Entrada:


Relatório de Registro e Análise de Melhorias do Processo (TO BE);



Relatório de Registro de Identidade do Processo (TO BE).

c) Regra (Como fazer): O analista de processo juntamente com a área responsável pelo
processo, elabora documento com o planejamento das ações para o e desenvolvimento
e operacionalização do novo Processo ou das melhorias sugeridas.
d) Responsável (Quem faz): Analista de Processos.
e) Competência: N.A.
f) Produto: Proposta de Plano de Implantação.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: Metodologia de Gerenciamento de Processos.
i) Infraestrutura e Recurso: MS Office.
5.24. Atividade 24 – Validar Relatórios do Processo (TO BE)
a) Descrição (O que fazer): Validar relatórios TO BE e Plano de Implantação.
b) Entrada:


Relatório de Registro e Análise de Melhorias do Processo (TO BE);



Relatório de Registro de Identidade do Processo (TO BE);



Proposta de Plano de Implantação.

c) Regra (Como fazer): O Gestor do Processo analisa e valida juntamente com os
executores do Processo quando necessário, os relatórios e plano de implantação.
d) Responsável (Quem faz): Gestor do Processo.
e) Competência: Conhecimento do Processo.
f) Produto:


Relatório de Registro e Análise de Melhorias do Processo (TO BE) validado;



Relatório de Registro de Identidade do Processo (TO BE) validado;



Proposta de Plano de Implantação validado.

g) Duração: Não identificado.
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h) Normativo: Metodologia de Gerenciamento de Processos.
i) Infraestrutura e Recurso: N.A.
5.25. Atividade 25 – Verificar e Validar Relatórios Processo (TO BE)
a) Descrição (O que fazer): Verificar e validar relatórios TO BE e Plano de Implantação
validados.
b) Entrada:


Relatório de Registro e Análise de Melhorias do Processo (TO BE) validado;



Relatório de Registro de Identidade do Processo (TO BE) validado;



Proposta de Plano de Implantação validado.

c) Regra (Como fazer): O Coordenador de Planejamento valida e assina os relatórios
validados pelo Gestor do Processo.
d) Responsável (Quem faz): Coordenador de Planejamento.
e) Competência: N.A.
f) Produto:


Relatório de Registro e Análise de Melhorias do Processo (TO BE) validado e
assinado;



Relatório de Registro de Identidade do Processo (TO BE) validado e assinado;



Proposta de Plano de Implantação validado e assinado.

g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: Metodologia de Gerenciamento de Processos.
i) Infraestrutura e Recurso: N.A.
5.26. Atividade 26 – Publicar Documentação do Processo no Portal de Processos
a) Descrição (O que fazer): Publicar documentação do Processo.
b) Entrada:


Relatório de Planejamento e Alinhamento Estratégico;



Análise Documental e Roteiro de Entrevista (AS IS);



Registro de Identidade do Processo (AS IS);



Registro de Análise e Melhorias do Processo (TO BE);



Registro de Identidade do Processo (TO BE);



Relatório de Monitoramento e Controle do Processo (após fase monitoramento);



Registro do Resultado da Avaliação (após fase monitoramento);



Relatório de Verificação e Validação (após fase de auditoria);



Registro de Avaliação da Maturidade da Gestão do Processo.
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c) Regra (Como fazer): O Escritórios de Processos mantém toda documentação dos
Processos e do Gerenciamento de Processos de Negócio publicada e atualizada no Portal
de Processos.
d) Responsável (Quem faz): Escritório de Processos.
e) Competência: Conhecimento do Portal de Processos.
f) Produto: Documentação publicada.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: Metodologia de Gerenciamento de Processos.
i) Infraestrutura e Recurso: N.A.
5.27. Atividade 27 – Implementar Novo Processo ou Processo Melhorado
a) Descrição (O que fazer): Implementar o novo processo ou as melhorias do processo
analisado.
b) Entrada:


Relatório de Registro e Análise de Melhorias do Processo (TO BE);



Relatório de Registro de Identidade do Processo (TO BE);



Proposta de Plano de Implantação.

c) Regra (Como fazer): Com as informações dos relatórios do Processo TO BE, o Gestor do
Processo viabiliza a entrada em produção dos processos e das melhorias. A
implementação deverá ser conduzida conforme diretrizes e normas da ABDI.
Para iniciar a operação do processo melhorado ou do novo processo, as normas
internas, ou seja, PO, Metodologias, Manual, Regulamento (se houver) devem estar
alteradas e vigentes; o sistema de informação, quando existir atividades sistêmicas,
deve estar habilitado com as customizações se for o caso e os executores/envolvidos no
processo treinados.
d) Responsável (Quem faz): Gestor do Processo.
e) Competência: Conhecimento na Metodologia de Gerenciamento de Projetos.
f) Produto: Processo novo ou melhorado implementado.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: Metodologia de Gerenciamento de Processos e Metodologia de
Gerenciamento de Projetos.
i) Infraestrutura e Recurso: A depender do Processo.
5.28. Atividade 28– Monitorar a execução do Processo e indicadores
a) Descrição (O que fazer): Monitorar a execução do Processo e seus indicadores conforme
periodicidade definida na descrição do indicador.
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b) Entrada: Observação do Processo e relatórios com informações dos indicadores de
desempenho acompanhados.
c) Regra (Como fazer): O Gestor do Processo juntamente com a equipe executora do
Processo, acompanha a execução das atividades do Processo, seus produtos, bem como
o resultado da medição dos seus indicadores de acordo com periodicidade definida,
para observação de inconsistências e problemas.
d) Responsável (Quem faz): Gestor do Processo.
e) Competência: Conhecimento do Processo.
f) Produto: Processo e indicadores monitorados.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: Metodologia de Gerenciamento de Processos.
i) Infraestrutura e Recurso: MS Office, SIG.
5.29. Atividade 29 – Identificar problemas e pontos de melhorias
a) Descrição (O que fazer): Identificar problemas na execução do processo e pontos de
melhorias.
b) Entrada: Informações do desempenho do processo.
c) Regra (Como fazer): O Gestor do Processo juntamente com a equipe executora observa
rotineiramente se existe algum problema nos insumos, na realização das atividades, nos
produtos do processo, se o que está sendo executado está de acordo com o que foi
mapeado, e aponta a solução dos problemas ou indica pontos de melhorias no processo.
d) Responsável (Quem faz): Gestor do Processo.
e) Competência: Conhecimento do Processo.
f) Produto: Registro do Resultado de Avaliação.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: Metodologia de Gerenciamento de Processos.
i) Infraestrutura e Recurso: N.A.

5.30. Atividade 30 – Elaborar Plano de Medição
a) Descrição (O que fazer): Elaborar Plano de Medição para acompanhamento dos
indicadores dos processos.
b) Entrada: Portfólio de indicadores dos Processos.
c) Regra (Como fazer): O Analista de Processos elabora Plano de Medição para
acompanhamento dos resultados dos indicadores dos Processos, com indicação dos
indicadores monitorados, como será realizada a medição, o responsável e a
periodicidade.
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d) Responsável (Quem faz): Analista de Processos.
e) Competência: Conhecimento em monitoramento de indicadores.
f) Produto: Plano de medição.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: Metodologia de Gerenciamento de Processos.
i) Infraestrutura e Recurso: MS Office.
5.31. Atividade 10 – Alimentar Registro de Monitoramento
a) Descrição (O que fazer): Alimentar o registro de monitoramento dos indicadores dos
Processos.
b) Entrada: Informações dos indicadores dos Processos.
c) Regra (Como fazer): O analista de Processos alimenta o registro de monitoramento com
as informações dos indicadores passados pelos Gestores por meio de relatórios manuais
ou sistêmicos.
d) Responsável (Quem faz): Analista de Processos.
e) Competência: Conhecimento em monitoramento de indicadores.
f) Produto: Registro de Monitoramento e Controle dos indicadores alimentado.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: Metodologia de Gerenciamento de Processos.
i) Infraestrutura e Recurso: MS Office.
5.32. Atividade 32 – Consolidar Relatório dos Indicadores dos Processos
a) Descrição (O que fazer): Consolidar situação dos indicadores dos Processos.
b) Entrada: Registro de monitoramento dos indicadores.
c) Regra (Como fazer): Com as informações do registro de monitoramento de indicadores
dos Processos, o analista de Processos consolida as informações em um relatório de
monitoramento para apresentar a situação dos Processos da Agência.
d) Responsável (Quem faz): Analista de Processos.
e) Competência: Conhecimento em monitoramento de indicadores.
f) Produto: Relatório de Monitoramento e Controle de Indicadores.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: Metodologia de Gerenciamento de Processos.
i) Infraestrutura e Recurso: MS Office.
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5.33. Atividade 33 – Apresentar Painel de Controle dos Indicadores dos Processos no CTC
a) Descrição (O que fazer): Apresentar trimestralmente no CTC painel de controle dos
indicadores dos Processos.
b) Entrada: Relatório de Monitoramento de Indicadores.
c) Regra (Como fazer): O Escritório de Processos apresenta em reunião do CTC a situação
dos indicadores dos processos, demonstrando se os indicares estão em conformidade
com o planejado.
d) Responsável (Quem faz): Escritório de Processos.
e) Competência: N.A.
f) Produto: Painel de Controle apresentado.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: Metodologia de Gerenciamento de Processos.
i) Infraestrutura e Recurso: MS Office.
5.34. Atividade 34 – Analisar ANS e Indicadores dos Processos em Execução
a) Descrição (O que fazer):


Analisar execução dos Processos e ANS;



Identificar problemas e melhorias para refinar o processo.

b) Entrada: Relatório de Monitoramento de Indicadores e informações de execução do
Processo.
a) Regra (Como fazer): O analista de Processos analisa o processo em execução, ANS e
indicadores em comparação com o modelo e definição durante a fase de desenho. Após
a análise, identifica os problemas e os pontos do processo que podem ser melhorados.
c) Responsável (Quem faz): Analista de Processos.
d) Competência: Conhecimento da Metodologia de Gerenciamento de Processos.
e) Produto: Relatório com indicação dos problemas e pontos de melhoria.
f) Duração: Não identificado.
g) Normativo: Metodologia de Gerenciamento de Processos.
h) Infraestrutura e Recurso: MS Office.
5.35. Atividade 35 – Elaborar Relatório Registro do Resultado da Avaliação
a) Descrição (O que fazer): Elaborar relatório com as informações e sugestões de correção
e melhorias.
b) Entrada: Registro de avaliação com indicação dos problemas.
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c) Regra (Como fazer): O analista de Processos elabora relatório com resultado da
avaliação do Processo, os problemas encontrados e sugestões de correções e de
melhorias.
d) Responsável (Quem faz): Analista de Processos.
e) Competência: Conhecimento da Metodologia de Gerenciamento de Processos.
f) Produto: Registro do Resultado da Avaliação.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: Metodologia de Gerenciamento de Processos.
i) Infraestrutura e Recurso: MS Office.
5.36. Verificação e Validação (Auditoria) dos Processos
5.36.1. Atividade 36 – Elaborar Cronograma para Verificação e Validação (Auditoria) dos
Processos
a) Descrição (O que fazer): Elaborar cronograma de verificação.
b) Entrada: Portfólio de processos.
c) Regra (Como fazer): Os processos serão verificados periodicamente conforme tipologia,
além do monitoramento rotineiro. Para isso todo ano o Escritório de Processo elabora
um cronograma para a verificação e validação dos processos.
Obs.: Para priorização dos processos será utilizado a matriz de priorização.
d) Responsável (Quem faz): Analista de Processos.
e) Competência: Conhecimento da Metodologia de Gerenciamento de Processos.
f) Produto: Cronograma de verificação.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: Metodologia de Gerenciamento de Processos.
i) Infraestrutura e Recurso: MS Office.
5.36.2. Atividade 37 – Elaborar Plano de Verificação dos Processos
a) Descrição (O que fazer): Elaborar Plano de Verificação.
b) Entrada: Portfólio de processos.
c) Regra (Como fazer): O analista de Processos elabora o Plano de Verificação, com
checklist de verificação. Analisa se os itens do checklist atendem as necessidades de
verificação do processo. Se necessário os itens serão ajustados para cada processo.
Estimará os recursos necessários para execução da verificação e definir os avaliadores
para cada Processo.
d) Responsável (Quem faz): Analista de Processos.
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e) Competência: Conhecimento da Metodologia de Gerenciamento de Processos.
f) Produto: Plano de Verificação.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: Metodologia de Gerenciamento de Processos.
i) Infraestrutura e Recurso: MS Office.
5.36.3. Atividade 38 – Aprovar Plano de Verificação
a) Descrição (O que fazer): Aprovar Plano de Verificação.
b) Entrada: Plano de Verificação com cronograma.
c) Regra (Como fazer): A Direx analisa e valida o Plano de verificação com o cronograma
para a verificação e validação dos Processos.
d) Responsável (Quem faz): Direx.
e) Competência: N.A.
f) Produto: Plano de Verificação aprovado.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: Metodologia de Gerenciamento de Processos.
i) Infraestrutura e Recurso: MS Office.
5.36.4. Atividade 39 – Analisar Documentação do Processo
a) Descrição (O que fazer): Analisar documentação atual do Processo.
b) Entrada:


Documento de descrição do processo;



Registro do Resultado da Avaliação.

c) Regra (Como fazer): O avaliador e/ou analista de Processos analisa toda documentação
do processo.
d) Responsável (Quem faz): Avaliador e/ou analista de Processos.
e) Competência: Conhecimento da Metodologia de Gerenciamento de Processos.
f) Produto: Documentação analisada.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: Metodologia de Gerenciamento de Processos.
i) Infraestrutura e Recurso: MS Office.
5.36.5. Atividade 40 – Aplicar Checklist
a) Descrição (O que fazer): Aplicar checklist ao processo verificado.
b) Entrada: Checklist.
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c) Regra (Como fazer): O avaliador e/ou analista de Processos em observação a execução,
os produtos e ANS do processo responde o checklist de verificação.
d) Responsável (Quem faz): Avaliador e/ou analista de Processos.
e) Competência: Conhecimento da Metodologia de Gerenciamento de Processos.
f) Produto: Checklist respondido.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: Metodologia de Gerenciamento de Processos.
i) Infraestrutura e Recurso: MS Office.
5.36.6. Atividade 41 – Analisar Dados
a) Descrição (O que fazer): Analisar os dados obtidos na verificação do processo.
b) Entrada:


Dados da análise da documentação do Processo;



Checklist respondido.

c) Regra (Como fazer): O avaliador e/ou analista de Processos analisa os dados obtidos na
análise da documentação, as respostas do checklist, e descreve as recomendações de
correção e melhorias do Processo.
d) Responsável (Quem faz): Avaliador e/ou analista de Processos.
e) Competência: Conhecimento da Metodologia de Gerenciamento de Processos.
f) Produto: Relatório de Verificação e Validação.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: Metodologia de Gerenciamento de Processos.
i) Infraestrutura e Recurso: MS Office.
5.37. Maturidade no Gerenciamento de Processos de Negócio
5.37.1. Atividade 42 – Analisar Atributos do Nível de Maturidade
a) Descrição (O que fazer): Confirmar atributos requeridos em cada nível de maturidade.
b) Entrada:


Relação de Processos;



Checklist com atributos de maturidade.

c) Regra (Como fazer): O analista de processo analisa se o Processo atende aos atributos
requeridos para o nível de maturidade almejado.
d) Responsável (Quem faz): Analista de Processos.
e) Competência: Conhecimento da Metodologia de Gerenciamento de Processos.
f) Produto: Checklist de atributos aplicado e analisado.
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g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: Metodologia de Gerenciamento de Processos.
i) Infraestrutura e Recurso: MS Office.
5.37.2. Atividade 43 – Posicionar o Processo no Nível de Maturidade
a) Descrição (O que fazer): Posicionar o Processo no nível de maturidade de acordo com
resultado da verificação dos atributos.
b) Entrada: Checklist de atributos aplicado e analisado.
c) Regra (Como fazer): O analista de Processos posiciona o Processo no nível de acordo
com os atributos verificados.
Para um processo estar em um determinado nível de maturidade, todos os atributos
relacionados ao respectivo nível e seus níveis descendentes devem ser verificados e
comprovados. Após essa validação o processo poderá ser adequadamente posicionado
no modelo de maturidade.
d) Responsável (Quem faz): Analista de Processos.
e) Competência: Conhecimento da Metodologia de Gerenciamento de Processos.
f) Produto: Registro de Avaliação da Maturidade do Processo.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: Metodologia de Gerenciamento de Processos.
i) Infraestrutura e Recurso: MS Office.
5.37.3. Atividade 44 – Calcular Nota da Organização na Gestão de Processo
a) Descrição (O que fazer): Calcular a nota de maturidade da Gestão de processos da
Agência.
b) Entrada: Registro de Avaliação da Maturidade do Processo.
c) Regra (Como fazer): O nível de maturidade da Gestão dos Processos (MatGP) é
determinado pelo nível de maturidade do conjunto de seus processos.
O cálculo do nível de maturidade da gestão dos processos é realizado por meio de uma
média ponderada das notas de avaliação dos processos. A nota de avaliação do
processo, sob análise, é realizada pelo produto do seu peso pelo nível de maturidade
alcançado. O peso representa um critério de ponderação conforme a tipologia do
processo.
d) Responsável (Quem faz): Analista de Processos.
e) Competência: Conhecimento da Metodologia de Gerenciamento de Processos.
f) Produto: Registro de Avaliação da Maturidade da Gestão de Processos.
g) Duração: Não identificado.
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h) Normativo: Metodologia de Gerenciamento de Processos.
i) Infraestrutura e Recurso: MS Office.

6. Acordo de Nível de Serviço - ANS
Não existe acordo de nível de serviço para o processo.
7.

Indicadores de Processos de Negócio

Cód.
ISGP

Nome do Indicador
Índice de Satisfação
do Gestor o Processo

Tipo
Qualidade

IEVP

Índice de execução
da Verificação nos
Processos

Produtividade

Finalidade
Medir a satisfação
do gestor por meio
de pesquisa
Medir a
produtividade de
realização das
verificações em
relação ao
planejado

Documento Fórmula
Relatório
Pesquisa

Relatório

Periodicidade
Anual

Quantidade Anual
de
processo
verificado/
quantidade
planejada

Validação do documento
Entrevistado

Assinatura

Data

Assinatura

Data

Eron Campos Saraiva de Andrade
Suene Candida Rezende

Aprovação do documento
Gestor do Processo / Coordenador de
Planejamento
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Luis Claudio Rodrigues França
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REGISTRO DE IDENTIDADE DO PROCESSO
Processo de Gerenciamento
Número: P06
Tipo:
Documentado em:
CPLAN; Área Gestora do processo sob análise; Áreas fornecedoras de insumos
Áreas
Revisado em:
Gestor do Processo: Luis Claudio Rodrigues França
para o gerenciamento do processo; GERPLAN
envovidas:
Organizar, documentar e monitorar os processos de negócio visando sua melhoria contínua e o estabelecimento de uma cultura de trabalho
Auditado em:
Objetivo:
orientada à processos.
Desenho da cadeia de valor
Acordo de Nível de Serviço - ANS
Referências que devem ser observadas e subsidiam o processo

Processo:

Gestão de Processos

Planejamento Estratégico
Insumo
Documentação do
Processo (AS IS)

Fornecedores






Informações sobre
indicadores



Informações sobre
ANS

Valor percebido

Produtos


Documentação
gerada no
processo (PO,
Manuais,
formulários,
relatórios)

Gestores dos
processos de
negócio

Metodologia de Gestão de
Processos

Metodologia de Projetos

Gestão de
Processos

Planejamento e
Alinhamento
Estratégico



Cadeia de Valor



Documentação
do processo*



Plano de
Implantação de
melhorias



Relatórios**

Pessoas

MS Office



Processos mais
eficientes e
eficazes



Confiança nos
produtos dos
processos



Processos com
documentação
estruturada

Clientes



Gestores e
executores
dos processos
de negócio

Portal de Processos

Recursos necessários para executar o processo
*A02 – Análise Documental e Roteiro de Entrevista, A03 – Registro de Identidade do Processo, A04 – Registro e Análise de Melhorias
**A05- Relatório de Monitoramento e Controle do Processo, A06 - Registro do Resultado de Avaliação, A08 - Relatório de Verificação e Análise e A09 - Registro de Avaliação da Maturidade
da Gestão de Processos.

Indicadores
Diagrama do processo

A
Sim

Planejar
gerenciamento
dos processos

Analisar
processo

Implementar
processo ou
melhoria

Desenhar
processo

Monitorar
processo

Necessita
melhoria?
Não

Não
Verificar
execução do
processo

Recomendações?

Sim

Necessita
melhoria?

Cronograma de
Verificação

Sim

Verificar
atributos sobre
maturidade do
processo

Aprovado por:

Calcular nota
do processo

Calcular nota
da gestão dos
processos

Luis Claudio Rodrigues França

Não

A

Divulgar
maturidade do
processo

Data:

Assinatura:

Registro de Identidade do Processo - Gestão de Processos

Conforme?

Modelar o
processo (AS IS)

Consolidar
Relatórios: Análise
do Processo e
Identidade do
Processo

Desenhar o
processo com
melhorias (TO
BE)

Relação de processos
classificados
Formulário
do Registro de Identidade
do Processo (AS IS )

Portfólio de
indicadores
Elaborar
cronograma de
gerenciamento
de processos
Consol idar
Relatório de
Planejamento e
Al inhamento
Estratégico

Consolidar
relatórios de
Registro e Análise
de Melhoria do
Processo (TO BE)

Cronograma
Elaborar
Proposta do
Plano de
Implantação do
processo ou
melhorias

Relatório de
Planejamento e
Alinhamento Estratégico

Validar Relatório
de Pl anejamento
e Alinhamento
Estratégico

GERPLAN

Identificar com a
área do processo
sugestão de
indicadores e
ANS

Elaborar Plano
de medição

Alimentar
registro de
monitoramento

Elaborar
cronograma
para verificação
dos processos

Consolidar
relatório dos
indicadores dos
processos

Elaborar Plano
de Verificação
dos Processos

Verificar e
analisar
documentos
validados

Analisar ANS e
indicadores e
processo em
execução

Formulário preliminar de
análise do processo

Identificar
problemas e
pontos de
melhoria

Elaborar relatório
Registro do
resultados da
avaliação

Aplicar checklist

Publicar
documentos do
processo no
Portal

Formulário
do Registro de Identidade
do Processo (TO BES )

Analisar
documentação
do processo

Propost a
Plano de Implantação

Verificar e
validar
documentos
(TO BE)

Apresentar painel
de controle dos
indicadores dos
processos

Responder
roteiro de
entrevista,
duração e custo

Não

Gestor do processo

Analisar dados
obtidos com
documentação
e checklist

Analisar os
impactos das
melhorias

Identificar
indicadores de
desempenho

CTC

CPLAN –
Coordenador

Descrever os impactos das melhorias
nos processos, normas, sistemas.
Descrever atividades

A

Analisar
documentação,
diagramas e
indicadores

Classificar
processos

Apresentar
Relatório de
Planejamento e
Alinhamento
Estratégico

Executor do
processo

Documento com missão,
objetivos estratégicos,
Cadeia de valor da ABDI,
mapa estratégico

Identificar
processos e
áreas
envolvidas

Aprovar
Relatório de
Planejamento e
Alinhamento
Estratégico

DIREX

Gestão de Processos

CPLAN - Escritório de Processos (Analista de Processos)

Analisar
documentação
da ABDI

Validar
Relatórios

Validar
relatórios (TO
BE)

Implementar
processo
melhorado ou
novo processo

Monitorar a
execução do
processo e
indicadores

Problemas?

Sim

Identificar
problemas e
pontos de
melhoria

A

Para iniciar a operação do processo melhorado ou do novo
processo, as normas internas, ou seja, PO, Metodologias,
Manual, Regulamento (se houver) devem estar alteradas e
vigentes; o sistema de informação, quando existir
atividades sistêmicas, deve estar habilitado com as
customizações se for o caso e os executores/envolvidos no
processo treinados

Aprovar Plano
de Verificação

Listar processos
por tipologia

Analisar
atributos do
nível de
maturidade

Posicionar o
processo no
nível de
maturidade

Calcular nota da
Organização na
Gestão de
Processo

Relatório de
Verificação e Validação

Registro de Avaliação
da maturidade da
gestão de Processos
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Planejamento

Melhoria

Análise

Monitoramento e
Controle

Desenho

Implementação

Objetivo: O formulário de registro e análise de melhorias tem o objetivo de analisar as sugestões de
melhorias para propor um redesenho do processo.
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1. Identificação do Processo
Processo

Gestão das Publicações de Conteúdo Corporativo

Tipologia do processo
Gestor do Processo

Suporte

Objetivo do Processo
Executor (es)

Padronizar as publicações internas e externas da Agência
Colaboradores da Comunicação

Unidade responsável

Coordenação de Comunicação

Produto (s)/ Serviço(s)/
Resultado(s)
Características de Valor do
Produto (Valor percebido)
Áreas envolvidas

Publicações padronizadas

Objetivos Estratégicos
vinculados

Gustavo Henrique Ferreira Gouveia

Atendimento dos prazos acordados e padronização
Áreas técnicas, Comitê de Editoração e de GC
5 – Aprimorar e padronizar métodos e processos de trabalho.
6 – Aperfeiçoar mecanismos de comunicação interna e externa.

2. Melhorias para o Processo
Melhoria
Mapeamento do processo

Justificativa
Benefícios
Hoje o processo existe, porém, Processo
conhecido
e
não há documentação nem fluxo valorizado na casa com
que organize as demandas de procedimento, manual e
publicação.
fluxo definido

Ferramenta para controle do
processo
(solicitação,
aprovação, publicidade e
guarda) das publicações em
um repositório único.

Hoje as publicações estão
perdidas na página da intranet,
na página da internet, nos
computadores
dos
colaboradores, em pendrivers,
etc.

Ter de forma rápida,
organizada e de fácil acesso
todas as publicações da
Agência
classificadas
conforme
taxonomia
definida.

Padronização das publicações Hoje não existe uma definição Criar uma identidade visual
relacionada
a padronizada
para
as
por meio de um manual de mínima
padronização das publicações do publicações.
publicações.
tipo capa, sumário, letra, ficha
técnica, etc.
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3. Análise de Impacto das Melhorias

Melhoria

Mapeamento do processo
Ferramenta para controle
das publicações em um
repositório único

Padronização das
publicações por meio de
um manual de publicações

Processos
Interface

Normas
Internas

Análise de Impacto
Normas Sistêmico
Externas

Recursos

Gestão do
Não
Conhecimento
Não
Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Necessidade de
um recurso
(pessoa) para
cadastramento
das publicações
na ferramenta.
Não

Gestão do
Conhecimento

4. Pontos de Integração Sistêmica
Não se aplica.

5. Descrição das Atividades do Processo
5.1. Atividade 01 – Informar Relação de Publicações Previstas nos Projetos
a) Descrição:


Analisar portfólio de projetos;



Elaborar relação de publicações previstas nos projetos;



Encaminhar relação à CCOM.

b) Entrada: Portfólio de projetos.
c) Regra: A CPLAN após aprovação dos projetos verifica se existe previsão de publicações,
elabora relação e encaminha por e-mail à CCOM para conhecimento.
d) Responsável: CPLAN.
e) Competência: Conhecimento dos projetos.
f) Produto: Relação das publicações previstas.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: N.A.
i) Infraestrutura e Recurso: MS Office.
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5.2. Atividade 02 – Receber Relação de Previsão de Publicações
a) Descrição: Receber relação das publicações previstas nos projetos.
b) Entrada: E-mail com relação das publicações previstas.
c) Regra: A CCOM recebe da CPLAN relação com as publicações previstas nos projetos.
A relação de publicações recebidas auxiliará no planejamento da Coordenação de
acordo com as demandas.
Caso o gestor da CCOM verificar a necessidade, realizará reunião de alinhamento com os
gestores dos projetos.
d) Responsável: CCOM.
e) Competência: Não identificado.
f) Produto: Relação das publicações previstas.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: N.A.
i) Infraestrutura e Recurso: N.A.
5.3. Atividade 03 – Solicitar Publicação
a) Descrição: Solicitar publicação por meio da ferramenta.
b) Entrada: Documento para publicação.
c)

Regra: A área solicitante acessa o sistema de Demandas da Agência e preenche a
solicitação observando as norma e procedimentos do Manual de Publicações.
Na solicitação deve constar: a forma de publicação se digital e/ou impressa; quantidade
a ser distribuída e os destinatários; espaços de divulgação virtual; e indicar o projeto que
custeará a publicação.

d) Responsável: Área solicitante.
e)

Competência: Conhecimento no sistema de demandas e no Manual de Publicações da
Agência.

f)

Produto: Solicitação de publicação.

g)

Duração: Não identificado.

h) Normativo: Manual de Publicações.
i)

Infraestrutura e Recurso: Sistema de Demandas.

5.4. Atividade 04 – Analisar Solicitação de Publicação
a) Descrição:


Analisar solicitação de publicação e documento a ser publicado.



Emitir parecer.

b) Entrada: Solicitação de publicação e documento.
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c) Regra: Em reunião do CEGEC, que poderá ser ad hoc ou em reuniões ordinárias, os
integrantes do comitê analisam a solicitação de publicação e o documento a ser
publicado e emitem deliberação favorável ou não por meio de ata de reunião.
Caso o CEGEC considere necessária a aprovação da DIREX, esta encaminhará o
documento para deliberação da Diretoria Executiva.
d) Responsável: CEGEC.
e) Competência: Não identificado.
f) Produto: Ata com o parecer da decisão.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: N.A.
i) Infraestrutura e Recurso: MS Office.
5.5. Atividade 05 – Aprovar Publicação
a) Descrição: Aprovar documento a ser publicado.
b) Entrada:


Deliberação da CEGEC;



Documento a ser publicado.

c) Regra: A DIREX analisa o documento e aprova ou não a publicação por meio de ata de
reunião.
d) Responsável: DIREX.
e) Competência: Não identificado.
f) Produto: Publicação aprovada ou não.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: N.A.
i) Infraestrutura e Recurso: MS Office.
5.6. Atividade 06 – Solicitar Orçamento
a) Descrição: Solicitar a empresa contratada orçamento.
b) Entrada:


Deliberação da CEGEC;



Publicação aprovada pela DIREX (quando necessário);



Documento a ser publicado.

c) Regra: A CCOM solicita por e-mail à empresa contratada, orçamento para revisão,
editoração e diagramação, e para impressão quando for o caso.
A empresa contratada deve ter conhecimento dos padrões definidos no Manual de
Publicações da Agência.
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d) Responsável: CCOM.
e) Competência: Não identificado.
f) Produto: Proposta de preço.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: Manual de Publicações.
i) Infraestrutura e Recurso: MS Office.
5.7. Atividade 07 – Aprovar Orçamento
a) Descrição: Aprovar proposta de preço encaminhado pela contratada.
b) Entrada: Proposta de preço.
c) Regra: A área solicitante analisa a proposta de preço verificando se o valor apresentado
está de acordo com o planejado ou se o orçamento disponível é compatível, e aprova ou
não a proposta.
d) Responsável: Área solicitante.
e) Competência: Conhecimento dos recursos do projeto/área.
f) Produto: Orçamento aprovado ou não.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: Manual de Publicações
i) Infraestrutura e Recurso: N.A.
5.8. Atividade 08 – Solicitar Validação Orçamentária
a) Descrição: Solicitar validação orçamentária à CPLAN.
b) Entrada: Proposta de preço.
c) Regra: A área demandante da publicação solicita à CPLAN validação orçamentária para
realização dos serviços de publicação.
Caso a publicação não tenha sido prevista em projeto, a área demandante poderá
solicitar remanejamento ou solicitação de recurso por meio de requisição de mudança.
d) Responsável: Área solicitante.
e) Competência: Conhecimento dos recursos do projeto/área.
f) Produto: Memorando e/ou requisição de mudança (remanejamento).
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: Metodologia de Gerenciamento de Projeto e PO 034 – Metodologia de
Gestão de Projeto.
i) Infraestrutura e Recurso: MS Office.
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5.9. Atividade 09 – Verificar Disponibilidade Orçamentária e Previsão no Projeto
a) Descrição (O que fazer): Verificar se existe previsão orçamentária para publicações no
projeto vinculado; e se não previsto verificar a disponibilidade orçamentária da Agência.
b) Entrada Memorando e/ou requisição de mudança (remanejamento).
c) Regra (Como fazer): Por meio do módulo de Projetos, Orçamento e de Contratos a
CPLAN analisa o memorando, verifica se no projeto vinculado existe previsão
orçamentária para publicações, e atesta o memorando.
No caso de não existir previsão da publicação no projeto, a CPLAN analisa a solicitação
de requisição de mudança para remanejamento de recursos dentro do projeto, ou
verifica se existe disponibilidade orçamentária na Agência para realização dos serviços
de publicação e remaneja recurso para o projeto vinculado. Informa a área sobre a
disponibilização do recurso.
d) Responsável (Quem faz): CPLAN.
e) Competência: Conhecimento nos módulos Projetos, Orçamento e de Contratos e das
regras internas.
f) Produto: Solicitação atestada ou remanejamento realizado.
g) Duração: Não identificado
h) Normativo: Metodologia de Gerenciamento de Projeto e PO 034 – Metodologia de
Gestão de Projeto.
i) Infraestrutura e Recurso: SIG - Módulo de Projetos, Orçamento e de Contratos.
5.10. Atividade 10 – Autorizar Realização dos Serviços
a) Descrição: Autorizar Realização dos Serviços para Publicação.
b) Entrada: Proposta de preço e memorando atestado pela CPLAN.
c) Regra: A área solicitante autoriza por e-mail à CCOM a realização dos serviços de
revisão, editoração e diagramação do documento.
d) Responsável: Área solicitante.
e) Competência: N.A.
f) Produto: E-mail de autorização.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: N.A.
i) Infraestrutura e Recurso: MS Office.
5.11. Atividade 11 – Preparar Documentação
a) Descrição: Preparar revisão, editoração e diagramação.
b) Entrada: Documento.
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c) Regra: A CCOM e/ou uma empresa contratada realiza a revisão ortográfica, gramatical e
a padronização de estilo; define as características visuais do produto (montagem do
projeto

gráfico);

distribui

os

elementos

gráficos

no

espaço

da

página

(diagramação/editoração); trata as imagens, com correção, retoque ou remoção de
imperfeições, ou ainda ajuste da cor da imagem e/ou a criação de imagens, por meio do
desenvolvimento de ilustrações e infográficos; insere dados de catalogação (ficha
catalográfica), contendo informações fundamentais do documento; finaliza e preparar
layout para impressão.
d) Responsável: Contratada e/ou CCOM.
e) Competência: Conhecimento do padrão estabelecido no Manual de Publicações da
Agência, domínio da língua portuguesa e de softwares gráficos.
f) Produto: Documento padronizado.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: Manual de publicações.
i) Infraestrutura e Recurso: Não identificado.
5.12. Atividade 12 – Aprovar Documento Digital
a) Descrição: Analisar documento quanto ao seu conteúdo e padronização.
b) Entrada: Documento digital.
c) Regra: A área solicitante analisa o documento digital revisado, editorado e diagramado,
verifica se o conteúdo está conforme o Manual de Publicação da Agência e aprova o
documento.
d) Responsável: Área solicitante.
e) Competência: Conhecimento das normas e padrões do Manual de Publicações.
f) Produto: Documento digital final aprovado.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: Manual de Publicações.
i) Infraestrutura e Recurso: N.A.
5.13. Atividade 13 – Realizar Cadastro Inicial no Portal da GC
a) Descrição: Cadastrar os dados iniciais do documento no Portal da Gestão do
Conhecimento.
b) Entrada: Arquivo do documento final.
c) Regra: A CCOM acesso o Portal da Gestão do Conhecimento e cadastra as informações
do documento: Titulo, ISBM e/ou ISSN e referência da ABNT.
d) Responsável: CCOM.
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e) Competência: Conhecimento no Portal da GC e das normas e padrões do Manual de
Publicações.
f) Produto: Documento pré-cadastrado.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: Manual de Publicações.
i) Infraestrutura e Recurso: Portal da Gestão do Conhecimento.
5.14. Atividade 14 – Cadastrar Dados Complementares do Documento
a) Descrição: Cadastrar os dados complementares da taxonomia do documento no Portal
da Gestão do Conhecimento.
b) Entrada: Arquivo do documento final.
c) Regra: A COSERV acesso o Portal da Gestão do Conhecimento e cadastra dados
complementares da taxonomia do documento, liberando-o para acesso ao usuário final.
d) Responsável: COSERV.
e) Competência: Conhecimento no Portal da GC e das normas e padrões do Manual de
Publicações.
f) Produto: Documento liberado para acesso.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: Manual de Publicações.
i) Infraestrutura e Recurso: Portal da Gestão do Conhecimento.
5.15. Atividade 15 – Providenciar Documento para Impressão
a) Descrição: Providenciar documento para impressão.
b) Entrada: Documento digital aprovado.
c) Regra: A CCOM providencia documento para impressão conforme Manual de
Publicações
Caso não tenha sido prevista anteriormente a impressão do documento, a CCOM
providenciará proposta de orçamento e seguirá o processo conforme as atividades de 6
a 9.
d) Responsável: CCOM e gráfica contratada.
e) Competência: Conhecimento das normas e padrões do Manual de Publicações.
f) Produto: Prova gráfica.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: Manual de Publicações.
i) Infraestrutura e Recurso: N.A.
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5.16. Atividade 16 – Aprovar Prova Gráfica
a) Descrição: Verificar prova gráfica para aprovação.
b) Entrada: Prova gráfica.
c) Regra: A área solicitante analisa a prova gráfica verificando o layout e cores da
impressão.
d) Responsável: Área solicitante.
e) Competência: Conhecimento das normas e padrões do Manual de Publicações.
f) Produto: Prova gráfica aprovada.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: Manual de Publicações.
i) Infraestrutura e Recurso: N.A.
5.17. Atividade 17 – Providenciar Impressão
a) Descrição: Providenciar impressão do documento.
b) Entrada: Prova gráfica aprovada.
c) Regra: A CCOM providencia a impressão do documento, conforme prova gráfica
validada.
d) Responsável: CCOM e gráfica contratada.
e) Competência: Conhecimento das normas e padrões do Manual de Publicações.
f) Produto: Prova gráfica validada.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: Manual de Publicações.
i) Infraestrutura e Recurso: N.A.
5.18. Atividade 18 – Receber Material Impresso
a) Descrição: Receber documento impresso.
b) Entrada: Documento impresso.
c) Regra: A CCOM entrega material impresso à área solicitante que receberá e distribuirá
aos destinatários.
d) Responsável: Área solicitante.
e) Competência: Não identificado.
f) Produto: Documento impresso.
g) Duração: Não Identificado.
h) Normativo: N.A.
i) Infraestrutura e Recurso: N.A.
5.19. Atividade 19 – Encaminhar Exemplares à Biblioteca da Agência
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a) Descrição: Encaminhar exemplares impressos à Biblioteca da Agência para guarda.
b) Entrada: Prova gráfica validada.
c) Regra: A área solicitante encaminha dois exemplares à COSERV para esta guardar na
Biblioteca física da Agência.
d) Responsável: área solicitante.
e) Competência: N.A.
f) Produto: Prova gráfica validada.
g) Duração: Exemplares da publicação guardados.
h) Normativo: Manual de Publicações.
i) Infraestrutura e Recurso: N.A.
5.20. Atividade 20 – Encerrar Demanda de Publicação
a) Descrição: Encerrar demanda de publicação no sistema de Demandas.
b) Entrada: Demanda finalizada.
c) Regra: A CCOM acessa o sistema de Demandas de altera o status da solicitação de
publicação para encerrada.
d) Responsável: CCOM.
e) Competência: Conhecimento no sistema de Demandas.
f) Produto: Solicitação encerrada.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: N.A.
i) Infraestrutura e Recurso: Sistema de demandas.

6.

Acordo de Nível de Serviço - ANS

Produto
Solicitação de
Publicação

Requisitos
Cliente
As solicitações de publicação CCOM
devem ser realizadas por meio da
ferramenta de solicitação e
controle das demandas da CCOM.

Fornecedor
Área
Solicitante.

Outros ANS serão descritos após as contratações das empresas fornecedoras dos serviços de
editoração a serem realizados.
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7. Indicadores de Processos de Negócio
Os indicadores serão descritos após definição dos ANS.
Cód. Nome do Indicador

Tipo

Finalidade

Documento Fórmula

Periodicidade

Validação do documento
Entrevistado

Assinatura

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Data

Tatiana Farias Ramos

Aprovação do documento
Gestor do Processo
Gustavo Henrique Ferreira Gouveia

Coordenador de Planejamento
Luis Claudio de França Rodrigues

REGISTRO DE IDENTIDADE DO PROCESSO
GESTÃO DAS PUBLICAÇÕES DE CONTEÚDO CORPORATIVO
Tipo:
Gestor do Processo: Gustavo Henrique Ferreira Gouveia
CCOM; Todas as áreas demandantes de publicações; CPLAN; CEGEC
Áreas envolvidas:

Suporte

Número:

Acordo de Nível de Serviço - ANS

Cadeia de valor
Referências que devem ser observadas e subsidiam o processo
Manual de Publicações

Normas ABNT

Insumos

Fornecedores

Eron Andrade e Suene Rezende

Auditado em:

Padronizar as publicações internas e externas da Agência

Objetivo:

Documentado em: 07-03-2017
Revisado em:

Produtos

Valor percebido

Clientes

 Solicitação de
publicação;

 Manual de

 Área

publicações;

 Minuta do

demandante;
 CCOM;
 Empresa
Contratada

documento;
 Orçamento de
diagramação,
editoração e
revisão;
 Orçamento de
impressão.

Sistema de demandas

Gestão
das
Publicações de
conteúdo
corporativo

Portal da Gestão do conhecimento

 Publicações
padronizadas

Pessoas

 Atendimento
dos prazos
acordados;
 Padronização

Internet

 Todas as
áreas
demandantes
de
publicações;
 DIREX

Outros ANS serão descritos após as contratações das empresas fornecedora dos
serviços de editoração a serem realizados

Intranet

Recursos necessários para executar o processo

Diagrama do processo

Solicitar publicação
de
Documento/
Produto

Aprovado por:

Indicadores

Aprovar

Providenciar
publicação

Data:

Os indicadores serão descritos após definição dos ANS

Área Solicitante

REGISTRO DE IDENTIDADE DO PROCESSO
GESTÃO DE PUBLICAÇÃO DE CONTEÚDO CORPORATIVO

Informações:
(i) forma de publicação
(impressa e/ou digital);
(ii) quantidade a ser distribuída
e os destinatários;
(iii) espaços de divulgação virtuais;
(iv) se é publicação prevista em
projeto, identificar o projeto;

Arquivar solicitação
na área

Solicitar publicação
Documento/
Produto

Receber material
impresso

Memorando de solicitação
de verificação ou
remanejamento de recurso

Encaminhar dois
exemplares para a
Biblioteca física

Não

Sim

Aprovar orçamento

Solicitar validação
orçamentária

Autorizar realização
do serviço

Aprovar
documentação
digital final

Aprovar Prova
Gráfica

CPLAN

Aprovado?

Verificar
disponibilidade
orçamentária e
previsão da despesa

Informar relação de
publicações
previstas nos
projetos

Ata de reunião

CEGEC

Não
Analisar documento

Sim

Sim
Parecer
favorável?

Necessário
deliberação da
DIREX?

DIREX

Não

Não
Aprovado?

Sim
Imprimir

CCOM

Preparar
documentação
(Revisão, editoração
e diagramação)

Sim

Preparar
documento para
impressão

Providenciar
impressão

Encerrar demanda

Não
Receber previsão de
publicações
Solicitar orçamento

COSERV

ABDI

Análise de deliberação
pode ser Ad hoc ou em
reunião da CEGEC

Cadastrar dados
iniciais do
documento no
Portal da GC

Cadastrar dados
complementares do
documento no
Portal da GC

Receber exemplar e
arquivar na
biblioteca física

REGISTRO DE IDENTIDADE DO PROCESSO – TO BE
Gestor do Processo: Valder Ribeiro de Moura
Tipo:
CORH, Presidência, Direx, GERGE, CORFI, CTI, CORCC, GEAUD, CPLAN
Áreas envolvidas:

Objetivo:

Documentado em: 14/06/2017 Suene Candida Rezende
Revisado em:

Número:

Processo de Suporte

Gerir os recursos humanos com ações estratégicas para o aperfeiçoamento das competências essenciais à execução da estratégia da ABDI. Auditado em:

Desenho da cadeia de valor

Indicadores

Referências que devem ser observadas e subsidiam o processo
Procedimentos
Operacionais

Lei 11.788/2008
Lei do Estágio

Fornecedores

Insumo










Áreas da ABDI
Empregados
ABDI
Empresas
contratadas
Governo
(encargos)
ANABDI









Lei nº 10.097/2000
Menor aprendiz

Produtos

Normas
Regulamentadoras MTE

Valor percebido

Clientes



Necessidade de
pessoal
Identificação de
Gaps de
competências e
aperfeiçoamento
contínuo
Acordo Coletivo
de Trabalho
CLT
PCS
AID
Solicitação de
Treinamento
RLC da ABDI
Normas
Regulamentadoras
- MTE

MS Office

CLT

Estatuto
da ABDI

PCS

ACT




Gestão de
Recursos
Humanos







Contratação de
Pessoal
Desenvolvimento
de Pessoal
Acompanhamento
das despesas com
pessoal
Programa de
Qualidade de Vida
no Trabalho







SIG – Recursos Humanos

Portal do Colaborador

Transparência nas
contratações
Seleção de
pessoas
qualificadas
Capacitações e
treinamentos
aplicados às
necessidades da
Agência
Oferta de
benefícios que
visam uma melhor
qualidade de vida
aos colaboradores
Atendimento
eficiente, eficaz e
efetivo da
equipedo RH




ABDI
Colaboradores

Pessoas

Recursos necessários para executar o processo
Diagrama do processo

Acordo de Nível de Serviço - ANS

- Verificar item 6 do Formulário A04 – Registro e Análise de Melhorias.
Admissão

Aprovado por:

Valder Ribeiro de Moura

Gerenciamento dos
Recursos Humanos

Desligamento

Data:

Assinatura:

Gestão de
Frequência e
Bancos de Horas

Gestão de
Benefícios

Gestão de Recursos Humanos

Capacitação

Admissão

Gestão de AID

Gestão de
Promoção
Horizontal

Gestão de
Despesa com
Pessoal

Disciplinar

Gestão de mãode-obra
terceirizada

Desligamento

Área requisitante

Estágio
Elaborar
questionário para
prova oral

Requisitar pessoal

Orientar e
acompanhar o
estagiário

Escolher estagiário

Solicitar renovação
de estágio

Avaliar estagiário

6 meses
Informação de
Movimentação
de empregado

Determinado
Desligamento

Memorando
de indicação
Solicitar
contratação CAE
indicado

Informação de
Movimentação
de empregado

Homologar
Processo Seletivo

Autorizar requisição
Informação de
Movimentação
de empregado

Menor Aprendiz

Diretor
responsável

Presidente

Indeterminado

Assinar contrato

Apresentar
documentação

Informar candidato
classificados o
resultado da seleção
ou pessoa indicada
(CAE)

CORH

Realizar processo
seletivo

Providenciar
contratação de
menor aprendiz

Selecionar menor
aprendiz

Solicitar currículos

Notificação
Secretaria do Trabalho

Encaminhar
relatório final do
processo à área
requisitante

Analisar prérequisitos e
currículos

Divulgar Processo
interno

Efetivar admissão

Providenciar
acessos

Providenciar
inclusão do novo
empregado nos
benefícios

Realizar
Ambientação

Acompanhar
avaliação do
empregado

Realizar Processo
Seletivo de Estágio

Encaminhar
candidatos (dois)
para escolha da
área requisitante

Convocar candidato
escolhido

Solicitar avaliação
do estagiário
6 meses

Imprimir Termo de
Compromisso de
Estágio

Processo de Gestão
de Benefícios

Efetivar admissão
de estagiário

Recrutar
internamente

Não

GERGE

Analisar
vantajosidade
universa da seleção

Convocar
candidatos
aprovados

Sim
Existe contrato
para processo
seletivo?

Recrutar
externamente

Sim
Elaborar Edital
Não

DIREX

Processo de
Contratação de
Bens e Serviços

Autorizar nova vaga

Apresentar
documentação

Estagiário
Contratada
(recrutamento)

Providenciar
acessos

Providenciar
Inclusão nos
benefícios

Realizar
ambientação

Informação de
Movimentação
de empregado

Publicar resultado
no D.O.U.

Nova vaga?

Agente de
integração

Informar final do
contrato

Analisar perfil
solicitado

Levantar
necessidades de
contratação

Instituição de
Ensino

Providenciar
realocação do
empregado

Solicitar
documentação

Processo de Gestão
de Despesa com
Pessoal

Solicitar
documentação

Novo
Empregado
(Efetivo, CAE,
Menor)

ABDI - Processo de Admissão

Providenciar
publicação de
chamamento do
Processo Seletivo

Providenciar
assinatura do Termo
de Compromisso de
Estágio

Realizar
recrutamento

Elaborar contrato

Encaminhar
currículos

Disponibilizar
Termo de
Compromisso de
Estágio

Assinar Termo de
Compromisso de
Estágio

Apresentar
documentação

Solicitar alteração
de estação de
trabalho e acessos
nos sistemas da
Agência

Recesso de
final de ano

Gestor

Encaminhar
para CORH
Realizar hora
extra

Hora de deslocamento
em viagem a serviço

Solicitar hora
extra

Demandar
hora extra

Autorizar hora
extra

Validar Folha
de frequência

Analisar folha
de frequência

CORH

ABDI - Processo Gestão de Frequência e Banco de Horas

Empregado

Registrar
frequência

Registrar saldo
de Banco de
Horas

Arquivar Folha de
frequência na
pasta funcional

Monitorar saldo
de banco de horas

Disponibilizar saldo
do Banco de Horas
aos Gestores.

Contratada

ABDI - Processo Benefícios

Auxílio Vale Transporte

Auxílio Refeição/Alimentação

Empregado

Gestor

DIREX

CORH
Solicitar
contratação da
empresa
administradora do
benefício

Preencher
formulário de opção
do benefício

Processo
Contratação de
Bens e Serviços

Incluir empregado
no benefício

CORFI

Entregar cartão do
benefício

Calcular valor do
benefício

Encaminhar para
pagamento

Receber nota fiscal

Processo Gestão
Financeira

Creditar valores nos
cartões

Enviar nota fiscal

Admissão
E-mai de confirmação

E-mai de alerta
Alterar benefício

Solicitar alteração
no benefício no
Portal do
Colaborador

Janeiro ou Agosto

Registrar
desligamento do
empregado

Validar alteração
Providenciar
alteração no site da
administradora

Cadastrar
empregado para
receber cartão de
vale transporte

Preencher
formulário de opção
de vale transporte
Admissão

Demissão

Entrega cartão ao
empregado

Solicitar crédito nos
cartões por
empregado no site
do DFTrans

Calcular valor para
crédito

Gerar boleto no site
do DFTrans

Processo Gestão
Financeira

Creditar valores nos
cartões

Enviar cartão

E-mai de alerta

E-mai de confirmação

Solicitar alteração
no benefício

Validar alteração

ACT- Assistência a Saúde

Alterar benefício

Solicitar contratação da
empresa
administradora dos
Planos se saúde

Processo
Contratação de
Bens e Serviços

Cadastrar
beneficiário no SIG RH

Incluir empregados e
dependentes no site
da administradora do
benefício

Conferir com
valores
encaminhado pela
administradora do
benefício

Calcular valores

Integrar com
Financeiro

Enviar nota fiscal

Preencher
formulário de opção
do benefício

Auxílio Saúde/Odontológico

Admissão

ACT- Assistência Odonto

Preenche
formulário de
inclusão

Preencher
formulário de
inclusão de
dependentes no site
da FIPECQ

Solicitar inclusão de
dependentes mo
Portal do
Colaborador

Até 30 dias após
o evento casamento/
nascimento/adoção

Processo
Contratação de
Bens e Serviços

Solicitar contratação da
empresa
administradora dos
Planos odontológico

Solicitar alteração
ou 2º via de cartão
no Portal do
Colaborador
Necessidade de alterações
Perca/Furto

Receber
documentação para
pagamento

Providenciar
inclusão/exclusão
de dependentes
pelo site

Verificar valores
encaminhado pela
contratada

Incluir no SIG
valores de crédito
ou débito

Processo Gestão
Financeira

Entregar
carteirinhas

Enviar cartão do
plano

Solicitar 2ª via
carteirinha por email

Validar alteração
E-mai de alerta
E-mai de alerta

E-mai de confirmação

Monitorar os
critérios para
dependentes

Cancelar Benefício

Alterar benefício

Rescisão

Perda dos critérios
para benefício

Solicitar adesão à
Previdência
Complementar

Importar arquivo
da Administradora
percentuais por
empregado

Encaminhar
solicitação de
adesão

Assinar solicitação
de adesão

Admissão

Dia 15 do mês

Calcular valor por
empregado

Exportar valor por
empregado para
Administradora da
Previdência

Conferir valor
calculado

Integrar com folha
de pagamento e
financeiro

Processo Gestão
Financeira

Solicitar
contratação de
seguro de vida em
grupo

Processo
Contratação de
Bens e Serviços

Registrar
empregado na
Planilha de Seguro
de Vida

Informar inclusão
de empregado

Encaminhar Planilha
com valores

Processo Gestão
Financeira

Conferir valor

Preencher
formulário de
adesão

Enviar nota fiscal

Verificar
elegibilidade do
empregado

Solicitar Auxílio
Educação no Portal
do Colaborador

E-mail de alerta
Aprovar solicitação

Sim

Auxílio Educação

Não

Aprovar solicitação

Segundo curso

Anexar
comprovante de
matrícula

Realizar curso

E-mail de
confirmação
Verificar
elegibilidade do
empregado

Anexar
comprovante de
frequência e
aproveitamento

Validar
comprovante de
conclusão

Auxílio Educação para Filhos

Solicitar Auxílio
Educação Filho no
Portal do
Colaborador

Gerar Autorização
de Pagamento e
Protocolo

Processo Gestão
Financeira

Arquivar na pasta
funcional

Verificar
elegibilidade do
empregado

Comprovante de matrícula

Gratificação
Natalina

Validar solicitação

E-mail de
confirmação

Solicitar reembolso

Validar solicitação

E-mail de
confirmação

E-mail de alerta

Verificar
elegibilidade do
empregado

Solicitar reembolso

Gerar Autorização
de Pagamento e
Protocolo

Processo Gestão
Financeira
E-mail de
confirmação

Anexar
comprovante de
frequência

Janeiro

Validar
comprovante de
conclusão

Arquivar na pasta
funcional

Processo Despesa
com Pessoal - Calcular
1ª parcela
Gratificação Natalina

Escolher momento
para receber 1ª
parcela da
Gratificação Natalina

Processo Despesa
com Pessoal - Calcular
2ª parcela
Gratificação Natalina

Fevereiro ou férias

Processo Gestão
Financeira

Novembro

Solicitar férias no
Portal do
Colaborador

Férias

E-mail de alerta
para calculo das férias

E-mail de alerta

E-mail de alerta
Aprovar férias no
Portal do
Colaborador

Validar férias

Registrar férias no
SIG RH

Controlar férias dos
empregados

Calcular férias

30 dias antes do
gozo das férias

60 dias da
data limite
Recibo de férias
Integrar Férias

Informar marcação
de férias
compulsórias ou
empregado solicita
E-mail de alerta
de período de férias
para CORH

Processo Gestão
Financeira

Assinar recibo de
férias
Informa CTI e
COSERV - Viagens

Processo de Gestão
de TI

-Folha de Pessoal
- Auxílio Alimentação/Refeição

Licença Maternidade

Licença Gala

Auxílio Enfermidade

Auxílio Doença do INSS
Solicitar concessão
do Benefício

Registrar no
SIG RH

Processo Despesa
com Pessoal

Processo Gestão
Financeira

16º dia da Licença por
motivo de doença
Relatório médico
Solicitar
afastamento para
acompanhamento
em caso de doença

Validar afastamento

Processo de
Frequência e Banco
de Horas – Registrar
Licença

Anexar certidão de
casamento

Validar licneça

Registrar
afastamento no SIG

Processo de
Frequência e Banco
de Horas

Arquivar
documentação na
pasta funcional

Casamento

Processo
Frequência e Banco
de Horas

Nascimento
Homologar atestado
médico

Informar licença
maternidade

Arquivar
documentação na
pasta funcional

Registar licença no
SIG RH

Processo Gestão
Financeira

- Auxílio Alimentação/Refeição
- Auxílio Enfermidade

Adoção
Processo Despesa
com Pessoal

Licença Paternidade

Guarda Judicial

Licença Nojo

Conferir valor

Necessidade de alteração

Admissão

Auxílio Funeral

Enviar arquivo com
percentual por
empregado

Solicitar alteração
no site da
administradora

Seguro de Vida

Previdência Complementar

Integrar com Folha
de Pagamento e
Financeiro

Calcular valores

Processo
Frequência e Banco
de Horas
Informar licença
paternidade

Arquivar
documentação na
pasta funcional

Registar licença no
SIG RH
- Auxílio Alimentação/Refeição
- Auxílio Enfermidade

Nascimento
Processo Despesa
com Pessoal

Processo Gestão
Financeira

Atestado
de óbito
Processo de
Frequência e Banco
de Horas – Registrar
licença

Solicitar auxílio
funeral

Apresentar certidão
de óbito

Formulário de solicitação
de reembolso e comprovante
de despesa

Validar afastamento

Validar solicitação

Arquivar na pasta
funcional

Processo Gestão
Financeira

Empregado

Solicitar
Participação em
evento

Solicitar
treinamento no
Portal do
Colaborador

Solicitação de
Participação em Evento

Efetuar inscrição

Encaminhar Nota
Fiscal para
pagamento

Anexar certificado a
solicitação no Portal
do Colaborador

Participar de
treinamento/evento

Cotação do treinamento
Comprovante
de matrícula

Anexar
comprovante de
matrícula

Realizar curso

Solicitar reembolso

E-mail de alerta

Solicitar Auxílio
Educação no Portal
do Colaborador

Solicitar inscrição
por e-mail

A
partir
da
segunda
solicitação ou continuidade o
comprovante de frequência e
de aproveitamento junto a
solicitação.

Anexar Certificado
de frequência e
aproveitamento
Não

Gestor

E-mail de alerta
Autorizar solicitação

Aprovar solicitação
Treinamento

Segundo curso?

Participação em Evento

Sim

Sim

Verificar
elegibilidade do
empregado

E-mail de
confirmação

Analisar solicitação

Verificar
elegibilidade do
empregado

Validar/Arquivar
documentação na
pasta funcional

Analisar solicitação
Gerar Autorização
de Pagamento e
Protocolo

CORH

Empregado
elegível?

Confirmar inscrição

Não

Avaliação de Prontidão
e Performance

Divulgar cursos

Elaborar proposta
de capacitação
anual

Solicitar
contratação de
empresa

Diretor

GERGE

AID

Autorizar
Participação em
evento
E-mail de
confirmação

Direx

Sim

Aprovar proposta

Aprovar solicitação

Não

CORCC

CORFI

Proposta
aprovada?

Empresa
contratada

ABDI - Processo de Capacitação

Avaliação do treinamento

Processo de Gestão
Financeira

Processo de Gestão
de Contratação de
Bens e Serviços

Aplicar
treinamentos

Solicitar avaliação

Entregar
Certificado

Informar data Início
de AID

Direx

Plano Estratégico
Plano Anual de Trabalho

Estabelecer metas
estratégicas

Gerentes

GERGE

AID

Estabelecer metas
táticas

Gerente

Validar Contrato
Anual de
Desempenho

Aprovar alteração

Validar Contrato
Anual de
Desempenho

Aprovar alteração

Validar Contrato
Anual de
Desempenho

Aprovar alteração

Realizar avaliação
de Prontidão e
Performance

Validar metas

Realizar avaliação
de Prontidão e
Performance

Validar metas

Empregado

Estabelecer metas
operacionais

Preencher
formulário de
Contrato Anual de
Desempenho

Empregado

Encaminhar
Contrato à CORH

Formulário Contrato
Anual de Desempenho

Realizar avaliação
de Prontidão

Propor revisão/
alteração das
entregas

Apresentar
justificativa para
alteração à CORH

Consolidar
comprovação das
entregas

Solicitar autuação

Convocar Comitê de
Gerentes
Anexar ao Processo
de AID

Devolver Processo
de AID aos
empregados

Entregar processo à
CORH

Informar data para
avaliação de
Prontidão e
Performance

Definir pares
Encaminhar
processo à Auditoria

Outubro

CORH

Verificar formulário
de contrato (pesos,
ferramenta de
medição)

Realizar avaliação
de Prontidão e
Performance

Validar metas

Setembro

Cadastrar notas no
SIG

Conferir calculo

Calcular GDP

Auditoria

Não

Avaliar processo

Cumprimento
parcial?

Comitê de
Gerentes

sim

DIREX

ABDI - Processo Gestão de AID

Coordenadores

Coordenador

Deliberar alteração

Aprovar
cumprimento
parcial

Integrar valor da
GDP na folha de
pagamento

CPLAN

Definir
distribuição do
orçamento

Definir promovidos
até o limite
orçamentário

Elaborar comunicado
de quantidade de
vagas para promoção
por mérito

Publicar relação de
empregados
promovidos

Ajustar cadastro do
empregado
promovido

CORH

Ranquear
elegíveis à
promoção por
mérito

E-mail de alerta

Controlar
empregados a serem
promovidos por
antiguidade

DIREX

ABDI - Processo Promoção Horizontal

Até 20 de janeiro

Informar
disponibilidade
de recurso para
promoção

Encaminhar
comunicado

Notificar
empregado
promovido

AP de pagamento

Calcular
adiantamento
salarial

Registrar lançamento
dos adiantamento de
salários no gerenciador
financeiro dos Bancos
(BB e CEF)

Conferir valores

1ª quinzena

Calcular 1ª parcela
de 13º salário
Fevereiro ou férias

Integrar
adiantamento
salarial

Registrar 1ª parcela do
13º salário no
gerenciador financeiro
dos Bancos (BB e CEF)

FP de pagamento

Calcular 2ª Parcela
13º salário
Dezembro

Integrar SIG
Gerar documento
financeiro (FP)

Registrar 2ª parcela
do 13º salário no
gerenciador financeiro
dos Bancos (BB e CEF)

Enviar previsão de
encargos a para a
CORFI

FP de pagamento

Gerar relatórios
IRRF e PIS

Enviar relatório para
escritório de
contabilidade

Calcular férias
Elaborar previsão de
encargos

Gerar arquivo SEFIP

Enviar arquivo para
escritório de
contabilidade

FP de pagamento
Nota fiscal
Calcular valor
auxílio alimentação/
refeição

Encaminha nota
fiscal para
pagamento

Alterar dados
cadastrais bases
para cálculo
(quando necessário)

Processo de
Benefícios

Calcular Folha de
Pagamento

Conferir valores

Quitar Folha de
Pagamento

Gerar relatório de
líquidos bancários

Registrar lançamento
dos salários no
gerenciador financeiro
dos Bancos (BB e CEF)

Integrar Folha

Montar dossiê para
arquivo

CORH

Boleto
Calcular valor
auxílio transporte

Cadastra valor no
site do DFTrans

Encaminhar boleto
para pagamento

ABDI - Despesa com Pessoal

FP de pagamento

FP de pagamento

Calcular valor do
Plano de Saúde

Conferir valores
com planilha da
FIPEQ

Integrar valor do
benefício

Boleto

Verificar
valores de assistência
odontológica
encaminhado pela
contratada

Incluir no SIG
valores de crédito
ou débito

Calcular valores

Integrar com Folha
de Pagamento e
Financeiro

Registrar Auxílio
enfermidade

FP de pagamento
Arquivo Ceres
Importar arquivo da
CERES

Integrar benefício

Nota Fiscal
Conferir valor do
Seguro de Vida

Enviar previsão de
pagamento
FP de pagamento

Processo de
Desligamento

Calcular rescisão

CORFI

Realizar
pagamento no
sistema do
Banco

Escritório de
Contabilidade

Gestão Financeira

Conferir Folha de
Pagamento

Importar arquivo
SEFIP do sistema
e-social

Conferir os dois
valores
(SIG X e-social)

Emitir guias de FGTS
e INSS

Conferir IRRF e PIS

Emitir guias de IRRF
e PIS

Encaminhar guias
para pagamento

Gestor Imediato
Informante
DIREX

CORH

Informar Infração

Empregado

ABDI - Processo Disciplinar

Informar Infração

Arquivar PAD

Instaurar PAD

Determinar prazo para
Defesa

Apresentar Defesa

Analisar PAD e Defesa

Aplicar Penalidade

Empregado

Apresentar
documentação

Solicitar rescisão de
contrato

A pedido da área

Memorando
de dispensa

Solicitar rescisão de
empregado

Descumprimento
do contrato

Encaminhar e-mail
Solicitando o
desligamento do
estagiário

Confirma renovação
Falta ao estágio
8 dias consecutivos ou
15 dias intercalados no mês

DIREX

Gestor (Chefe imediato/ Diretor /
Presidente)

Carta de demissão

Faz exame
demissional

Solicitação do estagiário

Informar final do
contrato por prazo
determinado

Devolver cartão de
acesso

Aditivar contrato
prazo deteminado

Solicitar devolução do
cartão de acesso e
crachá

Final do período
contrato prazo
determinado

Término do prazo
(6 meses ou 2 anos)
Receber pedido de
demissão

Solicitar
documentação

Efetivar
desligamento no
site do agente de
integração

Calcular saldo dos
dias trabalhados,
recesso (férias)

Solicitar
cancelamento dos
benefício

Comunicar à CTI o
desligamento

Sim

Não
Contrato pode
ser renovado?

CORH

Termino ou
interrupção do curso
Encaminhar para
pagamento
Receber
documentação do
empregado

Verificar débitos e
restituição de bens

Solicitar
cancelamento dos
benefício

Informar desligamento
conveniados
(empréstimo ou outro
convênio)

Comunicar à CTI o
desligamento

Realizar anotações
carteira de trabalho

Calcular rescisão

Preencher termo de
rescisão

Arquivar
documentação na
rescisão

Processo de Gestão
Financeria

O pagamento deve
ocorrer em até 10 dias

Processo de Gestão
Financeria

CTI

CORFI

DIREX

GERGE

Encaminhar para
pagamento

Sindicato

ABDI - Processo de Desligamento

Estagiário

Solicitar
desligamento

Processo Gestão de
TI (Bloquear acesso)

Processo Gestão de
TI (Bloquear acesso)

Homologar rescisão

Arquivar
documentação na
pasta funcional

Áreas demandantes
Gestor do contrato

Solicitar mão-de-obra
terceirizada

Não

Solicitar
contratação de
Prestadora de
Serviço

Comunicar
devolução da
pessoa ou do posto
ao gestor do
contrato

Selecionar
currículo

Processo de
Contratação de
Bens e Seriços

Existe contrato
de prestação de
mão-de-obra?

Devolver posto à
contratada via ofício

Solicitar
substituição
Sim

Encaminhar
requisição de
postos de trabalho

Encaminhar
requisição com
perfil solicitado

Enviar currículos
para a área
demandante

Informar à
contratada currículo
selecionado

Informa à área
demandante e a
CORH a data de
início da nova
contratada

Anexar ofício no
processo do
contrato

Informar CORH da
dispensa do
colaborador
terceirizado

CORH

Gestão de Materiais
(Bloquear acesso ao
prédio)

Realizar
ambientação

Solicitar acesso para
CTI e COSERV

Enviar dados e fotos
para CCOM

Solicitar
cancelamento de
acessos às
instalações e a rede

GERGE

Validar Requisição

Presidente

Processo Gestão de
TI (Bloquear acesso)

Aprovar requisição

Contratada

ABDI - Gestão Mão-de-obra Terceirizada

Formulário de requisição
De pessoal

Enviar opções de
currículo

Providenciar
contratação

GERENCIAMENTO DE PROCESSOS DE NEGÓCIO
Registro e Análise de Melhorias do Processo (TO BE) – Gestão
de Recursos Humanos

Planejamento

Melhoria

Análise

Monitoramento e
Controle

Desenho

Implementação

Objetivo: O formulário de registro e análise de melhorias tem o objetivo de analisar as sugestões de
melhorias para propor um redesenho do processo.

GERENCIAMENTO DE PROCESSOS DE NEGÓCIO
Registro e Análise de Melhorias do Processo (TO BE) –
Gestão de Recursos Humanos
1. Identificação do Processo

Processo

Gestão de Recursos Humanos

Tipologia do processo
Gestor do Processo

Processo de Suporte
Valder Ribeiro de Moura

Objetivo do Processo

Gerir os recursos humanos com ações estratégicas para o
aperfeiçoamento das competências essenciais à execução da
estratégia da ABDI.

Executor (es)
Unidade responsável
Produto (s)/ Serviço(s)/
Resultado(s)

Características de Valor do
Produto (Valor percebido)

Áreas envolvidas

Objetivos Estratégicos
vinculados

Coordenação de Recursos Humanos - CORH
Coordenação de Recursos Humanos - CORH








Contratação de Pessoal
Desenvolvimento de Pessoal
Acompanhamento das despesas com pessoal
Programa de Qualidade de Vida no Trabalho
Transparência nas contratações
Seleção de pessoas qualificadas
Capacitação e treinamentos aplicados às necessidades da
Agência
 Oferta de benefícios que visam uma melhor qualidade de vida
aos colaboradores
 Atendimento eficiente, eficaz e efetivo da equipe do RH
 Coordenação de Recursos Humanos – CORH
 Presidência
 Diretoria Executiva - DIREX
 Gerência de Gestão – GERGE
 Coordenação Financeira - CORFI
 Coordenação de Tecnologia da Informação - CTI
 Coordenação de Contratos e Convênios – CORCC
 Gerência de Auditoria e Ouvidoria – GEAUD
 Coordenação de Planejamento e Orçamento - CPLAN
1 – Fortalecer as políticas de recursos humanos
2 – Desenvolver competências, integrar e valorizar pessoas
5 – Aprimorar e padronizar métodos e processos de trabalho
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GERENCIAMENTO DE PROCESSOS DE NEGÓCIO
Registro e Análise de Melhorias do Processo (TO BE) –
Gestão de Recursos Humanos
2. Melhorias para o Processo

Normativos
Melhoria
Justificativa
Padronização do período de avaliação do Os
prazos
estipulados
para
estágio e do estagiário para semestral.
avaliações não coincidem, o que
pode atrapalhar na análise do RH
quanto ao aproveitamento do
estágio.
Atualmente está determinado que o
estagiário
avalie
o
estágio
anualmente, porém o contrato é de
seis meses, podendo assim não
ocorrer a avaliação necessária se o
contrato não for estendido.
Atualizar formulário de opção de A atualização se deve a alteração no
benefícios e de alteração cadastral devido ACT, pois este formulário será
seleções dos percentuais do auxílio utilizado até a implantação da
alimentação e refeição.
solicitação por meio do Portal do
colaborador.
Alterar o item 5.2.1 do PO 067 (Plano de Essa alteração deixará o processo
saúde e odontológico) para que a mais ágil e haverá redução dos
solicitação de alteração dos dados custos com papel e impressão.
cadastrais e solicitação de 2ª via de cartão
seja realizado pelo portal do colaborador.

Benefícios
Análise do programa de estágio
mais consistente.

Ações
Estipular período único
(semestral) para as
avaliações no Procedimento
Operacional específico.

Informações mais claras.

Atualização formulário já
realizada.

Agilidade e redução nos custos
administrativos.

Alterar PO, fluxo e solicitar
customização.
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GERENCIAMENTO DE PROCESSOS DE NEGÓCIO
Registro e Análise de Melhorias do Processo (TO BE) –
Gestão de Recursos Humanos
Unificação dos PO’s.

Atualmente
existem
uma Facilidade na busca das
quantidade
elevada
de
PO’s,
o
que informações.
Admissão:
causa a falta de alinhamento entre
 PO 002 – Processo Seletivo – Prazo
os textos similares e compromete a
Determinado;
assimilação das informações diante
 PO 005 – Recrutamento e Seleção;
da pulverização das normas.

Preparar minuta com
unificação das informações e
encaminhar para aprovação.

 PO 044 – Admissão de Pessoal; e
 PO 061 – Menor Aprendiz.
Benefícios:
 PO 031 – Auxílio Educação;
 PO 032 – Auxílio Educação Filho;
 PO

067

–

Auxílios

Saúde

e

Odontológico;
 PO 068 – Benefícios.
Capacitação:
 PO 042 – Treinamento – Curso
Fechado;
 PO 056 – Treinamento Curso Aberto e
Participação em Eventos.
Avaliação de Desempenho:
 PO 043 – Avaliação Individual de
4
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Registro e Análise de Melhorias do Processo (TO BE) –
Gestão de Recursos Humanos
Desempenho;
 PO 066 – Promoção Horizontal.
Despesas:
 PO 014 – Férias;
 PO 029 – Adiantamento Salarial;
 PO 033 – Antecipação Natalina.
Alteração no PO 048 Substituição da Além da diretoria, usualmente, a
necessita
delegar
DIREX – Delegação de Atribuição: ampliar Agência
atribuições
dos
gerentes
e
a Delegação de atribuições a outros cargos
coordenadores, em situações de
de chefia.
afastamento por motivos de doença,
férias ou licenças. Dessa forma, fazse necessário ampliar a abrangência
da atual norma.
Criação de Procedimento Operacional Diante
da
possibilidade
de
implantação
do
registro
de
para controle de frequência (ponto
frequência por meio do ponto
eletrônico) ou incluir as regras no PO 062
eletrônico, faz-se necessária a
– Banco de Horas, com alteração do normatização do processo deste
nome.
modo, sugere-se a criação de um
novo PO ou a inclusão das novas
regras no PO que trata de banco de
horas, alterando o nome deste para
compreender todo o assunto.

Unificar e garantir segurança
jurídica aos processos de
delegação de atribuições
realizados na Agência.

Revisão do texto da atual
norma.

Normatização e disponibilização
das regras aos empregados.

*Aguardar
definição
Presidência
sobre
implantação do ponto.

da
a
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Registro e Análise de Melhorias do Processo (TO BE) –
Gestão de Recursos Humanos
Alterar o texto do PO 002 – Processo A extensão do contrato faz com que
empregado
por
prazo
Seletivo – Prazo Determinado (ou novo o
determinado adquira os mesmos
PO) e o processo de desligamento para
direitos
que
os
de
prazo
retirada da possibilidade de extensão de indeterminado, o que poderá onerar
contrato de trabalho de empregado a Agência. Além de ser um
procedimento contra a legislação
contratado por prazo determinado.
trabalhista vigente – CLT.
Alterar o item 4.10 do PO 056 Necessário atualizar o PO e o
Treinamento – Curso aberto e Participação processo para que sejam iguais.

Cumprimento da legislação
trabalhista vigente.

Alterar minuta do PO 002.
Alterar fluxo de
desligamento.

Apresentação da informação
correta.

Adequar texto e
procedimento prático.

em Evento (ou novo PO) para que a
verificação

da

disponibilidade

orçamentária seja realizada pela área
solicitante, como é realizado na prática
atualmente.
Participação em evento – as atividades de
análise pela CORH e aprovação da GERGE
diverge do normativo PO 056, uma vez
que o item 4.3 do PO estabelece que a
solicitação de participação em evento não
necessita passar pela análise ou aprovação
da GERGE/CORH. Deste modo, reafirmar
com os executores a realização do
6
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Registro e Análise de Melhorias do Processo (TO BE) –
Gestão de Recursos Humanos
processo conforme o normativo vigente.
Rever processo disciplinar e ético É importante que a Agência tenha
juntamente com o PO que está suspenso. normas
claras
e
objetivas
relacionadas a eventuais processos
envolvendo seus colaboradores,
com o objetivo de garantir a
isonomia no tratamento das
questões relacionadas a faltas éticas
e disciplinares.
Rever PO de Estágio – última versão Procedimento desatualizado.
aprovada não está publicada.
Na última revisão foi detectado erro
e não foi publicado.

Garantir isonomia
e
transparência na gestão de
processos disciplinares e éticos
abertos pela Agência, por
eventuais
faltas
graves
cometidas pelos colaboradores.

Revisão do esboço da norma
elaborada pela GERJUR,
posterior aprovação da DIREX
e
publicidade
aos
colaboradores.

Disponibilização do PO correto.

Rever texto do manual
vigente.

Sistemas
Melhoria
Customizar o Sistema de RH para
desenvolver relatórios com informações
corretas e assim extinguir o uso de
planilhas de acompanhamento interno.

Justificativa
É imprescindível que o sistema de
RH emita relatórios e estes
apresentem dados corretos, só
assim será possível parar com a
utilização de planilhas paralelas.
Desenvolver workflow no Portal do A automação das solicitações de
Colaborador para alteração dos dados alterações irá agilizar o processo e
pessoais
e
dos
benefícios reduzir custos com impressão.
(alimentação/refeição,
gratificação
natalina, plano saúde e odontológico, vale
transporte, com validação da CORH antes
da efetivação automática da alteração.

Benefícios
Ações
Exclusão de planilhas paralelas
Corrigir os erros dos
Informações confiáveis retiradas relatórios atuais.
do SIG RH.
Levantar necessidades de
relatórios.
Desenvolver relatórios.
Solicitar desenvolvimento.
 Agilidade;
 Redução dos custos
administrativos da Agência.
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Registro e Análise de Melhorias do Processo (TO BE) –
Gestão de Recursos Humanos
Customizar o Sistema de RH para controle
dos benefícios de assistência à saúde e
odontológico
quanto
ao
acompanhamento dos critérios de idade
para dependentes.
Customizar o módulo “Benefícios” do
Sistema de RH com a criação de página
para inclusão manual de créditos e débitos
relativos a pagamentos e cancelamentos
retroativos da assistência odontológica,
assistência à saúde, benefício de auxílio
alimentação/refeição, vale transporte e a
geração automática de documento
financeiro (FP) e de número de protocolo.
Criar funcionalidade de registro e
acompanhamento
da
previdência
complementar pelo Sistema de RH.

É necessário o controle dos critérios.

Maior controle com alerta para
término do período de direito
ao benefício.

Alterar parâmetro.

Atualmente
os
cálculos
são
realizados manualmente, pois o
sistema não considera valores de
desconto de coparticipação e
inclusão e reativação retroativas.

Utilização do sistema.
Integração sistêmica - geração
automática de (FP) para
pagamento

Solicitar desenvolvimento.

Atualmente o sistema não oferece Controle sistêmico.
funcionalidade
para Relatórios retirados do sistema.
acompanhamento dos valores da
previdência complementar.

*Customização já foi
realizada.
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Registro e Análise de Melhorias do Processo (TO BE) –
Gestão de Recursos Humanos
Automatizar os processos dos benefícios A implementação otimizará o
de auxílio educação e educação para processo, economizará os recursos
(papel, impressão) e demandará
filhos.
menor tempo no atendimento das
 Desenvolvimento de workflow no solicitações.
Portal

do




Agilidade no processo
Integração com o módulo
Financeiro.

Solicitar desenvolvimento.

para A automação permitirá a integração
solicitação e aprovação do auxílio com o sistema financeiro com
educação para empregados e auxílio geração automática de (FP) para
pagamento, o que hoje é realizado
educação para filhos.
de forma manual pela CORFI,
 Desenvolvimento de workflow no impactando de forma positiva no
Portal
do
Colaborador
para Processo de Gestão Financeira, além
solicitação e aprovação do reembolso da integração com a folha para
(verificação
automática
da excluir o lançamento manual.
elegibilidade

Colaborador

do

empregado)

e

geração do documento financeiro
(AP) e protocolo.
 Integração com módulo de folha de
pagamento.
Desenvolvimento de workflow no Portal
do Colaborador para automatização do
processo de solicitação, aprovação e
acompanhamento das férias.

Atualmente a solicitação é realizada 
de forma manual e o controle é
realizado por meio de planilha Excel.
A funcionalidade de férias do
sistema não está funcionando.

A implementação otimizará o Solicitar
correção/desenvolvimento.
processo, economizará os
recursos (papel, impressão).
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Customizar o sistema RH “Benefícios” para
realizar os cálculos do vale transporte com
faltas (mês anterior), férias, e geração de
documentação financeira (FP).
Automatização
do
processo
de
treinamento (curso aberto) e participação
em

evento

(Solicitação/

Aprovação/

Geração de Financeiro):
 Desenvolvimento de workflow no
Portal

do

Colaborador

para

solicitação, aprovação e geração de
documento financeira (AP) (NF ou
boleto).
 Desenvolvimento de workflow para

Atualmente os cálculos e o registro 
no módulo Financeiro são realizados 
manualmente.

Agilidade no processo
Integração com o módulo
Financeiro.

Solicitar desenvolvimento.

A implementação otimizará o

processo, economizará os recursos

(papel, impressão) e demandará
menor tempo no atendimento das
solicitações.
A automação permitirá a integração
com o sistema financeiro com
geração automática de (FP) para
pagamento, o que hoje é realizado
de forma manual pela CORFI,
impactando de forma positiva no
Processo de Gestão Financeira.

Agilidade no processo
Redução dos custos
administrativos da Agência
Integração com o módulo
Financeiro.

Solicitar desenvolvimento.

solicitação de reembolso e geração
de documento financeira (AP)
Integrar cálculo da GDP com a O lançamento dos valores da GDP a
funcionalidade de folha de pagamento.
serem
pagos
são
realizados
manualmente na funcionalidade
Folha de Pagamento.
Parametrizar o sistema de RH para Atualmente
o
controle
dos
controle da promoção por antiguidade.
empregados que serão promovidos
por
antiguidade
é
realizado
manualmente pela equipe de RH o

Automatização do processo.
Integração sistêmica.

Solicitar desenvolvimento.

Verificação automática dos
critérios para promoção.

Solicitar desenvolvimento.
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que
demanda
tempo
para
verificações
periódicas.
A
customização irá maximizar o
processo.

Metodologias
Melhoria
Rever política de capacitação.

Justificativa
Por ser uma Agência de inteligência,
a ABDI necessita investir na
educação continuada de seus
colaboradores, com o objetivo de
mantê-los atualizados em relação
aos conhecimentos necessários ao
negócio e à execução da estratégia
da Agência.

Rever política de Avaliação Individual de
Desempenho - AID.
*A revisão já foi realizada, estando
pendente, apenas, as etapas de
mapeamento das competências e dos
ajustes no sistema.

No processo anterior, haviam
inconsistências importantes que
geravam distorções nos resultados,
comprometendo o uso destes como
insumo para o planejamento das
ações de gestão de recursos
humanos e de aprendizagem na
Agência.

Benefícios
Melhoria no planejamento e na
escolha
de
ações
de
aprendizagem que otimizem os
recursos humanos, materiais e
orçamentários disponíveis, com
vistas ao alcance de resultados
efetivos no processo de
qualificação dos colaboradores.

Ações
Contratar empresa
especializada para a
elaboração dos eixos de
aprendizagem, a partir do
mapeamento das
competências dos cargos da
ABDI.
*Verificar posteriormente se
a revisão irá alterar o fluxo
do processo.
Simplificação do processo e Contratar empresa
alinhamento dos critérios de especializada em avaliação
avaliação aos perfis profissionais de desempenho, com o
requeridos pela ABDI.
objetivo de realizar o
mapeamento das
competências dos cargos da
Agência; realizar a
atualização dos critérios de
avaliação comportamental
no Sistema de Gestão.
*Verificar posteriormente se
a revisão irá alterar o fluxo
11
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Rever política do Plano de Cargos e O atual PCS apresenta problemas
Salários – PCS.
estruturais na carreira da Agência,
sobretudo em relação ao tempo
necessário para percorrê-la – o que
representa
uma
ameaça
à
sustentabilidade da ABDI, tendo em
vista suas políticas de remuneração,
seleção e retenção de talentos.

A nova proposta do PCS
garante: maior flexibilidade no
aproveitamento dos talentos,
viabilidade
da
carreira,
segurança jurídica para a ABDI e
sustentabilidade da Agência.

do processo.
 Contratar empresa
jurídica especializada para
realizar a análise da
proposta;
 Aprovação da proposta
pelo Conselho
Deliberativo;
 Homologação do novo
PCS junto à DRT;
 Publicidade do PCS aos
colaboradores.

Desenho do Processo
Melhoria
Justificativa
Controle de entrada, movimentação e É primordial que o RH tenha
saída dos empregados, realizados pela conhecimento da movimentação do
CORH.
pessoal da Agência, para controlar e
monitorar
os
processos
relacionados,
tais
como,
ambientação, disponibilização ou
bloqueio de acesso a e-mails e
sistema, divulgação das entradas e
saídas etc.
Cadastro único no SIG – cadastro dos A realização de vários cadastros
usuários realizado por um responsável.
pode ocasionar inconsistências das
Cadastro no RH com integração aos informações como contas bancárias

Benefícios
Garantir prontidão nas
providências relacionadas às
entradas e saídas/ausências dos
colaboradores; melhorar a
comunicação interna e a
segurança da informação; e
promover a breve adaptação
dos novos colaboradores à
Agência.
Integração das informações.
Redução de retrabalho com
vários cadastros.

Ações
Incluir normas no PO e
alinhar os processos com a
TI.

Definir juntamente com
GERGE e CTI, e outras áreas a área responsável pelo
12
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demais módulos. Observando integração diferentes e outras.
da informação da Conta corrente dos
empregados aos demais módulos.
Desenhar o processo de frequência e Está previsto a implantação do Maior controle dos horários de
banco de horas com a implantação do relógio de ponta para registro de entrada e saída dos
frequência, assim é necessário empregados.
relógio de ponto, observando o registro
desenhar o processo com essa
dos horários de entrada e saída, a entrega ferramenta de medição.
das documentações de falta justificada,
autorização/demanda
suplementar

e

viagem

de

hora

a

serviço.

Redesenhar o processo de banco de horas

cadastro nos módulos do SIG
(Corporativo e RH)
Adquirir ou contratar serviço
de registro de ponto
eletrônico.
Desenhar processo da folha
de frequência
Preparar minuta do PO.
*Aguardar definição da
Presidência sobre a
implantação do ponto.

e a integração sistêmica.
Gestão dos terceirizados - Desenhar Atualmente a CORH não possui total Controle dos terceirizados.
da
entrada,
processo de mão-de-obra terceirizada conhecimento
movimentação
e
saída
dos
onde a CORH tenha participação ativa no
prestadores de serviço. Porém, é de
controle de entrada, movimentação e fundamental importância que a
saída do pessoal terceirizado.
CORH tenho controle do pessoal que
trabalha e transita na Agência.

Desenhar o processo.

Direcionamento

Encaminhar e-mail com as
diretrizes a serem
observadas.

dos

prestadores

de A interferência da CORH na Responsabilidades entre
serviço para tratar de assuntos relativos resolução de problemas trabalhistas contratante e contratadas
dos terceirizados compromete a claras.
ao contrato de trabalho diretamente com
rotina
de
atividades
da
o RH da empresa contratada.
coordenação.
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3. Análise de Impacto das Melhorias

Melhoria

Processos Interface

Padronização do período de avaliação do Não impacta
estágio e do estagiário para semestral.

Análise de Impacto
Normas Internas Normas Externas

PO 060

Sistêmico

LEI Nº 11.788, Não impacta
de

25

de

setembro

de

Recursos

Não impacta

2008.
Atualizar formulário de opção de benefícios e Não impacta
de alteração cadastral devido seleções dos
percentuais do auxílio alimentação e refeição.
Alterar o item 5.2.1 do PO 067 (Plano de saúde Não impacta
e odontológico) para que a solicitação de
alteração dos dados cadastrais e solicitação de
2ª via de cartão seja realizado pelo portal do
colaborador.
Unificação dos PO’s.
A ser analisado

ACT
PO 068

Não impacta

Não impacta

PO 067

Não impacta

Portal do
Financeiro
Colaborador Sistema
de RH.

PO 002

CLT

A ser analisado

Admissão:

PO 005

 PO 002 – Processo Seletivo – Prazo
Determinado;

Não impacta

A ser
analisado

PO 044
PO 061

 PO 005 – Recrutamento e Seleção;

PO 031

 PO 044 – Admissão de Pessoal; e

PO 032

 PO 061 – Menor Aprendiz.

PO 067
PO 068
14
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Melhoria

Processos Interface

Benefícios:

Análise de Impacto
Normas Internas Normas Externas

Sistêmico

Recursos

Eventuais ajustes de
alçadas de

Não se aplica

PO 042

 PO 031 – Auxílio Educação;

PO 056

 PO 032 – Auxílio Educação Filho;

PO 043

 PO 067 – Auxílios Saúde e Odontológico;

PO 066

 PO 068 – Benefícios.

PO 014
PO 029

Capacitação:

PO 033

 PO 042 – Treinamento – Curso Fechado;
 PO 056 – Treinamento Curso Aberto e
Participação em Eventos.
Avaliação de Desempenho:
 PO

043

–

Avaliação

Individual

de

Desempenho;
 PO 066 – Promoção Horizontal.
Despesas:
 PO 014 – Férias;
 PO 029 – Adiantamento Salarial;
 PO 033 – Antecipação Natalina.
Alteração no PO 048 Substituição da DIREX – Não impacta
Delegação de Atribuição: ampliar a Delegação

PO 048

CLT

15
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Melhoria

Processos Interface

Análise de Impacto
Normas Internas Normas Externas

de atribuições a outros cargos de chefia.
Criação de Procedimento Operacional para Não impacta
controle de frequência (ponto eletrônico) ou
incluir as regras no PO 062 – Banco de Horas,
com alteração do nome.

Sistêmico

autorização no
sistema.
Portal do
colaborador –
impacto a ser
analisado com após
implantação do
ponto eletrônico.

Recursos

ACT
PO 062 (Se
regras forem
inclusas)

CLT e ACT

PO 002

CLT

Não impacta

Não impacta

PO 056

Não impacta

Não impacta

Não impacta

*Aguardar definição da Presidência sobre a

Não se aplica

implantação do ponto eletrônico.
Alterar o texto do PO 002 – Processo Seletivo – Não impacta
Prazo Determinado (ou novo PO) e o processo
de desligamento para retirada da possibilidade
de extensão de contrato de trabalho de
empregado contratado por prazo determinado.
Alterar o item 4.10 do PO 056 Treinamento – Não impacta
Curso aberto e Participação em Evento (ou
novo

PO)

para

que

a

verificação

da

disponibilidade orçamentária seja realizada
pela área solicitante, como é realizado na
prática atualmente.
16
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Processos Interface

Análise de Impacto
Normas Internas Normas Externas

Sistêmico

Recursos

Participação em evento – as atividades de
análise pela CORH e aprovação da GERGE
diverge do normativo PO 056, uma vez que o
item 4.3 do PO estabelece que a solicitação de
participação em evento não necessita passar
pela análise ou aprovação da GERGE/CORH.
Deste modo, reafirmar com os executores a
realização do processo conforme o normativo
vigente.
Rever processo disciplinar e ético juntamente Processo Demissional.
com o PO que está suspenso.
Rever PO de Estágio – última versão aprovada Não impacta
não está publicada.

PO 064

CLT

Não impacta

Não impacta

PO 060

Não impacta

Não impacta

Customizar o Sistema de RH para desenvolver A ser analisado após
relatórios com informações corretas e assim levantamento dos
extinguir
o
uso
de
planilhas
de relatórios necessários.
acompanhamento interno.

A ser analisado
após
levantamento
dos relatórios
necessários.

CLT
LEI Nº 11.788,
de 25 de
setembro de
2008.
A ser analisado
após
levantamento
dos relatórios
necessários.

A ser analisado após
levantamento dos
relatórios
necessários.

Desenvolver

ACT

CLT

Portal do

A ser
analisado
após
levantamento
dos relatórios
necessários.
Financeiro

workflow

no

Portal

do Não impacta
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Melhoria

Processos Interface

Colaborador para alteração dos dados pessoais
e dos benefícios (alimentação/refeição,
gratificação
natalina, plano
saúde
e
odontológico, vale transporte), com validação
da CORH antes da efetivação automática da
alteração.
Customizar o Sistema de RH para controle dos
benefícios de assistência à saúde e
odontológico quanto ao acompanhamento dos
critérios de idade para dependentes.
Customizar o módulo “Benefícios” do Sistema
de RH com a criação de página para inclusão
manual de créditos e débitos relativos a
pagamentos e cancelamentos retroativos da
assistência odontológica, assistência à saúde,
benefício de auxílio alimentação/refeição, vale
transporte, e a geração automática de
documento financeiro (FP) e de número de
protocolo.
Automatizar os processos dos benefícios de
auxílio educação e educação para filhos.
 Desenvolvimento de workflow no Portal
do

Colaborador

para

solicitação

e

Análise de Impacto
Normas Internas Normas Externas

PO 006
PO 044
PO 067
PO 068
PO 033

Sistêmico

Recursos

Colaborador
Sistema de RH

Não impacta

ACT
PO 068

CLT

Portal do
Colaborador
Sistema de RH

Financeiro

Processo de Gestão
Financeira

N.A.

CLT

Sistema de RH
SIG - Módulo
Financeiro

Financeiro

Processo de Gestão
Financeira

ACT
PO 031
PO 032

Não impacta

Portal do
colaborador
Sistema de RH
SIG - Módulo
Financeiro

Financeiro

aprovação do auxílio educação para
18
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Melhoria

Processos Interface

Análise de Impacto
Normas Internas Normas Externas

Sistêmico

Recursos

empregados e auxílio educação para filhos.
 Desenvolvimento de workflow no Portal
do

Colaborador

aprovação
automática

do

para

solicitação

reembolso
da

e

(verificação

elegibilidade

do

empregado) e geração do documento
financeiro (AP) e protocolo
 Integração com módulo de folha de
pagamento.
Desenvolvimento de workflow no Portal do
Colaborador para automatização do processo
de solicitação, aprovação e acompanhamento
das férias.
Customizar o sistema RH “Benefícios” para
realizar os cálculos do vale transporte com
faltas (mês anterior) e férias, e geração de
documentação financeira (FP).
Automatização do processo de treinamento

Não impacta

PO 014

CLT

Portal do
Colaborador
Sistema de RH

Financeiro

Processo de Gestão
Financeira

Não impacta

CLT

Sistema de RH
SIG - Módulo
Financeiro

Financeiro

ACT
PO 042
PO 056

Não impacta

Portal do
Colaborador
Sistema de RH
SIG - Módulo
Financeiro

Financeiro

Processo de Gestão
(curso aberto) e participação em evento Financeira
(Solicitação/
Financeiro):

Aprovação/

Geração

de
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Processos Interface

Análise de Impacto
Normas Internas Normas Externas

Sistêmico

Recursos

 Desenvolvimento de workflow no Portal
do

Colaborador

para

solicitação,

aprovação e geração de documento
financeira (AP) (NF ou boleto).
 Desenvolvimento

de

workflow

para

solicitação de reembolso e geração de
documento financeira (AP)
Integrar cálculo da GDP com a funcionalidade Processo de Gestão
de folha de pagamento
Financeira

ACT
PO 043

Não impacta

Rever política de Capacitação.

PO 042
PO 056
PO 066
PO 043
Manual da AID
PCS

Não impacta

Não impacta

Sistema de RH

PCS – Plano de
Carlos e Salários

CLT

Sistema de RH

Processo Gestão do
Conhecimento

Rever política de Avaliação Individual de A ser analisado
Desempenho - AID.
*A revisão já foi realizada, estando pendente,
apenas, as etapas de mapeamento das
competências e dos ajustes no sistema.
Rever política do Plano de Cargos e Salários – Não impacta
PCS.

Sistema de RH
SIG - Módulo
Financeiro
Portal do
colaborador

Financeiro

Financeiro –
Consultoria
especializada
Financeiro –
Consultoria
especializada

Financeiro –
contratação
de empresa
para análise
jurídica da
20
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Processos Interface

Análise de Impacto
Normas Internas Normas Externas

Sistêmico

Recursos

proposta.
Controle de entrada, movimentação e saída dos Processo de Gestão de TI PO 044
empregados, realizados pela CORH.
Processo de Gestão de
Materiais
Cadastro único no SIG – cadastro dos usuários Processo de Gestão de TI PO 044
realizado por um responsável.
Processo Gestão de
Cadastro no RH com integração com os demais Viagens
módulos.
Observando
integração
da
informação da Conta corrente dos empregados
aos demais módulos.
Desenhar o processo de frequência e banco de Não impacta
PO 062

Não impacta

Sistemas de Gestão
de TI, RH e Viagens

Não impacta

Não impacta

Sistema de RH
Sistema de Viagens
Sistema Corporativo

A ser
analisado

CLT

Portal do
colaborador
Sistema de RH

Financeiro

Não impacta

Não impacta

Não impacta

horas com a implantação do relógio de ponto,
observando o registro dos horários de entrada
e saída, a entrega das documentações de falta
justificada,

autorização/demanda

de

hora

suplementar e viagem a serviço. Redesenhar o
processo de banco de horas e a integração
sistêmica.
*Aguardar definição da Presidência sobre a
implantação do ponto eletrônico.
Gestão dos terceirizados - Desenhar processo Processo de Gestão de TI Não impacta
de mão-de-obra terceirizada onde a CORH
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Melhoria

Processos Interface

Análise de Impacto
Normas Internas Normas Externas

Sistêmico

Recursos

tenha participação ativa no controle de
entrada, movimentação e saída do pessoal
terceirizado.
Direcionamento dos prestadores de serviço Não impacta

Não impacta

Não impacta

Não impacta

Não impacta

Não impacta

Não impacta

Sistema de RH

Financeiro

para tratar de assuntos relativos ao contrato de
trabalho diretamente com o RH da empresa
contratada.
Customizar o sistema de RH para controle da Não impacta
promoção por antiguidade.
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4. Pontos de Integração Sistêmica



Módulo Financeiro – geração de autorização de pagamento (AP),
Módulo Contabilidade – lançamento de provisões (férias, 13º salário)

5. Descrição das Atividades do Novo Processo
5.1. Admissão
5.1.1. Atividade 01 – Requisitar Pessoal
a) Descrição (O que fazer):



Preencher formulário de Requisição de Pessoal;
Encaminhar por meio do módulo Protocolo a requisição ao Diretor responsável
pela área, GERGE ou CORH, conforme o tipo da contratação.
b) Entrada: Necessidade de pessoal para realização das atividades da área.
c) Regra (Como fazer): O gestor preenche e assina o formulário de Requisição de Pessoal
disponível na intranet conforme necessidade da área e em consonância com o Plano de
Cargos e Salários da Agência, observando:
Prazo indeterminado - justificativa da necessidade de pessoal, o detalhamento das
competências técnicas específicas exigidas, a formação e experiência necessárias à
função. A solicitação é encaminhada ao diretor responsável.
Prazo determinado – no caso de o plano de projeto aprovado contemplar a
contratação de recursos humanos para sua execução, é preparada a solicitação de
acordo com o respectivo cronograma de atividades e disponibilidade orçamentária
contendo a justificativa da necessidade para consecução do projeto, indicação dos
recursos alocados, detalhamento das características técnicas específicas exigidas e
determinação da duração do contrato de trabalho. A solicitação é encaminhada à
GERGE.
Estágio - justificativa da necessidade, formação, principais atividades que o estagiário
irá desempenhar, conhecimentos técnicos e específicos. A solicitação é encaminhada à
CORH.
d) Responsável (Quem faz): Gestor da área requisitante.
e) Competência: Conhecimento das normas internas.
f) Produto: Formulário de Requisição de Pessoal.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:


Plano de Cargos e Salários – PCS;
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 PO 005 – Recrutamento e Seleção;
 PO 002 – Processo Seletivo – Prazo Determinado;
 PO 060 – Estágio.
i) Infraestrutura e Recurso: Intranet, MS Office, SIG - módulo Protocolo.

5.1.2. Prazo Indeterminado
5.1.2.1. Atividade 02 – Autorizar Requisição de Pessoal
a) Descrição (O que fazer): Analisar e autorizar a requisição de pessoal.
b) Entrada: Formulário de Requisição de Pessoal.
c) Regra (Como fazer): O Diretor responsável pela área requisitante analisa a requisição
e aprova ou não a contratação de pessoal.
Encaminha a requisição para a GERGE por meio do SIG - Protocolo para providenciar a
contratação.
d) Responsável (Quem faz): Diretor responsável pela área requisitante.
e) Competência: Conhecimento das normas internas.
f) Produto: Requisição de pessoal aprovada ou não.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:
 Plano de Cargos e Salários – PCS;
 PO 005 – Recrutamento e Seleção.
i) Infraestrutura e Recurso: SIG - módulo Protocolo.
5.1.2.2. Atividade 03 – Levantar Necessidade de Contratação
a) Descrição (O que fazer): Levantar necessidade de contratação de recursos humanos
para as áreas da Agência.
b) Entrada: Requisição de Pessoal.
c) Regra (Como fazer): A GERGE levanta as necessidades de contratação de pessoal das
áreas da Agência com base nas requisições encaminhadas pelos gestores, valida a
solicitação mediante análise do perfil solicitado e definição da remuneração a ser
praticada.
Para a elaboração da relação de contratações necessárias deve ser observada a
relação de aprovados em processo seletivo vigente, caso houver, a previsão
orçamentária para novas contratações, e se o recurso humano solicitado é caso de
nova vaga. Neste caso a GERGE solicita a autorização da DIREX para criação da nova
vaga.
d) Responsável (Quem faz): GERGE.
24

GERENCIAMENTO DE PROCESSOS DE NEGÓ
Registro e Análise de Melhorias do Processo (T
Gestão de Recursos Humanos
e) Competência: Conhecimento das normas internas.
f) Produto: Relação de contratações necessárias.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:
 Plano de Cargos e Salários – PCS;
 PO 005 – Recrutamento e Seleção.
i) Infraestrutura e Recurso: MS Office.
5.1.2.3. Atividade 04 – Autorizar Nova Vaga
a) Descrição (O que fazer): Autorizar a criação de nova vaga não contemplada no Plano
de Cargos e Salários.
b) Entrada: Requisição de Pessoal.
c)

Regra (Como fazer): A DIREX analisa e delibera sobre a criação de nova vaga para
contração de pessoal.

d) Responsável (Quem faz): DIREX.
e) Competência: Conhecimento das normas internas.
f)

Produto: Solicitação aprovada ou não.

g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:
 Plano de Cargos e Salários – PCS;
 PO 005 – Recrutamento e Seleção.
i)

Infraestrutura e Recurso: N.A.

5.1.2.4. Atividade 05 – Analisar Vantajosidade do Processo de Seleção
a) Descrição (O que fazer): Analisar as condições das contratações necessárias e a
vantagem de realizar processo de seleção.
b) Entrada: Relação de contratações necessárias
c) Regra (Como fazer): A GERGE analisa a vantajosidade quanto ao universo da seleção a
ser realizada.
A elaboração, organização e execução dos processos seletivos poderá ser
realizada mediante contratação de empresa especializada, observadas as normas do
Regulamento de Licitações e Contratos da ABDI, e em conformidade com o
procedimento operacional PO 005 – Admissão.
d) Responsável (Quem faz): GERGE.
e) Competência: Conhecimento das normas internas.
f) Produto: Definição do processo seletivo.
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g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:
 Plano de Cargos e Salários;
 PO 005 – Recrutamento e Seleção;
 Regulamento de Licitações e Contratos – RLC.
i) Infraestrutura e Recurso: N.A.
5.1.2.5. Recrutar Externamente
5.1.2.5.1. Atividade 06 - Elaborar Edital do Processo Seletivo
a) Descrição (O que fazer):


Elaborar edital;



Divulgar edital.

b) Entrada: Relação de cargos aprovados para o processo seletivo.
c) Regra (Como fazer): A CORH elabora edital observando as informações mínimas
necessárias, como: o período de inscrição, número de vagas, os pré-requisitos
necessários para a candidatura aos cargos oferecidos, e a submissão dos
candidatos convocados a contrato de experiência.
A CORH providencia a publicação do edital no D.O.U, em jornal de grande
circulação, a divulgação no site da ABDI e da empresa contratada.
d) Responsável (Quem faz): CORH.
e) Competência: Conhecimento das normas internas.
f) Produto: Edital publicado.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:


Plano de Cargos e Salários – PCS;



PO 005 – Recrutamento e Seleção.

i) Infraestrutura e Recurso: MS Office, Intranet e Internet.
5.1.2.5.2. Atividade 07 – Realizar Recrutamento Externo
a) Descrição (O que fazer): Realizar recrutamento externo, conforme edital.
b) Entrada: Edital de processo seletivo externo.
c) Regra (Como fazer): O Recrutamento externo é realizado por empresa contratada
de acordo com critérios estipulados em edital do processo seletivo e
compreenderá, no mínimo, 03 (três) das seguintes etapas:


Comprovação de requisitos – escolaridade, área de atuação e tempo de
experiência (etapa eliminatória);
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Análise de títulos (etapa classificatória);



Prova de português – avaliar conhecimento/domínio (etapa eliminatória e
classificatória);



Prova de conhecimentos gerais – avaliar conhecimento por meio de aplicação
de prova objetiva ou discursiva (etapa eliminatória e classificatória);



Prova de conhecimentos técnicos específicos - avaliar os conhecimentos
específicos de cada área de atuação por meio da aplicação de prova objetiva
ou discursiva (etapa eliminatória e classificatória);



Prova oral - verificar a aderência da experiência, os conhecimentos práticos e
teóricos (etapa classificatória).

d) Responsável (Quem faz): Empresa contratada.
e) Competência: Conhecimento técnicos em recrutamento e seleção.
f) Produto: Resultado final do processo seletivo com relação de candidatos
aprovados.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:


Plano de Cargos e Salários – PCS;



PO 005 – Recrutamento e Seleção.

i) Infraestrutura e Recurso: Não identificado.
5.1.2.5.3. Atividade 08 – Homologar Processo Seletivo
a) Descrição (O que fazer): Homologar resultado final do processo seletivo.
b) Entrada: Resultado final do processo seletivo com relação de candidatos
aprovados.
c) Regra (Como fazer): O Presidente homologa o resultado final do processo
seletivo e encaminha à CORH pelo Módulo Protocolo para publicação do
resultado.
d) Responsável (Quem faz): Presidente.
e) Competência: Não identificado.
f) Produto: Resultado final do processo seletivo homologado.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:


Plano de Cargos e Salários – PCS;



PO 044 – Admissão de Pessoal.

i) Infraestrutura e Recurso: SIG – Módulo Protocolo.
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5.1.2.5.4. Atividade 09 – Publicar Resultado do Processo Seletivo no D.O.U.
a) Descrição (O que fazer): Publicar resultado do processo seletivo no D.O.U.
b) Entrada: Resultado final do processo seletivo com relação de candidatos
aprovados.
c) Regra (Como fazer): A CORH providencia publicação do resultado do processo
seletivo no D.O.U.
d) Responsável (Quem faz): CORH.
e) Competência: Não identificado.
f) Produto: Resultado final do processo seletivo com relação de candidatos
aprovados publicado.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:


Plano de Cargos e Salários – PCS;



PO 044 – Admissão de Pessoal.

i) Infraestrutura e Recurso: Internet.
5.1.2.6. Atividade 10 – Convocar Candidatos Aprovados
a) Descrição (O que fazer): Convocar candidatos aprovados no processo seletivo
externo.
b) Entrada: Relação de aprovados.
c) Regra (Como fazer): A CORH convoca os aprovados no processo seletivo externo
via publicação em Diário Oficial da União ou individualmente por notificação
pessoal (SEDEX, E-mail, Telefone), para adoção das providências necessárias à
assinatura do Contrato de Trabalho.
d) Responsável (Quem faz): CORH.
e) Competência: Conhecimento das normas internas.
f) Produto: Candidatos convocados.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:


Plano de Cargos e Salários – PCS;



PO 044 – Admissão de Pessoal.

i) Infraestrutura e Recurso: Internet, Telefone ou Correio.
5.1.2.7. Atividade 11 – Solicitar Documentação
a) Descrição (O que fazer): Solicitar documentação para admissão do novo
empregado.
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b) Entrada: Apresentação do novo empregado.
c) Regra (Como fazer): A CORH apresenta relação de documentação ao novo
empregado conforme rol abaixo, para este providenciá-los, e efetiva a admissão.


Carteira de trabalho – CTPS;



Cartão de inscrição no PIS/PASEP;



Cópias do título de eleitor, do comprovante de votação na última eleição, da
carteira de identidade e do CPF;



Cópia do comprovante de reservista ou dispensa de incorporação, se do sexo
masculino;



Comprovante de endereço;



2 fotos ¾;



Certidão de casamento ou declaração de união estável;



Certidão de nascimento dos filhos, se tiver, e cartão de vacinação dos filhos
menores de 07 (sete) anos;



Diploma do curso exigido para a função, de acordo com o Plano de Cargos e
Salários da ABDI, bem como edital do processo seletivo;



Curriculum Vitae;



Comprovante de registro e regularidade perante o órgão fiscalizador da
profissão, se couber;



Comprovante de contribuição sindical;



Número da conta bancária para recebimento de salários; e



Atestado médico ocupacional obtido em exame admissional a ser realizado
por empresa contratada pela ABDI.

d) Responsável (Quem faz): CORH.
e) Competência: Conhecimento das normas internas.
f) Produto: Relação de documentos.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:


Consolidação das Leis do Trabalho – CLT;



PO 044 – Admissão de Pessoal.

i) Infraestrutura e Recurso: Não identificado.
5.1.2.8. Atividade 12 – Apresentar Documentação
a) Descrição (O que fazer): Apresentar documentação solicitada para admissão.
b) Entrada: Documentos solicitados.
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c) Regra (Como fazer): O novo empregado apresenta à CORH os documentos
solicitados para admissão, conforme rol descrito na Atividade 11.
d) Responsável (Quem faz): Empregado.
e) Competência: Não identificado.
f) Produto: Documentos entregues.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:


Consolidação das Leis do Trabalho – CLT;



PO 044 – Admissão de Pessoal.

i) Infraestrutura e Recurso: Não identificado.
5.1.2.9.

Atividade 13 – Efetivar Admissão

a) Descrição (O que fazer):


Receber documentação;



Entregar formulários para preenchimento;



Entregar contrato de trabalho para assinatura;



Proceder anotação na Carteira de Trabalho- CTPS;



Cadastrar novo empregado no Sistema de RH e planilhas manuais de
acompanhamento de benefícios, férias, banco de horas.

b) Entrada: Documentação do empregado.
c) Regra (Como fazer): A CORH recebe a documentação apresentada pelo
empregado, entrega formulários Ficha Admissional; declaração de dependente de
Imposto de Renda, opção de Benefícios: Vale transporte, Plano de saúde, Seguro
de vida, Auxílio refeição e/ou alimentação para preenchimento pelo empregado.
Elabora contrato individual de trabalho e colhe as assinaturas do empregado, de
membros da DIREX (Presidente e um Diretor) da ABDI. Procede com as anotações
na CTPS no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, verificando a inscrição de
PIS/PASEP e o pagamento da contribuição sindical do ano em curso por parte do
empregador anterior.
Cadastra o novo empregado no Sistema de RH - Módulo Dossiê incluindo dados
pessoais, área de lotação, salário e cargo.
d) Responsável (Quem faz): CORH.
e) Competência: Conhecimento das normas internas, normas trabalhistas, no Sistema
de RH e Portal do Colaborador.
f) Produto:


Documentação arquivada em pasta funcional;
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Contrato de trabalho assinado;



Carteira de trabalho preenchida e devolvida.

g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:


Consolidação das Leis do Trabalho – CLT;



PO 044 – Admissão de Pessoal.

i) Infraestrutura e Recurso: Sistema de RH e MS Office.
5.1.2.10. Atividade 14 – Providenciar Acessos
a) Descrição (O que fazer): Solicitar crachá de identificação, cartão de acesso ao
prédio e acesso à rede interna, login e senha de acesso ao Portal do Colaborador.
b) Entrada: Dados do empregado.
c) Regra (Como fazer): A CORH solicita à COSERV por e-mail a confecção do crachá de
identificação e cartão de acesso ao prédio da ABDI, e via chamado de TI solicita à
Coordenação de TI acesso à Rede, a Intranet e Correio Eletrônico, login e senha de
acesso ao Portal do Colaborador e providências quanto ao local de trabalho do
empregado (computador e telefone).
d) Responsável (Quem faz): CORH.
e) Competência: Conhecimento das normas internas.
f) Produto: Solicitação de acessos.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: PO 044 – Admissão de Pessoal.
i) Infraestrutura e Recurso: MS Office, intranet.
5.1.2.11. Atividade 15 – Providenciar Inclusão nos Benefícios
a) Descrição (O que fazer): Solicitar a inclusão do empregado nos benefícios
conferidos pela ABDI.
b) Entrada: Dados do empregado.
c)

Regra (Como fazer): A CORH solicita inclusão do empregado e dependentes no
Plano de Saúde e Plano Odontológico, inclusão no Seguro de Vida em Grupo,
Previdência Complementar, Auxílio Refeição e/ou Alimentação a depender da sua
escolha, e efetiva a compra de Vale Transporte, caso o empregado tenha optado
por recebê-lo.
Obs.: Verificar detalhamento para cada benefício no Processo Benefícios.

d) Responsável (Quem faz): CORH.
e) Competência: Conhecimento das normas internas.
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f)

Produto: Empregado incluso nos benefícios.

g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: PO 044 – Admissão de Pessoal.
i)

Infraestrutura e Recurso: MS Office, internet.

5.1.2.12. Atividade 16 – Realizar Ambientação
a) Descrição (O que fazer): Realizar ambientação.
b) Entrada: Apresentação.
c) Regra (Como fazer): Na ambientação é apresentada a ABDI como instituição,
formação

da

Diretoria

Executiva,

organograma,

intranet

onde

estão

disponibilizados os normativos internos, o Sistema Integrado de Gestão, a
distribuição de cargos e salário, política de promoção e avaliação, benefícios, e as
políticas de RH.
É realizado a apresentação das instalações físicas e equipe ABDI.
d) Responsável (Quem faz): CORH.
e) Competência: Conhecimentos das normas internas.
f) Produto: Ambientação do empregado realizada.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: N.A.
i) Infraestrutura e Recurso: MS Office, Intranet.
5.1.2.13.Atividade 17 – Acompanhar Avaliação do Empregado
a) Descrição (O que fazer): Encaminhar e-mail de notificação para avaliação do
empregado.
b) Entrada: Formulário de Notificação e Avaliação de Colaborador em Contrato de
Experiência.
c) Regra (Como fazer): A CORH encaminha por e-mail ao gestor formulário de
notificação para avaliação do empregado indicando a necessidade de realização da
avaliação durante o período de experiência.
O gestor realiza a avaliação em dois momentos, 45 dias após o início das atividades
do empregado e ao final do contrato de experiência. Na segunda avaliação, caso o
empregado obtenha a pontuação mínima, seu contrato será prorrogado por prazo
indeterminado. No caso de não obter a avaliação satisfatória, será informado da
não prorrogação do Contrato.
No caso dos menores aprendizes o desempenho insuficiente ou inadaptação do
menor aprendiz referentes às atividades do programa de aprendizagem, será
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caracterizado mediante laudo de avaliação, elaborado por entidade qualificada em
formação técnico-profissional metódica.
d) Responsável (Quem faz): CORH.
e) Competência: Conhecimento das normas internas.
f) Produto: Avaliações realizadas.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: PO 044 – Admissão de Pessoal.
i) Infraestrutura e Recurso: MS Office, Intranet.
5.1.3. Prazo Determinado
5.1.3.1. Atividade 18 – Analisar Perfil Solicitado
a) Descrição (O que fazer): Analisar perfil do empregado solicitado.
b) Entrada: Requisição de Pessoal.
c) Regra (Como fazer): A GERGE analisa o perfil solicitado e define a remuneração a ser
paga, de acordo com o Plano de Cargos e Salários e conforme Acordo Coletivo de
Trabalho vigentes.
d) Responsável (Quem faz): GERGE.
e) Competência: Conhecimentos das normas internas e das normas trabalhistas.
f) Produto: Requisição analisada.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:


Plano de Cargos e Salários – PCS;



Acordo Coletivo de Trabalho;



PO 002 - Processo Seletivo - Prazo Determinado.

i) Infraestrutura e Recurso: Não identificado.
5.1.3.2. Atividade 19 – Providenciar Publicação de Chamamento para Processo Seletivo
a) Descrição (O que fazer):
 Elaborar Edital do Processo seletivo;
 Providenciar publicação do processo seletivo por prazo determinado.
b) Entrada: Requisição de Pessoal.
c) Regra (Como fazer): A CORH elabora edital do processo seletivo para contratação por
prazo determinado e solicita a publicação em jornal de grande circulação e no site da
ABDI.
d) Responsável (Quem faz): CORH.
e) Competência: Conhecimento nas normas internas e normas trabalhistas.
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f) Produto: Edital do Processo Seletivo publicado.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: PO 002 - Processo Seletivo - Prazo Determinado.
i) Infraestrutura e Recurso: MS Office, Internet.
5.1.3.3. Atividade 20 – Realizar Processo Seletivo
a) Descrição (O que fazer):
 Receber inscrições;
 Realizar a análise da comprovação de pré-requisitos dos candidatos;
 Realizar a análise de título;
 Consolidar a pontuação das fases;
 Agendar as provas orais com os candidatos;
 Promover a prova oral entre ABDI e candidatos;
 Consolidar o resultado final da seleção.
b) Entrada: Edital publicado.
c) Regra (Como fazer): A CORH recebe as inscrições, analisa os currículos e
comprovantes dos pré-requisitos enviados, seleciona os candidatos aptos mediante
verificação dos requisitos fixados para a vaga estabelecidos no edital. Os candidatos
que não apresentarem condições compatíveis com as exigências mínimas são
eliminados.
Na análise de títulos a CORH pontua os candidatos por meio dos quesitos estipulados
no edital. Caso haja empate na pontuação, será considerado o melhor candidato
aquele que possuir maior pontuação na 2º etapa do processo. Persistindo o empate,
os melhores classificados serão convocados para prova oral.
A aprova oral é elaborada pela equipe técnica da área requisitante observado o
conteúdo programático previamente divulgado. A prova oral é realizada por uma
banca composta por no mínimo 02 (dois) entrevistadores. Cada entrevistador deverá
encaminhar relatório de avaliação individual à CORH para ser juntado ao processo.
Ao final a CORH consolida o resultado do processo seletivo, evidenciando os
candidatos classificados.
d) Responsável (Quem faz): CORH.
e) Competência: Conhecimento das normas internas.
f) Produto: Relação de candidato (s) classificado (s).
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: PO 002 - Processo Seletivo - Prazo Determinado.
i) Infraestrutura e Recurso: MS Office.
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5.1.3.4. Atividade 21 – Encaminhar Relatório do Processo Seletivo
a) Descrição (O que fazer): Encaminhar relatório final do processo de seleção ao
requisitante.
b) Entrada: Relatório final do processo de seleção.
c) Regra (Como fazer): A CORH encaminha à área requisitante o relatório final do
processo seletivo, com detalhamento de cada etapa e com a identificação do (s)
candidatos (s) classificado (s).
d) Responsável (Quem faz): CORH.
e) Competência: Conhecimento das normas internas.
f) Produto: Relatório final do processo de seleção encaminhado.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: PO 002 - Processo Seletivo - Prazo Determinado.
i) Infraestrutura e Recurso: MS Office, SIG – Módulo Protocolo.
5.1.3.5. Atividade 22 – Informar Candidatos Classificados
a) Descrição (O que fazer): Informar ao (s) candidato (s) classificado (s) o resultado da
seleção, por meio de correspondência com aviso de recebimento (AR).
b) Entrada: Resultado do processo seletivo e dados de endereço do candidato.
c) Regra (Como fazer): A CORH informa ao (s) candidato (s) classificado (s) o resultado
da seleção, por meio de correspondência com aviso de recebimento (AR).
Obs.: Seguir para a Atividades 11 - Solicitar Documentação.
d) Responsável (Quem faz): CORH.
e) Competência: Conhecimento das normas internas.
f) Produto: Aviso encaminhado.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: PO 002 - Processo Seletivo - Prazo Determinado.
i) Infraestrutura e Recurso: MS Office.
5.1.4. Admissão de Cargo de Assessoramento Especial – CAE
5.1.4.1. Atividade 23 – Solicitar Contratação de CAE
a) Descrição (O que fazer): Solicitar contratação de cargo de assessoramento especial.
b) Entrada: Indicação do Presidente ou Diretores.
c) Regra (Como fazer): A CORH recebe memorando da Presidência com a indicação para
admissão de empregado no cargo de assessoramento especial.
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Obs.: A efetivação da admissão segue o fluxo conforme Atividade 11 - Solicitar
Documentação.
d) Responsável (Quem faz): Presidente ou Diretores.
e) Competência: N.A.
f) Produto: Contrato de Trabalho.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: Plano de Cargos e Salários – PCS.
i) Infraestrutura e Recurso: MS Office.
5.1.5. Admissão de Estagiário
5.1.5.1. Atividade 24 – Solicitar Currículos
a) Descrição (O que fazer): Solicitar ao Agente de Integração currículos para estágio.
b) Entrada: Requisição de estagiário.
c) Regra (Como fazer): A CORH solicita via e-mail ao Agente de Integração com quem a
ABDI mantenha contrato, currículos de estudantes para seleção de estágio, indicando
o perfil requisitado (formação, principais atividades que o estagiário irá
desempenhar, conhecimentos técnicos e específicos).
d) Responsável (Quem faz): CORH.
e) Competência: Conhecimento das normas internas e legislação específica.
f) Produto: Solicitação de currículo.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:
 PO 060 – Estágio;
 Lei do Estágio – Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008.
i) Infraestrutura e Recurso: MS Office.
5.1.5.2. Atividade 25 – Encaminhar Currículo
a) Descrição (O que fazer): Encaminhar currículo de candidatos para estágio.
b) Entrada: Solicitação de currículo.
c) Regra (Como fazer): O Agente de Integração encaminha à CORH currículos conforme
perfil solicitado.
d) Responsável (Quem faz): Agente de Integração.
e) Competência: Não identificado.
f) Produto: Currículos.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:
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 PO 060 – Estágio;
 Lei do Estágio – Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008.
i) Infraestrutura e Recurso: MS Office.
5.1.5.3. Atividade 26 – Realizar Processo Seletivo de Estágio
a) Descrição (O que fazer):
 Realizar análise do currículo;
 Convocar candidato para seleção;
 Realizar prova e/ou entrevista;
 Encaminhar candidatos para análise da área requisitante.
b) Entrada: Candidatos.
c) Regra (Como fazer): A CORH analisa os currículos enviados e convoca os selecionados
para processo de seleção que poderá ser de prova e/ou entrevista. Após a realização
do processo seletivo, encaminha à área solicitante, o currículo de no mínimo dois
candidatos classificados, para escolha daquele que melhor atender as necessidades.
A seleção pode ser realizada pela área requisitante, quando assim for solicitado. Após
a seleção é informado à CORH o nome do candidato selecionado.
d) Responsável (Quem faz): CORH.
e) Competência: Conhecimento das normas internas e legislação específica.
f) Produto: Currículo dos candidatos selecionados.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:


PO 060 – Estágio;



Lei do Estágio – Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008.

i) Infraestrutura e Recurso: MS Office.
5.1.5.4. Atividade 27 – Escolher Estagiário
a) Descrição (O que fazer): Escolher estagiário dentre os encaminhados pela CORH.
b) Entrada: Currículo dos candidatos selecionados.
c) Regra (Como fazer): A área requisitante seleciona o estagiário que melhor atender as
expectativas da área e comunica à CORH o nome do candidato escolhido.
d) Responsável (Quem faz): Área Requisitante.
e) Competência: Não identificado.
f) Produto: Nome do candidato escolhido.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: PO 060 – Estágio.
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i) Infraestrutura e Recurso: MS Office.
5.1.5.5. Atividade 28 – Convocar Candidato a Estágio Selecionado
a) Descrição (O que fazer):


Informa resultado do processo ao candidato selecionado;



Solicitar documentação;



Cadastra estagiário no site do Agente de Integração.

b) Entrada: E-mail com nome do candidato escolhido.
c) Regra (Como fazer): A CORH entra em contato com o candidato selecionado por
telefone e informa o resultado da seleção. Solicita a documentação necessária para
efetivação do contrato de estágio. E cadastra os dados do estagiário no site do
Agente de Integração.
d) Responsável (Quem faz): CORH.
e) Competência: Conhecimento das normas internas e legislação específica.
f) Produto: Solicitação de documentação.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:


PO 060 – Estágio;



Lei do Estágio – Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008.

i) Infraestrutura e Recurso: MS Office.
5.1.5.6. Atividade 29 – Disponibilizar Termo de Compromisso de Estágio
a) Descrição (O que fazer):


Validar cadastro do estagiário;



Verificar se a faculdade tem convênio;



Elaborar o Termo de Compromisso de Estágio;



Disponibiliza o Termo no site para impressão.

b) Entrada: Cadastro do candidato.
c) Regra (Como fazer): O Agente de Integração valida o cadastro do estagiário, verifica
se a faculdade tem convênio, elabora o termo de compromisso de estágio e o
disponibiliza no site para impressão.
d) Responsável (Quem faz):


Agente de Integração;



Estagiário.

e) Competência: N.A.
f) Produto: Termo de Compromisso de Estágio assinado.
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g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:


PO 060 – Estágio;



Lei do Estágio – Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008.

i) Infraestrutura e Recurso: Não identificado.
5.1.5.7. Atividade 30 – Imprimir Termo de Compromisso de Estágio
a) Descrição (O que fazer): Imprimir termo de compromisso de estágio para assinatura.
b) Entrada: Termo de Compromisso de Estágio.
c) Regra (Como fazer): A CORH imprime três vias do Termo de Compromisso de Estágio,
assina e entrega ao estagiário para colher assinatura na instituição de ensino.
d) Responsável (Quem faz): CORH.
e) Competência: N.A.
f) Produto: Termo de Compromisso de Estágio impresso e assinado.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:


PO 060 – Estágio;



Lei do Estágio – Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008.

i) Infraestrutura e Recurso: Internet.
5.1.5.8. Atividade 31 – Providenciar Assinatura do Termo de Compromisso de Estágio
a) Descrição (O que fazer): Colher assinatura da Instituição de Ensino no Termo de
Compromisso de Estágio.
b) Entrada: Termo de Compromisso de Estágio.
c) Regra (Como fazer): O Estagiário imprime o Termo de Compromisso e obtém a
assinatura da Instituição de Ensino e apresenta o Termo de Compromisso de Estágio à
ABDI.
d) Responsável (Quem faz): Estagiário.
e) Competência: N.A.
f) Produto: Termo de Compromisso de Estágio assinado.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:


PO 060 – Estágio;



Lei do Estágio – Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008.

i) Infraestrutura e Recurso: Não identificado.
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5.1.5.9. Atividade 32 – Apresentar Documentação
a) Descrição (O que fazer): Apresentar documentação para efetivação do contrato de
estágio.
b) Entrada: Documentação.
c) Regra (Como fazer): O estagiário apresenta os seguintes documentos à ABDI:


Cópias do título de eleitor, carteira de identidade e CPF;



Comprovante de endereço;



2 fotos 3x4;



Declaração da faculdade onde consta o curso e semestre que o estagiário está
cursando;



Termo de Compromisso de Estágio.

d) Responsável (Quem faz): Estagiário.
e) Competência: N.A.
f) Produto: Documentação.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:


PO 060 – Estágio;



Lei do Estágio – Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008.

i) Infraestrutura e Recurso: Não identificado.
5.1.5.10.Atividade 33 – Efetivar Admissão de Estagiário
a) Descrição (O que fazer):
 Receber documentação;
 Receber Termo de Compromisso de Estágio;
 Entregar formulários para preenchimento de opção de benefícios.
 Cadastrar estagiário no SIG – RH.
b) Entrada:
 Documentação;
 Termo de Compromisso de Estágio;
 Formulário de opção dos benefícios de vale transporte e refeição e/ou
alimentação.
c) Regra (Como fazer): A CORH recebe documentação e entrega formulário de opção de
benefício para preenchimento pelo estagiário.
A CORH cadastra o estagiário no Sistema de RH observando no módulo dossiê os
dados pessoais, área de lotação, valor da bolsa.
d) Responsável (Quem faz): CORH.
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e) Competência: Conhecimento das normas internas, na legislação específica, no
sistema de RH e Portal do Colaborador.
f) Produto: Contratação efetivada.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: PO 060 – Estágio.
i) Infraestrutura e Recurso: Não identificado.
5.1.5.11.Atividade 34 – Providenciar Acessos
a) Descrição (O que fazer): Solicitar crachá de identificação, cartão de acesso ao prédio e
acesso à rede interna e ao Portal do Colaborador.
b) Entrada: Dados do estagiário.
c) Regra (Como fazer): A CORH solicita à COSERV por e-mail a confecção do crachá de
identificação e cartão de acesso ao prédio da ABDI, e via chamado de TI solicita à
Coordenação de TI acesso à Rede, a Intranet e Correio Eletrônico, login e senha de
acesso ao Portal do Colaborador e providências quanto ao local de trabalho do
estagiário (computador e telefone).
d) Responsável (Quem faz): CORH.
e) Competência: Conhecimento das normas internas.
f) Produto: Solicitações de acesso.
g) Duração: Não identificado
h) Normativo: PO 060 - Estágio.
i) Infraestrutura e Recurso: MS Office, internet, intranet.
5.1.5.12.Atividade 35 – Providenciar Inclusão nos Benefícios
a) Descrição (O que fazer): Providenciar a inclusão do estagiário nos benefícios
oferecidos pela ABDI.
b) Entrada: Dados do estagiário.
c) Regra (Como fazer): A CORH providencia a inclusão do estagiário no benefício de
Auxílio Refeição e/ou Alimentação a depender da sua escolha, e efetiva a compra do
Vale Transporte, caso o estagiário tenha optado por recebê-lo.
d) Responsável (Quem faz): CORH.
e) Competência: Conhecimento das normas internas e legislação específica.
f) Produto: Estagiário incluso nos benefícios.
g) Duração: Não identificado
h) Normativo:


PO 060 – Estágio;
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Lei do Estágio – Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008.

i) Infraestrutura e Recurso: MS Office, internet.
5.1.5.13.Atividade 36 – Realizar Ambientação
a) Descrição (O que fazer): Realizar ambientação.
b) Entrada: Apresentação.
c) Regra (Como fazer): Na ambientação é apresentada a ABDI como instituição,
formação da Diretoria Executiva, organograma, intranet onde estão disponibilizados
os normativos internos, o Sistema Integrado de Gestão, benefícios e política de
estágio.
É realizado apresentação das instalações físicas e da equipe ABDI.
d) Responsável (Quem faz): CORH.
e) Competência: Conhecimentos das normas internas.
f) Produto: Ambientação do estagiário a ABDI.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: N.A.
i) Infraestrutura e Recurso: MS Office, Intranet.
5.1.5.14.Atividade 37 – Orientar e Acompanhar Estágio
a) Descrição (O que fazer): Orientar e acompanhar o estagiário nas atividades rotineiras.
b) Entrada: Atividades do estagiário.
c) Regra (Como fazer): O supervisor do estágio orienta o estagiário sobre as atividades a
serem desenvolvidas, os métodos e técnicas necessárias ao desenvolvimento das
atividades da área. Acompanha a pontualidade, frequência e o desempenho do
estagiário, orientando quanto à adequação de sua conduta ao ambiente profissional.
d) Responsável (Quem faz): Supervisor do estagiário.
e) Competência: Conhecimento técnico.
f) Produto: Acompanhamento do estagiário.
g) Duração: Período do estágio.
h) Normativo: PO 060 – Estágio.
i) Infraestrutura e Recurso: N.A.
5.1.5.15.Atividade 38 – Solicitar Avaliação do Estagiário e do Estágio
a) Descrição (O que fazer): Solicitar avaliação pelo supervisor de estágio e pelo
estagiário.
b) Entrada:
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 Formulário de Avaliação do Estágio pelo estagiário;
 Relatório de Atividade de Estágio.
c) Regra (Como fazer): O estagiário será avaliado pelo profissional responsável pela
supervisão do estágio, nos aspectos técnicos e comportamentais, por meio do
Relatório de Atividades de Estágio disponível na intranet, que deverá ser entregue,
semestralmente. O supervisor poderá solicitar a renovação do contrato de estágio ou
o desligamento do estagiário.
O estagiário avaliará semestralmente o estágio no que diz respeito à validade e
oportunidade de aprendizado, por meio do formulário Avaliação do Estágio
disponível na intranet.
d) Responsável (Quem faz): Supervisor do estágio e do estagiário.
e) Competência: Conhecimentos das atividades de estágio.
f) Produto: Relatórios das avaliações.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: PO 060 – Estágio.
i) Infraestrutura e Recurso: Intranet, MS Office.
5.1.5.16.Atividade 39 – Informar Final do Contrato de Estágio
a) Descrição (O que fazer): Informar ao supervisor do estagiário o final do contrato de
estágio e questionar sobre a intenção de prorrogar o contrato.
b) Entrada: Prazo final do contrato.
c) Regra (Como fazer): A CORH quando da proximidade do final do contrato de estágio,
encaminha e-mail ao supervisor do estagiário informando o final do contrato e
questionando sobre a intenção de prorrogar o contrato.
No caso de não haver mais possibilidade de prorrogação dar-se-á o desligamento do
estagiário.
d) Responsável (Quem faz): CORH.
e) Competência: Conhecimento das normas internas.
f) Produto: E-mail de informação.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: PO 060 - Estágio.
i) Infraestrutura e Recurso: MS Office.
5.1.5.17.Atividade 40 – Solicitar Renovação de Estágio
a) Descrição (O que fazer): Solicitar renovação do contrato de estágio.
b) Entrada: E-mail de informação de final de contrato enviado pela CORH.
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c) Regra (Como fazer): O supervisor do estagiário responde o e-mail da CORH
informando o interesse em prorrogar o contrato de estágio e a CORH providência
termo de aditivo do estágio.
d) Responsável (Quem faz): Supervisor do estagiário.
e) Competência: Conhecimento das normas internas e legislação específica.
f) Produto: Solicitação de renovação de contrato de estágio.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: PO 060 –Estágio;
i) Infraestrutura e Recurso: MS Office.
5.1.6. Admissão de Menor Aprendiz
5.1.6.1. Atividade 41 – Providenciar Contratação de Menor Aprendiz
a) Descrição (O que fazer):


Levantar quantidade de menor aprendiz a ser contratado conforme legislação
específica;



Solicitar currículo ao Agente de Integração.

b) Entrada: Necessidade de contratação.
c) Regra (Como fazer): A CORH analisa a quantidade de empregados efetivos e calcula o
percentual de menor aprendiz necessário para contração, baseado em legislação
específica (Lei nº 10.097 de 2000).
A CORH solicita por e-mail ao Agente de Integração contratado, currículo de
estudantes para análise e seleção.
d) Responsável (Quem faz): CORH.
e) Competência: Conhecimento das normas internas e legislação específica.
f) Produto: Currículos
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:


Lei nº 10.097, de 19 de dezembro de 2000 – Menor aprendiz;



PO 061 – Menor Aprendiz.

i) Infraestrutura e Recurso: MS Office.
5.1.6.2. Atividade 42 – Selecionar Menor Aprendiz
a) Descrição (O que fazer):


Analisar currículos;



Aplicar seleção.

b) Entrada: Currículos.
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c) Regra (Como fazer): A CORH analisa os currículos encaminhados pelo Agente de
Integração e os apresentados diretamente à CORH. Realiza entrevista com os
candidatos e aplica seleção. Na seleção é solicitado que os candidatos elaborem uma
redação.
A CORH informa por telefone os menores aprendizes selecionados.
d) Responsável (Quem faz): CORH.
e) Competência: Conhecimentos das normas internas.
f) Produto: Candidato selecionado.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:


Lei nº 10.097, de 19 de dezembro de 2000 – Menor aprendiz;



PO 061 – Menor Aprendiz.

i) Infraestrutura e Recurso: MS Office.
5.1.6.3. Atividade 43 – Apresentar Documentação ao Agente de Integração
a) Descrição (O que fazer): Apresentar ao Agente de Integração documentação para
formalizar contratação.
b) Entrada: Candidato selecionado.
c) Regra (Como fazer): O menor aprendiz acompanhado dos responsáveis apresenta ao
Agente de Integração documentações pessoais para elaboração do contrato especial
de trabalho.
d) Responsável (Quem faz): Menor Aprendiz.
e) Competência: N.A.
f) Produto: Documentação entregue.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:


Lei nº 10.097, de 19 de dezembro de 2000 – Menor aprendiz;



PO 061 – Menor Aprendiz.

i) Infraestrutura e Recurso: N.A.
5.1.6.4. Atividade 44 – Elaborar Contrato
a) Descrição (O que fazer): Elaborar e assinar contrato especial de trabalho.
b) Entrada: Documentações do menor aprendiz.
c) Regra (Como fazer): O Agente de Integração elabora e assina o contrato, obtém a
assinatura dos responsáveis pelo menor aprendiz e o entrega aos responsáveis para
apresentação à ABDI.
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O menor contratado juntamente com os responsáveis apresenta à ABDI a
documentação pessoal exigida no PO – 044 Admissão de Pessoal e o contrato para
assinatura pela DIREX ou Procurador.
Obs.: Seguir fluxo de admissão de empregado Atividade 16 – Efetivar Admissão.
d) Responsável (Quem faz): Agente de Integração.
e) Competência: Conhecimento da Lei nº 10.097, de 19 de dezembro de 2000 – Menor
Aprendiz.
f) Produto: Contrato Formalizado.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:


Lei nº 10.097, de 19 de dezembro de 2000 – Menor aprendiz;



PO 061 – Menor Aprendiz.

i) Infraestrutura e Recurso: N.A.
5.1.6.5. Atividade 45 – Providenciar Movimentação do Empregado
a) Descrição (O que fazer): Providenciar a movimentação do empregado.
b) Entrada: Informação de movimentação de empregado.
c) Regra (Como fazer): A informação de movimentação de um empregado poderá ser
apresentada pela Presidência, pela Diretoria responsável, pelo Gestor ou pela GERGE,
e preferencialmente com antecedência.
De posse da informação à CORH providenciará a realocação do empregado no
Sistema de RH.
d) Responsável (Quem faz): Presidente, Diretor responsável, Gestor imediato, GERGE e
CORH.
e) Competência: Conhecimento das normas internas.
f) Produto: Empregado realocado.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: N.A.
i) Infraestrutura e Recurso: Sistema de RH.
5.1.6.6. Atividade 46 – Solicitar Alterações de Movimentação
a) Descrição (O que fazer): Solicitar alterações junto a CONPAT e a CTI.
b) Entrada: Informação de movimentação de empregado.
c) Regra (Como fazer): A CORH informar à CONPAT para alterar a realocação e CTI a
mudança de estação de trabalho, se for necessário, e alterações de acessos nos
sistemas da Agência.
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d) Responsável (Quem faz): CORH, CONPAT e CTI.
e) Competência: Conhecimento dos sistemas.
f) Produto: Alterações realizadas.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: N.A.
i) Infraestrutura e Recurso: Sistemas da Agência.
5.2. Frequência e Banco de Horas
5.2.1. Folha de Frequência
5.2.1.1. Atividade 01 - Registrar Frequência
a) Descrição (O que fazer): Registrar horários de entrada e saída no Portal do
Colaborador – Folha de Frequência.
b) Entrada: Horário de entrada e saída.
c) Regra (Como fazer): O empregado e o estagiário acessam o Portal Colaborador na
funcionalidade Folha de Frequência, e registra diariamente a jornada de trabalho e
as horas suplementares se houver.
Havendo horas suplementares ou deficitárias, o horário será lançado no Banco de
horas do empregado.
O empregado e o estagiário anexam à folha de frequência a documentação
comprobatória de falta justificada e/ou comprovação de autorização prévia para
hora suplementar no caso de empregado, o e-mail de demanda do gestor ou a cópia
da Solicitação de Viagem, bem como dos cartões de embarque.
Obs.: A ABDI não autoriza a realização de banco de horas para os estagiários e
menores aprendizes.
d) Responsável (Quem faz):


Empregado;



Estagiário.

e) Competência: Conhecimento das normas internas e externas, e no Portal do
Colaborador.
f) Produto: Folha de frequência preenchida.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:


PO 062 – Banco de Horas;



Acordo Coletivo de Trabalho vigente;



Consolidação das Leis Trabalhistas;

i) Infraestrutura e Recurso: Portal do Colaborador e Intranet.
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5.2.1.2. Atividade 02 – Validar Folha de Frequência
a) Descrição (O que fazer): Validar folha de frequência do empregado.
b) Entrada: Folha de frequência.
c) Regra (Como fazer): O gestor valida as informações dos horários preenchidos pelo
empregado/estagiário e assina a folha de frequência.
d) Responsável (Quem faz): Gestor.
e) Competência: Conhecimento das normas internas e externas.
f) Produto: Folha de frequência assinada.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:


PO 062 – Banco de Horas;



Acordo Coletivo de Trabalho vigente;



Consolidação das Leis Trabalhistas;

i) Infraestrutura e Recurso: N.A.
5.2.1.3. Atividade 03 – Encaminhar Folha de Frequência à CORH
a) Descrição (O que fazer): Encaminhar folha de frequência à CORH.
b) Entrada: Folha de frequência assinada.
c) Regra (Como fazer): O empregado e o estagiário registram a folha de frequência no
Módulo Protocolo do Sistema de Gestão e encaminha à CORH, até o dia 10 do mês
subsequente.
d) Responsável (Quem faz): Empregado/Estagiário.
e) Competência: Conhecimentos das normas internas e do no Módulo Protocolo do
Sistema de Gestão.
f) Produto: Folha de frequência entregue na CORH.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: Acordo Coletivo de Trabalho vigente.
i) Infraestrutura e Recurso: SIG - Módulo Protocolo.
5.2.1.4. Atividade 04 – Analisar Folha de Frequência
a) Descrição (O que fazer): Analisar o correto preenchimento da folha de frequência e
documentações anexas.
b) Entrada:


Folha de frequência;



Documentação de falta justificada;
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Documentação de autorização/demanda de hora suplementar.

c) Regra (Como fazer): A CORH analisa o correto preenchimento da folha de
frequência, os lançamentos referentes as horas de viagem a serviço, a apresentação
da documentação comprobatória de falta justificada, e da autorização/demanda para
realização de hora suplementar. Confere o cálculo das horas trabalhadas e
compensadas.
d) Responsável (Quem faz): CORH.
e) Competência: Conhecimento das normas internas e externas.
f) Produto: Folha de frequência verificada.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:


PO 062 – Banco de Horas;



Acordo Coletivo de Trabalho vigente;



Consolidação das Leis Trabalhistas;

i) Infraestrutura e Recurso: N.A.
5.2.2. Hora Suplementar
5.2.2.1. Atividade 05 – Solicitar/Demandar Hora Suplementar
a) Descrição (O que fazer):
 Solicitar autorização para realizar hora suplementar;
 Demandar hora suplementar ao empregado.
b) Entrada: Necessidade de realizar hora extra.
c) Regra (Como fazer): O gestor quando necessário, demanda por e-mail para que o
empregado realize hora suplementar para realização de atividades determinadas.
O empregado quando verificar a necessidade de efetivação de hora suplementar para
realização de atividade determinada, ou necessidade de compensação de horas
negativa, solicita por e-mail autorização prévia para realizar hora suplementar, e o
gestor autoriza por e-mail.
Obs.: A realização de hora suplementar em horários e dias excepcionais estão
definidas em Acordo Coletivo de Trabalho.
d) Responsável (Quem faz):


Gestor;



Empregado.

e) Competência: Conhecimento das normas internas.
f) Produto: Hora suplementar autorizada/demandada.
g) Duração: Não identificado.
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h) Normativo:
 PO 062 – Banco de Horas;
 Acordo Coletivo de Trabalho vigente;
 Consolidação das Leis Trabalhistas;
i) Infraestrutura e Recurso: MS Office.

5.2.2.2.

Atividade 06 – Realizar Hora Suplementar

a) Descrição (O que fazer): Realizar a hora suplementar autorizada ou demandada.
b) Entrada: Hora suplementar autorizada ou demandada.
c) Regra (Como fazer): O empregado realiza hora suplementar conforme demandado
ou autorizado e registra na folha de frequência.
d) Responsável (Quem faz): Empregado.
e) Competência: N.A.
f) Produto: Hora suplementar realizada.
g) Duração: Conforme demanda ou autorização, sendo o máximo de duas horas
diárias.
h) Normativo:


PO 062 – Banco de Horas;



Acordo Coletivo de Trabalho vigente;



Consolidação das Leis Trabalhistas;

i) Infraestrutura e Recurso: N.A.
5.2.3. Banco de Horas
5.2.3.1. Atividade 07 – Registrar Banco de Horas
a) Descrição (O que fazer):
 Registrar banco de horas;
 Atualizar saldo do banco de horas.
b) Entrada:
 Folha de frequência;
 Saldo do banco de horas;
 Planilha de controle do banco de horas.
c) Regra (Como fazer): O sistema de RH atualiza automaticamente o saldo do banco de
horas após o registro dos horários de entrada e saída pelo empregado ou estagiário.
Paralelamente a CORH lança em planilha de controle interno o valor do banco de
horas de cada empregado.
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d) Responsável (Quem faz):
 Sistema de Gestão do RH;
 CORH.
e) Competência: Conhecimento das normas internas e Legislação específica.
f) Produto: Banco de horas atualizado.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:
 PO 062 – Banco de Horas;
 Acordo Coletivo de Trabalho vigente;
i) Infraestrutura e Recurso: Sistema de RH, MS Office.
5.2.3.2. Atividade 08 – Monitorar Banco de Horas
a) Descrição (O que fazer): Monitorar o banco de horas dos empregados e estagiários.
b) Entrada: Planilha de banco de horas.
c) Regra (Como fazer): A CORH monitora o banco de horas dos empregados e
estagiários pelo sistema de gestão e por planilha interna. As informações das duas
planilhas são comparadas para confirmação dos dados.
A CORH periodicamente notifica o empregado ou o gestor a respeito do saldo do
banco de horas, seja para pagamento de horas negativas ou para compensação de
horas excedentes.
d) Responsável (Quem faz): CORH.
e) Competência: Conhecimentos das normas internas, do Portal do Colaborador e do
Sistema de RH.
f) Produto: Banco de horas monitorado.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:
 PO 062 – Banco de Horas;
 Acordo Coletivo de Trabalho vigente.
i) Infraestrutura e Recurso: MS Office, SIG - RH, Portal do Colaborador.
5.2.3.3. Atividade 09 – Arquivar Folha de Frequência
a) Descrição (O que fazer): Arquivar folha de frequência no arquivo interno da área.
b) Entrada: Folhas de frequência.
c) Regra (Como fazer): A CORH arquiva as folhas de frequência em arquivo interno da
área, e periodicamente são encaminhadas para o arquivo setorial da Agência.
d) Responsável (Quem faz): CORH.
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e) Competência: Conhecimento das normas internas, módulo de Arquivo do Sistema
de Gestão.
f) Produto: Folha de frequência arquivada.
g) Duração: Não Identificado.
h) Normativo: N.A.
i) Infraestrutura e Recurso: SIG - Módulo Protocolo.
5.3. Benefícios
5.3.1. Auxílio Alimentação/Refeição
5.3.1.1. Atividade 01 – Contratar Empresa Administradora do Benefício
a) Descrição (O que fazer):
 Solicitar contratação de empresa administradora do benefício;
 Contratar empresa (Processo de Contratações de Bens e Serviços).
b) Entrada: Termo de Referência para contratação.
c) Regra (Como fazer): A CORH solicita por meio do módulo de Compras do Sistema de
Gestão a contratação de empresa administradora do auxílio alimentação/refeição.
A Coordenação de Contratos e Convênios – CORCC, realiza licitação e efetiva a
contratação conforme Processo de Gestão de Contratações de Bens e Serviços.
d) Responsável (Quem faz): CORH/CORCC.
e) Competência: Conhecimento das normas internas e normas trabalhistas.
f) Produto: Contrato com empresa administradora do benefício.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:
 Acordo Coletivo de Trabalho.
 PO 072 – Contratação de Bens e Serviços.
 Regulamento de Licitações e Contratos.
i) Infraestrutura e Recurso: SIG – Módulo de Compras, Módulo de Licitações e Módulo
de Contrato, Módulo Protocolo e MS Office.
5.3.1.2. Atividade 02 – Preencher Formulário de Auxílio Alimentação e/ou Refeição
a) Descrição (O que fazer): Preencher o formulário de opção do auxílio alimentação
e/ou refeição.
b) Entrada: Formulário de opção de benefícios.
c) Regra (Como fazer): O empregado quando da admissão preenche o formulário de
opção de benefícios, optando por receber o auxílio alimentação ou refeição, e no
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caso de optar pelos dois indica o percentual escolhido para cada um dentre os
estabelecidos em Acordo Coletivo de Trabalho - ACT.
d) Responsável (Quem faz): Empregado.
e) Competência: N.A.
f) Produto: Formulário de Opção de Benefícios preenchido.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:
 Acordo Coletivo de Trabalho.
 PO 044 – Admissão de Pessoal.
 PO 068 – Benefícios.
i) Infraestrutura e Recurso: MS Office, Intranet.
5.3.1.3. Atividade 03 – Incluir Empregado no Benefício
a) Descrição (O que fazer):
 Incluir beneficiário no Sistema de RH – Módulo Benefício;
 Cadastrar beneficiário no site da administradora do benefício;
 Solicitar a primeira compra.
b) Entrada:
 Dados do empregado;
 Formulário de Opção de Benefícios.
c)

Regra (Como fazer): A CORH inclui o beneficiário no Sistema de RH na
funcionalidade Benefícios. Acessa o site da administradora do benefício e inclui o
empregado no rol de beneficiário, e gera a primeira compra para o beneficiário.
Com a solicitação da primeira compra é gerado automaticamente a solicitação
para produção do cartão conforme opção do empregado, que é entregue na ABDI.
A ABDI concederá, mensal e gratuitamente, a todos os empregados 22 tíquetes
alimentação e/ou refeição em cartão magnético, estendido durante o período do
auxílio enfermidade e das licenças maternidade e paternidade.
No mês de dezembro a ABDI concede auxílio extra a título de auxílio
alimentação/refeição natalino, proporcional aos meses trabalhados durante o ano
considerado.

d) Responsável (Quem faz): CORH.
e) Competência: Conhecimento das normas internas e normas trabalhistas e no
sistema da administradora do benefício.
f) Produto: Empregado incluso no rol de beneficiários.
g) Duração: Não identificado.
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h) Normativo:
 Acordo Coletivo de Trabalho.
 PO 044 – Admissão de Pessoal.
 PO 068 – Benefícios.
i) Infraestrutura e Recurso: MS Office, Sistema RH – Módulo Benefícios e Site da
administradora do benefício.

5.3.1.4. Atividade 04 – Entregar Cartão (ões) do Benefício
a) Descrição (O que fazer): Entregar cartão (ões) do benefício ao empregado.
b) Entrada: Cartão (ões) de Auxílio Alimentação e/ou Refeição.
c) Regra (Como fazer): A CORH entrega o(s) cartão (ões) do benefício conforme
opção do empregado e colhe assinatura de comprovação de entrega.
d) Responsável (Quem faz): CORH.
e) Competência: N.A.
f) Produto: Cartão (ões) entregue (s).
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:
 Acordo Coletivo de Trabalho.
 PO 044 – Admissão de Pessoal.
 PO 068 – Benefícios.
i) Infraestrutura e Recurso: N.A.
5.3.1.5. Atividade 05 – Calcular Valor do Benefício Auxílio Alimentação e/ou Refeição
a) Descrição (O que fazer):
 Calcular valor do benefício a ser creditado.
 Solicitar crédito nos cartões.
b) Entrada: Relação de beneficiário com indicação dos percentuais para cada tipo de
auxílio.
c) Regra (Como fazer): A CORH acessa a funcionalidade Benefício, calcula o valor a
ser creditado para cada empregado de acordo com a opção por tipo de auxílio e
percentual.
A CORH acessa o sistema da administradora e efetiva a compra dos créditos
conforme os cálculos apresentados em até três dias antes da efetivação do
crédito.
d) Responsável (Quem faz): CORH.
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e) Competência: Conhecimento das normas internas.
f) Produto: Solicitação de crédito.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:
 Acordo Coletivo de Trabalho.
 PO 044 – Admissão de Pessoal.
 PO 068 – Benefícios.
i) Infraestrutura e Recurso: MS Office, Site da Administradora.
5.3.1.6. Atividade 06 – Receber Nota fiscal
a) Descrição (O que fazer):
 Receber nota fiscal;
 Conferir valor com solicitado para crédito;
 Encaminhar para pagamento.
b) Entrada:
 Nota fiscal;
 Planilha de valores solicitados para crédito.
c) Regra (Como fazer): A CORH retira a nota fiscal no site da administradora do
benefício, confere com os valores do sistema utilizado para solicitação de crédito
nos cartões, inclui de forma manual no sistema os créditos e débitos relativos ao
pagamento de 2ª via de cartão ou outros créditos, se for o necessário. Estando o
valor correto atesta a nota fiscal e a encaminha para pagamento. No caso do valor
não estar correto, é solicitado a correção à empresa contratada.
d) Responsável (Quem faz): CORH.
e) Competência: Conhecimentos das cláusulas do contrato.
f) Produto: Nota fiscal encaminhada para pagamento.
g) Duração: Não identificada.
h) Normativo: PO 072 – Contratação de Bens e Serviços.
i) Infraestrutura e Recurso: SIG – Módulo Protocolo.
5.3.1.7. Atividade 07 – Solicitar Alteração no Benefício
a) Descrição (O que fazer): Preencher formulário sistêmico de Alteração Cadastral
para alteração do benefício
b) Entrada: Formulário sistêmico de Alteração Cadastral.
c) Regra (Como fazer): O empregado acessa o Portal do Colaborador preenche o
formulário sistêmico de alteração cadastral solicitando alteração do tipo do auxílio
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alimentação e/ou refeição e o percentual para cada um, conforme estabelecidos
em Acordo Coletivo de Trabalho – ACT, e encaminha à CORH para validação.
As alterações dos percentuais do benefício poderão ser solicitadas nos meses de
janeiro e agosto.
d) Responsável (Quem faz): Empregado.
e) Competência: Conhecimento das normas internas.
f) Produto: Solicitação de alteração no benefício.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:
 Acordo Coletivo de Trabalho.
 PO 044 – Admissão de Pessoal.
 PO 068 – Benefícios.
i) Infraestrutura e Recurso: Portal do Colaborador, Sistema de RH.
5.3.1.8. Atividade 08 – Alterar Benefício
a) Descrição (O que fazer):
 Alterar benefício no Sistema de RH - Benefícios.
 Alterar benefício no site da administradora.
b) Entrada: Formulário de Alteração Cadastral.
Regra (Como fazer): A CORH valida a alteração no sistema. O sistema realiza a
alteração de forma automática no Sistema de RH Benefícios, alterando as opções
pelo tipo do auxílio ou o percentual do auxílio alimentação e do auxílio refeição.
A CORH acessa o site da administradora do benefício e altera o cadastro do
beneficiário conforme solicitação de alteração cadastral.
c) Responsável (Quem faz): CORH.
d) Competência: N.A.
e) Produto: Benefício alterado.
f) Duração: Não identificado.
g) Normativo:
 Acordo Coletivo de Trabalho.
 PO 068 – Benefícios.
h) Infraestrutura e Recurso: Sistema de RH – Benefícios, site da administradora.
5.3.1.9. Atividade 09 – Registrar Desligamento do Empregado
a) Descrição (O que fazer):
 Cancelar o benefício no site da administradora;
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 Encerrar benefício no Sistema de RH - Benefícios.
b) Entrada: Rescisão do Contrato de Trabalho.
c) Regra (Como fazer): A CORH acessa o site da administradora e cancela o benefício
para o empregado desligado. Acessa o Sistema de RH e encerra o benefício.
d) Responsável (Quem faz): CORH.
e) Competência: Conhecimento das normas internas.
f) Produto: Benefício cancelado.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: N.A.
i) Infraestrutura e Recurso: MS Office, Sistema de RH -Benefícios, Site da
administradora.
5.3.2. Auxílio Vale Transporte
5.3.2.1. Atividade 10 – Preencher Formulário de Opção de Vale Transporte
a) Descrição (O que fazer): Preencher o formulário de opção do benefício de vale
transporte.
b) Entrada: Admissão.
c) Regra (Como fazer): O empregado quando da admissão preenche o formulário de
opção de benefícios optando por receber o auxílio de vale transporte.
Os empregados que recebem o auxílio vale transporte não tem direito a vaga no
estacionamento na Agência.
d) Responsável (Quem faz): Empregado.
e) Competência: N.A.
f) Produto: Termo de opção de vale transporte preenchido.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:
 Acordo Coletivo de Trabalho.
 PO 068 – Benefícios.
i) Infraestrutura e Recurso: N.A.
5.3.2.2. Atividade 11 – Efetivar Compra do Vale Transporte
a) Descrição (O que fazer): Efetivar compra de vale transporte para empregado no
site do DFTrans.
b) Entrada: Termo de opção de vale transporte.
c) Regra (Como fazer): A CORH acessa o site do DFTrans e efetiva a compra. No caso
de o empregado não possuir cadastro, a CORH informa os dados do empregado
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para geração do cartão e aguarda a liberação para solicitar o primeiro crédito no
cartão de vale transporte. Gera boleto e encaminha à CORFI para pagamento por
meio do Módulo Protocolo do Sistema Integrado de Gestão.
A CORH inclui o empregado no sistema RH – Módulo Benefícios.
d) Responsável (Quem faz): CORH.
e) Competência: Conhecimento das normas internas, das normas trabalhistas e do
site do DFTrans.
f) Produto: Cartão de vale transporte.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:


Acordo Coletivo de Trabalho.



PO 068 – Benefícios.

i) Infraestrutura e Recurso: MS Office, SIG – Módulo Protocolo, SIG RH - Módulo
Benefícios e site do DFTrans.
5.3.2.3. Atividade 12 – Entregar Cartão
a) Descrição (O que fazer):


Solicitar retirada do cartão no DFTrans;



Entregar cartão de vale transporte ao empregado.

b) Entrada: Cartão de vale transporte.
c)

Regra (Como fazer): A CORH preenche formulário de autorização para retirada do
cartão no DFTrans e após retirada entrega o cartão de vale transporte ao
empregado.

d) Responsável (Quem faz): CORH.
e) Competência: N.A.
f)

Produto: Cartão de vale transporte entregue.

g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:

i)



Acordo Coletivo de Trabalho.



PO 068 – Benefícios.

Infraestrutura e Recurso: N.A.

5.3.2.4. Atividade 13 – Calcular Valor do Benefício para Crédito
a) Descrição (O que fazer): Calcular valor do benefício a ser creditado.
b) Entrada:


Planilha de Vale Transporte - Relação de beneficiários;
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c)

Quantidade de dias trabalhados.

Regra (Como fazer): Mensalmente a CORH acessa a funcionalidade de Benefícios e
calcula o valor a ser creditado nos cartões de vale transporte dos beneficiários
conforme quantidade de dias a serem trabalhados, observando os feriados, tipo de
transporte e itinerário, inclui manualmente as faltas não justificadas e férias se for
o caso. A CORH verifica os valores e efetiva a geração do documento financeiro.

d) Responsável (Quem faz): CORH.
e) Competência: Conhecimento das normas internas e trabalhistas.
f)

Produto:


Relação de valores a serem creditados.



Autorização de Pagamento – AP

g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:

i)



Acordo Coletivo de Trabalho.



PO 068 – Benefícios.

Infraestrutura e Recurso: Sistema de RH e SIG – Módulo Financeiro.

5.3.2.5. Atividade 14 – Solicitar Créditos para os Cartões de Vale Transporte
a) Descrição (O que fazer):


Solicitar crédito por beneficiários no site do DFTrans;



Gerar boleto para pagamento;



Encaminhar boleto para pagamento.

b) Entrada: Relatório de Vale transporte com relação de valores a serem creditados.
c) Regra (Como fazer): Mensalmente a CORH acessa o site do DFTrans e cadastra o
valor a ser creditado para cada beneficiário. Gera o boleto para pagamento da
aquisição e encaminha à CORFI para pagamento por meio do Módulo Protocolo do
sistema Integrado de Gestão.
d) Responsável (Quem faz): CORH.
e) Competência: Conhecimento no sistema do DFTrans.
f) Produto: Credito efetivado.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:


Acordo Coletivo de Trabalho.



PO 068 – Benefícios.

i) Infraestrutura e Recurso: Sistema do DFTrans e SIG-Módulo Protocolo.
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5.3.2.6. Atividade 15 - Solicitar Alteração no Benefício
a) Descrição (O que fazer): Preencher formulário sistêmico de Alteração Cadastral
para alteração do benefício.
b) Entrada: Formulário sistêmico de Alteração Cadastral.
c) Regra (Como fazer): O empregado acessa o Portal do Colaborador preenche o
formulário sistêmico de alteração cadastral solicitando alteração no benefício de
vale transporte, e encaminha para validação.
d) Responsável (Quem faz): Empregado.
e) Competência: Conhecimento das normas internas.
f) Produto: Solicitação de alteração no benefício.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:


Acordo Coletivo de Trabalho.



PO 068 – Benefícios.

i) Infraestrutura e Recurso: Portal do Colaborador.
5.3.2.7. Atividade 16 – Alterar Benefício
a) Descrição (O que fazer): Alterar benefício no Sistema de RH - Benefícios.
b) Entrada: Formulário de Alteração Cadastral.
c) Regra (Como fazer): A CORH valida a alteração no sistema. O sistema realiza a
alteração de forma automática no Sistema de RH – Benefícios.
d) Responsável (Quem faz): CORH.
e) Competência: N.A.
f) Produto: Benefício alterado.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:


Acordo Coletivo de Trabalho.



PO 068 – Benefícios.

i) Infraestrutura e Recurso: Portal do Colaborador, Sistema de RH – Benefícios.
5.3.3. Auxílio Saúde/Odontológico
5.3.3.1. Atividade 17 – Contratar Empresa Administradora de Plano de Saúde e do Plano
Odontológico
a) Descrição (O que fazer):


Solicitar contratação de empresa administradora de Plano de Saúde e do Plano
Odontológico;
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Contratar empresa (Processo de Contratações de Bens e Serviços).

b) Entrada: Termo de Referência para contratação.
c)

Regra (Como fazer): A CORH solicita por meio do módulo de Compras do Sistema
de Gestão a contratação de empresa administradora de Plano de Saúde e para
Plano Odontológico.
A Coordenação de Contratos e Convênios efetiva as contratações conforme
processo de Gestão de Contratações de Bens e Serviços.

d) Responsável (Quem faz): CORH.
e) Competência: Conhecimento das normas internas, normas trabalhistas e no
módulo de compra do Sistema de Gestão.
f)

Produto: Contrato com empresa administradora do Plano de Saúde e empresa
administradora de Plano Odontológico.

g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:

i)



Consolidação da Leis do Trabalho – CLT



Acordo Coletivo de Trabalho.



PO 072 – Contratação de Bens e Serviços.



Regulamento de Licitações e Contratos.

Infraestrutura e Recurso: SIG – Módulo de Compras, Módulo de Licitações e
Módulo de Contrato.

5.3.3.2. Atividade 18 – Preencher formulário de Opção de Plano de Saúde e Plano
Odontológico
a) Descrição (O que fazer): Preencher o formulário de opção do benefício de
assistência à saúde/odontológica.
b) Entrada: Formulário de Opção de Benefício.
c) Regra (Como fazer): O empregado quando da admissão preenche o formulário de
opção de benefícios, optando pelo plano de assistência à saúde e assistência
odontológica.
d) Responsável (Quem faz): Empregado.
e) Competência: N.A.
f) Produto: Formulário de opção ao plano de assistência à saúde/odontológica.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:
 Acordo Coletivo de Trabalho.
 PO 067 – Auxílios Saúde e Odontológico;
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 PO 068 – Benefícios.
i) Infraestrutura e Recurso: MS Office.
5.3.3.3. Atividade 19 – Incluir Empregado e Dependentes no Benefício
a) Descrição (O que fazer):
Assistência à Saúde:
 Cadastrar empregado e dependentes no site da Contratada/Conveniada do
Plano de Saúde;
 Gerar formulário Termo de Adesão e Pedido de Inscrição.
 Colher assinatura do empregado.
 Encaminhar original do Termo de Adesão para contratada.
Assistência Odontológica:
 Preencher formulário de inclusão;
 Imprimir formulário;
 Colher assinatura do empregado;
 Encaminhar para contratada.
b) Entrada:
 Dados do empregado;
 Formulário de Opção de Benefícios.
c) Regra (Como fazer): A CORH acessa o site da conveniado (FIPEQ) e cadastra o
empregado e seus dependentes no Plano de Assistência à Saúde. Gera o termo de
adesão e o pedido de inscrição, colhe assinatura do empregado e encaminha
termo de adesão à contratada e uma cópia do termo de adesão é arquivada na
pasta funcional do empregado.
No caso da assistência odontológica a CORH preenche formulário de inclusão com
os dados do empregado e dependentes e encaminha à contratada via e-mail,
solicitando a inclusão no benefício, após assinatura do empregado.
d) Responsável (Quem faz): CORH.
e) Competência: Conhecimento das normas internas, das normas trabalhistas e do
site da conveniada (FIPEQ).
f) Produto: Inclusão do empregado nos benefícios.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:
 Acordo Coletivo de Trabalho.
 PO 044 – Admissão de Pessoal.
 PO 068 – Benefícios.
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i) Infraestrutura e Recurso: MS Office.
5.3.3.4. Atividade 20 – Cadastrar Beneficiários no Sistema RH
a) Descrição (O que fazer): Cadastrar os beneficiários e dependentes.
b) Entrada:
 Dados do empregado e dependentes;
 Formulário de Opção de Benefício.
c) Regra (Como fazer): A CORH informa no cadastro dos empregados a opção pelo
benefício para o empregado e seus dependentes no Sistema RH – Módulo
Benefício, marcando as opções de assistência à saúde e assistência odontológica.
d) Responsável (Quem faz): CORH.
e) Competência: Conhecimentos das normas internas e no Sistema RH.
f) Produto: Beneficiários cadastrados.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:
 Acordo Coletivo de Trabalho.
 PO 067 – Auxílios Saúde e Odontológico;
 PO 068 – Benefícios.
i) Infraestrutura e Recurso: Sistema de RH.
5.3.3.5. Atividade 21 – Calcular Valor da Assistência à Saúde
a) Descrição (O que fazer): Calcular valor a ser pago para o Plano de Assistência à
Saúde.
b) Entrada: Cadastro dos beneficiários.
c) Regra (Como fazer): A CORH calcula no Sistema de RH no momento da folha de
pagamento o valor a ser pago para o Plano de Assistência à Saúde e o valor a ser
descontado do empregado.
d) Responsável (Quem faz): CORH.
e) Competência: Conhecimento do Sistema de RH.
f) Produto: Valor a ser pago.
g) Duração: Não identificado
h) Normativo:
 Acordo Coletivo de Trabalho.
 PO 067 – Auxílios Saúde e Odontológico;
 PO 068 – Benefícios.
i) Infraestrutura e Recurso: Sistema de RH, MS Office.
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5.3.3.6. Atividade 22 – Conferir Valor da Administradora do Plano de Saúde
a) Descrição (O que fazer): Conferir valores do plano de saúde apresentados pelas
administradoras do plano de assistência à saúde.
b) Entrada: Planilha de Plano de Saúde
c) Regra (Como fazer): A CORH confere os valores apresentados pela administradora
do plano de saúde com os valores gerados no Sistema de RH (folha de
pagamento).
d) Responsável (Quem faz): CORH.
e) Competência: Conhecimento das cláusulas do contrato com administrado do plano
de saúde e do plano odontológico.
f) Produto: Valores conferidos.
g) Duração: Não identificada.
h) Normativo: N.A.
i) Infraestrutura e Recurso: Sistema de RH, SIG- Módulo Protocolo.
5.3.3.7. Atividade 23 – Integrar Valor do Benefício Assistência à Saúde
a) Descrição (O que fazer): Integrar informação do benefício de assistência à saúde
com o módulo Financeiro.
b) Entrada: Valores do benefício de assistência à saúde.
c) Regra (Como fazer): A CORH integra a informação do benefício de assistência à
saúde com o Módulo Financeiro, por meio da funcionalidade Pagamento do
Sistema de RH. O Sistema gera de forma automática o documento financeiro de
pagamento e o número de protocolo, e encaminha a documentação física
apresentada pela administradora à CORFI para providenciar o pagamento.
d) Responsável (Quem faz): CORH.
e) Competência: Conhecimento do Sistema de RH e Módulo Protocolo.
f) Produto: Documento Financeiro para pagamento (FP).
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: N.A.
i) Infraestrutura e Recurso: Sistema de RH, SIG - Módulo Protocolo.
5.3.3.8. Atividade 24 – Verificar Valor da Administradora do Odontológico
a) Descrição (O que fazer):
 Receber documentação para pagamento;
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 Conferir valores do plano de saúde apresentados pelas administradoras do
odontológico.
b) Entrada: Planilha do plano odontológico.
c) Regra (Como fazer): A administradora do plano odontológico encaminha arquivo
em planilha Excel com os valores cobrados (plano mensal, coparticipação), fatura e
boleto para pagamento.
A CORH confere os valores apresentados e inclui de forma manual no sistema os
créditos e débitos relativos a pagamentos e cancelamentos retroativos, se for o
necessário.
A CORH aciona o cálculo do benefício que será integrado com a Folha de
Pagamento e com o Financeiro para geração de documento para pagamento.
d) Responsável (Quem faz): CORH.
e) Competência: Conhecimento das cláusulas do contrato com administrado do plano
de saúde e do plano odontológico.
f) Produto: Valores conferidos.
g) Duração: Não identificada.
h) Normativo: N.A.
i) Infraestrutura e Recurso: Sistema de RH, SIG- Módulo Protocolo.
5.3.3.9. Atividade 25 – Integrar Valor do Benefício Assistência Odontológica
a) Descrição (O que fazer): Integrar informação do benefício de assistência
odontológica com o módulo de Folha de Pagamento e o Financeiro.
b) Entrada: Valores do benefício de assistência odontológica.
c) Regra (Como fazer): A CORH integra a informação do benefício de assistência
odontológica com a Folha de Pagamento e com o Módulo Financeiro. O Sistema
gera de forma automática o documento financeiro de pagamento e o número de
protocolo, e encaminha a documentação física apresentada pela administradora à
CORFI para providenciar o pagamento.
d) Responsável (Quem faz): CORH.
e) Competência: Conhecimento do Sistema de RH e Módulo Protocolo.
f) Produto: Documento Financeiro para pagamento (FP).
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: N.A.
i) Infraestrutura e Recurso: Sistema de RH, SIG - Módulo Protocolo.
5.3.3.10.Atividade 26 – Solicitar Inclusão de Dependente
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a) Descrição (O que fazer):
 Solicitar inclusão de dependente;
 Preencher formulário de inclusão de dependente;
 Encaminhar solicitação à contratada.
b) Entrada: Formulário de Alteração Cadastral.
c) Regra (Como fazer): O empregado acessa o Portal do Colaborador, preenche
formulário sistêmico de alteração cadastral para solicitação de inclusão de
dependente.
A CORH valida inclusão no Portal e preenche formulário de inclusão de
dependente da administradora do benefício, colhe assinatura do empregado e
encaminha por e-mail para contratada. A contratada efetiva a inclusão no rol de
beneficiários.
O sistema inclui de forma automático o dependente no rol de beneficiário no
Sistema de RH.
d) Responsável (Quem faz): Empregado/ CORH.
e) Competência: Conhecimento das normas internas.
f) Produto: Solicitação de inclusão de dependente.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:
 Acordo Coletivo de Trabalho.
 PO 044 – Admissão de Pessoal.
 PO 068 – Benefícios.
 PO 067 – Auxílios Saúde e odontológico.
i) Infraestrutura e Recurso: Portal do Colaborador, Sistema de RH e MS Office.
5.3.3.11.Atividade 27 – Solicitar Alteração no Benefício
a) Descrição (O que fazer): Solicitar alteração no benefício ou segunda via do cartão.
b) Entrada: Necessidade de alteração cadastral ou perda/furto do cartão do
benefício.
c) Regra (Como fazer): O empregado acessa o Portal do Colaborador e preenche
formulário sistêmico de alteração cadastral, contendo a alteração desejada,
correções no benefício ou solicitação de 2ª via do cartão.
A CORH valida a solicitação no Portal e o sistema realiza a alteração de forma
automática.
d) Responsável (Quem faz): Empregado.
e) Competência: Conhecimento das normas internas.
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f) Produto: Solicitação de alteração no benefício.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:
 Acordo Coletivo de Trabalho.
 PO 044 – Admissão de Pessoal.
 PO 068 – Benefícios.
 PO 067 – Auxílios Saúde e odontológico.
i) Infraestrutura e Recurso: MS Office, Portal do Colaborador e Sistema de RH.

5.3.3.12.Atividade 28 – Encaminhar Alteração no Benefício
a) Descrição (O que fazer): Solicitar Inclusão, Alteração ou 2º via do cartão à
Administradora do Plano de Saúde/Odontológico.
b) Entrada: E-mail de solicitação de Alteração Cadastral ou formulário específico.
c) Regra

(Como

fazer):

A

CORH

encaminha

e-mail

com

solicitação

de

alteração/correção no benefício, solicitação de inclusão de dependente ou 2ª via
do cartão do plano de saúde/odontológico.
A administradora do benefício providencia a alteração ou o cartão e encaminha à
CORH que entrega a 2ª via do cartão ao empregado.
d) Responsável (Quem faz): CORH.
e) Competência: N.A.
f) Produto:
 Dependente incluso;
 Alteração efetivada;
 2ª via do cartão entregue.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: N.A.
i) Infraestrutura e Recurso: MS Office.
5.3.3.13.Atividade 29 – Monitorar Critérios para Dependentes do Plano de Saúde/
Odontológico
a) Descrição (O que fazer): Verificar perda dos critérios para dependentes do
benefício.
b) Entrada:
 Planilha de Plano de Saúde;
 Planilha de Plano odontológico.
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c) Regra (Como fazer): O Sistema RH monitora os critérios de idade para
dependentes. Quando verificado a perda do direito encaminha e-mail de alerta
para o empregado e para a CORH solicitar o cancelamento do benefício.
Para a assistência de saúde a CORH acessa o site da contratada e preenche
formulário de exclusão do benefício. Para a assistência odontológica a CORH
preenche o formulário de exclusão e o encaminha por e-mail a administradora do
plano odontológico.
No Sistema de RH a CORH acessa o cadastro do empregado e encerra o benefício
para o dependente.
Caso o empregado opte por arcar com os custos do benefício, o valor será
descontado em folha.
d) Responsável (Quem faz): Sistema RH e CORH.
e) Competência: Conhecimento das normas internas e no Sistema de RH.
f) Produto: Benefício cancelado.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:
 Acordo Coletivo de Trabalho.
 PO 068 – Benefícios.
 PO 067 – Auxílios Saúde e odontológico.
i) Infraestrutura e Recurso: Sistema de RH e MS Office.
5.3.3.14.Atividade 30 – Cancelar Benefício de Empregado Desligado
a) Descrição (O que fazer):
 Preencher formulário de exclusão do plano de saúde e do plano odontológico;
 Colher assinatura do empregado.
b) Entrada: Demissão.
c) Regra (Como fazer): A CORH preenche formulário de exclusão do benefício, colhe
assinatura do empregado e encaminha por e-mail à administradora do plano de
saúde e administradora do plano odontológico solicitando cancelamento do
benefício do empregado desligado e seus dependentes.
No Sistema de RH a CORH acessa o cadastro do empregado e encerra o benefício
no módulo Benefício.
d) Responsável (Quem faz): CORH.
e) Competência: Conhecimento das normas internas e no Sistema de RH.
f) Produto: Benefício cancelado.
g) Duração: Não identificado.
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h) Normativo:
 Acordo Coletivo de Trabalho.
 PO 068 – Benefícios.
 PO 067 – Auxílios Saúde e odontológico.
i) Infraestrutura e Recurso: MS Office, Sistema de RH.
5.3.4. Previdência Complementar
5.3.4.1. Atividade 31 – Solicitar Adesão à Previdência Complementar
a) Descrição (O que fazer): Solicitar adesão ao benefício de previdência
complementar.
b) Entrada: Admissão do empregado.
c) Regra (Como fazer): O empregado pode solicitar a adesão ao Plano de Previdência
Complementar no momento da admissão ou a qualquer tempo após a admissão.
Para aderir, o empregado acessa o site da administradora da previdência
complementar, preenche formulário de adesão, opta pelo percentual a ser
adotado de até 8% do teto estabelecido no contrato entre a ABDI e a
administradora da previdência complementar, junta a documentação autenticada
(RG, CPF, Contrato de Trabalho, Certidão de Casamento, RG e CPF do cônjuge,
Certidão de Filho e comprovante de endereço), e envia a solicitação impressa à
CORH para assinatura da Coordenação.
d) Responsável (Quem faz): Empregado.
e) Competência: Conhecimento das normas internas e das cláusulas do Plano de
Previdência Complementar Privada.
f) Produto: Solicitação de adesão.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: Acordo Coletivo de Trabalho.
i) Infraestrutura e Recurso: Site da administradora.
5.3.4.2. Atividade 32 – Encaminhar Solicitação de Adesão
a) Descrição (O que fazer): Encaminhar a solicitação de adesão do empregado à
previdência complementar.
b) Entrada: Solicitação de adesão.
c) Regra (Como fazer): A CORH assina a solicitação de adesão do Plano de Previdência
Complementar Privada, e encaminha para administradora do Plano de Previdência
Complementar, juntamente com a documentação.
d) Responsável (Quem faz): CORH.
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e) Competência: Conhecimento das normas internas e contrato Plano de Previdência
Complementar Privada.
f) Produto: Administradora informada.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: Acordo Coletivo de Trabalho.
i) Infraestrutura e Recurso: N.A.
5.3.4.3. Atividade 33 – Importar Arquivo da Administradora do Plano de Previdência
a) Descrição (O que fazer): Importar arquivo para cálculo.
b) Entrada: Arquivo Ceres.
c) Regra (Como fazer): A CORH acessar o Sistema de RH no Módulo de Pagamento e
realiza a importação do arquivo com os percentuais de cada empregado.
d) Responsável (Quem faz): CORH.
e) Competência: Conhecimento do Sistema RH.
f) Produto: Percentuais para cálculo.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: N.A.
i) Infraestrutura e Recurso: Sistema de RH.
5.3.4.4. Atividade 34 – Calcular Valores
a) Descrição (O que fazer): Calcular valor a ser descontado da folha de pagamento
para cada empregado.
b) Entrada: Dados dos percentuais adotados por empregado.
c) Regra (Como fazer): No momento da geração da folha de pagamento, baseado nos
percentuais importados da administradora do Plano, o sistema gera os valores a
serem descontados e o valor total a ser pago à administradora.
d) Responsável (Quem faz): CORH.
e) Competência: N.A.
f) Produto: Valores a pagar.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: N.A.
i) Infraestrutura e Recurso: Sistema de RH.
5.3.4.5. Atividade 35 – Conferir Valores do Plano de Previdência Complementar
a) Descrição (O que fazer): Conferir valores gerados na folha de pagamento com
planilha de acompanhamento interno.
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b) Entrada:
 Folha de pagamento;
 Planilha de Previdência Privada.
c) Regra (Como fazer): A CORH confere manualmente os valores calculados na Folha
de Pagamento. No caso de os valores não conferirem a CORH verifica qual o
problema e providencia solução.
d) Responsável (Quem faz): CORH.
e) Competência: N.A.
f) Produto: Valores conferidos.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: ACT
i) Infraestrutura e Recurso: N.A.
5.3.4.6. Atividade 36 – Exportar Valor por Empregado para Administradora
a) Descrição (O que fazer): Encaminhar valor descontado por empregado.
b) Entrada: Relatório de Conferência da Previdência Complementar.
c) Regra (Como fazer): A CORH encaminha e-mail à administradora do Plano de
Previdência complementar com relatório e arquivo de exportação com os valores
que foram descontados em folha, informando o valor descontado de cada
empregado e o valor total a ser pago pela Agência.
d) Responsável (Quem faz): CORH.
e) Competência: N.A.
f) Produto: Relatório de Conferência da Previdência Complementar e arquivo
encaminhados.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: N.A.
i) Infraestrutura e Recurso: MS Office.
5.3.4.7. Atividade 37 – Integrar Valores
a) Descrição (O que fazer): Integrar valores do plano de previdência complementar
com o módulo Financeiro.
b) Entrada: Valores do benefício.
c)

Regra (Como fazer): A CORH acessa a funcionalidade Pagamento – “Inclusão da
Previdência”, seleciona o documento da previdência privada e integra a
informação do plano de previdência complementar com o Módulo Financeiro para
a geração do documento de autorização de pagamento.
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A CORH encaminha por meio do Módulo Protocolo documentação de
encaminhamento de pagamento e a numeração do documento FP para a CORFI
providenciar o pagamento.
d) Responsável (Quem faz): CORH.
e) Competência: Conhecimento do Sistema de RH.
f)

Produto: Documento Financeiro para pagamento (FP).

g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: N.A.
i) Infraestrutura e Recurso: Sistema de RH, SIG - Módulo Protocolo.
5.3.4.8. Atividade 38 - Solicitar Alteração no Benefício
a) Descrição (O que fazer): Acessar os dados cadastrais e alterar o dado.
b) Entrada: Formulário sistêmico de Alteração Cadastral.
c)

Regra (Como fazer): O empregado acessa o site da administradora da previdência
complementar em dados cadastrais, altera o dado pretendido, gera o formulário,
imprime, assina e encaminha à CORH para validação. A CORH encaminha o
formulário por moto boy da Agência. A Administradora efetiva a alteração.

d) Responsável (Quem faz): Empregado.
e) Competência: Conhecimento das normas internas e no site da administradora.
f)

Produto: Solicitação de alteração no benefício.

g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:
 Acordo Coletivo de Trabalho.
 PO 068 – Benefícios.
i)

Infraestrutura e Recurso: Site da Administradora.

5.3.5. Seguro de Vida em Grupo
5.3.5.1. Atividade 39 – Solicitar Contratação de Empresa
a) Descrição (O que fazer):
 Solicitar contratação de empresa administradora do Seguro de Vida em Grupo;
 Contratar empresa (Processo de Contratações de Bens e Serviços).
b) Entrada: Termo de Referência para contratação.
c) Regra (Como fazer): A CORH solicita por meio do Módulo de Compras do Sistema
de Gestão a contratação de empresa administradora de Seguro de Vida em Grupo.
A Coordenação de Contratos e Convênios realiza licitação e efetiva a contratação
conforme Processo de Gestão Contratações de Bens e Serviços.
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d) Responsável (Quem faz): CORH.
e) Competência: Conhecimento das normas internas, normas trabalhistas e no
módulo de Compra do Sistema de Gestão.
f) Produto: Contrato com empresa administradora de Seguro de Vida em Grupo.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:
 Consolidação da Leis do Trabalho – CLT
 Acordo Coletivo de Trabalho.
 PO 072 – Contratação de Bens e Serviços.
 Regulamento de Licitações e Contratos.
i) Infraestrutura e Recurso: SIG – Módulo de Compras, Módulo de Licitações e
Módulo de Contrato.
5.3.5.2. Atividade 40 – Preencher Formulário de Adesão
a) Descrição (O que fazer): Preencher formulário de adesão ao Seguro de Vida em
Grupo.
b) Entrada: Admissão.
c) Regra (Como fazer): O empregado quando da admissão preenche formulário de
adesão indicando a pessoa beneficiária do prêmio.
d) Responsável (Quem faz): Empregado.
e) Competência: N.A.
f) Produto: Contrato de Adesão assinado.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:
 Acordo Coletivo de Trabalho.
 PO 044 – Admissão de Pessoal.
 PO 068 – Benefícios.
i) Infraestrutura e Recurso: N.A.
5.3.5.3. Atividade 41 – Informar Inclusão de Empregado no Seguro de Vida em Grupo
a) Descrição (O que fazer): Informar a inclusão de empregado no benefício de Seguro
de Vida em Grupo.
b) Entrada: Contrato de Adesão assinado.
c) Regra (Como fazer): A CORH preenche formulário de inclusão da administradora
do seguro de vida e encaminha por meio de e-mail juntamente com o contrato de
adesão.
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d) Responsável (Quem faz): CORH.
e) Competência: N.A.
f) Produto: Empregado incluso no benefício.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:
 Acordo Coletivo de Trabalho.
 PO 044 – Admissão de Pessoal.
 PO 068 – Benefícios.
i) Infraestrutura e Recurso: MS Office
5.3.5.4. Atividade 42 – Registrar Empregado em Planilha Interna
a) Descrição (O que fazer): Registar empregado na planilha de controle interno do
seguro de vida.
b) Entrada: Contrato de Adesão.
c) Regra (Como fazer): A CORH registra o empregado na planilha de seguro de vida
de controle interno para acompanhamento do benefício.
d) Responsável (Quem faz): CORH.
e) Competência: Conhecimento das normas internas.
f) Produto: Planilha de Seguro de Vida alimentada.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:
 Acordo Coletivo de Trabalho;
 PO 068 – Benefícios.
i) Infraestrutura e Recurso: MS Office.
5.3.5.5. Atividade 43 – Encaminhar Planilha com Valor do Seguro de Vida a ser Pago
a) Descrição (O que fazer): Encaminhar planilha de Seguro de Vida com valor a ser
pago.
b) Entrada: Planilha de Seguro de Vida.
c) Regra (Como fazer): A CORH encaminha mensalmente à administradora do seguro
de vida a planilha de controle para emissão do boleto para pagamento.
d) Responsável (Quem faz): CORH.
e) Competência: Conhecimento das cláusulas do contrato.
f) Produto: Valor encaminhado.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:
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 Acordo Coletivo de Trabalho;
 PO 068 – Benefícios.
i) Infraestrutura e Recurso: MS Office.
5.3.5.6. Atividade 44 – Conferir Valor para Pagamento
a) Descrição (O que fazer):
 Receber nota fiscal e boleto;
 Conferir valor;
 Encaminhar para pagamento.
b) Entrada: Nota fiscal e Boleto.
c) Regra (Como fazer): A CORH recebe a nota fiscal e o boleto encaminhado pela
administradora do seguro de vida em grupo, confere o valor com o encaminhado
em planilha de controle interno e encaminhar à CORFI para providenciar
pagamento.
d) Responsável (Quem faz): CORH.
e) Competência: N.A.
f) Produto: Boleto encaminhado para pagamento.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:
 Acordo Coletivo de Trabalho;
 PO 068 – Benefícios.
i) Infraestrutura e Recurso: SIG – Módulo Protocolo.
5.3.6. Auxílio Educação
Obs.: Ver Processo de Capacitação – 5.4.3.1 - Atividade 159 – Solicitar Auxílio
Educação.
5.3.7. Auxílio Educação Para Filhos
5.3.7.1. Atividade 45 – Solicitar Auxílio Educação para Filhos
a) Descrição (O que fazer): Preencher formulário sistêmico de solicitação de Auxílio
Educação para Filhos ou menor sob sua guarda ou tutela.
b) Entrada:
 Dados do filho ou menor sob guarda ou tutela;
 Informação da escola.
c) Regra (Como fazer): O empregado acessa o Portal do Colaborador e preenche o
formulário sistêmico de solicitação de auxílio educação para filhos incluindo as
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informações do filho ou menor sob sua guarda ou tutela, da escola, o período ou
série que estiver matriculado.
O comprovante de matrícula ou contrato deve ser anexado ao formulário e
encaminhado à CORH.
O benefício compreende os filhos ou menor sob guarda ou tutelo matriculados no
ensino infantil, fundamental e médio, observados o limite de dois filhos por
empregado.
d) Responsável (Quem faz): Empregado.
e) Competência: Conhecimentos das normas internas. e do Portal do Colaborador.
f) Produto: Solicitação de auxílio educação para filhos.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:
 Acordo Coletivo de Trabalho - ACT
 PO 032 – Auxílio Educação para Filhos.
 PO 068 – Benefícios.
i) Infraestrutura e Recurso: Intranet, Portal do Colaborador.
5.3.7.2. Atividade 46 - Verificar Elegibilidade do Empregado
a) Descrição (O que fazer): Verificar os requisitos para concessão do benefício
b) Entrada: Solicitação de auxílio educação para filhos.
c) Regra (Como fazer): O sistema verifica de forma automática se o empregado
possui os requisitos para a concessão do auxílio educação e valida a solicitação
conforme critérios estabelecidos no ACT.
No caso de o empregado não ser elegível o sistema impedirá a conclusão da
solicitação automática informando ao empregado o motivo de ele não ser elegível
para receber o benefício.
d) Responsável (Quem faz): Sistema de RH.
e) Competência: N.A.
f) Produto: Elegibilidade verificada.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:
 Acordo Coletivo de Trabalho - ACT
 PO 032 – Auxílio Educação.
 PO 068 – Benefícios.
i) Infraestrutura e Recurso: Sistema de RH.
76

GERENCIAMENTO DE PROCESSOS DE NEGÓ
Registro e Análise de Melhorias do Processo (T
Gestão de Recursos Humanos
5.3.7.3. Atividade 47 – Validar Solicitação Auxílio Educação para Filhos
a) Descrição (O que fazer): Validar solicitação.
b) Entrada: Solicitação de auxílio educação para filhos.
c) Regra (Como fazer): A CORH valida se o empregado e o filho possuem os requisitos
para a concessão do auxílio educação e valida a solicitação conforme critérios
estabelecidos no ACT.
d) Responsável (Quem faz): CORH.
e) Competência: Conhecimentos das normas internas e no Portal do Colaborador.
f) Produto: Solicitação validada pela CORH.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:
 Acordo Coletivo de Trabalho - ACT
 PO 032 – Auxílio Educação.
 PO 068 – Benefícios.
i) Infraestrutura e Recurso: Portal do Colaborador e Intranet.
5.3.7.4. Atividade 48 – Solicitar Reembolso de Despesa
a) Descrição (O que fazer): Preencher formulário sistêmico de solicitação de
reembolso de despesa.
b) Entrada: Nota Fiscal ou recibo de pagamento da parcela ou mensalidade.
c) Regra (Como fazer): O empregado acessa o Portal do Colaborador, preenche o
formulário de solicitação de reembolso de despesa e anexa nota fiscal ou o recibo
juntamente com o comprovante de pagamento.
d) Responsável (Quem faz): Empregado.
e) Competência: Conhecimento das normas internas e no Portal de Processos.
f) Produto: Solicitação de reembolso.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:
 Acordo Coletivo de Trabalho - ACT
 PO 032 – Auxílio Educação.
 PO 068 – Benefícios.
 PO 006 – Reembolso de despesa.
i) Infraestrutura e Recurso: Intranet, Portal de Processos.
5.3.7.5. Atividade 49 - Verificar Elegibilidade do Empregado
a) Descrição (O que fazer): Verificar elegibilidade para reembolso do benefício.
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b) Entrada: Solicitação de reembolso.
c) Regra (Como fazer): O sistema verifica de forma automática se o empregado
possui os requisitos para receber o reembolso do benefício de auxílio educação
para filhos.
Se o empregado for elegível o sistema gera de forma automática a documento
financeiro para pagamento, o número de protocolo e envia e-mail de confirmação
ao empregado, que deverá imprimir a AP e anexar o comprovante de pagamento e
entregar o documento físico na CORFI.
d) Responsável (Quem faz): Sistema de RH.
e) Competência: N.A.
f) Produto: Elegibilidade verificada.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:
 Acordo Coletivo de Trabalho - ACT
 PO 032 – Auxílio Educação.
 PO 068 – Benefícios.
i) Infraestrutura e Recurso: Sistema de RH, Portal do Colaborador, Módulo Protocolo
e MS Office.
5.3.7.6. Atividade 50 – Anexar Certificado de Frequência
a) Descrição (O que fazer): Apresentar certificado de frequência.
b) Entrada: Certificado de frequência.
c) Regra (Como fazer): Ao término do período letivo o empregado deve anexar no
auxílio educação o certificado de frequência do (s) filho (s) acima de 75% do total
de horas letivas para garantir a continuidade do benefício, exceto para filhos
matriculados em ensino infantil ou em situações excepcionais devidamente
comprovadas.
d) Responsável (Quem faz): Empregado.
e) Competência: Conhecimento das normas internas.
f) Produto: Certificado de Frequência entregue à CORH.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:
 Acordo Coletivo de Trabalho;
 PO 032 – Auxílio Educação para Filhos;
 PO 068 – Benefício.
i) Infraestrutura e Recurso: MS Office, Portal do Colaborador.
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5.3.7.7. Atividade 51 – Validar Comprovante de Frequência
a) Descrição (O que fazer):
 Validar comprovante de frequência;
 Arquivar cópia do certificado de frequência.
b) Entrada: Certificado de Frequência e de Aprovação.
c)

Regra (Como fazer): A CORH valida no Portal do Colaborador a documentação
comprobatória de frequência e arquiva cópia na pasta funcional do empregado.
Esta validação confirma a elegibilidade do empregado para solicitação de novo
auxílio educação para os filhos.

d) Responsável (Quem faz): CORH.
e) Competência: N.A.
f)

Produto: Documentação validada e arquivada.

g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:
 Acordo Coletivo de Trabalho;
 PO 031 – Auxílio Educação;
 PO 068 – Benefício.
i)

Infraestrutura e Recurso: N.A.

5.3.8. Gratificação Natalina
5.3.8.1. Atividade 52 – Escolher Momento para Receber 1ª Parcela
a) Descrição (O que fazer): Escolher momento para receber a 1ª parcela da
gratificação natalina.
b) Entrada: E-mail informativo da CORH.
c) Regra (Como fazer): Em janeiro de cada ano os empregados que tiverem
ingressado na ABDI no exercício anterior, podem escolher por meio de formulário
específico o momento que desejam receber a 1ª parcela da gratificação natalina,
que corresponde a 50% (cinquenta por cento) do salário bruto, entre as seguintes
hipóteses: até o último dia útil de fevereiro de cada ano, ou ao ensejo das férias.
d) Responsável (Quem faz): Empregado.
e) Competência: Conhecimento das normas internas.
f) Produto: E-mail da escolha
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:
 Acordo Coletivo de Trabalho.
79

GERENCIAMENTO DE PROCESSOS DE NEGÓ
Registro e Análise de Melhorias do Processo (T
Gestão de Recursos Humanos
 PO 033 – Adiantamento de Gratificação Natalina.
i) Infraestrutura e Recurso: MS Office, Intranet e SIG – Módulo Protocolo.
5.3.8.2. Atividade 53 – Calcular 1ª Parcela da Gratificação Natalina
a) Descrição (O que fazer): Calcular 1ª Parcela da gratificação natalina.
b) Entrada:
 Valor do salário bruto;
 Planilha de acompanhamento interno.
c) Regra (Como fazer): A CORH no mês de fevereiro calcula os valores da 1ª parcela
da gratificação natalina por meio do Módulo Pagamento do Sistema de RH. Gera
folha de pagamento para gratificação natalina, integra com a folha de pagamento
e encaminha à CORFI para pagamento.
Mensalmente a CORH verifica se existe empregado que optou por receber 1ª
parcela da gratificação natalina ao ensejo das férias. Neste caso a CORH lança na
folha de férias o valor referente da gratificação natalina.
d) Responsável (Quem faz): CORH.
e) Competência: Conhecimento das normas internas e no Sistema de RH.
f) Produto: Autorização de Pagamento (AP) da 1ª Parcela da gratificação natalina.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:
 Acordo Coletivo de Trabalho.
 PO 033 – Adiantamento de Gratificação Natalina.
i) Infraestrutura e Recurso: Sistema de RH.
5.3.8.3. Atividade 54 – Calcular 2ª Parcela da Gratificação Natalina
a) Descrição (O que fazer): Calcular 2ª Parcela da gratificação natalina.
b) Entrada:
 Valor do salário bruto;
 Valor da primeira parcela da gratificação natalina.
c) Regra (Como fazer): Até o dia 20 de dezembro, a CORH calcula a segunda parcela
da gratificação natalina com base na remuneração devida nesse mês, deduzindo o
valor total adiantado da primeira parcela da gratificação natalina e os encargos
devidos, por meio do módulo Pagamento do Sistema de RH, e encaminha à CORFI
para pagamento.
d) Responsável (Quem faz): CORH.
e) Competência: Conhecimento das normas internas e no Sistema de RH.
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f) Produto: Valor da primeira parcela lançada na folha de pagamento.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:
 Acordo Coletivo de Trabalho.
 PO 033 – Adiantamento de Gratificação Natalina.
i) Infraestrutura e Recurso: Sistema de RH.
5.3.9. Férias
5.3.9.1. Atividade 55 – Solicitar Férias
a) Descrição (O que fazer): Preencher formulário sistêmico de solicitação férias.
b) Entrada: Período de aquisitivo de férias
c) Regra (Como fazer): O empegado acessa o Portal do Colaborador e preenche
formulário sistêmico de solicitação de férias disponível na intranet. A solicitação de
férias deve ser apresentada com no mínimo 30 dias de antecedência do início do
período das férias.
d) Responsável (Quem faz): Empregado.
e) Competência: Conhecimento das normas internas e no Portal do Colaborador.
f) Produto: Solicitação de férias.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:
 Consolidação das Leis do Trabalho – CLT;
 Acordo Coletivo de Trabalho;
 PO 014 – Férias.
i) Infraestrutura e Recurso: Intranet, Portal do Colaborador.
5.3.9.2. Atividade 56 – Aprovar Férias
a) Descrição (O que fazer): Aprovar solicitação de férias.
b) Entrada: Solicitação de férias.
c) Regra (Como fazer): O gestor imediato acessa a solicitação de férias e aprova ou
não o pedido.
d) Responsável (Quem faz): Gestor.
e) Competência: Conhecimentos das normas internas e das normas trabalhistas e no
Portal do Colaborador.
f) Produto: Solicitação de férias aprovada ou não.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:
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 Consolidação das Leis do Trabalho – CLT;
 Acordo Coletivo de Trabalho;
 PO 014 – Férias.
i) Infraestrutura e Recurso: Intranet e Portal do Colaborador.
5.3.9.3. Atividade 57 – Validar Férias
a) Descrição (O que fazer): Validar solicitação de férias.
b) Entrada: Solicitação de férias.
c) Regra (Como fazer): A CORH valida as férias no Portal do Colaborador. A validação
realiza comando para programação automática das férias no Sistema de RH.
d) Responsável (Quem faz): CORH.
e) Competência: Conhecimentos das normas internas e das normas trabalhistas e no
Portal do Colaborador.
f) Produto: Recibo de férias.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:
 Consolidação das Leis do Trabalho – CLT;
 Acordo Coletivo de Trabalho;
 PO 014 – Férias.
i) Infraestrutura e Recurso: Intranet e Portal do Colaborador
5.3.9.4. Atividade 58 – Calcular Férias
a) Descrição (O que fazer): Calcular férias na funcionalidade Pagamento – Férias.
b) Entrada: Solicitação de férias.
c) Regra (Como fazer): A CORH confirma as férias do empregado no Módulo
Pagamento – “Competência”, cria ou seleciona o mês de competência, o sistema
identifica a programação para a competência selecionada e cria a folha de férias e
o período de cada férias concedida aos empregados.
A CORH emite o recibo de férias, providencia a assinatura do empregado e da
CORH e encaminha para a CORFI para pagamento.
d) Responsável (Quem faz): CORH.
e) Competência: Conhecimentos das normas internas, das normas trabalhistas e do
Sistema de RH.
f) Produto: Recibo de férias.
g) Duração: Não identificado.
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h) Normativo:
 Consolidação das Leis do Trabalho – CLT;
 Acordo Coletivo de Trabalho;
 PO 014 – Férias.
i) Infraestrutura e Recurso: Sistema de RH.
5.3.9.5. Atividade 59 – Assinar Recibo de Férias
a) Descrição (O que fazer): Assinar recibo das férias.
b) Entrada: E-mail de convocação da CORH.
c) Regra (Como fazer): A CORH encaminha e-mail ao empregado para assinatura do
recibo de férias. O empregado se dirige a CORH e assina as duas vias do Recibo.
d) Responsável (Quem faz): Empregado.
e) Competência: N.A.
f) Produto: Recibo assinado.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:
 Consolidação das Leis do Trabalho – CLT;
 Acordo Coletivo de Trabalho;
 PO 014 – Férias.
i) Infraestrutura e Recurso: MS Office.
5.3.9.6. Atividade 60 – Integrar as Férias
a) Descrição (O que fazer): Integrar as férias com a folha de pagamento e com o
módulo financeiro.
b) Entrada: Valor das férias cadastrada.
c) Regra (Como fazer): A CORH acessa o Sistema de RH no Módulo Pagamento –
Férias e integra com o Módulo Financeiro, gerando documento financeiro para
pagamento e número de protocolo.
O valor das férias será lançado na folha de pagamento do mês correspondente
para desconto do valor dos dias não trabalhado.
d) Responsável (Quem faz): CORH.
e) Competência: Conhecimento do Sistema de RH.
f) Produto:
 Férias integrada a folha de pagamento;
 Autorização de pagamento – (AP).
g) Duração: Não identificado.
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h) Normativo: PO 014 – Férias.
i) Infraestrutura e Recurso: Sistema de RH.
5.3.9.7. Atividade 61 – Informar Férias do Empregado à CTI e à COSERV
a) Descrição (O que fazer): Informar à CTI e à COSERV férias do empregado.
b) Entrada: E-mail informativo com Recibo de férias.
c) Regra (Como fazer): Informar à CTI e à COSERV por e-mail quando os empregados
entrarão em férias e o período de gozo, para estes bloquearem os acessos à rede e
realização de viagens.
d) Responsável (Quem faz): CORH.
e) Competência: Conhecimento do Sistema de RH.
f) Produto: Rede e sistema bloqueados.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: N.A.
i) Infraestrutura e Recurso: MS Office, Sistema de RH, Internet, Sistema de Viagem.
5.3.9.8. Atividade 62 – Controlar Férias dos Empregados
a) Descrição (O que fazer): Controlar período aquisitivo de férias dos empregados.
b) Entrada:
 Registro dos Período aquisitivo dos empregados.
 Relação de previsão de férias.
c) Regra (Como fazer): O Sistema de RH controla o período aquisitivo de férias e
emite alerta 60 dias anterior ao vencimento.
A CORH envia e-mail ao empregado informando o vencimento de férias 60 dias
antes do início do segundo período aquisitivo, para que este agende as férias ou a
CORH providenciará o agendamento compulsório.
d) Responsável (Quem faz): CORH
e) Competência: Conhecimentos das normas internas e das normas trabalhistas.
f) Produto:
 Cronograma de férias.
 E-mail de informação de marcação de férias compulsória.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:
 Consolidação das Leis do Trabalho – CLT;
 Acordo Coletivo de Trabalho;
 PO 014 – Férias.
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i) Infraestrutura e Recurso: MS Office, Sistema de RH.
5.3.10. Auxílio Enfermidade
5.3.10.1. Atividade 63 – Solicitar Concessão do Auxílio Enfermidade.
a) Descrição (O que fazer): Solicitar auxílio enfermidade.
b) Entrada:
 Comprovante de auxílio doença do INSS; ou
 Perícia médica do INSS;
 Encaminhamento da clínica médica do trabalho.
c) Regra (Como fazer): O empregado apresenta solicitação de concessão do Auxílio
Enfermidade a partir do 16º (décimo sexto) dia de afastamento, mediante
apresentação do comprovante de recebimento do Auxílio Doença do INSS ou
resultado de perícia médica, realizada pelo INSS, que resulte concretamente na
concessão do benefício pretendido.
d) Responsável (Quem faz): Empregado ou preposto com procuração.
e) Competência: Conhecimento das normas internas.
f) Produto: Solicitação de Concessão de Auxílio Enfermidade.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:
 Acordo Coletivo de Trabalho;
 PO 068 – Benefícios.
i) Infraestrutura e Recurso: MS Office.
5.3.10.2. Atividade 64 – Registrar Auxílio Enfermidade no SIG RH
a) Descrição (O que fazer): Registrar Auxílio Enfermidade no Sistema de RH.
b) Entrada: Solicitação de Concessão de Auxílio Enfermidade.
c) Regra (Como fazer): A CORH analisa as documentações apresentadas e valida a
solicitação. Registra o auxílio enfermidade concedido ao empregado no Sistema de
RH – Módulo Dossiê – Afastamento, incluindo a data do afastamento. O registro
do benefício refletirá na folha de pagamento.
O valor pago corresponde à diferença entre o valor do Auxílio Doença pago pelo
INSS e a remuneração do empregado, sobre a qual incidirão os descontos
regulares e os valores averbados na folha de pagamento por autorização do
empregado. O benefício será correspondente ao período de concessão do
benefício previdenciário, até o limite máximo de 120 (cento e vinte) dias, não terá
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natureza salarial e nem será incorporado à remuneração do empregado para fins
trabalhistas, previdenciários e tributários ou para quaisquer outros efeitos.
Durante o período do auxílio enfermidade, até o limite máximo de 120 (cento e
vinte) dias, o empregado fará jus ao auxílio alimentação/refeição.
d) Responsável (Quem faz): CORH.
e) Competência: Conhecimentos das normas internas e do Sistema de RH.
f) Produto: Auxílio registrado no Sistema de RH.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:
 Acordo Coletivo de Trabalho.
i) Infraestrutura e Recurso: Sistema de RH.
5.3.10.3. Atividade 65 – Solicitar Afastamento para Acompanhamento de Parentes
a) Descrição (O que fazer): Solicitar afastamento para acompanhar parente em caso
de doença.
b) Entrada: Relatório médico.
c) Regra (Como fazer): O empregado solicita afastamento para acompanhar
cônjuge/companheiro (a), dependentes e parentes consanguíneos de primeiro
grau

doente,

por

até

30

(trinta)

dias,

por

ano,

para

acompanhar

cônjuge/companheiro (a), dependentes e parentes consanguíneos de primeiro
grau, sem prejuízo da remuneração, mediante apresentação de relatório médico
que demonstre a necessidade de acompanhamento.
d) Responsável (Quem faz): Empregado.
e) Competência: Conhecimento das normas internas.
f) Produto: Relatório médico entregue.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:
 Acordo Coletivo de Trabalho.
 PO 068 – Benefícios.
i) Infraestrutura e Recurso: MS Office.
5.3.10.4. Atividade 66 – Validar Afastamento
a) Descrição (O que fazer): Validar solicitação de afastamento.
b) Entrada: Relatório médico.
c) Regra (Como fazer): A CORH analisa as documentações apresentadas e valida
solicitação de afastamento para acompanhar parente em caso de doença.
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d) Responsável (Quem faz): CORH.
e) Competência: Conhecimento nas normas internas.
f) Produto: Solicitação validada.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:
 Acordo Coletivo de Trabalho;
 PO 068 – Benefícios.
i) Infraestrutura e Recurso: N.A.
5.3.10.5. Atividade 67 – Registar Afastamento no SIG RH
a) Descrição (O que fazer): Registrar afastamento no Sistema de RH.
b) Entrada: Solicitação de afastamento.
c) Regra (Como fazer): A CORH registra o afastamento concedido ao empregado no
Sistema de RH Módulo Dossiê – Afastamento, o qual refletirá na folha de
frequência.
d) Responsável (Quem faz): CORH.
e) Competência: Conhecimentos das normas internas e do Sistema de RH.
f) Produto: Afastamento registrado no Sistema de RH.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:
 Acordo Coletivo de Trabalho.
i) Infraestrutura e Recurso: Sistema de RH.
5.3.11. Licença Gala
5.3.11.1. Atividade 68 – Registrar Licença na Folha de Frequência.
a) Descrição (O que fazer): Registrar na folha de frequência os dias da licença Gala.
b) Entrada: Certidão de Casamento.
c) Regra (Como fazer): O empregado registra as faltas na folha de frequência
lançando o código de justificativa Cód.09 para efeito de abono.
Deve ser anexada à folha de frequência a Certidão de Casamento.
d) Responsável (Quem faz): Empregado.
e) Competência: Conhecimento das normas internas e Sistema de RH – Portal do
Colaborador.
f) Produto: Folha de frequência.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:
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 Consolidação das Leis do Trabalho;
 Acordo Coletivo de Trabalho;
 PO 068 – Benefício.
i) Infraestrutura e Recurso: Sistema de RH – Portal do Colaborador.
5.3.11.2. Atividade 69 – Validar Licença
a) Descrição (O que fazer): Validar faltas por licença Gala.
b) Entrada: Folha de frequência com Certidão de Casamento.
c) Regra (Como fazer): A CORH analisa o preenchimento da folha de frequência e a
certidão de casamento anexa e valida a licença gala.
d) Responsável (Quem faz): CORH.
e) Competência: Conhecimento das normas internas.
f) Produto: Licença validadas.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:
 Consolidação das Leis do Trabalho;
 Acordo Coletivo de Trabalho.
 PO 068 – Benefícios.
i) Infraestrutura e Recurso: N.A.
5.3.11.3. Atividade 70 – Arquivar Certidão de Casamento
a) Descrição (O que fazer): Arquivar certidão de casamento.
b) Entrada: Certidão de Casamento.
c) Regra (Como fazer): A CORH arquiva na pasta funcional do empregado a Certidão
de Casamento.
d) Responsável (Quem faz): CORH.
e) Competência: Conhecimento das normas internas.
f) Produto: Certidão arquivada.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:
 Acordo Coletivo de Trabalho.
 PO 068 – Benefícios.
i) Infraestrutura e Recurso: N.A.
5.3.12. Licença Maternidade
5.3.12.1. Atividade 71 – Informar Licença Maternidade
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a) Descrição (O que fazer):
 Homologar Atestado;
 Apresentar documentação.
b) Entrada:
 Atestado Médico;
 Certidão de nascimento;
 Liminar para adoção; ou
 Certidão de Nascimento do adotado.
c) Regra (Como fazer): A empregada homologa o atestado médico na clínica médica
do trabalho contratada pela ABDI e apresenta juntamente com a Certidão de
nascimento à CORH.
No caso de adoção ou guarda judicial para adoção, a empregada apresenta à CORH
Certidão de Nascimento do adotado ou liminar para adoção.
No caso de natimorto deve ser apresentado a certidão de óbito.
d) Responsável (Quem faz): Empregada ou preposto com procuração.
e) Competência: Conhecimento das normas internas.
f) Produto: Solicitação de licença maternidade.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:
 Consolidação das Leis do Trabalho – CLT;
 Acordo Coletivo de Trabalho;
 PO 068 – Benefícios.
i) Infraestrutura e Recurso: N.A.
5.3.12.2. Atividade 72 – Registar Licença Maternidade no Sistema de RH
a) Descrição (O que fazer): Registrar a licença no Sistema de RH.
b) Entrada: Solicitação de licença com documentação.
c) Regra (Como fazer): A CORH registra a licença concedida à empregada no Sistema
de RH Módulo Dossiê - Afastamento, o qual refletirá no processo de despesa com
pessoal - Auxílio Alimentação/Refeição, que a empregada continuará recebendo
durante o período da licença.
Obs.: Nos casos de licença maternidade por adoção o pagamento do salário é
realizado pelo INSS.
d) Responsável (Quem faz): CORH.
e) Competência: Conhecimentos das normas internas e do Sistema de RH.
f) Produto: Licença registrada no Sistema de RH.
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g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: Acordo Coletivo de Trabalho.
i) Infraestrutura e Recurso: Sistema de RH.
5.3.12.3. Atividade 73 – Arquivar Documentação
a) Descrição (O que fazer): Arquivar documentação referente a licença maternidade.
b) Entrada:
 Atestado Médico;
 Certidão de nascimento;
 Liminar para adoção;
 Certidão de Nascimento do adotado;
 Certidão de óbito (no caso de natimorto).
c) Regra (Como fazer): A CORH arquiva na pasta funcional da empregada a
documentação referente a licença maternidade.
d) Responsável (Quem faz): CORH.
e) Competência: Conhecimento das normas internas.
f) Produto: Documentação arquivada.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:
 Acordo Coletivo de Trabalho.
 PO 068 – Benefícios.
i) Infraestrutura e Recurso: N.A.
5.3.13. Licença Paternidade
5.3.13.1. Atividade 74 – Informar Licença Paternidade
a) Descrição (O que fazer): Apresentar Certidão de Nascimento.
b) Entrada: Certidão de Nascimento.
c) Regra (Como fazer): O empregado apresenta certidão de nascimento do filho para
efeito de afastamento.
d) Responsável (Quem faz): Empregado.
e) Competência: Conhecimento das normas internas.
f) Produto: Solicitação de licença paternidade.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:
 Consolidação das Leis do Trabalho – CLT;
 Acordo Coletivo de Trabalho;
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 PO 068 – Benefícios.
i) Infraestrutura e Recurso: N.A.
5.3.13.2. Atividade 75 – Registar Licença Paternidade no Sistema de RH
a) Descrição (O que fazer): Registrar a licença no Sistema de RH.
b) Entrada: Solicitação de licença com documentação.
c) Regra (Como fazer): A CORH registra a licença concedida ao empregado no Sistema
de RH - Módulo Dossiê – Afastamento no período de 60 dias, o qual refletirá no
processo de despesa com pessoal - Auxílio Alimentação/Refeição, que o
empregado continuará recebendo durante o período da licença.
d) Responsável (Quem faz): CORH.
e) Competência: Conhecimentos das normas internas e do Sistema de RH.
f) Produto: Licença registrado no Sistema de RH.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:
 Acordo Coletivo de Trabalho.
i) Infraestrutura e Recurso: Sistema de RH.
5.3.13.3. Atividade 76 – Arquivar Documentação
a) Descrição (O que fazer): Arquivar documentação referente a licença paternidade.
b) Entrada: Certidão de nascimento.
c) Regra (Como fazer): A CORH arquiva na pasta funcional do empregado a
documentação referente a licença paternidade.
d) Responsável (Quem faz): CORH.
e) Competência: Conhecimento das normas internas.
f) Produto: Documentação arquivada.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:
 Acordo Coletivo de Trabalho.
 PO 068 – Benefícios.
i) Infraestrutura e Recurso: N.A.
5.3.14. Licença Nojo
5.3.14.1. Atividade 77 – Registrar Licença na Folha de Frequência.
a) Descrição (O que fazer): Registrar na folha de frequência os dias da licença.
b) Entrada: Certidão de Óbito.
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c) Regra (Como fazer): O empregado registra as faltas na folha de frequência
lançando o código de justificativa Cód.09 para efeito de abono.
A Certidão de Óbito deve ser anexada à folha de frequência.
d) Responsável (Quem faz): Empregado.
e) Competência: Conhecimento das normas internas e Sistema de RH – Portal do
Colaborador.
f) Produto: Folha de frequência.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:
 Consolidação das Leis do Trabalho;
 Acordo Coletivo de Trabalho;
 PO 068 – Benefício.
i) Infraestrutura e Recurso: SIG – Módulo Protocolo, Sistema de RH, e Portal do
Colaborador.
5.3.14.2. Atividade 78 – Validar Licença
a) Descrição (O que fazer): Validar faltas por licença Nojo.
b) Entrada: Folha de frequência com Certidão de Óbito.
c) Regra (Como fazer): A CORH analisa o preenchimento da folha de frequência e a
certidão de óbito anexa e valida a licença nojo.
d) Responsável (Quem faz): CORH.
e) Competência: Conhecimento das normas internas.
f) Produto: Licença validada.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:
 Consolidação das Leis do Trabalho - CLT;
 Acordo Coletivo de Trabalho.
 PO 068 – Benefícios.
i) Infraestrutura e Recurso: N.A.
5.3.14.3. Atividade 79 – Arquivar Certidão de Óbito.
a) Descrição (O que fazer): Arquivar certidão de óbito na pasta funcional.
b) Entrada: Certidão de óbito.
c) Regra (Como fazer): A CORH arquiva na pasta funcional do empregado a Certidão
de óbito apresentada pelo empregado.
d) Responsável (Quem faz): CORH.
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e) Competência: Conhecimento das normas internas.
f) Produto: Certidão arquivada.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:
 Acordo Coletivo de Trabalho.
 PO 068 – Benefícios.
i) Infraestrutura e Recurso: N.A.
5.3.15. Auxílio Funeral
5.3.15.1. Atividade 80 – Solicitar Auxílio Funeral
a) Descrição (O que fazer): Preencher solicitação de reembolso e anexar
comprovantes das despesas pagas.
b) Entrada: Comprovantes das despesas pagas
c) Regra (Como fazer): O empregado solicita auxílio funeral por meio do
preenchimento do formulário de reembolso de despesa e anexa a este a
comprovação

das

despesas

pagas,

em

caso

de

falecimento

de

cônjuge/companheiro (a) e dependentes em valor correspondente ao fixado no
ACT.
A solicitação é encaminhada por meio do Módulo Protocolo à CORH para
validação.
d) Responsável (Quem faz): Empregado.
e) Competência: Conhecimento das normas interna.
f) Produto: Solicitação de reembolso.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:
 Acordo Coletivo de Trabalho.
 PO 068 – Benefícios.
i) Infraestrutura e Recurso: Intranet, MS Office, SIG – Módulo Protocolo.
5.3.15.2. Atividade 81 – Validar Solicitação
a) Descrição (O que fazer): Validar documentação do auxílio funeral.
b) Entrada: Solicitação de reembolso e comprovantes de despesas.
c) Regra (Como fazer): A CORH verifica e valida solicitação e encaminha à CORFI para
pagamento.
d) Responsável (Quem faz): CORH.
e) Competência: Conhecimento das normas internas.
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f) Produto: Solicitação validada.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:


Acordo Coletivo de Trabalho.



PO 068 – Benefícios.

i) Infraestrutura e Recurso: SIG – Módulo Protocolo.
5.4. Capacitação
5.4.1. Treinamento e Participação em Evento
5.4.1.1. Atividade 01 – Solicitar Treinamento ou Participação em Evento
a) Descrição (O que fazer): Preencher formulário sistêmico de solicitação de
treinamento ou de participação em evento.
b) Entrada: Necessidade de capacitação ou necessidade de participação em um
evento.
c) Regra (Como fazer): O solicitante acessa o Portal do Colaborador e preenche
formulário sistêmico de solicitação de treinamento ou de solicitação em
participação em evento, com as informações do curso ou capacitação, evento,
instituição, valor e justificativa. Seleciona se o pagamento será realizado pela ABDI
ou pelo empregado, anexa a documentação de cotação e/ou convite. .
d) Responsável (Quem faz): Empregado.
e) Competência: Conhecimento das normas internas.
f) Produto: Solicitação de Treinamento ou solicitação de Participação em Evento
(workshops, palestras, seminários, etc.).
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: PO 056 Treinamento – Curso Aberto e Participação em evento.
i) Infraestrutura e Recurso: Intranet Portal do Colaborador.
5.4.1.2. Atividade 02 – Autorizar Treinamento ou Participação em Evento
a) Descrição (O que fazer): Autorizar solicitação de treinamento ou participação em
evento.
b) Entrada: Solicitação de Treinamento ou solicitação de Participação em Evento
(workshops, palestras, seminários, etc.).
c) Regra (Como fazer): O gestor acessa o Portal do Colaborador e analisa se o
treinamento ou o evento solicitado está relacionado com as atividades,
conhecimentos técnicos e habilidades comportamentais definidos para a função
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do empregado. Analisa também a disponibilidade orçamentária e aprova ou não a
solicitação.
d) Responsável (Quem faz): Gestor imediato.
e) Competência: Conhecimento das normas internas, dos objetivos e descrição de
responsabilidade da função do empregado e conhecimento no Portal do
Colaborador
f) Produto: Solicitação autorizada ou não autorizada.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: PO 056 Treinamento – Curso aberto e Participação em evento.
i) Infraestrutura e Recurso: Intranet e Portal do Colaborador.
5.4.1.3. Atividade 03 – Analisar Treinamento
a) Descrição (O que fazer): Analisar a aplicação e seleção da instituição que
ministrará o treinamento.
b) Entrada: Solicitação de Treinamento
c) Regra (Como fazer): A CORH acessa a solicitação no Portal do Colaborador e
analisa a necessidade de aplicação do treinamento. Pesquisa outras instituições
que ofereçam o mesmo curso e seleciona instituição que ministrará o treinamento
no caso de encontrar uma empresa com maior credibilidade no assunto do curso
solicitado, ou com valor inferior a indicada pelo solicitante.
Após a aprovação pela CORH o sistema gera de forma automática a documentação
financeira (AP) para pagamento, o número de protocolo e envia e-mail de
confirmação ao empregado.
d) Responsável (Quem az): CORH.
e) Competência: Conhecimentos das normas internas.
f) Produto: Solicitação analisada.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: PO 056 Treinamento – Curso aberto e Participação em evento.
i) Infraestrutura e Recurso: Internet e Portal do Colaborador.
5.4.1.4. Atividade 04 – Aprovar Participação em Evento
a) Descrição (O que fazer): Aprovar solicitação de participação em evento.
b) Entrada: Dossiê com Formulário de Solicitação de Participação em Evento
(workshops, palestras, seminários, etc.) e análise do gestor.
c) Regra (Como fazer): O Diretor de supervisão autoriza ou não a solicitação de
participação em evento.
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Após a aprovação pela Diretoria responsável, o sistema gera de forma automática
a documentação financeira (AP) para pagamento e número de protocolo e envia email de confirmação ao empregado.
d) Responsável (Quem faz): Diretor.
e) Competência: Não identificada.
f) Produto: Solicitação aprovada.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: PO 056 Treinamento – Curso aberto e Participação em evento.
i)

Infraestrutura e Recurso: Portal do Colaborador, SIG – Módulo Financeiro e de
Protocolo.

5.4.1.5. Atividade 05 – Efetuar Inscrição do Treinamento ou Evento
a) Descrição (O que fazer): Efetuar Inscrição do Treinamento ou Evento.
b) Entrada: Solicitação aprovada.
c) Regra (Como fazer): O empregado realiza inscrição do treinamento ou do evento
aprovado.
d) Responsável (Quem faz): Empregado.
e) Competência: Conhecimento das normas internas.
f) Produto: Nota fiscal.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: PO 056 Treinamento – Curso aberto e Participação em evento.
i) Infraestrutura e Recurso: Internet.
5.4.1.6. Atividade 06 – Encaminhar Nota Fiscal para Pagamento
a) Descrição (O que fazer): Encaminhar nota fiscal à CORFI para pagamento.
b) Entrada:


Solicitação aprovada.



Nota fiscal.

c) Regra (Como fazer): O empregado anexa na solicitação aprovada o comprovante
de inscrição, imprime a AP, junta com a nota fiscal e encaminha à CORFI para
pagamento.
O pagamento antes do treinamento será apenas em situações excepcionais. Caso a
instituição responsável do evento só aceitar pagamento por cartão de crédito, o
empregado realiza o pagamento e solicita reembolso à ABDI. No caso de o
empregado realizar o pagamento, este deverá solicitar o reembolso pelo Portal do
Colaborador, anexando o comprovante de pagamento. O sistema gera de forma
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automática o documento financeiro para pagamento, o número de protocolo e
envia e-mail de confirmação ao empregado, que deverá imprimir a AP e anexar o
comprovante de pagamento e entregar o documento físico na CORFI.
d) Responsável (Quem faz): Empegado.
e) Competência: Conhecimento das normas internas.
f) Produto: Nota fiscal.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: PO 056 Treinamento – Curso aberto e Participação em evento.
i) Infraestrutura e Recurso: SIG – Módulo Protocolo.
5.4.1.7. Atividade 07 – Participar de Treinamento ou Evento
a) Descrição (O que fazer): Participar do treinamento ou do evento solicitado.
b) Entrada: Inscrição efetuada.
c)

Regra (Como fazer): O empregado participa do treinamento ou do evento
conforme cronograma descrito na solicitação.
Caso o curso ou o evento ocorra fora de Brasília, o empregado solicita viagem de
acordo com o Processo de Gestão de Viagem.

d) Responsável (Quem faz): Empregado.
e) Competência: Conhecimento das normas internas.
f)

Produto: Empregado capacitado/treinado.

g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:

i)



PO 056 Treinamento – Curso aberto e Participação em evento



PO 073 - Viagens.

Infraestrutura e Recurso: Sistema de Viagem.

5.4.1.8. Atividade 08 – Anexar Certificado
a) Descrição (O que fazer): Anexar certificado de conclusão do curso ou participação
no evento.
b) Entrada: Certificado.
c) Regra (Como fazer): O empregado após participação no treinamento ou no evento,
anexa

à

solicitação

no

Portal

do

Colaborador

certificado

de

conclusão/participação.
d) Responsável (Quem faz): Empregado.
e) Competência: Conhecimento das normas internas.
f) Produto: Certificado entregue.
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g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: PO 056 Treinamento – Curso aberto e Participação em evento.
i) Infraestrutura e Recurso: Portal do Colaborador.
5.4.1.9. Atividade 09 – Arquivar Certificado
a) Descrição (O que fazer): Arquivar certificado.
b) Entrada: Certificado de conclusão/participação.
c) Regra (Como fazer): A CORH arquiva cópia do certificado na pasta funcional do
empregado.
d) Responsável (Quem faz): CORH.
e) Competência: Não identificado.
f) Produto: Certificado arquivado.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: PO 056 Treinamento – Curso aberto e Participação em evento.
i) Infraestrutura e Recurso: Não identificado.
5.4.2. Trilha de Desenvolvimento (Curso Fechado)
5.4.2.1. Atividade 10 – Elaborar Proposta de Capacitação
a) Descrição (O que fazer): Elaborar proposta de capacitação anual (Trilha de
Desenvolvimento).
b) Entrada: Resultado da avaliação de prontidão.
c) Regra (Como fazer): A CORH com base no resultado da avaliação de prontidão
levanta a necessidade de treinamento para a equipe da Agência e elabora
proposta para capacitação anual (Trilha de Desenvolvimento).
d) Responsável (Quem faz): CORH.
e) Competência: Conhecimento dos GAP’s de competência.
f) Produto: Proposta de Capacitação Anual.
g) Duração: Não Identificado.
h) Normativo: PO 043 – Treinamento Curso Fechado.
i) Infraestrutura e Recurso: MS Office.
5.4.2.2. Atividade 11 – Aprovar Proposta
a) Descrição (O que fazer): Aprovar proposta de capacitação anual (Trilha de
Desenvolvimento).
b) Entrada: Proposta de Capacitação Anual.
c) Regra (Como fazer): A Direx analisa e aprova a proposta de capacitação anual.
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d) Responsável (Quem faz): Direx.
e) Competência: Não Identificado.
f) Produto: Proposta de Capacitação Anual aprovada.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: PO 043 – Treinamento Curso Fechado.
i) Infraestrutura e Recurso: N.A.
5.4.2.3. Atividade 12 – Solicitar Contratação de Empresa
a) Descrição (O que fazer): Solicitar Contratação de empresa para aplicação das
capacitações.
b) Entrada: Proposta de Capacitação anual e documentação necessária para
contratação.
c) Regra (Como fazer): A CORH solicita por meio do módulo de Compras do Sistema
de Gestão a contratação de empresa para aplicação dos treinamentos.
d) Responsável (Quem faz): CORH.
e) Competência: Conhecimento das normas internas.
f) Produto: Solicitação de compra.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: PO 072 – Contratação de Bens e Serviços.
i) Infraestrutura e Recurso: SIG – Módulo de Compras
5.4.2.4. Atividade 13 – Contratar Empresa
a) Descrição (O que fazer): Contratar empresa especializada.
b) Entrada: Solicitação de compra.
c) Regra (Como fazer): A Coordenação de Contratos e Convênios realiza licitação e
efetiva a contratação conforme processo de Gestão Contratações de Bens e
Serviços.
d) Responsável (Quem faz): CORCC.
e) Competência: Conhecimentos das normas internas.
f) Produto: Contratação realizada.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:


PO 072 – Contratação de Bens e Serviços;



Regulamento de Licitações e Contratos.

i) Infraestrutura e Recurso: SIG - Módulo de Compras, Módulo Contratos, Módulo
Protocolo.
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5.4.2.5. Atividade 14 – Divulgar Cursos
a) Descrição (O que fazer): Divulgar relação de cursos oferecidos.
b) Entrada: Relação de cursos.
c) Regra (Como fazer): A CORH comunica a equipe ABDI por e-mail, a relação de
cursos disponíveis para a trilha de desenvolvimento e o prazo para inscrições.
d) Responsável (Quem faz): CORH.
e) Competência: Não identificada.
f) Produto: Comunicado da CORH.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: PO 043 – Treinamento Curso Fechado.
i) Infraestrutura e Recurso: MS Office.

5.4.2.6. Atividade 15 – Solicitar Inscrições
a) Descrição (O que fazer): Solicitar inscrições nos cursos pretendidos.
b) Entrada: Comunicado da CORH.
c) Regra (Como fazer): O empregado solicita à CORH por e-mail as inscrições nos
cursos pretendidos.
d) Responsável (Quem faz): Empregado.
e) Competência: Não identificada.
f) Produto: Solicitação da inscrição.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: PO 043 – Treinamento Curso Fechado.
i) Infraestrutura e Recurso: MS Office.
5.4.2.7. Atividade 16 – Confirmar Inscrição
a) Descrição (O que fazer): Confirmar inscrição solicitada pelos empregados.
b) Entrada: Solicitação de Inscrição.
c) Regra (Como fazer): A CORH registra em planilha interna as inscrições conforme
solicitações encaminhadas, e envia e-mail a cada empregado confirmando as
inscrições ou justificando a não realização da inscrição.
d) Responsável (Quem faz): CORH.
e) Competência: Conhecimento nas regras internas e cláusulas contratuais.
f) Produto: Comunicado de confirmação da inscrição.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: PO 043 – Treinamento Curso Fechado.
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i) Infraestrutura e Recurso: MS Office.
5.4.2.8. Atividade 17 – Aplicar Treinamento
a) Descrição (O que fazer): Aplicar treinamento contratado.
b) Entrada:
 Conteúdo programático;
 Lista de presença.
c) Regra (Como fazer): A empresa contratada aplica o treinamento conforme
conteúdo definido em contrato e validado em briefing anterior com a CORH.
d) Responsável (Quem faz): Empresa contratada.
e) Competência: Conhecimento no assunto do curso.
f) Produto: Treinamento aplicado.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: PO 043 – Treinamento Curso Fechado.
i) Infraestrutura e Recurso: De acordo com tipo de treinamento.
5.4.2.9. Atividade 18 – Solicitar Avaliação
a) Descrição (O que fazer): Solicitar e divulgar avaliação do curso.
b) Entrada: Formulário de avaliação do curso.
c) Regra (Como fazer): A CORH durante a aplicação do treinamento solicita aos
participantes a avaliação do treinamento. Após apuração das notas a avaliação é
divulgada por e-mail e publicada na intranet.
d) Responsável (Quem faz): CORH.
e) Competência: Não identificada.
f) Produto: Avaliação divulgada.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: PO 043 – Treinamento Curso Fechado.
i) Infraestrutura e Recurso: MS Office, Intranet.
5.4.2.10.Atividade 19 – Entregar Certificado
a) Descrição (O que fazer):
 Entregar certificados do curso.
 Arquivar cópia do certificado na pasta funcional do empregado.
b) Entrada: Certificado.
c) Regra (Como fazer): A CORH entrega aos empregados o certificado de participação
do treinamento, e arquiva cópia na pasta funcional do empregado.
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d) Responsável (Quem faz): CORH.
e) Competência: Não identificado.
f) Produto: Certificado arquivado.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: PO 043 – Treinamento Curso Fechado.
i) Infraestrutura e Recurso: Não identificado.
5.4.3. Auxílio Educação
5.4.3.1. Atividade 20 – Solicitar Auxílio Educação
a) Descrição (O que fazer): Preencher formulário sistêmico de solicitação de auxílio
educação.
b) Entrada: Informação do curso pretendido e da instituição onde será realizado o
curso.
c) Regra (Como fazer): O empregado acessa o Portal do Colaborador e preenche o
formulário sistêmico de solicitação de auxílio educação, incluindo os dados do
curso e da instituição onde este será realizado.
d) Responsável (Quem faz): Empregado.
e) Competência: Conhecimentos das normas internas e no Portal do Colaborador.
f) Produto: Solicitação de auxílio educação.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:
 Acordo Coletivo de Trabalho – ACT;
 PO 031 – Auxílio Educação;
 PO 068 – Benefício.
i) Infraestrutura e Recurso: MS Office, Intranet e Portal do Colaborador.
5.4.3.2. Atividade 21 - Verificar Elegibilidade do Empregado
a) Descrição (O que fazer): Verificar os requisitos para concessão do benefício.
b) Entrada: Solicitação de auxílio educação.
c) Regra (Como fazer): O sistema verifica de forma automática se o empregado
possui os requisitos para a concessão do auxílio educação, e valida a solicitação
conforme critérios estabelecidos no ACT.
No caso de o empregado não ser elegível o sistema impedirá a conclusão da
solicitação automática informando ao empregado o motivo de ele não ser elegível
para receber o benefício de auxílio educação.
d) Responsável (Quem faz): Sistema de RH.
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e) Competência: N.A.
f) Produto: Elegibilidade verificada.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:
 Acordo Coletivo de Trabalho - ACT
 PO 032 – Auxílio Educação.
 PO 068 – Benefícios.
i) Infraestrutura e Recurso: Sistema de RH e Portal do Colaborador
5.4.3.3. Atividade 22 – Validar Solicitação
a) Descrição (O que fazer): Validar solicitação de auxílio educação.
b) Entrada: Solicitação de Auxílio Educação.
c) Regra (Como fazer): A CORH valida a solicitação de auxílio educação para
confirmar se o empregado atende aos requisitos de elegibilidade para a concessão
do benefício.
d) Responsável (Quem faz): CORH.
e) Competência: Conhecimento das normas internas e no Portal do Colaborador.
f) Produto: Solicitação validada.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:
 Acordo Coletivo de Trabalho – ACT;
 PO 031 – Auxílio Educação;
 PO 068 – Benefício.
i) Infraestrutura e Recurso: Intranet e Portal do Colaborador.
5.4.3.4. Atividade 23 – Aprovar Curso Solicitado
a) Descrição (O que fazer): Aprovar curso solicitado.
b) Entrada: Solicitação de auxílio educação.
c) Regra (Como fazer): O gestor analisa se o curso é uma ferramenta necessária e
correlata às atividades desenvolvidas pelo empregado, e aprova ou não a
solicitação de auxílio educação no Portal do Colaborador.
No caso de a solicitação ser para um segundo curso, a solicitação também deverá
ser aprovada pela DIREX.
d) Responsável (Quem faz): Gestor e DIREX.
e) Competência: Conhecimento das normas internas e no Portal do Colaborador.
f) Produto: Solicitação aprovada.
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g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:
 Acordo Coletivo de Trabalho – ACT;
 PO 031 – Auxílio Educação;
 PO 068 – Benefício.
i) Infraestrutura e Recurso: Intranet e Portal do Colaborador.
5.4.3.5. Atividade 24 – Anexar Comprovante de Matrícula
a) Descrição (O que fazer): Anexar à solicitação o comprovante de matrícula do curso
aprovado.
b) Entrada: Comprovante de matrícula.
c) Regra (Como fazer): O empregado acessa o Portal do Colaborador e anexa à
solicitação do auxílio educação o comprovante de matrícula antes da primeira
solicitação de reembolso.
d) Responsável (Quem faz): Empregado.
e) Competência: Conhecimentos das normas internas e no Portal do Colaborador.
f) Produto: Comprovante de matrícula anexado.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:
 Acordo Coletivo de Trabalho – ACT;
 PO 031 – Auxílio Educação;
 PO 068 – Benefício.
i) Infraestrutura e Recurso: Intranet e Portal do Colaborador.
5.4.3.6. Atividade 25 – Realizar Curso
a) Descrição (O que fazer): Realizar curso.
b) Entrada: Matrícula.
c) Regra (Como fazer): O empregado realiza curso aprovado na solicitação de auxílio
educação, buscando maior aproveitamento e garantindo frequência regular.
d) Responsável (Quem faz): Empregado.
e) Competência: N.A.
f) Produto: Curso em realização.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:
 Acordo Coletivo de Trabalho – ACT;
 PO 031 – Auxílio Educação;
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 PO 068 – Benefício.
i) Infraestrutura e Recurso: N.A.
5.4.3.7. Atividade 26 – Solicitar Reembolso
a) Descrição (O que fazer): Preencher formulário sistêmico de solicitação de
reembolso.
b) Entrada: Nota Fiscal ou recibo de pagamento da parcela ou mensalidade.
c) Regra (Como fazer): O empregado acessa o Portal do Colaborador e preenche o
formulário sistêmico de solicitação de reembolso de despesa e anexa ao
formulário a nota fiscal ou o recibo juntamente com o comprovante de
pagamento.
d) Responsável (Quem faz): Empregado.
e) Competência: Conhecimento das normas internas.
f) Produto: Solicitação de reembolso.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:
 Acordo Coletivo de Trabalho - ACT;
 PO 031 – Auxílio Educação;
 PO 068 – Benefício.
i) Infraestrutura e Recurso: Intranet e Portal do Colaborador.
5.4.3.8. Atividade 27 - Verificar Elegibilidade do Empregado
a) Descrição (O que fazer): Verificar elegibilidade para reembolso do benefício.
b) Entrada: Solicitação de reembolso.
c) Regra (Como fazer): O sistema verifica de forma automática se o empregado
possui os requisitos para receber o reembolso do benefício de auxílio educação.
Se o empregado for elegível o sistema gera de forma automática o documento
financeiro para pagamento, o número de protocolo e envia e-mail de confirmação
ao empregado, que deverá imprimir a AP e anexar o comprovante de pagamento e
entregar o documento físico na CORFI.
d) Responsável (Quem faz): Sistema de RH.
e) Competência: N.A.
f) Produto: Elegibilidade verificada.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:
 Acordo Coletivo de Trabalho - ACT
105

GERENCIAMENTO DE PROCESSOS DE NEGÓ
Registro e Análise de Melhorias do Processo (T
Gestão de Recursos Humanos
 PO 032 – Auxílio Educação.
 PO 068 – Benefícios.
i) Infraestrutura e Recurso: Sistema de RH, Portal do Colaborador. Módulo Protocolo
e MS Office.
5.4.3.9. Atividade 28 – Anexar Certificado de Frequência e de Aprovação
a) Descrição (O que fazer): Anexar certificado de frequência e de aprovação.
b) Entrada: Certificado.
c) Regra (Como fazer): O empregado acessa o Portal do Colaborador e anexa o
certificado de frequência e de aprovação à solicitação de auxílio educação.
Para garantir a continuidade de reembolso, o empregado deverá comprovar
frequência acima de 75% (setenta e cinco por cento) nas aulas e aprovação final no
curso realizado, mediante a entrega do certificado de frequência e aprovação na
etapa correspondente.
d) Responsável (Quem faz): Empregado.
e) Competência: Conhecimento das normas internas e no Portal do Colaborador.
f) Produto: Certificado de Frequência e de aprovação entregues.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:
 Acordo Coletivo de Trabalho;
 PO 031 – Auxílio Educação;
 PO 068 – Benefício.
i) Infraestrutura e Recurso: Intranet e Portal do Colaborador.
5.4.3.10.Atividade 29 – Validar Comprovante de Frequência e Aprovação
a) Descrição (O que fazer):
 Validar comprovante de frequência e aprovação;
 Arquivar solicitação do auxílio educação e certificados de frequência e de
aprovação.
b) Entrada:
 Formulário de Solicitação de auxílio educação.
 Certificado de Frequência e de Aprovação.
c) Regra (Como fazer): A CORH valida a documentação comprobatória de frequência
e aprovação e arquiva cópia na pasta funcional do empregado.
d) Responsável (Quem faz): CORH.
e) Competência: N.A.
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f) Produto: Documentação arquivada.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:
 Acordo Coletivo de Trabalho;
 PO 031 – Auxílio Educação;
 PO 068 – Benefício.
i) Infraestrutura e Recurso: N.A.
5.5. Avaliação Individual de Desempenho - AID
5.5.1. Contrato Anual de Desempenho
5.5.1.1. Atividade 01 – Informar data para Início da AID
a) Descrição (O que fazer): Informar data de início da AID e data limite para entrega
dos formulários de Contrato Anual de Desempenho.
b) Entrada: Calendário da AID
c) Regra (Como fazer): A CORH comunica por e-mail as datas de início e data limite
para entrega dos formulários de Contrato Anual de Desempenho, preenchidos e
validados pelos gestores.
d) Responsável (Quem faz): CORH.
e) Competência: Conhecimento das normas internas.
f) Produto: Comunicado.
g) Duração: Não identificado
h) Normativo:
 PO 043 – Avaliação Individual de Desempenho;
 Manual de Avaliação Individual de Desempenho para fins de Concessão de
Gratificação de Desempenho e Produtividade (GDP) e Promoção por Mérito.
i) Infraestrutura e Recurso: MS Office.
5.5.1.2. Atividade 02 – Estabelecer Metas Anuais
a) Descrição (O que fazer):
 Estabelecer metas estratégicas;
 Estabelecer metas táticas;
 Estabelecer metas operacionais.
b) Entrada: Planejamento Estratégico e Plano Anual de Trabalho.
c) Regra (Como fazer): A Diretoria Executiva formaliza no mínimo 4 e no máximo 6
metas estratégicas para cada uma de suas gerências ou assessorias. Os gerentes
desdobrarão suas metas para seus subordinados diretos, podendo acrescentar
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metas específicas, se for o caso, sempre respeitando o número mínimo de 4 e
máximo de 6. Por sua vez os coordenadores repetirão o processo para os
membros de sua equipe.
d) Responsável (Quem faz): Gestor (Diretor, Gerente ou Coordenador)
e) Competência: Conhecimento do Planejamento Estratégico, Plano Anual e normas
internas.
f) Produto: Metas estabelecidas.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:
 PO 043 – Avaliação Individual de Desempenho;
 Manual de Avaliação Individual de Desempenho para fins de Concessão de
Gratificação de Desempenho e Produtividade (GDP) e Promoção por Mérito;
 Planejamento Estratégico; e
 Plano Anual de Trabalho.
i) Infraestrutura e Recurso: MS Office.
5.5.1.3. Atividade 03 – Preencher Formulário de Contrato Anual de Desempenho
a) Descrição (O que fazer): Preencher formulário de Contrato Anual de Desempenho
conforme metas estratégicas, táticas e operacionais.
b) Entrada: Metas definidas.
c) Regra (Como fazer): O empregado preenche formulário de Contrato Anual de
Desempenho conforme metas (estratégicas, táticas e operacionais) estabelecidas
pelo Gestor.
d) Responsável (Quem faz): Gerente, Coordenador, Assessor ou Empregado.
e) Competência: Conhecimentos das normas internas.
f) Produto: Formulário de Contrato Anual de Desempenho.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:
 PO 043 – Avaliação Individual de Desempenho;
 Manual de Avaliação Individual de Desempenho para fins de Concessão de
Gratificação de Desempenho e Produtividade (GDP) e Promoção por Mérito.
i) Infraestrutura e Recurso: MS Office, Intranet.
5.5.1.4. Atividade 04 – Validar Contrato Anual de Desempenho
a) Descrição (O que fazer): Validar informações das entregas no formulário de
Contrato Anual de Desempenho e assinar formulário.
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b) Entrada: Formulário de Contrato Anual de Desempenho.
c) Regra (Como fazer): O Gestor valida as informações das entregas no formulário de
Contrato Anual de Desempenho e assina formulário.
d) Responsável (Quem faz): Gestor (DIREX, Gerente ou Coordenador).
e) Competência: Conhecimento das normas internas.
f) Produto: Contrato Anual de Desempenho assinado.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:
 PO 043 – Avaliação Individual de Desempenho;
 Manual de Avaliação Individual de Desempenho para fins de Concessão de
Gratificação de Desempenho e Produtividade (GDP) e Promoção por Mérito.
i) Infraestrutura e Recurso: N.A.
5.5.1.5. Atividade 05 – Encaminhar Contrato Anual de Desempenho
a) Descrição (O que fazer): Encaminhar Formulário de Contrato Anual de
Desempenho.
b) Entrada: Contrato Anual de Desempenho.
c) Regra (Como fazer): O empregado encaminha o Formulário de Contrato Anual de
Desempenho via Módulo de Protocolo do Sistema Integrado de Gestão à CORH.
d) Responsável (Quem faz): Empregado.
e) Competência: Conhecimento das normas internas e no Módulo Protocolo do
Sistema de Gestão.
f) Produto: Contrato Anual de Desempenho.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:
 PO 043 – Avaliação Individual de Desempenho;
 Manual de Avaliação Individual de Desempenho para fins de Concessão de
Gratificação de Desempenho e Produtividade (GDP) e Promoção por Mérito.
i) Infraestrutura e Recurso: SIG - Módulo Protocolo.
5.5.1.6. Atividade 06 – Verificar Contrato Anual de Desempenho
a) Descrição (O que fazer):
 Verificar pertinência das informações do Formulário de Contrato Anual de
Desempenho;
 Solicitar alteração, caso necessário;
 Solicitar autuação do processo.
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b) Entrada: Contrato Anual de Desempenho.
c) Regra (Como fazer): A CORH verifica a pertinência das informações das metas –
Desafio estratégico, Tipo de meta, Ferramenta de medição e Peso. Solicitar
autuação de processo à COSERV-Protocolo.
Caso seja encontrado algum ponto a ser alterado, a CORH avalia juntamente com o
empregado e este realiza a alteração necessária, colhe a assinatura do gestor e
encaminha à CORH.
d) Responsável (Quem faz): CORH.
e) Competência: Conhecimento das normas internas.
f) Produto: Contrato Anual de Desempenho verificado.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:
 PO 043 – Avaliação Individual de Desempenho;
 Manual de Avaliação Individual de Desempenho para fins de Concessão de
Gratificação de Desempenho e Produtividade (GDP) e Promoção por Mérito.
i) Infraestrutura e Recurso: MS Office, SIG - Módulo Protocolo.
5.5.2. Alinhamento das Metas
5.5.2.1. Atividade 07 – Propor Alteração das Entregas
a) Descrição (O que fazer): Propor alteração das entregas nos casos de mudança de
atribuições, na estratégia de ação da ABDI, na estrutura organizacional, extinção
de entregas e outras que se fizerem necessárias.
b) Entrada: Contrato Anual de Desempenho.
c) Regra (Como fazer): O empregado propõe alteração conforme necessidade, por
meio de formulário aditivo de meta ou prazo.
A revisão das entregas poderá ser a qualquer momento, desde que observada a
antecedência mínima de 2 (dois) meses, a contar do término do prazo para o
cumprimento da meta, ou na data limite de 30 de setembro, de cada ano para
aquelas com prazo de cumprimento estipulado para os meses de novembro ou
dezembro do mesmo ano.
A revisão deve acontecer no ato da comunicação da nova prioridade, mudança de
estratégia ou extinção de entrega pela DIREX, caso em que o Comitê de Gerentes
deve ser acionado.
Se a extinção se der após o mês de setembro, o empregado deve solicitar
alteração à CORH/GERGE para que o peso da entrega excluída seja distribuído para
as demais entregas.
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No caso de alteração de prazo que não altera a meta, a alteração pode ocorrer
sem a necessidade de convocação do Comitê de Gerentes, sendo necessária a
formalização da alteração no Formulário – Contrato Anual de Desempenho –
Aditivo (Prazo).
d) Responsável (Quem faz): Gerente, Coordenador, Assessor ou Empregado.
e) Competência: Conhecimento das normas internas.
f) Produto: Formulário Contrato Anual de Desempenho – Aditivo Meta ou Aditivo
Prazo.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:
 PO 043 – Avaliação Individual de Desempenho;
 Manual de Avaliação Individual de Desempenho para fins de Concessão de
Gratificação de Desempenho e Produtividade (GDP) e Promoção por Mérito.
i) Infraestrutura e Recurso: MS Office, Intranet.
5.5.2.2. Atividade 08 – Aprovar Alteração
a) Descrição (O que fazer): Aprovar alteração do Contrato Anual de Desempenho.
b) Entrada: Formulário Contrato Anual de Desempenho – Aditivo Meta ou Aditivo
Prazo.
c) Regra (Como fazer): O gestor analisa e aprova ou não a alteração proposta pelo
empregado e assina o formulário de Contrato Anual de Desempenho – Aditivo
Meta ou Aditivo Prazo.
d) Responsável (Quem faz): Gestor (DIREX, Gerente ou Coordenador).
e) Competência: Conhecimento das normas internas.
f) Produto: Contrato Anual de Desempenho – Aditivo Meta ou Aditivo Prazo.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:
 PO 043 – Avaliação Individual de Desempenho;
 Manual de Avaliação Individual de Desempenho para fins de Concessão de
Gratificação de Desempenho e Produtividade (GDP) e Promoção por Mérito.
i) Infraestrutura e Recurso: N.A.
5.5.2.3. Atividade 09 – Apresentar Alteração à CORH
a) Descrição (O que fazer): Apresentar à CORH alteração no Contrato Anual de
Desempenho.
b) Entrada: Contrato Anual de Desempenho – Aditivo Meta ou Aditivo Prazo.
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c) Regra (Como fazer): O empregado encaminha à CORH formulário de aditivo ao
Contrato Anual de Desempenho com as alterações e justificativas, por meio do
módulo Protocolo.
Obs.: A apresentação da alteração está sendo encaminhada em desconformidade
com o normativo, que indica o encaminhamento para a GERGE.
d) Responsável (Quem faz): Empregado.
e) Competência: Conhecimento das normas internas.
f) Produto: Contrato Anual de Desempenho – Aditivo Meta ou Aditivo Prazo.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:
 PO 043 – Avaliação Individual de Desempenho;
 Manual de Avaliação Individual de Desempenho para fins de Concessão de
Gratificação de Desempenho e Produtividade (GDP) e Promoção por Mérito.
i) Infraestrutura e Recurso: SIG - Módulo Protocolo.
5.5.2.4. Atividade 10 – Convocar Comitê de Gerentes
a) Descrição (O que fazer): Convocar reunião do Comitê de Gerentes.
b) Entrada: Proposta de alteração nos Contratos Anuais de Desempenho.
c) Regra (Como fazer): A CORH convoca por e-mail reunião do Comitê de Gerentes
para deliberação das propostas de alteração nas metas dos Contratos Anuais de
Desempenho apresentadas pelos empregados.
Obs.:

A

convocação

do

Comitê

de

Gerentes

está

acontecendo

em

desconformidade com o normativo, que indica o responsável pela convocação é a
GERGE.
d) Responsável (Quem faz): CORH.
e) Competência: Conhecimento das normas internas.
f) Produto: Convocação.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:
 PO 043 – Avaliação Individual de Desempenho;
 Manual de Avaliação Individual de Desempenho para fins de Concessão de
Gratificação de Desempenho e Produtividade (GDP) e Promoção por Mérito.
i) Infraestrutura e Recurso: MS Office.
5.5.2.5. Atividade 11 – Deliberar sobre Alteração
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a) Descrição (O que fazer): Aprovar ou não as alterações nos Contratos Anuais de
Desempenho.
b) Entrada: Contrato Anual de Desempenho – Aditivo Meta.
c)

Regra (Como fazer): As propostas de alteração são avaliadas e as decisões serão
tomadas com base nos votos da maioria simples, cabendo ao presidente decidir no
caso de eventual empate.
O Comitê de Gerentes se reunirá ordinariamente, sempre na última semana do
mês de setembro, com vistas a avaliar eventuais necessidades de revisão de
metas.
Extraordinariamente, o Comitê de Gerentes poderá ser convocado para deliberar
sobre a revisão de metas que não podem aguardar a reunião ordinária.

d) Responsável (Quem faz): Comitê de Gerentes.
e) Competência: Conhecimento das normas internas.
f)

Produto: Contrato Anual de Desempenho – Aditivo Meta aprovados.

g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:
 PO 043 – Avaliação Individual de Desempenho;
 Manual de Avaliação Individual de Desempenho para fins de Concessão de
Gratificação de Desempenho e Produtividade (GDP) e Promoção por Mérito.
i)

Infraestrutura e Recurso: N.A.

5.5.2.6. Atividade 12 – Anexar Aditivo ao Contrato
a) Descrição (O que fazer): Anexar aditivo meta ou aditivo prazo ao processo do
Contrato Anual de Desempenho.
b) Entrada: Contrato Anual de Desempenho – Aditivo Meta ou Aditivo Prazo.
c) Regra (Como fazer): A CORH anexa ao processo do Contrato Anual de
Desempenho os aditivos aprovados pelo comitê de Gerentes, por meio do Módulo
Protocolo.
d) Responsável (Quem faz): CORH.
e) Competência: Conhecimento das normas internas.
f) Produto: Contrato Anual de Desempenho aditivado.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:
 PO 043 – Avaliação Individual de Desempenho;
 Manual de Avaliação Individual de Desempenho para fins de Concessão de
Gratificação de Desempenho e Produtividade (GDP) e Promoção por Mérito.
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i) Infraestrutura e Recurso: MS Office, Módulo Protocolo.
5.5.3. Avaliação Anual
5.5.3.1. Atividade 13 – Devolver Processo do Contrato Anual de Desempenho
a) Descrição (O que fazer): Devolver Processo do Contrato Anual de Desempenho aos
empregados.
b) Entrada: Processo do Contrato Anual de Desempenho
c) Regra (Como fazer):

A CORH devolve os processos de Contrato Anual de

Desempenho, pelo Módulo Protocolo aos empregados para juntada dos
comprovantes de cumprimento das metas.
d) Responsável (Quem faz): CORH.
e) Competência: Conhecimento das normas internas.
f) Produto: Processo do Contrato Anual de Desempenho encaminhado.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:
 PO 043 – Avaliação Individual de Desempenho;
 Manual de Avaliação Individual de Desempenho para fins de Concessão de
Gratificação de Desempenho e Produtividade (GDP) e Promoção por Mérito.
i) Infraestrutura e Recurso: SIG - Módulo Protocolo.
5.5.3.2. Atividade 14 - Consolidar Comprovação das Entregas
a) Descrição (O que fazer): Consolidar as informações para comprovação das
entregas e pactuadas.
b) Entrada: Processo do Contrato Anual de Desempenho.
c) Regra (Como fazer): O empregado anexa ao Processo do Contrato Anual de
Desempenho relatório de realização das metas e os comprovantes de
cumprimento das entregas, e encaminha ao gestor para validação.
No caso de cumprimento parcial da entrega o empregado justifica o não
cumprimento e reduz o peso da entrega em 50%.
d) Responsável (Quem faz): Empregado.
e) Competência: Conhecimento das normas internas.
f) Produto: Processo do Contrato Anual de Desempenho com comprovantes das
entregas.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:
 PO 043 – Avaliação Individual de Desempenho;
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 Manual de Avaliação Individual de Desempenho para fins de Concessão de
Gratificação de Desempenho e Produtividade (GDP) e Promoção por Mérito.
i) Infraestrutura e Recurso: MS Office.
5.5.3.3. Atividade 15 – Validar Metas
a) Descrição (O que fazer):
 Validar o cumprimento das metas
 Manifestar sobre cumprimento parcial das metas;
 Assinar a Declaração de Desempenho.
b) Entrada: Processo do Contrato Anual de Desempenho com comprovantes das
metas.
c) Regra (Como fazer): O gestor avalia o cumprimento das metas pactuadas
analisando os documentos de comprovação, preenche o percentual de realização
e assina a Declaração de Desempenho que consta no formulário de Contrato Anual
de Desempenho – Resultado Final das metas/Ações.
No caso de cumprimento parcial da meta, o gestor deve se manifestar sobre o
aceite do cumprimento parcial por meio memorando.
d) Responsável (Quem faz): Gestor.
e) Competência: Conhecimento das normas internas.
f) Produto: Processo do Contrato Anual de Desempenho com comprovantes das
entregas e Declaração de Desempenho assinada.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:
 PO 043 – Avaliação Individual de Desempenho;
 Manual de Avaliação Individual de Desempenho para fins de Concessão de
Gratificação de Desempenho e Produtividade (GDP) e Promoção por Mérito.
i) Infraestrutura e Recurso: N.A.
5.5.3.4. Atividade 16 – Entregar Processo
a) Descrição (O que fazer): Entregar processo do Contrato Anual de Desempenho
com comprovantes das entregas e Declaração de Desempenho.
b) Entrada: Processo do Contrato Anual de Desempenho com comprovantes das
entregas e Declaração de Desempenho.
c) Regra (Como fazer): O empregado encaminha por meio do Módulo Protocolo à
CORH o processo do Contrato Anual de Desempenho com comprovantes das

115

GERENCIAMENTO DE PROCESSOS DE NEGÓ
Registro e Análise de Melhorias do Processo (T
Gestão de Recursos Humanos
entregas e Declaração de Desempenho dentro do prazo estabelecido para entrega
da AID.
d) Responsável (Quem faz): Empregado.
e) Competência: Conhecimento das normas internas.
f) Produto: Processo do Contrato Anual de Desempenho entregue.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:
 PO 043 – Avaliação Individual de Desempenho;
 Manual de Avaliação Individual de Desempenho para fins de Concessão de
Gratificação de Desempenho e Produtividade (GDP) e Promoção por Mérito.
i) Infraestrutura e Recurso: SIG - Módulo Protocolo.
5.5.3.5. Atividade 17 – Encaminhar Processo à Auditoria
a) Descrição (O que fazer): Encaminhar processo à Gerência de Auditoria para
análise.
b) Entrada: Processo do Contrato Anual de Desempenho.
c) Regra (Como fazer): A CORH encaminha os processos para a GEAUD, para análise
das informações de cumprimento das metas pactuadas.
d) Responsável (Quem faz): CORH
e) Competência: Conhecimento das normas internas.
f) Produto: Processo do Contrato Anual de Desempenho.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:
 PO 043 – Avaliação Individual de Desempenho;
 Manual de Avaliação Individual de Desempenho para fins de Concessão de
Gratificação de Desempenho e Produtividade (GDP) e Promoção por Mérito.
i) Infraestrutura e Recurso: SIG- Módulo Protocolo.
5.5.3.6. Atividade 18 – Avaliar Processo
a) Descrição (O que fazer): Avaliar conformidade do cumprimento das metas
pactuadas.
b) Entrada: Processo do Contrato Anual de Desempenho.
c) Regra (Como fazer): A Auditoria interna da ABDI analisa a conformidade do
cumprimento das metas pactuadas, os comprovantes, percentual do resultado.
A Auditoria poderá alterar os percentuais de execução das entregas se entender
que a meta não foi cumprida conforme declarado no Contrato.
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Os Contratos com metas cumpridas de forma parcial são encaminhadas à DIREX
para análise da justificativa.
d) Responsável (Quem faz): GEAUD.
e) Competência: Conhecimento das normas internas.
f) Produto: Processo do Contrato Anual de Desempenho avaliado.
g) Duração: Não Identificado.
h) Normativo:
 PO 043 – Avaliação Individual de Desempenho;
 Manual de Avaliação Individual de Desempenho para fins de Concessão de
Gratificação de Desempenho e Produtividade (GDP) e Promoção por Mérito.
i) Infraestrutura e Recurso: SIG- Módulo Protocolo.
5.5.3.7. Atividade 19 – Aprovar Cumprimento Parcial
a) Descrição (O que fazer): Analisar a justificativa para o cumprimento parcial e
deliberar.
b) Entrada: Processo do Contrato Anual de Desempenho.
c) Regra (Como fazer): A DIREX analisa a justificativa apresentada e delibera se aceita
ou não o cumprimento parcial da meta.
Se a justificativa for aceita o peso da meta será reduzida a 50%.
Se a justificativa não for aceita a meta será considerada como não cumprida.
d) Responsável (Quem faz): DIREX.
e) Competência: Conhecimento das normas internas.
f) Produto: Justificativa aceita ou não.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:
 PO 043 – Avaliação Individual de Desempenho;
 Manual de Avaliação Individual de Desempenho para fins de Concessão de
Gratificação de Desempenho e Produtividade (GDP) e Promoção por Mérito.
i) Infraestrutura e Recurso: N.A.
5.5.4. Avaliação de Prontidão e Performance
5.5.4.1. Atividade 20 – Definir Pares para Avaliação
a) Descrição (O que fazer): Definir os pares para avaliação de Prontidão.
b) Entrada: Relação de empregados.
c)

Regra (Como fazer): A CORH no mês de outubro define os pares para cada
empregado e registra os pares no Sistema de Gestão do RH - Avaliação.
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d) Responsável (Quem faz): CORH.
e) Competência: Conhecimentos das regras internas.
f)

Produto: Relação de pares registrado no Sistema de Gestão do RH - Avaliação.

g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:
 PO 043 – Avaliação Individual de Desempenho;
 Manual de Avaliação Individual de Desempenho para fins de Concessão de
Gratificação de Desempenho e Produtividade (GDP) e Promoção por Mérito.
i)

Infraestrutura e Recurso: Sistema de RH.

5.5.4.2. Atividade 21 – Informar Data para Avalições
a) Descrição (O que fazer): Informar data de início e data limite para avaliação de
Prontidão e Performance dos pares.
b) Entrada: Calendário de Avaliação de Prontidão e Performance.
c) Regra (Como fazer): A CORH informará por meio de e-mail as datas de início e fim
para avaliação de Prontidão pelos pares e de Performance pelos Gestores.
d) Responsável (Quem faz): CORH.
e) Competência: Conhecimento das normas internas.
f) Produto: Comunicado com Calendário de Avaliação de Prontidão e Performance.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:
 PO 043 – Avaliação Individual de Desempenho;
 Manual de Avaliação Individual de Desempenho para fins de Concessão de
Gratificação de Desempenho e Produtividade (GDP) e Promoção por Mérito.
i) Infraestrutura e Recurso: MS Office.
5.5.4.3. Atividade 22 – Realizar Avaliação de Prontidão e Performance
a) Descrição (O que fazer):
 Avaliar os pares e/ou gestores;
 Avaliar subordinados.
b) Entrada: Relação de pares.
c) Regra (Como fazer): O avaliador (gestor ou empregado) analisa se possui
conhecimento suficiente para avaliar o par indicado pela CORH. Caso entenda não
ter condições de avaliar, poderá recusar a indicação.
O avaliador avalia o par utilizando os critérios descritos no formulário sistêmico.
d) Responsável (Quem faz): Avaliador (gestor ou empregado)
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e) Competência: Conhecimento das normas internas e do Sistema de Gestão de RH.
f) Produto: Formulário sistêmico preenchido.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:
 PO 043 – Avaliação Individual de Desempenho;
 Manual de Avaliação Individual de Desempenho para fins de Concessão de
Gratificação de Desempenho e Produtividade (GDP) e Promoção por Mérito.
i) Infraestrutura e Recurso: Sistema de RH.
5.5.4.4. Atividade 23 – Cadastrar Notas no Sistema de RH
a) Descrição (O que fazer):
 Cadastrar notas das entregas.
 Conferir o cálculo do score de performance, juntamente com os valores da
prontidão técnica.
b) Entrada:
 Resultado das avaliações;
 Valores das entregas.
c) Regra (Como fazer): A CORH cadastra no Sistema de RH – Módulo Avaliação –
Entregas, as notas da AID dos empregados.
Confere com planilha interna as notas das avaliações de prontidão e performance
calculada no sistema.
d) Responsável (Quem faz): CORH.
e) Competência: Conhecimentos das normas internas e do sistema de RH.
f) Produto: Notas conferidas.
g) Duração: Não identificadas.
h) Normativo:
 PO 043 – Avaliação Individual de Desempenho;
 Manual de Avaliação Individual de Desempenho para fins de Concessão de
Gratificação de Desempenho e Produtividade (GDP) e Promoção por Mérito.
i) Infraestrutura e Recurso: MS Office, Sistema de RH.
5.5.4.5. Atividade 24 – Calcular GDP
a) Descrição (O que fazer): Calcular os valores da GDP de cada empregado.
b) Entrada: Notas da entrega.
c) Regra (Como fazer): A CORH gera cálculo da GDP pelo sistema, no módulo
Avaliação.
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d) Responsável (Quem faz): CORH
e) Competência: Conhecimento do sistema de RH.
f) Produto: Percentual a ser pago.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:
 PO 043 – Avaliação Individual de Desempenho;
 Manual de Avaliação Individual de Desempenho para fins de Concessão de
Gratificação de Desempenho e Produtividade (GDP) e Promoção por Mérito.
i) Infraestrutura e Recurso: Sistema de RH.
5.5.4.6. Atividade 25 – Integrar a GDP na Folha de Pagamento
a) Descrição (O que fazer): Integrar o valor da GDP na folha de pagamento.
b) Entrada: Valor da GDP.
c)

Regra (Como fazer): A CORH integra na folha de pagamento os valores da GDP de
cada empregado.

d) Responsável (Quem faz): CORH
e) Competência: Conhecimento das normas internas e do Sistema de RH.
f)

Produto: Valor da GDP a ser paga em folha.

g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:
 PO 043 – Avaliação Individual de Desempenho;
 Manual de Avaliação Individual de Desempenho para fins de Concessão de
Gratificação de Desempenho e Produtividade (GDP) e Promoção por Mérito.
i)

Infraestrutura e Recurso: Sistema de RH.

5.6. Promoção Horizontal
5.6.1. Atividade 01 – Informar Disponibilidade Orçamentária
a) Descrição (O que fazer): Informar à CORH a disponibilidade de recursos para as
promoções horizontais no exercício.
b) Entrada: Previsão orçamentária para promoções de empregados.
c) Regra (Como fazer): A CPLAN informa à CORH a disponibilidade de recursos para as
promoções horizontais no exercício até o dia 20 de janeiro de cada exercício.
Os recursos serão assegurados para a concessão das promoções por antiguidade,
sendo o saldo alocado para concessão das promoções por merecimento.
d) Responsável (Quem faz): CPLAN.
e) Competência: Conhecimentos técnicos de orçamento.
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f) Produto: Memorando com informação dos recursos disponíveis.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:
 PO 066 – Promoção Horizontal;
 Plano de Cargos e Salários;
 Manual de Avaliação Individual de Desempenho para fins de Concessão de
Gratificação de Desempenho e Produtividade (GDP) e Promoção por Mérito.
i) Infraestrutura e Recurso: MS Office, SIG - Módulo Protocolo.
5.6.2. Promoção por Antiguidade
5.6.2.1. Atividade 02 – Levantar Relação de Promovido por Antiguidade
a) Descrição (O que fazer): Levantar relação de empregado a ser promovido por
antiguidade no exercício.
b) Entrada: Cadastro dos empregados na Planilha de promoções.
c)

Regra (Como fazer): O Sistema de RH controla quem são os empregados
habilitados para promoção e que completam três anos de exercício na carreira
sem movimentação, envia e-mail de alerta à CORH para providenciar a efetivação
da promoção horizontal. As promoções serão deliberadas pela Diretoria Executiva
uma única vez em cada exercício, conforme disponibilidade de recursos a serem
alocados para tal finalidade no orçamento para as promoções.

d) Responsável (Quem faz): CORH/DIREX.
e) Competência: Conhecimento das normas internas.
f)

Produto: Relação

g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:


PO 066 – Promoção Horizontal;



Plano de Cargos e Salários;



Manual de Avaliação Individual de Desempenho para fins de Concessão de
Gratificação de Desempenho e Produtividade (GDP) e Promoção por Mérito.

i)

Infraestrutura e Recurso: MS Office.

5.6.2.2. Atividade 03 – Notificar Empregado
a) Descrição (O que fazer): Notificar empregado sobre o direito a promoção por
antiguidade.
b) Entrada: Relação de empregados habilitados para promoção por antiguidade.
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c) Regra (Como fazer): A CORH encaminha e-mail de notificação da promoção por
antiguidade no mês de sua concessão.
d) Responsável (Quem faz): CORH.
e) Competência: Conhecimento das normas internas.
f) Produto: Empregado notificado.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:


PO 066 – Promoção Horizontal;



Plano de Cargos e Salários;



Manual de Avaliação Individual de Desempenho para fins de Concessão de
Gratificação de Desempenho e Produtividade (GDP) e Promoção por Mérito.

i) Infraestrutura e Recurso: MS Office.
5.6.2.3. Atividade 04 – Ajustar Cadastro
a) Descrição (O que fazer): Ajustar cadastro do empregado promovido.
b) Entrada: Notificação de promoção por antiguidade.
c) Regra (Como fazer): A CORH ajusta o cadastro do empregado promovido no novo
nível e/ou padrão da carreira e o valor do salário no Sistema de RH - Dossiê.
d) Responsável (Quem faz): CORH.
e) Competência: Conhecimentos das normas internas e no Sistema de RH.
f) Produto: Cadastro atualizado.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:


PO 066 – Promoção Horizontal;



Plano de Cargos e Salários;



Manual de Avaliação Individual de Desempenho para fins de Concessão de
Gratificação de Desempenho e Produtividade (GDP) e Promoção por Mérito.

i) Infraestrutura e Recurso: Sistema de RH.
5.7. Promoção por Mérito
5.7.1. Atividade 05 – Ranquear Elegíveis
a) Descrição (O que fazer): Determinar posição dos elegíveis à promoção por
merecimento.
b) Entrada: Valor do Índice de Promoção por Mérito (IPM) dos elegíveis.
c) Regra (Como fazer): A CORH relaciona os elegíveis ranqueando pela nota do Índice
de Promoção por Mérito (IPM).
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A Promoção por Mérito será realizada com base no resultado das avaliações de
Prontidão, Performance e Entrega. O Índice de Promoção por Mérito (IPM) é
calculado através dos scores do nível de Prontidão, do nível de Performance e do
nível de Entrega, conforme descrito no Manual de AID.
d) Responsável (Quem faz): CORH.
e) Competência: Conhecimento das normas internas.
f) Produto: Relação de empregados elegíveis ranqueados.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:


PO 066 – Promoção Horizontal;



Plano de Cargos e Salários;



Manual de Avaliação Individual de Desempenho para fins de Concessão de
Gratificação de Desempenho e Produtividade (GDP) e Promoção por Mérito.

i) Infraestrutura e Recurso: MS Office, Sistema de RH.
5.7.2. Atividade 06 – Definir Distribuição do Orçamento
a) Descrição (O que fazer):


Calcular a quantidade possível de promoções por mérito para o exercício;



Definir lista dos promovidos.

b) Entrada:


Previsão orçamentária para promoção por mérito;



Relação de empregados elegíveis ranqueados.

c) Regra (Como fazer): A CORH juntamente com a CPLAN calcula a quantidade
possível de promoções para o exercício utilizando os valores aproximados e
respeitando a proporcionalidade entre as funções genéricas, e os recursos
disponibilizados.
A Promoção por Mérito será concedida mediante a classificação dentro do
número de promoções disponíveis por função genérica e acontecerão no 1° dia de
outubro de cada exercício, em que os empregados promovidos serão posicionados
no Padrão seguinte do mesmo nível ou para o primeiro Padrão do Nível
imediatamente superior.
No caso de empate na classificação para a promoção, terá preferência o
empregado que contar com maior tempo de serviço na ABDI e, persistindo o
empate, aquele que tiver maior idade.
d) Responsável (Quem faz): CORH e CPLAN.
e) Competência: Conhecimentos das normas internas.
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f) Produto: Relação de empregados promovidos por mérito.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:


PO 066 – Promoção Horizontal;



Plano de Cargos e Salários;



Manual de Avaliação Individual de Desempenho para fins de Concessão de
Gratificação de Desempenho e Produtividade (GDP) e Promoção por Mérito.

i) Infraestrutura e Recurso: MS Office.
5.7.3. Atividade 07 – Divulgar Promovidos
a) Descrição (O que fazer):


Elaborar comunicado;



Encaminhar comunicado para DIREX publicar.

b) Entrada: Relação de empregados promovidos por mérito.
c)

Regra (Como fazer): A CORH elabora até o dia 31 de agosto de cada ano,
comunicado a ser expedido pela DIREX informando o número de promoções
disponibilizadas para cada função genérica e os cálculos utilizados para definição
dos empregados a serem promovidos por mérito no exercício.

d) Responsável (Quem faz): CORH.
e) Competência: Conhecimentos das normas internas.
f)

Produto: Comunicado de promoção por mérito.

g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:


O 066 – Promoção Horizontal;



Plano de Cargos e Salários;



Manual de Avaliação Individual de Desempenho para fins de Concessão de
Gratificação de Desempenho e Produtividade (GDP) e Promoção por Mérito.

i)

Infraestrutura e Recurso: MS Office.

5.7.4. Atividade 08 – Publicar Relação de Promovidos
a) Descrição (O que fazer): Publicar na intranet relação de promovidos por mérito.
b) Entrada: Relação de promovidos por mérito.
c) Regra (Como fazer): A CORH publica na intranet e envia e-mail à equipe ABDI até o
dia 15 de setembro de cada ano a relação de empregados promovidos por mérito.
d) Responsável (Quem faz): CORH.
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e) Competência: Conhecimentos dos normativos internos e de operacionalização da
intranet.
f) Produto: Relação de promovidos publicada.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:


O 066 – Promoção Horizontal;



Plano de Cargos e Salários;



Manual de Avaliação Individual de Desempenho para fins de Concessão de
Gratificação de Desempenho e Produtividade (GDP) e Promoção por Mérito.

i) Infraestrutura e Recurso: Intranet, MS Office.
5.7.5. Atividade 09 – Ajustar Cadastro
a) Descrição (O que fazer): Ajustar cadastro do empregado promovido.
b) Entrada: Notificação de promoção por antiguidade.
c) Regra (Como fazer): A CORH ajusta o cadastro do empregado promovido no novo
nível e/ou padrão da carreira e o valor do salário no Sistema de RH - Dossiê.
d) Responsável (Quem faz): CORH.
e) Competência: Conhecimentos das normas internas e no Sistema de RH.
f) Produto: Cadastro atualizado.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:


PO 066 – Promoção Horizontal;



Plano de Cargos e Salários;



Manual de Avaliação Individual de Desempenho para fins de Concessão de
Gratificação de Desempenho e Produtividade (GDP) e Promoção por Mérito.

i) Infraestrutura e Recurso: Sistema de RH.
5.8. Despesa com Pessoal
5.8.1. Atividade 01 – Calcular Adiantamento de Salário
a) Descrição (O que fazer):
 Calcular valores do adiantamento salarial;
 Conferir valor.
b) Entrada: Cadastro do empregado.
c)

Regra (Como fazer): A CORH acessa o Sistema de RH módulo Pagamento –
“Competência”, seleciona ou cria o mês de competência, cria a folha de
adiantamento e calcula os valores do adiantamento salarial.
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O adiantamento de 30% do salário é pago no último dia útil da 1ª quinzena de cada
mês. Não haverá pagamento do adiantamento no mês em que o empregado
usufruir das férias.
d) Responsável (Quem faz): CORH.
e) Competência: Conhecimentos das normas internas, normas trabalhistas e no
Sistema de RH.
f)

Produto: Folha de adiantamento salarial.

g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: PO 029 – Adiantamento Salarial.
i)

Infraestrutura e Recurso: Sistema de RH.

5.8.2. Atividade 02 – Conferir valores
a) Descrição (O que fazer): Conferir valores do adiantamento.
b) Entrada:

c)



Folha de Adiantamento;



Relatório de adiantamento – planilha de controle interno.

Regra (Como fazer): A CORH imprime a folha de adiantamento e confere os valores.

d) Responsável (Quem faz): CORH.
e) Competência: Conhecimento das normas trabalhista e normas internas.
f)

Produto: Valores conferidos.

g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: PO 029 – Adiantamento Salarial.
i)

Infraestrutura e Recurso: MS Office, SIG RH.

5.8.3. Atividade 03 – Registrar Lançamentos no Gerenciador dos Bancos
a) Descrição (O que fazer): Registrar pagamentos do adiantamento salarial no
gerenciador financeiro dos Bancos.
b) Entrada: Folha de adiantamento.
c)

Regra (Como fazer): A CORH acessa o gerenciador financeiro dos bancos e registra
os pagamentos por empregado.
Informa à CORFI para efetivação do pagamento.

d) Responsável (Quem faz): CORH.
e) Competência: Conhecimento do gerenciador financeiro do banco.
f)

Produto: Registro dos pagamentos.

g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: N.A.
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i)

Infraestrutura e Recurso: Internet, Sistema dos bancos.

5.8.4. Atividade 04 – Integrar Adiantamento Salarial
a) Descrição (O que fazer): Integrar o adiantamento salarial entre os Sistema de RH
com o Módulo Financeiro.
b) Entrada: Folha de Adiantamento Salarial.
c)

Regra (Como fazer): A CORH integra os valores a serem pagos por meio do Sistema
de RH - Módulo Pagamento “Integração Corporativa”, seleciona na carga
“Financeiras” o mês de competência e após seleciona “Documentos” (Líquido Folha de adiantamento de salário – BB ou CEF), efetivando assim a integração ao
Módulo Financeiro. É informado o número do documento financeiro à CORFI para
efetivação da baixa do pagamento.

d) Responsável (Quem faz): CORH.
e) Competência: Conhecimento do Sistema de RH.
f)

Produto: Autorização de Pagamento (FP).

g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: Não identificado.
i)

Infraestrutura e Recurso: Sistema de RH.

5.8.5. Atividade 05 – Calcular 1ª Parcela da Gratificação Natalina
a) Descrição (O que fazer): Calcular 1ª Parcela da gratificação natalina.
b) Entrada:

c)



Valor do salário bruto;



Planilha de acompanhamento interno.

Regra (Como fazer): A CORH calcula o valor da 1ª parcela da gratificação natalina
por meio Módulo Pagamento – “Competência”, onde deve ser selecionado o mês de
competência, criação da folha de adiantamento de gratificação natalina e calculado
os valores a serem pagos.
A cada mês a CORH verifica se existe empregado que gozará férias, e se optou em
receber a primeira parcela da gratificação natalina ao ensejo de férias. Neste caso a
CORH lança na folha de férias o valor referente à gratificação natalina.
Obs.: O cálculo da primeira parcela de gratificação natalina não gera incidências
sobre o INSS e imposto de renda, gerando incidência apenas ao FGTS.

d) Responsável (Quem faz): CORH.
e) Competência: Conhecimento das normas internas e no Sistema de RH.
f)

Produto: 1ª Parcela da gratificação natalina paga.
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g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:

i)



Acordo Coletivo de Trabalho.



PO 033 – Adiantamento de Gratificação Natalina.

Infraestrutura e Recurso: Sistema de RH.

5.8.6. Atividade 06 – Calcular 2ª Parcela da Gratificação Natalina
a) Descrição (O que fazer): Calcular a 2ª Parcela da gratificação natalina.
b) Entrada:

c)



Valor do salário bruto;



Valor da primeira parcela da gratificação natalina.

Regra (Como fazer): Até o dia 20 de dezembro, a CORH calcula a segunda parcela da
gratificação natalina com base na remuneração devida no mês, deduzindo o valor
total adiantado da primeira parcela da gratificação natalina, por meio do módulo
Pagamento – “Competência”, do Sistema de RH.
Obs.: O cálculo da segunda parcela de gratificação natalina gerará incidências sobre
o INSS, imposto de renda e FGTS.

d) Responsável (Quem faz): CORH.
e) Competência: Conhecimento das normas internas, nas normas trabalhistas e no
Sistema de RH.
f)

Produto: Folha Gratificação Natalina.

g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:

i)



Acordo Coletivo de Trabalho.



PO 033 – Adiantamento de Gratificação Natalina.

Infraestrutura e Recurso: Sistema de RH.

5.8.7. Atividade 07 – Calcular Férias
a) Descrição (O que fazer): Calcular férias a serem pagas.
b) Entrada: Solicitação de férias.
c) Regra (Como fazer): A CORH cadastra as férias do empregado no Módulo
Pagamento – “Competência”, cria ou seleciona o mês de competência e cria a folha
de férias, criando também o período de cada féria concedida aos empregados.
Na funcionalidade “Férias” é selecionada a competência e o empregado, e o sistema
calcula os valores automaticamente.
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No caso de o empregado ter optado por receber a primeira parcela da gratificação
natalina ao ensejo de férias, a CORH lança na folha de férias o valor referente à
gratificação natalina. A CORH gera o recibo de férias pelo sistema e providencia a
assinatura do empregado e da CORH, e encaminha para a CORFI para pagamento.
d) Responsável (Quem faz): CORH.
e) Competência: Conhecimentos das normas internas, das normas trabalhistas e do
Sistema de RH.
f) Produto: Recibo de férias.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:


Consolidação das Leis do Trabalho – CLT;



Acordo Coletivo de Trabalho;



PO 014 – Férias.

i) Infraestrutura e Recurso: Sistema de RH.
5.8.8. Atividade 08 – Calcular Valor do Benefício Auxílio Alimentação e/ou Refeição
a) Descrição (O que fazer):


Calcular valor do benefício a ser creditado.



Solicitar crédito nos cartões.

b) Entrada: Relação de beneficiário com indicação dos percentuais para cada tipo de
auxílio.
c) Regra (Como fazer): A CORH acessa a funcionalidade Benefício, calcula o valor a ser
creditado para cada empregado de acordo com a opção por tipo de auxílio e
percentual.
A CORH acessa o sistema da administradora e efetiva a compra dos créditos
conforme os cálculos apresentados, em até três dias antes da efetivação do crédito.
d) Responsável (Quem faz): CORH.
e) Competência: Conhecimento das normas internas.
f) Produto: Solicitação de crédito.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:


Acordo Coletivo de Trabalho.



PO 044 – Admissão de Pessoal.



PO 068 – Benefícios.

i) Infraestrutura e Recurso: MS Office, Site da Administradora.
129

GERENCIAMENTO DE PROCESSOS DE NEGÓ
Registro e Análise de Melhorias do Processo (T
Gestão de Recursos Humanos
5.8.9. Atividade 09 – Encaminhar Nota fiscal para Pagamento
a) Descrição (O que fazer):


Receber nota fiscal;



Conferir valor com o solicitado para crédito;



Encaminhar para pagamento.

b) Entrada:


Nota fiscal;



Planilha de valores solicitados para crédito.

c) Regra (Como fazer): A CORH retira a nota fiscal no site da administradora do
benefício, confere com os valores do sistema utilizado para solicitação de crédito
nos cartões, inclui de forma manual no sistema os créditos e débitos relativos ao
pagamento de 2ª via de cartão ou outros créditos, se for o necessário. Estando o
valor correto atesta a nota fiscal e a encaminha para pagamento. No caso de o valor
não estar correto, é solicitado a correção à empresa contratada.
d) Responsável (Quem faz): CORH.
e) Competência: Conhecimentos das cláusulas do contrato.
f) Produto: Nota fiscal encaminhada para pagamento.
g) Duração: Não identificada.
h) Normativo: PO 072 – Contratação de Bens e Serviços.
i) Infraestrutura e Recurso: SIG – Módulo Protocolo.
5.8.10. Atividade 10 – Calcular Valor do Auxílio Transporte
a) Descrição (O que fazer): Calcular valor do benefício a ser creditado.
b) Entrada:


Planilha de Vale Transporte - Relação de beneficiários;



Quantidade de dias trabalhados.

c) Regra (Como fazer): Mensalmente a CORH acessa a funcionalidade de Benefícios e
calcula o valor a ser creditado nos cartões de vale transporte dos beneficiários
conforme quantidade de dias a serem trabalhados, observando os feriados, tipo de
transporte e itinerário, inclui manualmente as faltas não justificadas e férias se for o
caso. A CORH verifica os valores e efetiva a geração do documento financeiro.
d) Responsável (Quem faz): CORH.
e) Competência: Conhecimento das normas internas e trabalhistas.
f) Produto: Relação de valores a serem creditados.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:
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Acordo Coletivo de Trabalho.



PO 068 – Benefícios.

i) Infraestrutura e Recurso: Sistema de RH e SIG – Módulo Financeiro.
5.8.11. Atividade 11 – Solicitar Créditos para os Cartões de Vale Transporte
a) Descrição (O que fazer):


Solicitar créditos por beneficiários no site do DFTrans;



Gerar boleto para pagamento;



Encaminhar boleto para pagamento.

b) Entrada: Relação de valores a serem creditados.
c) Regra (Como fazer): Mensalmente a CORH acessa o site do DFTrans e cadastra o
valor a ser creditado para cada beneficiário. Gera o boleto para pagamento da
aquisição e encaminha à CORFI para pagamento por meio do Módulo Protocolo.
d) Responsável (Quem faz): CORH.
e) Competência: Conhecimento no sistema do DFTrans.
f) Produto: Credito efetivado.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:


Acordo Coletivo de Trabalho.



PO 068 – Benefícios.

i) Infraestrutura e Recurso: Sistema do DFTrans e SIG - Módulo Protocolo.
5.8.12. Atividade 12 – Calcular Valor da Assistência à Saúde
a) Descrição (O que fazer): Calcular valor a ser pago para o Plano de Assistência à
Saúde.
b) Entrada: Cadastro dos beneficiários.
c) Regra (Como fazer): A CORH calcula no Sistema de RH no momento do cálculo da
folha de pagamento o valor a ser pago para o Plano de Assistência à Saúde e o valor
a ser descontado do empregado.
d) Responsável (Quem faz): CORH.
e) Competência: Conhecimento do sistema de RH.
f) Produto: Valor a ser pago para Assistência à Saúde.
g) Duração: Não identificado
h) Normativo:


Acordo Coletivo de Trabalho.



PO 067 – Auxílios Saúde e Odontológico;
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PO 068 – Benefícios.

i) Infraestrutura e Recurso: Sistema de RH, MS Office.
5.8.13. Atividade 13 – Conferir Valor da Administradora do Plano de Saúde
a) Descrição (O que fazer): Conferir valores do plano de saúde apresentados pelas
administradoras do plano de assistência à saúde.
b) Entrada: Planilha de Plano de Saúde.
c) Regra (Como fazer): A CORH confere os valores apresentados pela administradora
do plano de saúde com os valores gerados no sistema de RH (folha de pagamento).
d) Responsável (Quem faz): CORH.
e) Competência: Conhecimento das cláusulas do contrato com administrado do plano
de saúde.
f) Produto: Valores conferidos.
g) Duração: Não identificada.
h) Normativo:


Acordo Coletivo de Trabalho.



PO 067 – Auxílios Saúde e Odontológico;



PO 068 – Benefícios.

i) Infraestrutura e Recurso: Sistema de RH, SIG - Módulo Protocolo.
5.8.14. Atividade 14 – Integrar Valor do Benefício Assistência à Saúde
a) Descrição (O que fazer): Integrar informação do benefício de assistência à saúde
com o módulo Financeiro.
b) Entrada: Valores do benefício de assistência à saúde.
c) Regra (Como fazer): A CORH integra a informação do benefício de assistência à
saúde com o Módulo Financeiro, por meio da funcionalidade Pagamento do Sistema
de RH. O Sistema gera de forma automática o documento financeiro de pagamento
e o número de protocolo, e encaminha a documentação física apresentada pela
administradora à CORFI para providenciar o pagamento.
d) Responsável (Quem faz): CORH
e) Competência: Conhecimento do Sistema de RH.
f) Produto:


Relação de valores para pagamento;



Documento Financeiro para pagamento (FP).

g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:
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Acordo Coletivo de Trabalho.



PO 067 – Auxílios Saúde e Odontológico;



PO 068 – Benefícios.

i) Infraestrutura e Recurso: Sistema de RH, SIG - Módulo Protocolo.
5.8.15. Atividade 15 – Verificar Valor da Administradora do Odontológico
a) Descrição (O que fazer):


Receber documentação para pagamento;



Conferir valores do plano de saúde apresentados pelas administradoras do
odontológico.

b) Entrada: Planilha do plano odontológico.
c) Regra (Como fazer): A administradora do plano odontológico encaminha arquivo em
planilha Excel com os valores cobrados (plano mensal, coparticipação), fatura e
boleto para pagamento.
A CORH confere os valores apresentados e inclui de forma manual no sistema os
créditos e débitos relativos a pagamentos e cancelamentos retroativos, se for o
necessário.
A CORH aciona o cálculo do benefício que será integrado com a Folha de Pagamento
e com o Financeiro para geração de documento para pagamento.
d) Responsável (Quem faz): CORH.
e) Competência: Conhecimento das cláusulas do contrato com administrado do plano
de saúde e do plano odontológico.
f) Produto: Valores conferidos.
g) Duração: Não identificada.
h) Normativo: N.A.
i) Infraestrutura e Recurso: Sistema de RH, SIG- Módulo Protocolo.
5.8.16. Atividade 16 – Integrar Valor do Benefício Assistência Odontológica
a) Descrição (O que fazer): Integrar informação do benefício de assistência
odontológica com o módulo de Folha de Pagamento e o Financeiro.
b) Entrada: Valores do benefício de assistência odontológica.
c) Regra (Como fazer): A CORH integra a informação do benefício de assistência
odontológica com a Folha de Pagamento e com o Módulo Financeiro. O Sistema
gera de forma automática o documento financeiro de pagamento e o número de
protocolo, e encaminha a documentação física apresentada pela administradora à
CORFI para providenciar o pagamento.
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d) Responsável (Quem faz): CORH.
e) Competência: Conhecimento do Sistema de RH e Módulo Protocolo.
f) Produto: Documento Financeiro para pagamento (FP).
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: N.A.
i) Infraestrutura e Recurso: Sistema de RH, SIG - Módulo Protocolo.
5.8.17. Atividade 17 – Registrar Auxílio Enfermidade no SIG RH
a) Descrição (O que fazer): Registrar Auxílio Enfermidade no Sistema de RH.
b) Entrada: Solicitação de Concessão de Auxílio Enfermidade.
c) Regra (Como fazer): A CORH analisa as documentações apresentadas e valida a
solicitação de auxílio enfermidade. Registra o auxílio enfermidade concedido ao
empregado no Sistema de RH – Módulo Dossiê – “Afastamento” incluindo a data do
afastamento, o qual reflete na folha de pagamento, folha de frequência e não
bloqueia o auxílio alimentação/refeição.
O valor pago corresponderá à diferença entre o valor do Auxílio Doença pago pelo
INSS e a remuneração do empregado, sobre a qual incidirão os descontos regulares
e os valores averbados na folha de pagamento por autorização do empregado. O
benefício será correspondente ao período de concessão do benefício previdenciário,
até o limite máximo de 120 (cento e vinte) dias, não terá natureza salarial e nem
será incorporado à remuneração do empregado para fins trabalhistas,
previdenciários e tributários ou para quaisquer outros efeitos.
Durante o período do auxílio enfermidade, até o limite máximo de 120 (cento e
vinte), o empregado fará jus ao auxílio alimentação/refeição.
d) Responsável (Quem faz): CORH.
e) Competência: Conhecimentos das normas internas e do Sistema de RH.
f) Produto: Auxílio registrado no Sistema de RH.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: Acordo Coletivo de Trabalho.
i) Infraestrutura e Recurso: Sistema de RH.
5.8.18. Atividade 18 – Importar Arquivo da Administradora do Plano de Previdência
a) Descrição (O que fazer): Importar arquivo da administradora do plano de
previdência complementar para cálculo.
b) Entrada: Arquivo Ceres.
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c) Regra (Como fazer): A CORH acessar o Sistema de Gestão no Módulo de Pagamento
e realiza a importação do arquivo com os percentuais de cada empregado.
d) Responsável (Quem faz): CORH.
e) Competência: Conhecimento do Sistema RH.
f) Produto: Percentuais para cálculo.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: N.A.
i) Infraestrutura e Recurso: Sistema de RH.
5.8.19. Atividade 19 – Calcular Valores
a) Descrição (O que fazer): Calcular valor a ser descontado da folha de pagamento para
cada empregado.
b) Entrada: Dados dos percentuais adotado por empregado.
c) Regra (Como fazer): No momento da geração da folha de pagamento, baseado nos
percentuais importados da administradora do Plano, o sistema gera os valores a
serem descontados e o valor total a ser pago à administradora.
d) Responsável (Quem faz): CORH.
e) Competência: N.A.
f) Produto: Valores a pagar.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: N.A.
i) Infraestrutura e Recurso: Sistema de RH.
5.8.20. Atividade 20 – Exportar Valor por Empregado para Administradora
a) Descrição (O que fazer): Encaminhar valor descontado por empregado.
b) Entrada: Relatório de Conferência da Previdência Complementar.
c) Regra (Como fazer): A CORH encaminha e-mail à administradora do Plano de
Previdência complementar com relatório e arquivo de exportação com os valores
que foram descontados em folha, informando o valor descontado de cada
empregado e o valor total a ser pago pela Agência.
d) Responsável (Quem faz): CORH.
e) Competência: N.A.
f) Produto: Relatório de Conferência da Previdência Complementar e arquivo
encaminhados.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: N.A.
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i) Infraestrutura e Recurso: MS Office.
5.8.21. Atividade 21 – Integrar Valores
a) Descrição (O que fazer): Integrar valores do plano de previdência complementar
com o módulo Financeiro.
b) Entrada: Valores do benefício.
c) Regra (Como fazer): A CORH acessa a funcionalidade Pagamento – “Inclusão da
Previdência”, seleciona o documento da previdência privada e integra a informação
do plano de previdência complementar com o Módulo Financeiro para a geração do
documento de autorização de pagamento.
A CORH encaminha por meio do Módulo Protocolo documentação de
encaminhamento de pagamento e a numeração do documento FP para a CORFI
providenciar o pagamento.
d) Responsável (Quem faz): CORH.
e) Competência: Conhecimento do Sistema de RH.
f) Produto: Documento Financeiro para pagamento (FP).
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: N.A.
i) Infraestrutura e Recurso: Sistema de RH, SIG - Módulo Protocolo.
5.8.22. Atividade 22 – Integrar Valores da Previdência Complementar
a) Descrição (O que fazer): Integrar valores do plano de previdência complementar
com o Módulo Financeiro.
b) Entrada: Valores do benefício.
c) Regra (Como fazer): ACORH acessa a funcionalidade Pagamento – “Inclusão da
Previdência”, seleciona o documento da previdência privada e integra a informação
do plano de previdência complementar com o Módulo Financeiro para a geração do
documento de autorização de pagamento.
A CORH encaminha por meio do Módulo Protocolo documentação de
encaminhamento de pagamento e a numeração do documento FP para a CORFI
providenciar o pagamento.
d) Responsável (Quem faz): CORH.
e) Competência: Conhecimento do Sistema de RH.
f) Produto: Documento Financeiro para pagamento (FP).
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: N.A.
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i) Infraestrutura e Recurso: Sistema de RH, SIG - Módulo Protocolo.
5.8.23. Atividade 23 – Receber Boleto Para Pagamento do Seguro de Vida e Grupo
a) Descrição (O que fazer):


Receber nota fiscal e boleto;



Conferir valor;



Encaminhar para pagamento.

b) Entrada: Nota fiscal e Boleto.
c) Regra (Como fazer): Receber a nota fiscal e o boleto encaminhado pela
administradora do seguro de vida em grupo. Confere o valor da nota fiscal com o
encaminhado em planilha de seguro de vida e encaminha à CORFI para providenciar
pagamento.
d) Responsável (Quem faz): CORH.
e) Competência: N.A.
f) Produto: Boleto encaminhado para pagamento.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:


Acordo Coletivo de Trabalho;



PO 068 – Benefícios.

i) Infraestrutura e Recurso: SIG – Módulo Protocolo.
5.8.24. Atividade 24 – Calcular Rescisão
a) Descrição (O que fazer):


Registrar desligamento.



Calcular rescisão;



Conferir o valor;



Encaminhar para pagamento.

b) Entrada: Rescisão do contrato de trabalho.
c) Regra (Como fazer): A CORH acessa o Sistema de RH - Módulo Pagamento –
“Competências”, cria período referente ao dia de pagamento da rescisão. Na
funcionalidade “Demissões” abre o período que foi criado em “Competências”,
seleciona o empregado e aciona o comando para calcular a rescisão. O sistema gera
o termo de rescisão que é encaminhado para o escritório de contabilidade
contratado para conferência dos valores.
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Após conferência do escritório de contabilidade a CORH imprime o termo de
rescisão e realiza a integração com o Módulo Financeiro para a CORFI providenciar o
pagamento.
Observação:
Demissão por justa causa – o empregado terá direito ao saldo de salários, férias
vencidas com acréscimo de 1/3 das férias.
Demissão sem justa causa – o empregado terá direito ao saldo do salário, aviso
prévio, férias proporcionais acrescidas de 1/3, férias vencidas acrescidas de 1/3, 13º
salário proporcional aos meses da dispensa, liberação das guias: FGTS acréscimo da
multa de 40% e seguro desemprego.
A multa de 50% referente ao FGTS é calculada pelo escritório de contabilidade,
sendo que 10% será repassado ao Governo Federal e 40% repassado ao empregado.
Desligamento a pedido - o empregado terá direito ao saldo do salário, férias
proporcionais acrescidas de 1/3, férias vencidas acrescidas de 1/3, 13º salário
proporcional aos meses da dispensa.
d) Responsável (Quem faz): CORH.
e) Competência: N.A.
f) Produto: Termo de Rescisão.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.
i) Infraestrutura e Recurso: Sistema de RH.
5.8.25. Atividade 25 – Alterar Dados Cadastrais da Base para Cálculo para Folha de
Pagamento (Quando necessário)
a) Descrição (O que fazer): Alterar dados cadastrais para base de cálculo.
b) Entrada: Alteração cadastral do empregado.
c) Regra (Como fazer): Em virtude de alteração nos valores de salários, benefício,
mudança de nível de cargo (PCS) devido promoção horizontal, e outros, a CORH
acessa o Sistema de RH na funcionalidade específica e altera os dados dos
empregados. Calcula a folha e verifica se as alterações foram efetivadas.
d) Responsável (Quem faz): CORH.
e) Competência: Conhecimento das normas internas, normas trabalhistas e Sistema de
RH.
f) Produto: Dados alterados.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: N.A.
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i) Infraestrutura e Recurso: Sistema de RH.
5.8.26. Atividade 26 – Calcular Folha de Pagamento
a) Descrição (O que fazer): Calcular folha de pagamento mensal.
b) Entrada:


Dados cadastrais;



Verbas de vencimentos;



Verbas de descontos.

c) Regra (Como fazer): A CORH acessa o Sistema de RH Módulo Pagamento –
“Competência”, seleciona o mês de referência, cria a folha de pagamento, lança as
verbas que não são calculadas automaticamente pelo sistema e aciona o comando
para calcular os valores. Confere os valores e encaminha por e-mail a folha de
pagamento para o escritório de contabilidade conferir os cálculos e verificar
possíveis divergências.
d) Responsável (Quem faz): CORH.
e) Competência: Conhecimento das normas internas e no Sistema de RH.
f) Produto: Folha de Pagamento.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:


Consolidação das Leis do Trabalho – ACT.



Plano de Cargos e Salário – PCS.

i) Infraestrutura e Recurso: MS Office e Sistema de RH.
5.8.27. Atividade 27 – Quitar Folha de Pagamento
a) Descrição (O que fazer): Quitar folha de pagamento.
b) Entrada: Folha de pagamento.
c) Regra (Como fazer): A CORH acessa o Módulo Pagamento - “Competência”,
seleciona o mês de referência, a folha de pagamento e aciona o comando “Quitar
todos os cálculos”.
Obs.: A quitação bloqueia a folha para qualquer alteração.
d) Responsável (Quem faz): CORH.
e) Competência: Conhecimento do Sistema RH.
f) Produto: Folha de pagamento quitada.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: N.A.
i) Infraestrutura e Recurso: Sistema de RH.
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5.8.28. Atividade 28 – Gerar Relatórios de Líquidos Bancários
a) Descrição (O que fazer): Gerar no Sistema de RH relatório com relação de valores
líquidos por empregado.
b) Entrada:

c)



Folhas de pagamento (Salário, férias, gratificação natalina);



Benefícios.

Regra (Como fazer): Após o cálculo da folha de pagamento a CORH acessa o Sistema
de RH - Módulo Pagamento – “Grupos de Relatórios – Relação de Líquidos
Bancários”, gera relatório para lançamento no gerenciador dos bancos.

d) Responsável (Quem faz): CORH.
e) Competência: Conhecimento no Sistema de RH.
f)

Produto: Relatório de Líquidos Bancários.

g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: N.A.
i)

Infraestrutura e Recurso: Sistema de RH.

5.8.29. Atividade 29 – Registrar Lançamentos no Gerenciador dos Bancos
a) Descrição (O que fazer): Registrar pagamentos no gerenciador financeiro dos
Bancos.
b) Entrada: Folha de pagamento.
c)

Regra (Como fazer): A CORH acessa o gerenciador financeiro dos bancos e registra
os pagamentos por empregado.
Informa à CORFI para efetivação do pagamento.

d) Responsável (Quem faz): CORH.
e) Competência: Conhecimento do gerenciador financeiro do banco.
f)

Produto: Registro dos pagamentos.

g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: N.A.
i)

Infraestrutura e Recurso: Internet – Sistema dos bancos.

5.8.30. Atividade 30 – Integrar Folha de Pagamento
a) Descrição (O que fazer): Integrar a folha de pagamento entre os Sistema de RH e
Módulo Financeiro.
b) Entrada: Folha de pagamento.
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c) Regra (Como fazer): A CORH integra os valores a serem pagos por meio do Módulo
Pagamento “Integração Corporativa”, seleciona carga “Financeiras”, o mês de e
após seleciona a funcionalidade “Documentos” (Líquido - Folha de pagamento de
salário – BB ou CEF) efetivando assim a integração ao Módulo Financeiro. É
informado o número do documento financeiro (FP) à CORFI para efetivação do
pagamento.
d) Responsável (Quem faz): CORH.
e) Competência: Conhecimento do Sistema de RH.
f) Produto: Autorização de Pagamento (FP).
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: Não identificado.
i) Infraestrutura e Recurso: Sistema de RH.
5.8.31. Atividade 31 – Montar Dossiê
a) Descrição (O que fazer): Montar dossiê com documentação referente as folhas de
pagamento do Mês.
b) Entrada:


Folha de adiantamento;



Folha de pagamento mensal;



Memorando com despesas de pessoal do Convênio FOCEM.

c) Regra (Como fazer): A CORH monta mensalmente dossiê com as despesas de folha
de pagamento e arquiva internamento na área.
d) Responsável (Quem faz): CORH.
e) Competência: N.A.
f) Produto: Dossiê das despesas com folha de pagamento arquivada.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: Não identificado.
i) Infraestrutura e Recurso: Sistema de RH.
5.8.32. Atividade 32 – Elaborar Previsão de Encargos
a) Descrição (O que fazer): Elaborar previsão de despesas com encargos.
b) Entrada:


Folha de pagamento;



Folha de férias;



Rescisão;



Carta de Oposição a Contribuição Sindical.
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c) Regra (Como fazer): A CORH após fechamento da folha de pagamento mensal,
analisa o resumo da folha de pagamento, calcula em planilha Excel a previsão de
encargos (INSS, FGTS, IRRF, PIS, Guia Sindical, Taxa Assistência, GRRF) e encaminha
planilha à CORFI por e-mail.
d) Responsável (Quem faz): CORH.
e) Competência: Conhecimento das normas trabalhistas.
f) Produto: Planilha de previsão de encargos.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.
i) Infraestrutura e Recurso: MS Office.
5.8.33. Atividade 33 – Gerar Arquivo SEFIP
a) Descrição (O que fazer): Gerar arquivo SEFIP – cálculo do FGTS.
b) Entrada:


Folha de pagamento;



Férias, rescisão, gratificação natalina - no mês que houver pagamento.

c) Regra (Como fazer): A CORH acessa o Sistema de RH - Módulo Pagamentos –
“Recolhimentos – SEFIP – Competências”, seleciona o mês e aciona o botão
“Processar”. Informa a data de recolhimento e efetiva o processamento,
posteriormente procede com a geração do arquivo.
O arquivo SEFIP é encaminhado ao escritório de contabilidade contratado para
emissão das guias.
d) Responsável (Quem faz): CORH.
e) Competência: Conhecimento das normas trabalhistas e no Sistema de RH.
f) Produto: Arquivo SEFIP.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.
i) Infraestrutura e Recurso: Sistema de RH.
5.8.34. Atividade 34 – Emitir a Guia do FGTS
a) Descrição (O que fazer):


Importar arquivo do SEFIP;



Confere valor da guia com o arquivo SEFIP;



Emitir guia do FGTS.

b) Entrada: Arquivo SEFIP.
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c) Regra (Como fazer): O escritório de contabilidade acessa o sistema SEFIP da Caixa
Econômica para importação do arquivo, confere o valor e gera a guia do FGTS.
d) Responsável (Quem faz): Escritório de Contabilidade contratado.
e) Competência: Conhecimento das normas trabalhista e do site e-social.
f) Produto: Guia do FGTS.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.
i) Infraestrutura e Recurso: Sistema SEFIP da Caixa Econômica Federal.
5.8.35. Atividade 35 – Gerar Relatórios de IRRF e Relatório PIS
a) Descrição (O que fazer): Gerar Relatórios de IRRF e Relatório PIS no sistema de RH.
b) Entrada:


Folha de pagamento;



Folha de férias;



Rescisão;

c) Regra (Como fazer): A CORH acessa o Sistema de RH – Módulo Pagamento e emite
relatórios com valores do IRRF e PIS que serão encaminhados para o escritório de
contabilidade contratado para emissão das guias.
d) Responsável (Quem faz): CORH.
e) Competência: Conhecimento das normas trabalhistas.
f) Produto: Relatórios de IRRF e PIS.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.
i) Infraestrutura e Recurso: Sistema de RH.

5.8.36. Atividade 36 – Emitir Guias IRRF e PIS
a) Descrição (O que fazer):


Conferir valores dos relatórios de IRRF e PIS;



Emitir as guias.

b) Entrada: Relatórios de IRRF e PIS.
c) Regra (Como fazer): O escritório de contabilidade acessa o sistema interno e gera as
guias de IRRF e PIS, encaminha à CORH.
d) Responsável (Quem faz): Escritório de Contabilidade contratado.
e) Competência: Conhecimento das normas trabalhistas.
f) Produto: Guias IRRF e PIS.
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g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.
i) Infraestrutura e Recurso: MS Office.
5.8.37. Atividade 37 – Integrar Encargos
a) Descrição (O que fazer): Integrar os valores dos encargos com o Módulo Financeiro
e Contábil.
b) Entrada: Guias dos encargos.
c) Regra (Como fazer): A CORH acessa o Sistema de RH Módulo Pagamentos –
“Integração Corporativa – Financeiras” – seleciona o mês de competência, seleciona
em “Documentos” os tipos de encargos a serem integrados e gera arquivo de
integração.
d) Responsável (Quem faz): CORH.
e) Competência: Conhecimentos do Sistema de RH.
f) Produto: Autorização de Pagamento (FP).
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: N.A.
i) Infraestrutura e Recurso: Sistema de RH.
5.8.38. Atividade 38 – Enviar Previsão de Pagamento
a) Descrição (O que fazer): Enviar relação com previsão mensal de pagamentos com
despesas de pessoal.
b) Entrada: Despesas de pessoal.
c) Regra (Como fazer): A CORH elabora relação com previsão de pagamento mensal
das despesas com pessoal e encaminha por e-mail à CORFI até o dia 03 do mês de
exercício.
d) Responsável (Quem faz): CORH.
e) Competência: Conhecimentos das despesas.
f) Produto: Relação de previsão de despesas com pessoal.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: N.A.
i) Infraestrutura e Recurso: MS Office.
5.9. Disciplinar
5.9.1. Atividade 01 – Informar Infração
a) Descrição (O que fazer):
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Informar infração cometida pelo empregado.



Solicitar instauração de Processo Administrativo Disciplinar – PAD.

b) Entrada: Infração do empregado.
c) Regra (Como fazer): O Gestor ou pessoa devidamente identificada informa à CORH
sobre infração cometida por empregado e solicita instauração do PAD.
Obs.: No caso de infração de pequena gravidade a CORH aplicará ao empregado
advertência verbal, via solicitação do gestor imediato do empregado.
d) Responsável (Quem faz): Gestor ou qualquer pessoa identificada.
e) Competência: N.A.
f) Produto: Solicitação para instauração do PAD.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: PO 064 – Procedimento Éticos e Disciplinares.
i) Infraestrutura e Recurso: N.A.
5.9.2. Atividade 02 – Instaurar PAD
a) Descrição (O que fazer): Instaurar processo administrativo disciplinar.
b) Entrada: Solicitação para instauração do PAD.
c) Regra (Como fazer): A CORH instaura processo administrativo disciplinar com os
documentos aptos à comprovação da falta disciplinar-ética, e encaminha à DIREX.
O processo administrativo disciplinar será sigiloso, dele tendo acesso apenas as
partes e as autoridades envolvidas em seu trâmite. Qualquer outra pessoa deverá
ter autorização escrita da DIREX, para acessá-lo.
d) Responsável (Quem faz): CORH.
e) Competência: N.A.
f) Produto: Processo Administrativo Disciplinar.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: PO 064 – Procedimento Éticos e Disciplinares.
i) Infraestrutura e Recurso: MS Office, SIG - Módulo Protocolo.
5.9.3. Atividade 03 – Determinar Prazo para Defesa
a) Descrição (O que fazer): Determinar prazo para defesa.
b) Entrada: Processo Administrativo Disciplinar.
c) Regra (Como fazer): A DIREX de posse do PAD determina prazo razoável para o
empregado apresentar sua defesa.
d) Responsável (Quem faz): DIREX.
e) Competência: Conhecimentos das normas internas.
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f) Produto: Prazo para defesa.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: PO 064 – Procedimento Éticos e Disciplinares.
i) Infraestrutura e Recurso: MS Office.
5.9.4. Atividade 04 – Apresentar Defesa
a) Descrição (O que fazer): Apresentar defesa à DIREX.
b) Entrada: Relatório de Defesa.
c) Regra (Como fazer): O empregado apresenta defesa às denúncias declaradas no
PAD.
d) Responsável (Quem faz): Empregado.
e) Competência: N.A.
f) Produto: Relatório de defesa apresentado.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: PO 064 – Procedimento Éticos e Disciplinares.
i) Infraestrutura e Recurso: MS Office.
5.9.5. Atividade 05 – Analisar PAD e Defesa
a) Descrição (O que fazer): Analisar processo administrativo disciplinar e relatório de
defesa.
b) Entrada:


Processo Administrativo Disciplinar – PAD.



Relatório de Defesa.

c) Regra (Como fazer): A DIREX analisa o procedimento administrativo disciplinar e a
defesa apresentada e delibera sobre a infração cometida pelo empregado. A DIREX
poderá aplicar penalidade ou não existindo elementos suficientes à aplicação de
qualquer sanção, solicita arquivamento do processo.
d) Responsável (Quem faz): DIREX.
e) Competência: N.A.
f) Produto: Deliberação da DIREX.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: PO 064 – Procedimento Éticos e Disciplinares.
i) Infraestrutura e Recurso: MS Office.
5.9.6. Atividade 06 – Aplicar Penalidade
a) Descrição (O que fazer): Aplicar penalidade ao empregado.
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b) Entrada: Deliberação da DIREX.
c) Regra (Como fazer): A CORH em atendimento a deliberação da DIREX aplica a
penalidade, pode ser:


Advertência verbal;



Advertência escrita, na reincidência da penalidade do item 7.2.1 do PO 064, ou
em circunstância que lhe caiba diretamente;



Suspensão, por no máximo 30 (trinta) dias;



Demissão.

d) Responsável (Quem faz): CORH.
e) Competência: N.A.
f) Produto: Penalidade aplicada.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: PO 064 – Procedimento Éticos e Disciplinares.
i) Infraestrutura e Recurso: MS Office.
5.9.7. Atividade 07– Arquivar PAD
a) Descrição (O que fazer): Arquivar processo administrativo disciplinar.
b) Entrada:


Deliberação da DIREX.

c) Regra (Como fazer): A CORH arquiva o processo internamente na área, conforme
deliberação da DIREX.
d) Responsável (Quem faz): CORH.
e) Competência: N.A.
f) Produto: PAD arquivado.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: PO 064 – Procedimento Éticos e Disciplinares
i) Infraestrutura e Recurso: MS Office.
5.10. Desligamento
5.10.1. Desligamento do Empregado
5.10.1.1. Atividade 01 – Solicitar Rescisão de Contrato
a) Descrição (O que fazer): Solicitar rescisão do contrato de trabalho.
b) Entrada:
 Carta de solicitação de rescisão; ou
 Solicitação do gestor.
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c) Regra (Como fazer):
 A pedido do empregado – o empregado apresenta carta de solicitação de
rescisão do contrato de trabalho à CORH.
 A pedido do gestor – o gestor por meio de memorando apresenta à CORH a
solicitação de dispensa do empregado.
d) Responsável (Quem faz):
 Gestor.
 Empregado.
e) Competência: N.A.
f) Produto: Solicitação de rescisão.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.
i) Infraestrutura e Recurso: MS Office, SIG – Módulo Protocolo.
5.10.1.2. Atividade 02 – Receber Pedido de Demissão
a) Descrição (O que fazer):
 Receber pedido de demissão;
 Informar empregado ou gestor.
b) Entrada: Solicitação de rescisão.
c)

Regra (Como fazer): A CORH recebe pedido de demissão, analisa o pedido e
informa ao gestor ou ao empregado sobre o desligamento e providencia aviso
prévio.

d) Responsável (Quem faz): CORH.
e) Competência: N.A.
f)

Produto: Aviso prévio.

g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.
i)

Infraestrutura e Recurso: SIG – Módulo Protocolo.

5.10.1.3. Atividade 03 – Solicitar Documentação
a) Descrição (O que fazer): Solicitar documentação para rescisão do contrato de
trabalho.
b) Entrada: Solicitação de rescisão.
c)

Regra (Como fazer): A CORH solicita ao empregado a carteira de trabalho para
providenciar rescisão e efetuar as anotações necessárias. Entrega Guia de
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Encaminhamento para Atendimento para que o empregado providencie exame
demissional.
d) Responsável (Quem faz): CORH.
e) Competência: Conhecimentos das normas trabalhistas.
f)

Produto: Documentação solicitadas.

g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.
i)

Infraestrutura e Recurso: N.A.

5.10.1.4. Atividade 04 – Fazer Exame Demissional
a) Descrição (O que fazer): Fazer exame demissional.
b) Entrada: Guia de Encaminhamento para Atendimento.
c) Regra (Como fazer): O empregado realiza exame demissional em clínica
especializada contratada pela ABDI.
d) Responsável (Quem faz): Empregado.
e) Competência: N.A.
f) Produto: Atestado demissional.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.
i)

Infraestrutura e Recurso: N.A.

5.10.1.5. Atividade 05 – Apresentar Documentação
a) Descrição (O que fazer): Apresentar documentação:


CTPS.



Cartão de acesso ao prédio;



Crachá.



Laudo médico demissional.

b) Entrada: Solicitação de documentação.
c)

Regra (Como fazer): O empregado deve apresentar CTPS, cartões de acesso,
crachá e laudo médico demissional à CORH.

d) Responsável (Quem faz): Empregado.
e) Competência: N.A.
f)

Produto: Documentação entregue à CORH.

g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.
i)

Infraestrutura e Recurso: N.A.
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5.10.1.6. Atividade 06 – Receber Documentação do Empregado
a) Descrição (O que fazer): Receber documentação do empregado para rescisão.
b) Entrada: Documentação entregue à CORH.
c)

Regra (Como fazer): A CORH recebe a documentação e inicia os procedimentos
para a rescisão.

d) Responsável (Quem faz): CORH.
e) Competência: N.A.
f)

Produto: Documentos recebidos.

g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.
i)

Infraestrutura e Recurso: N.A.

5.10.1.7. Atividade 07 – Verificar Débitos e Restituição de Bens
a) Descrição (O que fazer): Verificar se consta débitos em nome do empregado a ser
desligado, e bens (celular, computador, livros e etc.) a serem devolvidos.
b) Entrada: Dados do empregado dispensado.
c)

Regra (Como fazer): A CORH verifica junto as COSERV, CTI e a CONPAT se o
empregado possui algum tipo de débito com a Agência (prestação de contas de
viagem, devolução de valor de viagem), se os bens sob sua responsabilidade
foram restituídos e estão em perfeito estado de conservação, se possui algum
equipamento portátil ou livro emprestado.
No caso de débitos, ou equipamento não entregue ou com defeito o valor será
descontado na rescisão.

d) Responsável (Quem faz): CORH.
e) Competência: Conhecimento das normas internas.
f)

Produto: Situação do empregado verificada.

g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: N.A.
i)

Infraestrutura e Recurso: MS Office, Sistema de Viagens.

5.10.1.8. Atividade 08 – Solicitar Cancelamento dos Benefícios
a) Descrição (O que fazer): Solicitar as empresas administradoras dos benefícios o
cancelamento.
b) Entrada: Informação dos benefícios concedidos ao empregado dispensado.
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c)

Regra (Como fazer): A CORH entra em contado com as empresas administradoras
dos benefícios, por e-mail para informar o desligamento e solicitar baixa dos
benefícios de plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, vale
transporte.
No caso de auxílio alimentação/refeição a CORH realiza o cancelamento no site
da administradora do benefício.

d) Responsável (Quem faz): CORH.
e) Competência: Não identificado.
f)

Produto: Benefícios cancelados.

g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: Consolidação das Leis do Trabalho -CLT.
i)

Infraestrutura e Recurso: MS Office.

5.10.1.9. Atividade 09 – Informar Desligamento às Entidades Conveniadas
a) Descrição (O que fazer): Informar desligamento às entidades que o empregado
tenha convênio e ou empréstimos.
b) Entrada: Informação dos convênios e empréstimo dos empregados.
c)

Regra (Como fazer): A CORH informa o desligamento do empregado às entidades
conveniadas à ABDI em que o esse tenha vínculo por convênios e/ou
empréstimos consignados, por e-mail.

d) Responsável (Quem faz): CORH.
e) Competência: Conhecimento dos convênios e empréstimos consignados.
f)

Produto: Entidades informadas.

g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: N.A.
i)

Infraestrutura e Recurso: MS Office.

5.10.1.10. Atividade 10 – Comunicar Desligamento à CTI
a) Descrição (O que fazer): Comunicar desligamento do empregado à CTI.
b) Entrada: Informação do desligamento.
c)

Regra (Como fazer): A CORH encaminha e-mail à CTI informando do
desligamento do empregado para providenciar o bloqueio de acessos aos
sistemas, rede e e-mail da ABDI.

d) Responsável (Quem faz): CORH.
e) Competência: N.A.
f)

Produto: CTI informada.
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g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: PO 037 – Segurança para contas e senhas.
i)

Infraestrutura e Recurso: MS Office.

5.10.1.11. Atividade 11 – Bloquear Acessos
a) Descrição (O que fazer): Bloquear acesso aos sistemas da ABDI.
b) Entrada: Informação de desligamento.
c)

Regra (Como fazer): A CTI seguirá os procedimentos do processo de Gestão de TI
para bloqueio de acesso aos sistemas da ABDI.

d) Responsável (Quem faz): CTI.
e) Competência: Conhecimento das normas de TI.
f)

Produto: Acessos bloqueados.

g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: PO 037 – Segurança para contas e senhas.
i)

Infraestrutura e Recurso: Sistemas da ABDI.

5.10.1.12. Atividade 12 – Calcular Rescisão
a) Descrição (O que fazer):


Registrar desligamento.



Calcular rescisão;



Conferir o valor;



Encaminhar para pagamento.

b) Entrada: Rescisão do contrato de trabalho.
c) Regra (Como fazer): A CORH acessa o sistema de RH Módulo “Pagamento –
Competências” – cria período referente ao dia de pagamento da rescisão. Na
funcionalidade “Demissões” abre o período que foi criado em Competências,
seleciona o empregado e manda calcular a rescisão. É gerado o termo de rescisão
e encaminhado para o escritório de contabilidade contratado para conferência
dos valores.
Após conferência do escritório de contabilidade a CORH providencia o termo de
rescisão e realiza a integração da rescisão para a CORFI providenciar o
pagamento conforme a legislação trabalhista.
Observação:
Demissão por justa causa – o empregado terá direito ao saldo de salários, férias
vencidas com acréscimo de 1/3 das férias.
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Demissão sem justa causa – o empregado terá direito ao saldo do salário, aviso
prévio, férias proporcionais acrescidas de 1/3, férias vencidas acrescidas de 1/3,
13º salário proporcional aos meses da dispensa, liberação das guias: FGTS
acréscimo da multa de 40% e seguro desemprego.
A multa de 50% referente ao FGTS é calculada pelo escritório de contabilidade,
sendo que 10% será repassado ao Governo Federal e 40% repassado ao
empregado.
Desligamento a pedido - o empregado terá direito ao saldo do salário, férias
proporcionais acrescidas de 1/3, férias vencidas acrescidas de 1/3, 13º salário
proporcional aos meses da dispensa.
d) Responsável (Quem faz): CORH.
e) Competência: N.A.
f) Produto: Termo de Rescisão.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.
i) Infraestrutura e Recurso: Sistema de RH.
5.10.1.13. Atividade 13 – Realizar Anotações Carteira de Trabalho
a) Descrição (O que fazer): Realizar na carteira de trabalho do empregado as
anotações de atualizações de férias, alterações salariais, contribuição ao
sindicato e a data demissional.
b) Entrada: Informações do tempo de serviço do empregado.
c) Regra (Como fazer): A CORH atualiza de forma manual as informações referentes
ao tempo de serviço do empregado na carteira de trabalho, atualizando as
informações de férias, alterações salariais, contribuição ao sindicato e incluindo a
data demissional.
d) Responsável (Quem faz): CORH.
e) Competência: Conhecimento das normas internas e normas trabalhistas.
f) Produto: Carteira de trabalho atualizada.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.
i) Infraestrutura e Recurso: N.A.
5.10.1.14. Atividade 14 - Homologar Rescisão
a) Descrição (O que fazer)


Juntar documentação;
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Apresentar documentação no sindicato.

b) Entrada:


Aviso prévio do empregado e do empregador;



Atestado demissional que conste aptidão para demissão;



Carta de preposto – indicação do representante do empregador;



Termos de rescisão – 5 vias;



Comprovante de pagamento do valor líquido da rescisão;



Guia de Recolhimento Rescisório do Fundo de Garantia – GRRF;



Comprovante de pagamento da GRRF;



Carta de apresentação das atribuições do empregado;



Relação dos salários de contribuição (INSS);



Discriminação dos salários de contribuição (INSS);



Formulário do Seguro Desemprego;



Extrato do fundo de garantia;



Chave para saque do FGTS.

c) Regra (Como fazer): A CORH e o empregado apresentam-se no sindicato no dia e
horário combinado.
A documentação é apresentada ao atendente do sindicato que as confere e
entrega para o empregado assinar. Após assinatura do empregado o atendente
ratifica a homologação carimbando e assinando as vias de rescisão, podendo ou
não registrar ressalvas.
d) Responsável (Quem faz): CORH/Empregado/Sindicato.
e) Competência: Conhecimento das normas trabalhistas.
f) Produto: Rescisão homologada.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.
i) Infraestrutura e Recurso: N.A.

5.10.1.15. Atividade 15 – Arquivar Documentação na Pasta Funcional
a) Descrição (O que fazer): Arquivar documentação da rescisão do contrato na pasta
funcional.
b) Entrada: Rescisão do contrato.
c)

Regra (Como fazer): A CORH arquiva na pasta funcional a documentação da
rescisão do contrato juntamente com a documentação histórica do empregado.
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d) Responsável (Quem faz): CORH.
e) Competência: N.A.
f)

Produto: Documentação arquivada.

g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.
i)
5.10.2.

Infraestrutura e Recurso: N.A.
Prazo Determinado

5.10.2.1. Atividade 16 - Informar Final do Contrato por Prazo Determinado
a) Descrição (O que fazer): Informar ao gestor da área o final do contrato por prazo
determinado e questionar sobre a intenção de renovar ou não o contrato e/ou
Solicitar documentação ao empregado.
b) Entrada: Prazo final do contrato.
c)

Regra (Como fazer): A CORH quando da proximidade do final do contrato de
trabalho por prazo determinado, encaminha memorando ao gestor informando o
final do contrato questionando sobre a intenção de renovar o contrato até o
prazo máximo de 2 (dois) anos.
O gestor poderá optar pela finalização do contrato (ir para Atividade 250 –
Solicitar Documentação para rescisão).

d) Responsável (Quem faz): CORH.
e) Competência: Conhecimento das normas internas.
f)

Produto: E-mail de informação.

g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: PO 002 - Processo Seletivo - Prazo Determinado.
i)
5.10.3.

Infraestrutura e Recurso: MS Office.
Desligamento do Estágio

5.10.3.1. Atividade 17 – Desligar Estagiário
a) Descrição (O que fazer): Desligar o estagiário conforme uma das opções descrita
no normativo interno.
b) Entrada:

c)



Informação do prazo do termo de compromisso de estágio; ou



Documento do término ou interrupção do curso; ou



Solicitação do estagiário; ou



E-mail de solicitação do gestor.

Regra (Como fazer): O desligamento do estagiário poderá se dar:
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Automaticamente, ao término do estágio, ao término ou interrupção do
curso, ainda que não decorrido todo o período contratado;



Por solicitação da área a que estiver vinculado, quando comprovada a falta
de aproveitamento e rendimento; descumprimento pelo estagiário de
qualquer das cláusulas do respectivo termo de compromisso de estágio; pelo
não comparecimento ao estágio, sem motivo justificado, por 8 (oito) dias
consecutivos ou 15 (quinze) dias intercalados, no período de um mês;



A pedido do estagiário ou na impossibilidade de permanecer estagiando, o
qual solicita ao gestor por meio de e-mail.

d) Responsável (Quem faz):


CORH; ou



Gestor; ou



Estagiário.

e) Competência: Conhecimento das normas internas.
f)

Produto: Solicitação de desligamento do estágio.

g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: PO 060 – Estágio.
i)

Infraestrutura e Recurso: MS Office.

5.10.3.2. Atividade 18 - Efetivar Desligamento do Estagiário no Agente de Integração
a) Descrição (O que fazer): Efetivar desligamento do estagiário.
b) Entrada: Solicitação de desligamento do estágio.
c) Regra (Como fazer): A CORH entra no site do Agente de Integração e preenche o
formulário eletrônico de desligamento de estágio.
d) Responsável (Quem faz): CORH.
e) Competência: Conhecimento das normas internas e da Lei 11.788/2008 - Lei do
Estágio
f)

Produto: Desligamento efetivado.

g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:

i)



PO 060 – Estágio;



Lei 11.788 de 25 de setembro de 2008 – Lei do Estágio.

Infraestrutura e Recurso: Sistema de RH.

5.10.3.3. Atividade 19 – Calcular Saldo dos Dias Trabalhados
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a) Descrição (O que fazer): Calcular o valor do saldo da bolsa estágio a ser paga
conforme quantidade de dias trabalhados e os dias de recesso.
b) Entrada: Folha de frequência.
c)

Regra (Como fazer): A CORH calcula o saldo dos dias trabalhados e dos dias de
recesso a que o estagiário tem direito pelo sistema de RH Módulo “Pagamentos –
Demissões” –informando data de saída. O sistema irá calcular o valor e a CORH
imprime e entrega o contracheque ao estagiário para assinatura. E encaminha o
desligamento do estagiário à CORFI para pagamento.

d) Responsável (Quem faz): CORH.
e) Competência: Conhecimento das normas internas e Lei 11.788/2008 - Lei do
Estágio
f)

Produto: Contracheque.

g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:

i)



PO 060 – Estágio;



Lei 11.788 de 25 de setembro de 2008 – Lei do Estágio.

Infraestrutura e Recurso: Sistema de RH, SIG – Módulo Protocolo.

5.10.3.4. Atividade 20 – Solicitar Devolução do Cartão de Acesso e Crachá
a) Descrição (O que fazer): Solicitar devolução do cartão de acesso a ABDI e o
crachá de identificação.
b) Entrada: Solicitação de desligamento do estágio.
c)

Regra (Como fazer): A CORH solicita ao estagiário a devolução do cartão de
acesso ao prédio da ABDI e crachá de identificação no último dia de trabalho na
Agência.

d) Responsável (Quem faz): CORH.
e) Competência: Conhecimento das normas internas.
f)

Produto: Cartão de acesso e crachá devolvido;

g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: N.A.
i)

Infraestrutura e Recurso: MS Office.

5.10.3.5. Atividade 21 – Solicitar Cancelamento dos Benefícios
a) Descrição (O que fazer): Solicitar às empresas administradoras dos benefícios, o
cancelamento do auxílio alimentação/refeição e vale transporte.
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b) Entrada: Informação dos benefícios concedidos ao estagiário.
c)

Regra (Como fazer): A CORH entra em contado com as empresas administradoras
dos benefícios por e-mail para informar desligamento e solicitar baixa dos
benefícios.

d) Responsável (Quem faz): CORH.
e) Competência: Conhecimentos das normas internas.
f)

Produto: Benefícios cancelados.

g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: PO 060 – Estágio.
i)

Infraestrutura e Recurso: MS Office.

5.10.3.6. Atividade 22 – Comunicar Desligamento à CTI
a) Descrição (O que fazer): Comunicar desligamento do empregado à CTI.
b) Entrada: Informação do desligamento.
c)

Regra (Como fazer): A CORH encaminha e-mail à CTI informando do
desligamento do estagiário para providencias de bloqueio de acessos aos
sistemas, rede e e-mail da ABDI.

d) Responsável (Quem faz): CORH.
e) Competência: N.A.
f)

Produto: CTI informada.

g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: N.A.
i)

Infraestrutura e Recurso: MS Office.

5.10.3.7. Atividade 23 – Bloquear Acessos
a) Descrição (O que fazer): Bloquear acesso aos sistemas da ABDI.
b) Entrada: Informação de desligamento.
c)

Regra (Como fazer): A CTI seguirá os procedimentos do processo de Gestão de TI
para bloqueio de acesso aos sistemas da ABDI.

d) Responsável (Quem faz): CTI.
e) Competência: Conhecimento das normas de TI.
f)

Produto: Acesso bloqueado.

g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: PO 037 – Segurança para contas e senhas.
i)

Infraestrutura e Recurso: Sistemas da ABDI.
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5.10.3.8. Atividade 24 – Arquivar Documentação na Pasta Funcional
a) Descrição (O que fazer): Arquivar documentação da rescisão do contrato de
estágio na pasta funcional.
b) Entrada: Rescisão do termo de compromisso de contrato.
c)

Regra (Como fazer): A CORH arquiva na pasta funcional a documentação da
rescisão do contrato juntamente com toda documentação do empregado.

d) Responsável (Quem faz): CORH.
e) Competência: N.A.
f)

Produto: Documentação arquivada.

g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.
i)

Infraestrutura e Recurso: N.A.

5.11. Gestão de Mão-de-Obra Terceirizada
5.11.1. Atividade 01 – Solicitar Mão-de-Obra Terceirizada
a) Descrição (O que fazer):


Preencher formulário de requisição de pessoal;



Encaminhar a requisição por meio do Módulo Protocolo ao gestor do contrato a
ser utilizado.

b) Entrada: Necessidade de mão-de-obra terceirizada.
c) Regra (Como fazer): O gestor da área demandante preenche e assina o formulário
de Requisição de Pessoal disponível na intranet conforme necessidade da área
observando a justificativa da necessidade de pessoal, o detalhamento das
competências técnicas específicas exigidas, a formação e experiência necessárias à
função, conforme firmado em contrato.
No caso de existir contrato, o gestor do contrato solicita currículos para a empresa
contratada.
No caso de não existir deverá ser solicitado contratação de empresa prestadora de
serviços, conforme processo de Gestão de Contratação de Bens e Serviços.
d) Responsável (Quem faz): Gestor da área demandante.
e) Competência: Conhecimento das normas internas e do módulo Protocolo do
Sistema de Gestão.
f) Produto: Formulário de Requisição de pessoal.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: N.A.
i) Infraestrutura e Recurso: Internet, intranet, MS Office, SIG - Módulo Protocolo.
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5.11.2. Atividade 02 – Solicitar Contratação de Prestadora de Serviço
a) Descrição (O que fazer): Solicitar contratação de empresa prestadora de serviço.
b) Entrada: Necessidade de mão-de-obra terceirizada.
c) Regra (Como fazer): A área demandante de mão-de-obra terceirizada solicita por
meio do módulo de Compras do Sistema de Gestão, contratação de empresa
prestadora de serviço de mão-de-obra.
A Coordenação de Contratos e Convênios – CORCC, realiza licitação e efetiva a
contratação conforme processo de Gestão de Contratações de Bens e Serviços.
d) Responsável (Quem faz): Área demandante.
e) Competência: Conhecimento das normas internas e do Módulo de Compras do
Sistema de Gestão.
f) Produto: Contratação de prestadora de serviço.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: PO 072 – Contratações de Bens e Serviços.
i) Infraestrutura e Recurso: SIG – Módulo de Compras, Módulo de Contrato.
5.11.3. Atividade 03 – Encaminhar Requisição de Posto de Trabalho
a) Descrição (O que fazer): Encaminhar requisição de posto de trabalho para validação
da GERGE.
b) Entrada: Formulário de Requisição de Pessoal.
c)

Regra (Como fazer): O gestor do contrato encaminha requisição de mão-de-obra
terceirizada para análise e validação da GERGE.

d) Responsável (Quem faz): Gestor do contrato.
e) Competência: Conhecimento das normas internas.
f)

Produto: Formulário de Requisição de Pessoal e cláusulas do contrato.

g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: N.A.
i)

Infraestrutura e Recurso: MS Office, SIG – Módulo Protocolo.

5.11.4. Atividade 04 – Validar Requisição de Posto de Trabalho
a) Descrição (O que fazer):


Analisar e validar requisição de posto de trabalho de mão-de-obra terceirizada.



Encaminhar para aprovação da Presidência.

b) Entrada: Formulário de Requisição de Pessoal.
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c) Regra (Como fazer): A GERGE analisa a requisição de posto de trabalho de mão-deobra terceirizada, valida a solicitação e encaminha ao Presidente para aprovação.
d) Responsável (Quem faz): GERGE.
e) Competência: Conhecimento do contrato de terceirização.
f) Produto: Formulário de Requisição de Pessoal validado.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: N.A.
i) Infraestrutura e Recurso: SIG – Módulo Protocolo.
5.11.5. Atividade 05 – Aprovar Requisição de Posto de Trabalho
a) Descrição (O que fazer): Aprovar requisição de posto de trabalho de mão-de-obra
terceirizada.
b) Entrada: Formulário de Requisição de Pessoal validado pela GERGE.
c) Regra (Como fazer): O presidente analisa e aprova ou não a contratação do perfil
requisitado.
d) Responsável (Quem faz): Presidente.
e) Competência: N.A.
f) Produto: Requisição de Pessoal aprovada.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: N.A.
i) Infraestrutura e Recurso: N.A.
5.11.6. Atividade 06 – Encaminhar Requisição de Pessoal à Contratada
a) Descrição (O que fazer): Encaminhar perfil requisitado para contratada.
b) Entrada: Formulário de Requisição de Pessoal
c) Regra (Como fazer): O gestor do contrato encaminha por meio ofício requisição de
pessoal com detalhamento do perfil requisitado providenciar currículos para
análise.
d) Responsável (Quem faz): Gestor do Contrato.
e) Competência: N.A.
f) Produto: Ofício de solicitação de currículo.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: N.A.
i) Infraestrutura e Recurso: SIG - Módulo Protocolo.
5.11.7. Atividade 07 – Enviar Currículo
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a) Descrição (O que fazer): Encaminhar currículos conforme perfil solicitado.
b) Entrada: Ofício de solicitação de currículo
c) Regra (Como fazer): A prestadora de serviço contratada encaminha ao gestor do
contrato opções de currículos conforme perfil solicitado pela área demandante.
d) Responsável (Quem faz): Contratada.
e) Competência: N.A.
f) Produto: Currículos.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: N.A.
i) Infraestrutura e Recurso: SIG - Módulo Protocolo.
5.11.8. Atividade 08 – Encaminhar Currículos à Área Demandante
a) Descrição (O que fazer): Encaminhar currículo à demandante para apreciação.
b) Entrada: Currículos.
c) Regra (Como fazer): O gestor do contrato encaminha à área demandante os
currículos apresentados pela prestadora de serviço contratada para apreciação.
d) Responsável (Quem faz): Gestor do contrato.
e) Competência: N.A.
f) Produto: Currículos enviados.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: N.A.
i) Infraestrutura e Recurso: SIG – Módulo Protocolo.
5.11.9. Atividade 09 – Selecionar Currículo
a) Descrição (O que fazer): Analisar e selecionar currículos para posto de trabalho.
b) Entrada: Currículo.
c) Regra (Como fazer): O gestor da área demandante analisa os currículos
encaminhados e seleciona o que estiver em maior conformidade com o perfil
solicitado.
d) Responsável (Quem faz): Área demandante.
e) Competência: N.A.
f) Produto: Currículo selecionado.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: N.A.
i) Infraestrutura e Recurso: N.A.
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5.11.10. Atividade 10 – Informar Currículo Selecionado
a) Descrição (O que fazer): Informar selecionado à contratada.
b) Entrada: Currículo selecionado.
c) Regra (Como fazer): O gestor do contrato informa à contratada qual foi o currículo
selecionado pela área requisitante para providenciar contratação.
d) Responsável (Quem faz): gestor do contrato.
e) Competência: N.A.
f) Produto: Informação do currículo selecionado.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: N.A.
i) Infraestrutura e Recurso: MS Office.
5.11.11. Atividade 11 – Providenciar Contratação
a) Descrição (O que fazer): Providenciar contratação do currículo selecionado.
b) Entrada: Currículo selecionado.
c) Regra (Como fazer): A contratada providencia a contratação do currículo
selecionada.
d) Responsável (Quem faz): Contratada.
e) Competência: N.A.
f) Produto: Colaborador contratado.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: N.A.
i) Infraestrutura e Recurso: N.A.
5.11.12. Atividade 12 – Informar Data de Início das atividades
a) Descrição (O que fazer): Informar à área demandante e à CORH data de início das
atividades pelo (a) novo (a) colaborador (a).
b) Entrada: Data de início das atividades do (a) novo (a) colaborador (a).
c) Regra (Como fazer): O gestor do Contrato informa à área demandante e à CORH por
e-mail a data de início das atividades pelo (a) novo (a) colaborador (a).
d) Responsável (Quem faz): Gestor do contrato.
e) Competência: N.A.
f) Produto: Data de início das atividades informada.
g) Duração: Não identificada.
h) Normativo: N.A.
i) Infraestrutura e Recurso: MS Office.
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5.11.13. Atividade 13 – Realizar Ambientação
a) Descrição (O que fazer): Realizar Ambientação do novo colaborador.
b) Entrada: Apresentação.
c) Regra (Como fazer): Na ambientação é apresentada a ABDI como instituição, a
formação da Diretoria Executiva, organograma, portais e sistemas onde estão
disponibilizados os normativos internos.
É realizado apresentação das instalações físicas e equipe ABDI.
d) Responsável (Quem faz): CORH.
e) Competência: Conhecimentos das normas internas
f) Produto: Ambientação do Prestador de serviço realizado.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: N.A.
i) Infraestrutura e Recurso: MS Office, Intranet.
5.11.14. Atividade 14 – Solicitar Acessos
a) Descrição (O que fazer): Solicitar acesso ao prédio e à rede interna.
b) Entrada: Dados do colaborador.
c) Regra (Como fazer): A CORH solicita à COSERV o cartão de acesso ao prédio da ABDI,
à CTI acesso à Rede, Intranet e Correio Eletrônico e providencias quanto ao local de
trabalho do colaborador.
d) Responsável (Quem faz): CORH.
e) Competência: Conhecimento das normas internas.
f) Produto: Solicitações de acessos.
g) Duração: Não identificado
h) Normativo: N.A.
i) Infraestrutura e Recurso: MS Office, intranet, internet.
5.11.15. Atividade 15 - Enviar Dados para Comunicado Interno
a) Descrição (O que fazer): Enviar dados e fotos do novo (a) colaborador (a) para
CCOM divulgar por meio de comunicado interno o novo integrante da Agência.
b) Entrada: Dados e foto do novo (a) colaborador (a).
c) Regra (Como fazer): A CORH encaminha dados e foto do novo prestador de serviço
para elaboração de comunicado interno.
A CCOM elabora e encaminha minuta do comunicado para validação da CORH. Após
validação da CORH a CCOM divulga comunicado.
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d) Responsável (Quem faz): CORH.
e) Competência: N.A.
f) Produto: Comunicado.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: N.A.
i) Infraestrutura e Recurso: MS Office.
5.11.16. Atividade 16 – Comunicar Dispensa
a) Descrição (O que fazer): Comunicar ao gestor do contrato a dispensa de colaborador
ou do posto de trabalho.
b) Entrada: Decisão da dispensa do prestador de serviço.
c) Regra (Como fazer): O gestor do terceirizado comunica ao gestor do contrato por email a solicitação de dispensa de colaborador terceirizado e/ou a solicitação de
substituição, ou ainda a devolução do posto de trabalho.
d) Responsável (Quem faz): Gestor.
e) Competência: N.A.
f) Produto: Solicitação de dispensa de colaborador terceirizado.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: N.A.
i) Infraestrutura e Recurso: SIG – Módulo Protocolo, MS Office.
5.11.17. Atividade 17 – Devolver Posto à Contratada
a) Descrição (O que fazer): Devolver posto de trabalho.
b) Entrada: Solicitação de dispensa de colaborador.
c) Regra (Como fazer): O gestor do contrato por meio de ofício, informa sobre a
devolução do colaborador ou do posto de trabalho à contratada conforme
estipulado em contrato.
No caso de solicitação de substituição solicita à empresa contratada novos
currículos para análise.
O gestor do contrato informa à CORH a dispensa do terceirizado para que esta
providencie os bloqueios de sistemas e de acessos ao prédio.
d) Responsável (Quem faz): CORH.
e) Competência: Conhecimento de cláusulas do contrato.
f) Produto: Ofício de devolução.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: N.A.
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i) Infraestrutura e Recurso: MS Office, SIG - Módulo Protocolo.
5.11.18. Atividade 18 – Anexar Ofício de Dispensa ao Processo de Contratação
a) Descrição (O que fazer): Anexar ofício de dispensa no processo de contratação.
b) Entrada: Ofício de dispensa.
c) Regra (Como fazer): Anexar ofício de dispensa de posto de trabalho no processo de
contratação da empresa prestadora de serviço.
d) Responsável (Quem faz): Gestor do contrato.
e) Competência: Conhecimento das normas de contratação.
f) Produto: Ofício anexado ao processo de contratação.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: PO 072 – Contratação de Bens e Serviços.
i) Infraestrutura e Recurso: N.A.
5.11.19. Atividade 19 – Solicitar Bloqueio de Acessos
a) Descrição (O que fazer): Solicitar à CTI bloqueio de acessos aos sistemas da ABDI.
b) Entrada: Ofício de desligamento.
c) Regra (Como fazer): A CORH encaminha e-mail à CTI informando o desligamento do
colaborador e solicita o bloqueio de acessos aos sistemas da ABDI e à COSERV para
bloqueio de acesso a ABDI e ao prédio.
d) Responsável (Quem faz): CORH.
e) Competência: N.A.
f) Produto: Solicitação de bloqueio de acessos.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: N.A.
i) Infraestrutura e Recurso: MS Office, SIG - Módulo Protocolo.
5.11.20. Atividade 20 – Bloquear Acessos
a) Descrição (O que fazer): Bloquear acesso aos sistemas da ABDI.
b) Entrada: Informação de desligamento.
c) Regra (Como fazer): A CTI seguirá os procedimentos do processo de Gestão de TI
para bloqueio de acesso aos sistemas da ABDI e a COSERV seguirá os procedimentos
do processo de Gestão de Materiais para o bloqueio de acesso as portas da Agência.
d) Responsável (Quem faz): CTI e COSERV.
e) Competência: Conhecimento das normas de TI e Processo de Gestão de Materiais.
f) Produto: Acesso bloqueado.
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g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: PO 037 – Segurança para contas e senhas.
i)

Infraestrutura e Recurso: Sistemas da ABDI, Sistema de controle das portas, MS
Office.

6.

Acordo de Nível de Serviço - ANS

Produto

Requisitos

Formulário de
Deve estar especificado no formulário:
Requisição de Pessoal  Prazo
indeterminado:
justificativa,
detalhamento das competências técnicas
específicas
exigidas,
formação
e
experiência necessárias à função.
 Prazo
determinado:
justificativa,
indicação dos recursos alocados,
detalhamento
das
características
técnicas
específicas
exigidas
e
determinação da duração do contrato de
trabalho.
 Estágio - justificativa da necessidade,
formação, principais atividades que o
estagiário
irá
desempenhar,
conhecimentos técnicos e específicos.
Solicitação de cartão E-mail contendo as informações: Nome
de identificação e de completo, Foto 3/4, RG, CPF, área de
acesso à ABDI.
lotação, gestor, data de admissão.
Relatório de
Preencher semestralmente o formulário
Atividades de Estágio com avaliação dos aspectos técnicos
quando do desempenho das atividades e
comportamentais do estagiário.
Formulário Avaliação Preencher semestralmente o formulário
do Estágio pelo
com avaliação do estágio quanto a
Estagiário
validade e oportunidade de aprendizado.
Folha de frequência
Folha de frequência validada pelo gestor
apresentada até dia 10 do mês seguinte.
Autorização/Demanda E-mail de autorização prévia anexada a
prévia para hora
folha de frequência.
suplementar
Formulário Sistêmico Preenchimento das informações nos casos
de Alteração
de retificação de dados cadastrais.
Cadastral

Cliente

Fornecedor

 CORH Área requisitante
 GERGE

COSERV CORH

CORH

Supervisor
estagiário

CORH

Estagiário

CORH
CORH

 Empregado
 Estagiário
Empregado

CORH

Empregado

do
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Produto
Formulário Sistêmico
Alteração Cadastral

Requisitos

Preencher formulário sistêmico com as
informações nos casos de alteração nos
benefícios ou requisição de 2º via de
cartão:
 Alimentação
e/ou
Refeição
apresentação do formulário nos meses
de janeiro ou agosto, com as
informações do funcionário, opção dos
percentuais.
 Plano de saúde e odontológico - inclusão
ou exclusão de dependentes.
 Vale transporte - opção pelo benefício ou
cancelamento.
Solicitação de Auxílio Preencher formulário sistêmico com os
Educação
dados do empregado, do curso
pretendido, a justificativa e assinatura da
chefia imediata.
Solicitação de Auxílio Preencher formulário sistêmico com os
Educação para Filhos dados do empregado, dados do filho e da
escola.
Declaração de
 Auxílio Educação - o empregado deve
frequência para
comprovar frequência de mais de 75%
elegibilidade do
de frequência para continuar elegível ao
benefício.
benefício.
 Auxílio Educação Filhos - o empregado
deve comprovar frequência de mais de
75% de frequência para continuar
elegível ao benefício.
Certificado de
O empregado deve comprovar aprovação
aprovação
no curso para continuar elegível ao
benefício de auxílio educação.
Formulário de escolha Apresentar no mês de janeiro o formulário
do momento para
com a especificação da opção para
receber 1ª parcela do receber a primeira parcela da gratificação
13º salário
natalina, se em fevereiro ou ao ensejo das
férias.
Solicitação de férias
Preencher formulário sistêmico de
solicitação de férias com a informação do
período das férias, com antecedência de
mínima de 30 dias da data de saída.

Cliente

Fornecedor

CORH

Empregado

CORH

Empregado

CORH

Empregado

CORH

Empregado

CORH

Empregado

CORH

Empregado

CORH

Empregado
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Produto
Atestado médico
homologado
Solicitação de
treinamento

Requisitos
Apresentação do atestado
homologado
pela
clínica
contratada pela ABDI.

Cliente
médico CORH
médica

Preencher formulário sistêmico de
solicitação de treinamento com as
informações do empregado, do curso, da
instituição, atividades desenvolvidas,
valor, participantes e justificativa.
Solicitação de
Preencher formulário sistêmico de
participação em
solicitação de treinamento com as
evento
informações do empregado, do evento,
valor, participantes e justificativa.
Contrato Anual de
Preencher formulário de contrato anual de
Desempenho
desempenho preenchido com os dados do
avaliado, gestor imediato, metas e ações
(mínimo 4 e máximo 6), desafio
estratégico, tipo de meta, ferramenta de
medição, prazo para cumprimento da
meta e peso da meta que deverá soma
100%, e assinado pelo gestor imediato e
encaminhado até a data definida pela
GERGE.
Contrato Anual de
Para alteração das entregas ou prazos o
Desempenho –
empregado deve preencher o Formulário
Aditivo Meta ou prazo de Contrato Anual de Desempenho –
Aditivo Meta especificando o item da
meta a ser alterado e justificativa, ou
Aditivo Prazo especificando qual meta terá
o prazo alterado e justificativa, ambos
assinados pelo gestor imediato.
Declaração de
Preencher a Declaração de Desempenho
Desempenho
do Contrato Anual de Desempenho com o
percentual de realização de cada meta e o
resultado final, acompanhado dos
documentos de comprovação das metas,
assinado pelo gestor imediato e entregue
até a data estabelecida pela CORH.
Previsão de
A CORH elabora relação com previsão de
pagamentos
pagamento mensal das despesas com
pessoal e encaminha por e-mail à CORFI
até o dia 03 do mês de exercício

Fornecedor
Empregada

CORH

Empregado

CORH

Empregado

CORH

Empregado

CORH

Empregado

CORH

Empregado

CORFI

CORH
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7. Indicadores de Processos de Negócio
Cód. Nome do Indicador Tipo
IC
Indicador de
Competência
Competência

IQT

Indicador de
Qualidade dos
Treinamentos

Qualidade

Finalidade
Medir se os empregados
apresentam as
competências desejadas
para o cargo.
Mensurar a satisfação
dos empregados em
relação a qualidade dos
treinamentos.

Documento
Relatório de
avaliação de
performance

Fórmula
A ser definido após
mapeamento das
competências.

Periodicidade
Semestral

Instrumento
de pesquisa
de satisfação

Resultado da
pontuação do
instrumento numa
escala de satisfação
de 1 a 5 pontos.
Considerando a
classificação da
satisfação como:
 De 0% a 55% Ponto de melhorias
 De 56% a 75% Dentro do limite
 De76% a 100% Acima da média.

Por demanda

Validação do documento
Entrevistado

Assinatura

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Data

Sabrina Silva Rodrigues
Patrícia Silva Rodrigues dos Santos
Aprovação do documento
Gestor do Processo
Valder Ribeiro de Moura

Aprovação do documento
Coordenador de Planejamento
Jackson De Toni
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Planejamento

Melhoria

Análise

Monitoramento e
Controle

Desenho

Implementação

Objetivo: O formulário de registro e análise de melhorias tem o objetivo de analisar as sugestões de
melhorias para propor um redesenho do processo.
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1. Identificação do Processo
Processo

Gestão de TI

Tipologia do processo
Gestor do Processo

Processo de Suporte
Claudio Nadai

Objetivo do Processo
Executor (es)
Unidade responsável
Produto (s)/ Serviço(s)/
Resultado(s)

Características de Valor do
Produto (Valor percebido)

Áreas envolvidas

Objetivos Estratégicos
vinculados

Prover serviços de qualidade com um adequado custo/benefício,
monitorando a satisfação do cliente.
Stefanini, Inova-SIG)
Coordenação de Tecnologia e Informação - CTI










Suporte de hardware e software (Help Desk);
Monitoramento dos serviços críticos;
Desenvolvimento e manutenção de sistemas;
Suporte e manutenção de serviços de telecomunicação;
Cessão de equipamentos;
Segurança da informação.
Atendimento no menor prazo possível;
Menor interrupção dos sistemas;
Simplicidade no registro do problema e no retorno da
solução;
 Menor recorrência do problema;
 Qualidade adequada dos equipamentos;
 Assegurar integridade e confidencialidade das informações
eletrônicas.
 Todas as áreas da ABDI denominadas nesse documento
como usuário;
 Coordenação de Tecnologia e Informação – CTI;
 Coordenação de Planejamento – CPLAN;
2. Aperfeiçoar a entrega de serviços de TIC para a execução da
estratégia;
5. Estruturar gestão do conhecimento essencial da organização;

7. Internalizar a gestão de processos organizacionais
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2. Melhorias para o Processo
Melhoria
Atendimento por meio remoto
(atendente da sua máquina ele acessa
e trata o problema na máquina do
usuário).
Definição de regra para fechamento
dos chamados – com feedback do
solicitante ou fechamento pelo
usuário.
Rever contrato e sistema para que o
início da contagem do tempo dos SLA
de atendimento do chamado deverá
ser com a abertura do chamado e não
após a classificação.
Revisar os PO’s e Política de Segurança
da Informação
Realizar campanha para divulgar os
procedimentos e normas de TI.

Justificativa
--

Diminuir
a
quantidade
de
chamados solucionados ainda em
aberto
Promover maior rigor ao SLA

Benefícios
Agilizar a solução do
problema na máquina
do usuário

--

Alinhar início da
contagem do SLA

PO da Política de Segurança Dar maior
encontra-se defasado
transparência a política
de segurança
-Reduzir o
desconhecimento dos
procedimentos da TI
Definir
melhor
as Melhorar a segurança e
responsabilidades de cada área o atendimento dos
alinhando as atividades.
serviços de TI

Estabelecimento de procedimentos e
responsabilidades para o RH e a TI
quando da entrada, movimentação e
saída de empregados e prestadores de
serviço (acessos, equipamentos).
Passar a solicitação, entrega do
material e recolhimento na saída do
colaborador, e devolução para TI,
passariam a ser do RH
Elaborar procedimentos, regras e datas Melhorar o planejamento de TI ás Conhecer e antecipar
para definição de Plano de demandas demandas nos projetos
ações de
(desenvolvimento
de
sistemas)
responsabilidade da TI
previstas em projetos
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3. Análise de Impacto das Melhorias

Análise de Impacto
Normas Normas
Sistêmico
Internas Externas

Melhoria

Processos
Interface

Realizar campanha para
divulgar os procedimentos e
normas de TI.
Revisar os PO’s e Política de
Segurança da Informação
Estabelecimento
de
procedimentos
e
responsabilidades para o RH
e a TI quando da entrada,
movimentação e saída de
empregados e prestadores
de
serviço
(acessos,
equipamentos). Passar a
solicitação,
entrega do
material e recolhimento na
saída do colaborador, e
devolução para TI, passariam
a ser do RH
Elaborar
procedimentos,
regras e datas para definição
de Plano de demandas
(desenvolvimento
de
sistemas) previstas em
projetos

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

Equipe
interna

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

Equipe
interna

Gestão de RH

N.A.

N.A.

N.A.

Equipe
interna

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

Equipe
interna

Recursos

4. Pontos de Integração Sistêmica
Não se aplica

5. Descrições das Atividades
5.1. Atividade 01 – Solicitar Demanda
a) Descrição (O que fazer): O solicitante poderá requerer a sua demanda de 3 (três) formas:
i.

Via Central de Atendimento ao Usuário (OTRS)
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Acessar a Central de Atendimento ao Usuário (OTRS), por meio do link
http://cau.abdi.com.br ou diretamente pela Intranet, na opção “Chamados de TI”.
ii.

Por telefone
Ligar no telefone geral do suporte da CTI, 8716 ou 39628716 e solicitar a abertura
de demanda.

iii.

Por e-mail
Enviar e-mail para o endereço ti.suporte@abdi.com.br com a descrição da
demanda.

b) Entrada: N/A.
c) Regra (Como fazer):
Via Central de Atendimento ao Usuário (OTRS)
i.

Passo 1 – Acessar a Central de Atendimento ao Usuário (OTRS), por meio do link
http://cau.abdi.com.br ou diretamente pela Intranet, na opção “Chamados de TI”,
vide imagem abaixo:

ii.

Passo 2 – Para efetuar o login da Central de Atendimento ao Usuário, utilizar as
mesmas credenciais de acesso da rede ABDI.
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iii.

Passo 3 – Após acessar a Central de Atendimento ao Usuário – CAU, clicar em
Chamados -> Novo Chamado.

iv.

Passo 5 – Na tela seguinte, preencher os campos obrigatórios Tipo, Área de
interesse, Assunto e Texto.
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- No campo Tipo, escolher entre as opções Incidente ou Requisição.
Um Incidente é uma interrupção não planejada de um serviço de TI, ou uma
redução da qualidade de um serviço de TI. Por exemplo: Correio Eletrônico
inacessível ou impressora não imprimi.
Uma Requisição é qualquer solicitação, contato, pedido de informação ou dúvida
para acessar um serviço de TI. Por exemplo: Solicitação de Tonner ou uma dúvida
sobre como acessar um sistema.
- No campo Área de Interesse, escolher a opção CTI.
- No campo Assunto, inserir uma descrição breve sobre a demanda. Por
exemplo: Impressora com problemas.
- No campo Texto, descrever detalhadamente a sua demanda. Por exemplo: A
impressora está travando as impressões enviadas no formato A3 na gaveta
externa.
- A opção de Anexo não é obrigatória, mas pode ser utilizada para anexar, por
exemplo, uma tela de erro que possa auxiliar o atendente na análise da demanda.
O sistema permite anexar arquivos com tamanho máximo de até 20 Megabytes.
- Na opção de Prioridade, defina entre o 1 (muito baixo) e 5 (muito alto).
- Por fim, clique no botão Enviar.
O número de registro da demanda (Ticket) será exibido na tela seguinte e
também será enviado a caixa de e-mail do solicitante.
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d) Responsável (Quem faz): O solicitante da demanda.
e) Competência: N/A.
f) Produto: Ao finalizar o pedido da demanda, será gerado o número de Ticket da solicitação
para acompanhamento.
g) Duração: N/A
h) Normativo: N/A
i) Infraestrutura e Recurso: Computador com acesso à rede, E-mail corporativo ou Telefone
e acesso a Central de Atendimento ao Usuário.
5.2. Atividade 02 – Analisar Disponibilidade Orçamentária e Realização da Despesa
a) Descrição (O que fazer): Verificar se existe orçamento disponível para a demanda
solicitada e informar a TI sobre os valores disponíveis.
b) Entrada: Ticket da demanda e comunicação à CPLAN para análise.
c) Regra (Como fazer): Ao receber, da CTI, a solicitação de informações a respeito de
orçamento disponível para a demanda de TI inserida no projeto, a CPLAN fará consulta
aos controles internos de acompanhamento orçamentário e informará a CTI sobre a
situação orçamentária do projeto e da respectiva demanda.
d) Responsável (Quem faz): CPLAN.
e) Competência: N/A
f) Produto: Informações relacionadas ao Orçamento da demanda de TI inserida no projeto.
g) Duração: N/A
h) Normativo: N/A
i) Infraestrutura e Recurso: N/A
5.3. Atividade 02 – Analisar Detalhadamente a Demanda
a) Descrição (O que fazer): Efetuar a análise detalhada da demanda inserida no projeto.
b) Entrada: Ticket da demanda
c) Regra (Como fazer): Ao receber uma demanda de TI que faz parte de um projeto, a CTI
realiza a análise para confirmar se a mesma se encontra na lista de demandas
encaminhadas pela CPLAN. Em seguida, verifica o escopo, obtém o de acordo do cliente
sobre o entendimento da demanda e direciona a demanda para a equipe correspondente.
d) Responsável (Quem faz): Coordenação de TI.
e) Competência: N/A
f) Produto: Demanda de projeto analisada pela Coordenação de TI.
g) Duração: N/A
h) Normativo: N/A
i) Infraestrutura e Recurso: N/A
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5.4. Atividade 03 – Atender Demanda - Suporte
a) Descrição (O que fazer): Acessar a Central de Atendimento ao Usuário para analisar e
realizar o atendimento da demanda.
b) Entrada: Ticket da demanda requisitada pelo solicitante.
c) Regra (Como fazer):
i.

Acessar a Central de Atendimento ao Usuário na página do atendente pelo link
http://atendentecau.abdi.com.br/hub/index.php;

ii.

Inserir as credenciais de acesso repassados ao atendente pelo administrador da
Central de Atendimento ao Usuário - CAU;

iii.

Em seguida, selecionar a opção Acesso Atendente.
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iv.

Ao acessar o painel do atendente, será exibido a fila dos times de atendimento.
De acordo com a classificação do serviço da demanda, ela poderá ser atendida
pelos times de N1, N2 ou N3. O atendente selecionará o ticket (demanda) ao qual
deseja realizar o atendimento.
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v.

Ao acessar o ticket, será exibida a demanda do solicitante. Para iniciar o
atendimento, o atendente deverá ir na aba “Comunicação” -> “Nota”.

vi.

Em seguida, o atendente deverá escolher o “Próximo estado” do ticket; fazer uma
breve descrição no campo “Texto”; escolher o “Tipo de nota”, que pode ser ‘notaexterna’ (O sistema envia um comunicado via e-mail ao solicitante) ou ‘notainterna’ (Não há comunicado ao solicitante); e clicar em “Enviar” para efetivar o
registro.
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vii.

Após realizar a análise e concluir o atendimento da demanda, o atendente deverá
finalizar o ticket, acessando novamente “Comunicação” -> “Nota”. Na tela para
adicionar nota, definir o “Próximo estado” para ‘Solucionado’; No campo “Texto”
detalhar o procedimento realizado para o atendimento do ticket; e clicar no botão
“Enviar” para efetivar o registro.
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viii.

Após finalizar o registro de conclusão da demanda, o sistema enviará um
comunicado por e-mail automaticamente ao solicitante da demanda.

d) Responsável (Quem faz): Atendentes dos times de N1, N2 ou N3.
e) Competência: N/A
f) Produto: Ticket solucionado.
g) Duração: A duração do atendimento pode variar de acordo com o tipo de serviço da
demanda.
h) Normativo: N/A
i) Infraestrutura e Recurso: Computador com acesso à rede e acesso a Central de
Atendimento ao usuário com perfil de atendente na fila correspondente.
5.5. Atividade 04 – Atender Demanda – Desenv. Sistemas e Portais
a) Descrição (O que fazer): Acessar a Central de Atendimento ao Usuário para analisar e
realizar o atendimento a demanda.
b) Entrada: Ticket da demanda requisitada pelo solicitante.
c) Regra (Como fazer):
i.

Acessar a Central de Atendimento ao Usuário na página do atendente pelo link
http://atendentecau.abdi.com.br/hub/index.php;
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ii.

Inserir as credenciais de acesso repassados ao atendente pelo administrador da
Central de Atendimento ao Usuário - CAU;

iii.

Em seguida, selecionar a opção Acesso Atendente.

iv.

Ao acessar o painel do atendente, será exibido a fila do time de atendimento de
Portais. O atendente do grupo selecionará o ticket (demanda) ao qual deseja
realizar o atendimento e prosseguirá da mesma forma que a descrita no item
4.5.3, subitem ‘c’, passos ‘v ao viii’.

GERENCIAMENTO DE PROCESSOS DE NEGÓCIO
Registro e Análise de Melhorias do Processo (TO BE) – Gestão de TI

d) Responsável (Quem faz): Atendentes do grupo Portais.
e) Competência: N/A
f) Produto: Ticket solucionado.
g) Duração: A duração do atendimento pode variar de acordo com o tipo de serviço da
demanda.
h) Normativo: N/A.
i) Infraestrutura e Recurso: Computador com acesso à rede e acesso a Central de
Atendimento ao usuário com perfil de atendente na fila correspondente.
5.6. Atividade 05 – Atender Demanda - SIG
a) Descrição (O que fazer): Acessar a Central de Atendimento ao Usuário para analisar e
realizar o atendimento a demanda.
b) Entrada: Ticket da demanda requisitada pelo solicitante.
c) Regra (Como fazer):
i.

Acessar a Central de Atendimento ao Usuário na página do atendente pelo link
http://atendentecau.abdi.com.br/hub/index.php;

ii.

Inserir as credenciais de acesso repassados ao atendente pelo administrador da
Central de Atendimento ao Usuário - CAU;
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iii.

Em seguida, selecionar a opção Acesso Atendente.

iv.

Ao acessar o painel do atendente, será exibido a fila do time de atendimento de
Sistemas. De acordo com a classificação do serviço da demanda, ela poderá ser
atendida pelos times de Viagens, Corporativo ou Recursos Humanos. O atendente
do grupo selecionará o ticket (demanda) ao qual deseja realizar o atendimento e
prosseguirá da mesma forma que a descrita no item 4.5.3, subitem ‘c’, passos ‘v
ao viii’.

d) Responsável (Quem faz): Atendentes do grupo de Sistemas.
e) Competência: N/A
f) Produto: Ticket solucionado.
g) Duração: A duração do atendimento pode variar de acordo com o tipo de serviço da
demanda.
h) Normativo: N/A.
i) Infraestrutura e Recurso: Computador com acesso à rede e acesso a Central de
Atendimento ao usuário com perfil de atendente na fila correspondente.
5.7. Atividade 06 – Enviar e-mail solicitando homologação do atendimento
a) Descrição (O que fazer): Esta atividade é realizada automaticamente pelo sistema ao
finalizar o atendimento da demanda. Não é necessária nenhuma ação.
b) Entrada: Ticket da demanda finalizada pelo atendente.
c) Regra (Como fazer): N/A
d) Responsável (Quem faz): N/A
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e) Competência: N/A
f) Produto: E-mail enviado ao solicitante da demanda.
g) Duração: N/A
h) Normativo: N/A
i) Infraestrutura e Recurso: Central de Atendimento ao Usuário vinculada ao serviço de
Correio de Eletrônico.
5.8. Atividade 07 – Refaz / Ajusta atendimento
a) Descrição (O que fazer): Acessar a Central de Atendimento ao Usuário para refazer ou
ajustar o atendimento da demanda.
b) Entrada: Ticket reaberto pelo solicitante da demanda. O usuário pode solicitar a
reabertura da demanda pela Central de Atendimento ao Usuário ou respondendo o email automático de conclusão da demanda.
c) Regra (Como fazer):
i.

Os procedimentos para refazer ou reajustar a demanda são os mesmos para o
atendimento normal. Vide passos descritos no item 4.5.3, subitem ‘c’.

d) Responsável (Quem faz): Atendente do time solucionador da demanda.
e) Competência: N/A.
f) Produto: Ticket solucionado.
g) Duração: A duração do atendimento pode variar de acordo com o tipo de serviço da
demanda.
h) Normativo: N/A
i) Infraestrutura e Recurso: Computador com acesso à rede e acesso a Central de
Atendimento ao usuário com perfil de atendente na fila correspondente.
5.9. Atividade 08 – Enviar Lista de Demandas de TI nos Projetos
a) Descrição (O que fazer): Relacionar todas as demandas de TI existentes nos projetos e
elaborar lista dessas demandas
b) Entrada: Portfólio de projetos
c) Regra (Como fazer): Ler os planos de projetos procurando identificar demandas de TI
d) Responsável (Quem faz): Equipe CPLAN
e) Competência: N/A
f) Produto: Lista de demandas da TI nos projetos
g) Duração: N/A
h) Normativo: N/A
i) Infraestrutura e Recurso: N/A
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5.10. Atividade 09 – Analisar preliminarmente as demandas de TI
a) Descrição (O que fazer): Verificar e analisar lista, em caso de dúvidas contactar o
responsável pelo projeto.
b) Entrada: Lista de demandas dos projetos de TI enviado pela CPLAN. (Planejamento
Estratégico detalhado?)
c) Regra (Como fazer): Ao receber a lista de demandas de TI nos projetos, a CTI realiza a
análise das demandas e faz um alinhamento com a equipe demandante para definir o
escopo, priorização, orçamento e os demais detalhes para o atendimento.
d) Responsável (Quem faz): Coordenação de TI
e) Competência: N/A.
f) Produto: Lista de demandas de TI analisada e priorizada.
g) Duração: N/A.
h) Normativo: N/A.
i) Infraestrutura e Recurso: caso seja necessário o demandante será notificado quanto à
necessidade de infraestrutura e recursos financeiros necessários para atender à
demanda.

6.

Acordo de Nível de Serviço - ANS

Os ANSs para atendimento são definidos de acordo com a classificação da demanda\serviço no
contrato. Ver Anexo I.

7.

Indicadores de Processos de Negócio

Ver Anexo II.
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ANEXO I
Acordo Níveis de Serviços – Contrato SIG
Tabela de Classificação de Grau de Severidade e Prazo de Atendimento – Nível – I
(Suporte presencial e remoto INOVA)
Severidade

Descrição

Extremamente grave

Nessa severidade, encontram-se chamados referentes a
problemas críticos no sistema da empresa, onde toda a
empresa ou uma de suas áreas está parada com sistema
inativo, como impressão de notas fiscais, pagamento ou
recebimento de títulos na Tesouraria, impactando
diretamente no seu negócio.

Muito grave

Grave

Nessa severidade, encontram-se os chamados
referentes a problemas em rotinas importantes e de uso
diário, atualizações, interfaces, rotinas financeiras com
impacto em uma única rotina do sistema.

Prazo para
atendimento

08 horas úteis

12 horas úteis

Com alguma urgência, quando algum processo estiver
parado.
16 horas úteis

Impacto Mínimo

Nessa severidade, encontram-se os chamados
referentes a problemas em rotinas de uso não frequentes
e que não impactam no negócio da empresa ou uso do
sistema.

32 horas úteis
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Tabela de Classificação de Grau de Severidade e Prazo de Atendimento – Nível – II
(necessidade de acionar o Fabricante dos Sistemas)
Severidade

Descrição

Prazo para
atendimento

Extremamente grave

Nessa severidade, encontram-se chamados referentes a
problemas críticos no sistema da empresa, onde toda a
empresa ou uma de suas áreas está parada com sistema
inativo, como impressão de notas fiscais, pagamento ou
recebimento de títulos na Tesouraria, impactando
diretamente no seu negócio.

16 horas úteis

Muito grave

Nessa severidade, encontram-se os chamados
referentes a problemas em rotinas importantes e de uso
diário, atualizações, interfaces, rotinas financeiras com
impacto em uma única rotina do sistema.

32 horas úteis

Grave

Com alguma urgência, quando algum processo estiver
parado.

72 horas úteis

Impacto Mínimo

Nessa severidade, encontram-se os chamados
referentes a problemas em rotinas de uso não frequentes
e que não impactam no negócio da empresa ou uso do
sistema.

192 horas úteis

Tabela de Classificação de Grau de Severidade e Prazo de Atendimento –
Solicitação de esforço para desenvolvimento

Prioridade

ALTA

Descrição

Prazo para
atendimento

Nessa severidade, encontram-se as demandas
de alto impacto e urgência para o negócio.
08 horas úteis

MÉDIA

Nessa severidade, encontram-se as demandas
de médio impacto e urgência para o negócio.
12 horas úteis

BAIXA

Nessa severidade, encontram-se as demandas
de baixo impacto e urgência ao negócio.
16 horas úteis
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Acordo Níveis de Serviços – Contrato Suporte

Nível de
Criticidade

Tipo de Incidente (Usuário Padrão)

Nível de Serviço Exigido
Tempo Máximo de
Solução

Alta

Serviço Indisponível

2 (duas) horas

Média

Serviço operando parcialmente

6 (seis) horas

Baixa

Serviço com degradação de qualidade

24 (vinte e quatro) horas

Muito Baixa

Serviço sem degradação de qualidade

48 (quarenta e oito) horas

Nível de
Criticidade

Tipo de Incidente (Usuário Especial)

Nível de Serviço Exigido
Tempo Máximo de
Solução

Alta

Serviço Indisponível

1 (uma) hora

Média

Serviço operando parcialmente

3 (três) horas

Baixa

Serviço com degradação de qualidade

12 (doze) horas

Muito Baixa

Serviço sem degradação de qualidade

24 (vinte e quatro) horas

Tipo de Requisição (Usuário Padrão)

Nível de Serviço Exigido
Tempo Máximo de
Solução

Nível de
Criticidade

Alta

Requisições de alto impacto e urgência para o
negócio.

4 (quatro) horas

Média

Requisições de médio impacto e urgência para
o negócio

8 (oito) horas

Baixa

Requisições de baixo impacto e urgência para
o negócio

12 (doze) horas

Muito Baixa

Requisições referentes a problemas em rotinas
de uso não frequentes e que não impactam no
negócio da empresa ou uso do sistema.

48 (quarenta e oito) horas
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Nível de
Criticidade

Tipo de Requisição (Usuário Especial)

Nível de Serviço Exigido
Tempo Máximo de
Solução

Alta

Requisições de alto impacto e urgência para o
negócio.

2 (duas) horas

Média

Requisições de médio impacto e urgência para
o negócio

4 (quatro) horas

Baixa

Requisições de baixo impacto e urgência para
o negócio

6 (seis) horas

Muito Baixa

Requisições referentes a problemas em rotinas
de uso não frequentes e que não impactam no
negócio da empresa ou uso do sistema.

24 (vinte e quatro) horas
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ANEXO II
Indicadores – Contrato SIG
Não há.

Indicadores – Contrato Suporte
Indicadores de
níveis de
serviço/mês

Forma de Cálculo Meta

Redutor
Aplicável

%

>=
99,80
%

0,2% + (0,1%
para cada
0,1%
abaixo da
meta
exigida).

Item
1

(Total de tempo
com
disponibilidade
no mês) / (Total do
tempo no mês –
Tempo fora do
escopo de
responsabilidade
da
contratada) X 100

%

>=
99,80
%

0,2% + (0,1%
para cada
0,1%
abaixo da
meta
exigida).

Item
1

(Total de tempo
com
disponibilidade
no mês) / (Total do
tempo no mês –
Tempo fora do
escopo de
responsabilidade
da
contratada) X 100

Item Ind.

INS-1

INS-2

Disponibilidade
do serviço de
correio eletrônico

Disponibilidade
do serviço de
AntiSPAM

Regime

24 x 7

24 x 7

Horário

-

-

Unid.
Medida
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Indicadores de
níveis de
serviço/mês

Unid.
Medida

Forma de Cálculo Meta

Redutor
Aplicável

%

(Total de
mensagens
>=
recebidas no mês) /
85,00
(Total de
%
mensagens
bloqueadas) X 100

0,2% + (0,1%
para cada
0,1%
abaixo da
meta
exigida).

%

>=
99,80
%

0,2% + (0,1%
para cada
0,1%
abaixo da
meta
exigida).

Item
1

(Total de tempo
com
disponibilidade
no mês) / (Total do
tempo no mês –
Tempo fora do
escopo de
responsabilidade
da
contratada) X 100

%

>=
99,80
%

0,2% + (0,1%
para cada
0,1%
abaixo da
meta
exigida).

Item
1

(Total de tempo
com
disponibilidade
no mês) / (Total do
tempo no mês –
Tempo fora do
escopo de
responsabilidade
da
contratada) X 100

%

(Total de tarefas
executadas com
sucesso no mês) /
(Total de Tarefas
Executadas) x 100

>=
95,00
%

0,2% + (0,1%
para cada
0,1%
abaixo da
meta
exigida).

Item Ind.

INS-3

Eficacia na
Limpeza email
spams/ phishing
na ferramenta de
AntiSPAM

Regime

24 x 7

Horário

-

Item
1

INS-4

Disponibilidade
do serviço de
Diretórios –
Active Directory /
LDAP

INS-5

Disponibilidade
do
serviço de
servidor
de arquivos

INS-6

Taxa Mensal de
sucesso das
tarefas
de backup em
Fita

Item
1

24 x 7

12 x 5

24 x 3

-

08:00 a
20:00

Sex
18:00 às
Seg
18:00
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Item Ind.

Indicadores de
níveis de
serviço/mês

INS-7

Taxa Mensal de
sucesso das
tarefas
de restore

INS-8

Taxa Mensal de
sucesso das
tarefas
de backup em
Disco via
Windows Backup

INS-9

Taxa Mensal de
sucesso das
tarefas
de backup via
Snapshots

Item
1

Item
1

Item
1

INS-10

Disponibilidade
dos serviços de
DHCP

Regime

24 x 7

24 x 7

24 x 5

24 x 7

Horário

-

-

-

-

Unid.
Medida

INS-11
Item
1

24 x 7

-

Redutor
Aplicável

>=
95,00
%

0,2% + (0,1%
para cada
0,1%
abaixo da
meta
exigida).

>=
95,00
%

0,2% + (0,1%
para cada
0,1%
abaixo da
meta
exigida).

>=
95,00
%

0,2% + (0,1%
para cada
0,1%
abaixo da
meta
exigida).

>=
99,00
%

0,2% + (0,1%
para cada
0,1%
abaixo da
meta
exigida).

0,2% + (0,1%
para cada
0,1%
abaixo da
meta
exigida).

%

(Total de tarefas
executadas com
sucesso no mês) /
(Total de Tarefas
Executadas) x 100

%

(Total de tarefas
executadas com
sucesso no mês) /
(Total de Tarefas
Executadas) x 100

%

(Total de tarefas
executadas com
sucesso no mês) /
(Total de Tarefas
Executadas) x 100

%

(Total de tempo
com
disponibilidade
no mês) / (Total do
tempo no mês –
Tempo fora do
escopo de
responsabilidade
da
contratada) X 100

%

(Total de
tempocom
disponibilidadeno
mês) / (Total
>=
dotempo no mês –
99,00
Tempo fora
%
doescopo
deresponsabilidade
dacontratada) X
100

Item
1

Disponibilidade
dos serviços de
DNS

Forma de Cálculo Meta
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Item Ind.

INS-12

Indicadores de
níveis de
serviço/mês

Disponibilidade
dos serviços de
NTP

Regime

24 x 7

Horário

-

Unid.
Medida

Forma de Cálculo Meta

Redutor
Aplicável

%

(Total de tempo
com
disponibilidade
no mês) / (Total do
tempo no mês –
Tempo fora do
escopo de
responsabilidade
da
contratada) X 100

>=
95,00
%

0,2% + (0,1%
para cada
0,1%
abaixo da
meta
exigida).

%

(Total de tempo
com
disponibilidade
no mês) / (Total do
tempo no mês –
Tempo fora do
escopo de
responsabilidade
da
contratada) X 100

>=
99,80
%

0,2% + (0,1%
para cada
0,1%
abaixo da
meta
exigida).

%

(Total de tempo
com
disponibilidade
no mês) / (Total do
tempo no mês –
Tempo fora do
escopo de
responsabilidade
da
contratada) X 100

>=
98,00
%

0,2% + (0,1%
para cada
0,1%
abaixo da
meta
exigida).

%

(Total de tempo
com
disponibilidade
no mês) / (Total do
tempo no mês –
Tempo fora do
escopo de
responsabilidade
da
contratada) X 100

>=
95,00
%

0,2% + (0,1%
para cada
0,1%
abaixo da
meta
exigida).

Item
1

INS-13

Disponibilidade
dos serviços de
Banco de dados
(Produção)

24 x 7

-

Item
1

INS-14

Disponibilidade
dos serviços de
Banco de dados
(Homologação)

12 x 5

08:00 às
20:00

Item
1

INS-15
Item
1

Disponibilidade
dos serviços de
Banco de dados
(Desenvolviment
o)

12 x 5

08:00 às
20:00
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Item Ind.

INS-16
Item
1

INS-17
Item
1

INS-18
Item
1

INS-19
Item
1

Indicadores de
níveis de
serviço/mês

Disponibilidade
dos serviços de
Colaboração
Sharepoint
(Produção)

Disponibilidade
dos serviços de
Colaboração
Sharepoint
(Homologação)

Disponibilidade
dos serviços de
Colaboração
Sharepoint
(Desenvolviment
o)

Disponibilidade
dos servidores do
Sistema
integrado de
Gestão -SIG
(Produção)

Regime

24 x 7

12 x 5

12 x 5

12 x 5

Horário

-

08:00 às
20:00

08:00 às
20:00

08:00 às
20:00

Unid.
Medida

Forma de Cálculo Meta

Redutor
Aplicável

%

(Total de tempo
com
disponibilidade
no mês) / (Total do
tempo no mês –
Tempo fora do
escopo de
responsabilidade
da
contratada) X 100

>=
99,80
%

0,2% + (0,1%
para cada
0,1%
abaixo da
meta
exigida).

%

(Total de tempo
com
disponibilidade
no mês) / (Total do
tempo no mês –
Tempo fora do
escopo de
responsabilidade
da
contratada) X 100

>=
98,00
%

0,2% + (0,1%
para cada
0,1%
abaixo da
meta
exigida).

%

(Total de tempo
com
disponibilidade
no mês) / (Total do
tempo no mês –
Tempo fora do
escopo de
responsabilidade
da
contratada) X 100

>=
95,00
%

0,2% + (0,1%
para cada
0,1%
abaixo da
meta
exigida).

%

(Total de tempo
com
disponibilidade
no mês) / (Total do
tempo no mês –
Tempo fora do
escopo de
responsabilidade
da
contratada) X 100

>=
99,80
%

0,2% + (0,1%
para cada
0,1%
abaixo da
meta
exigida).
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Item Ind.

INS-20
Item
1

INS-21
Item
1

Disponibilidade
dos servidores do
Sistema
integrado de
Gestão -SIG
(Homologação)

Disponibilidade
dos servidores do
Sistema
integrado de
Gestão -SIG
(Desenvolviment
o)

INS-22

Disponibilidade
do
ambiente de
virtualização de
servidores
(VMWare ESXi)

INS-23

Disponibilidade
do
ambiente de
gerenciamento
de
virtualização de
servidores
(VMWare
vCenter)

Item
1

Item
1

Indicadores de
níveis de
serviço/mês

Regime

12 x 5

12 x 5

24 x 7

24 x 7

Horário

08:00 às
20:00

08:00 às
20:00

-

-

Unid.
Medida

Forma de Cálculo Meta

Redutor
Aplicável

%

(Total de tempo
com
disponibilidade
no mês) / (Total do
tempo no mês –
Tempo fora do
escopo de
responsabilidade
da
contratada) X 100

>=
98,00
%

0,2% + (0,1%
para cada
0,1%
abaixo da
meta
exigida).

%

(Total de tempo
com
disponibilidade
no mês) / (Total do
tempo no mês –
Tempo fora do
escopo de
responsabilidade
da
contratada) X 100

>=
95,00
%

0,2% + (0,1%
para cada
0,1%
abaixo da
meta
exigida).

%

(Total de tempo
com
disponibilidade
no mês) / (Total do
tempo no mês –
Tempo fora do
escopo de
responsabilidade
da
contratada) X 100

>=
99,80
%

0,2% + (0,1%
para cada
0,1%
abaixo da
meta
exigida).

%

(Total de tempo
com
disponibilidade
no mês) / (Total do
tempo no mês –
Tempo fora do
escopo de
responsabilidade
da
contratada) X 100

>=
98,00
%

0,2% + (0,1%
para cada
0,1%
abaixo da
meta
exigida).
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Item Ind.

INS-24

Disponibilidade
do
ambiente de
virtualização de
servidores
(Hyper-V)

INS-25

Disponibilidade
do
ambiente de
gerenciamento
de
virtualização de
servidores
(System Center
VMM)

Item
1

Item
1

INS-26
Item
1

INS-27
Item
1

Indicadores de
níveis de
serviço/mês

Disponibilidade
da
rede de dados
(switches e
roteadores)

Disponibilidade
da rede de dados
sem fio (wireless)

Regime

24 x 7

24 x 7

24 x 7

12 x 5

Horário

-

-

-

08:00 às
20:00

Unid.
Medida

Forma de Cálculo Meta

Redutor
Aplicável

%

(Total de tempo
com
disponibilidade
no mês) / (Total do
tempo no mês –
Tempo fora do
escopo de
responsabilidade
da
contratada) X 100

>=
99,80
%

0,2% + (0,1%
para cada
0,1%
abaixo da
meta
exigida).

%

(Total de tempo
com
disponibilidade
no mês) / (Total do
tempo no mês –
Tempo fora do
escopo de
responsabilidade
da
contratada) X 100

>=
98,00
%

0,2% + (0,1%
para cada
0,1%
abaixo da
meta
exigida).

%

(Total de tempo
com
disponibilidade
no mês) / (Total do
tempo no mês –
Tempo fora do
escopo de
responsabilidade
da
contratada) X 100

>=
99,80
%

0,2% + (0,1%
para cada
0,1%
abaixo da
meta
exigida).

%

(Total de
tempocom
disponibilidadeno
mês) / (Total
>=
dotempo no mês –
98,00
Tempo fora
%
doescopo
deresponsabilidade
dacontratada) X
100

0,2% + (0,1%
para cada
0,1%
abaixo da
meta
exigida).
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Item Ind.

INS-28

Disponibilidade
da
ferramenta de
monitoramento
de
serviços de rede
e
sistemas
(Nagios/Selenium
)

INS-29

Disponibilidade
da
ferramenta de
monitoramento
de
serviços de rede
e
sistemas (System
Center
Operations
Manager)

Item
1

Item
1

INS-30
Item
1

INS-31
Item
1

Indicadores de
níveis de
serviço/mês

Disponibilidade
da
ferramenta de
gerenciamento
unificado de
Antivírus

Número de
computadores
com Antivírus
Instalados e
atualizados

Regime

24 x 7

24 x 7

24 x 7

12 x 5

Horário

-

-

-

08:00 às
20:00

Unid.
Medida

Forma de Cálculo Meta

Redutor
Aplicável

%

(Total de tempo
com
disponibilidade
no mês) / (Total do
tempo no mês –
Tempo fora do
escopo de
responsabilidade
da
contratada) X 100

>=
99,90
%

0,2% + (0,1%
para cada
0,1%
abaixo da
meta
exigida).

%

(Total de tempo
com
disponibilidade
no mês) / (Total do
tempo no mês –
Tempo fora do
escopo de
responsabilidade
da
contratada) X 100

>=
99,90
%

0,2% + (0,1%
para cada
0,1%
abaixo da
meta
exigida).

%

(Total de tempo
com
disponibilidade
no mês) / (Total do
tempo no mês –
Tempo fora do
escopo de
responsabilidade
da
contratada) X 100

>=
98,00
%

0,2% + (0,1%
para cada
0,1%
abaixo da
meta
exigida).

%

(Total de
computadores do
parque
computacional) /
>=
(Total de
98,00
computadores com
%
Antivírus Instalados
e atualizados
tempo no mês) X
100

0,2% + (0,1%
para cada
0,1%
abaixo da
meta
exigida).
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Item Ind.

INS-32

Indicadores de
níveis de
serviço/mês

Disponibilidade
dos
Sistemas Críticos

Regime

24 x 7

Horário

-

Unid.
Medida

Forma de Cálculo Meta

Redutor
Aplicável

%

(Total de tempo
com
disponibilidade
no mês) / (Total do
tempo no mês –
Tempo fora do
escopo de
responsabilidade
da
contratada) X 100

>=
99,80
%

0,2% + (0,1%
para cada
0,1%
abaixo da
meta
exigida).

%

(Total de tempo
com
disponibilidade
no mês) / (Total do
tempo no mês –
Tempo fora do
escopo de
responsabilidade
da
contratada) X 100

>=
99,00
%

0,2% + (0,1%
para cada
0,1%
abaixo da
meta
exigida).

%

(Total de incidentes
de criticidade alta
resolvidos em até 2
0,2% + (0,1%
horas do seu
>=
para cada 1%
recebimento (mês)
99,00
abaixo da
/
%
meta
Total de incidentes
exigida).
de criticidade alta
recebidos (mês)) X
100

%

(Total de incidentes
de criticidade
média
resolvidos em até 6
0,2% + (0,1%
horas do seu
>=
para cada 1%
recebimento (mês) 98,00
abaixo da
/
%
meta
Total de incidentes
exigida).
de criticidade alta
recebidos (mês)) X
100

Item
1

INS-33

Disponibilidade
dos
Sistemas Não
Críticos

12 x 5

08:00 às
20:00

Item
1

INS-34
Item
1e2

INS-35
Item
1e2

Índice de
resolução
de incidentes de
criticidade alta
(usuário padrão)

Índice de
resolução
de incidentes de
criticidade média
(usuário padrão)

12 x 5

12 x 5

08:00 às
20:00

08:00 às
20:00
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Item Ind.

INS-36
Item
1e2

INS-37
Item
1e2

INS-38
Item
1e2

INS-39

Item
1e2

Indicadores de
níveis de
serviço/mês

Índice de
resolução
de incidentes de
criticidade baixa
(usuário padrão)

Índice de
resolução
de incidentes de
criticidade muita
baixa (usuário
padrão)

Índice de
resolução
de incidentes de
criticidade alta
(usuário especial)

Índice de
resolução
de incidentes de
criticidade média
(usuário especial)

Regime

12 x 5

12 x 5

12 x 5

12 x 5

Horário

08:00 às
20:00

08:00 às
20:00

08:00 às
20:00

08:00 às
20:00

Unid.
Medida

Forma de Cálculo Meta

Redutor
Aplicável

%

(Total de incidentes
de criticidade baixa
resolvidos em até
24
0,2% + (0,1%
horas do seu
>=
para cada 1%
recebimento (mês) 97,00
abaixo da
/
%
meta
Total de incidentes
exigida).
de criticidade alta
recebidos (mês)) X
100

%

(Total de incidentes
de criticidade baixa
resolvidos em até
48
0,2% + (0,1%
horas do seu
>=
para cada 1%
recebimento (mês) 95,00
abaixo da
/
%
meta
Total de incidentes
exigida).
de criticidade alta
recebidos (mês)) X
100

%

(Total de incidentes
de criticidade alta
resolvidos em até 1
0,4% + (0,2%
hora do seu
>=
para cada 1%
recebimento (mês)
99,00
abaixo da
/
%
meta
Total de incidentes
exigida).
de criticidade alta
recebidos (mês)) X
100

%

(Total de incidentes
de criticidade alta
0,4% + (0,2%
resolvidos em até 3
>=
para cada 1%
horas do seu
98,00
abaixo da
recebimento (mês)
%
meta
/
exigida).
Total de incidentes
de criticidade alta
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Item Ind.

Indicadores de
níveis de
serviço/mês

Regime

Horário

Unid.
Medida

Forma de Cálculo Meta

Redutor
Aplicável

recebidos (mês)) X
100

INS-40
Item
1e2

INS-41
Item
1e2

Índice de
resolução
de incidentes de
criticidade baixa
(usuário especial)

Índice de
resolução
de incidentes de
criticidade muito
baixa (usuário
especial)

INS-42

Índice de
resolução
de requisições de
criticidade alta
(usuário padrão)

INS-43

Índice de
resolução
de requisições de
criticidade média
(usuário padrão)

Item
1e2

12 x 5

12 x 5

12 x 5

12 x 5

08:00 às
20:00

08:00 às
20:00

08:00 às
20:00

08:00 às
20:00

%

(Total de incidentes
de criticidade alta
resolvidos em até
12
0,4% + (0,2%
horas do seu
>=
para cada 1%
recebimento (mês) 97,00
abaixo da
/
%
meta
Total de incidentes
exigida).
de criticidade alta
recebidos (mês)) X
100

%

(Total de incidentes
de criticidade alta
resolvidos em até
24
0,4% + (0,2%
horas do seu
>=
para cada 1%
recebimento (mês) 95,00
abaixo da
/
%
meta
Total de incidentes
exigida).
de criticidade alta
recebidos (mês)) X
100

%

(Total de
requisições
resolvidas em até 4
horas do seu
recebimento (mês)
/ Total de
requisições
recebidas (mês)) X
100.

%

(Total de
requisições
resolvidas em até 8
horas do seu
recebimento (mês)
/ Total de

0,2% + (0,1%
>=
para cada 1%
99,00
abaixo da
%
meta
exigida).

0,2% + (0,1%
>=
para cada 1%
98,00
abaixo da
%
meta
exigida).
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Item Ind.

Indicadores de
níveis de
serviço/mês

Regime

Horário

Unid.
Medida

Item
1e2

Redutor
Aplicável

requisições
recebidas (mês)) X
100.

INS-44
Item
1e2

INS-45
Item
1e2

INS-46
Item
1e2

INS-47

Item
1e2

Forma de Cálculo Meta

Índice de
resolução
de requisições de
criticidade baixa
(usuário padrão)

Índice de
resolução
de requisições de
criticidade muito
baixa (usuário
padrão)

Índice de
resolução
de requisições de
criticidade alta
(usuário especial)

Índice de
resolução
de requisições de
criticidade média
(usuário especial)

12 x 5

12 x 5

12 x 5

12 x 5

08:00 às
20:00

08:00 às
20:00

08:00 às
20:00

08:00 às
20:00

%

(Total de
requisições
resolvidas em até
24 horas do seu
recebimento (mês)
/ Total de
requisições
recebidas (mês)) X
100.

0,2% + (0,1%
>=
para cada 1%
97,00
abaixo da
%
meta
exigida).

%

(Total de
requisições
resolvidas em até
48 horas do seu
recebimento (mês)
/ Total de
requisições
recebidas (mês)) X
100.

0,2% + (0,1%
>=
para cada 1%
95,00
abaixo da
%
meta
exigida).

%

(Total de
requisições
resolvidas em até 2
horas do seu
recebimento (mês)
/ Total de
requisições
recebidas (mês)) X
100.

0,4% + (0,2%
>=
para cada 1%
99,00
abaixo da
%
meta
exigida).

%

(Total de
requisições
de usuários críticos
resolvidas em até 4
horas do seu
recebimento (mês)
/
Total de
requisições

0,4% + (0,2%
>=
para cada 1%
98,00
abaixo da
%
meta
exigida).
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Item Ind.

Indicadores de
níveis de
serviço/mês

Regime

Horário

Unid.
Medida

Forma de Cálculo Meta

Redutor
Aplicável

de usuários críticos
recebidas (mês)

INS-48
Item
1e2

Índice de
resolução
de requisições de
criticidade baixa
(usuário especial)

INS-49
Item
1e2

Índice de
resolução
de requisições de
criticidade muito
baixa (usuário
especial)

INS-50

Item
1e2

Ocorrências de
interrupção do
atendimento a
solicitações de
criticidade alta de
usuário especial
não
aprovadas pelo
Contratante

12 x 5

12 x 5

12 x 5

08:00 às
20:00

08:00 às
20:00

%

(Total de
requisições
de usuários críticos
resolvidas em até 6
horas do seu
recebimento (mês)
/
Total de
requisições
de usuários críticos
recebidas (mês)

0,4% + (0,2%
>=
para cada 1%
97,00
abaixo da
%
meta
exigida).

%

(Total de
requisições
de usuários críticos
resolvidas em até
24
horas do seu
recebimento (mês)
/
Total de
requisições
de usuários críticos
recebidas (mês)

0,4% + (0,2%
>=
para cada 1%
95,00
abaixo da
%
meta
exigida).

08:00 às Ocorrên
20:00
cia

Quantidade de
ocorrências de
interrupções do
atendimento a
incidentes de
criticidade alta não
aprovadas pelo
Contratante.

=0

0,3% por
ocorrência
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Item Ind.

Item
1e2

INS-51

INS-52
Item
2

Indicadores de
níveis de
serviço/mês

Tempo Médio
para início de
atendimento
para incidentes e
requisições

Índice de
Satisfação do
Usuário

Regime

Horário

Unid.
Medida

Forma de Cálculo Meta

12 x 5

Tempo decorrido
Minutos
entre a abertura do
08:00 às
/
chamado e a sua
20:00 Ocorrên
captura para
cia
atendimento

12 x 5

(Soma das notas
obtidas em todos
os questionários de
avaliação de
Nota /
08:00 às
atendimento
Ocorrên
>= 2,5
20:00
respondidos no
cia
período de
apuração/Quantida
de de avaliações,
Notas de 0 a 5).

<=15
min

Redutor
Aplicável
0,1% por
ocorrência +
(0,1%
para cada 15
min acima da
meta
exigida).

0,1% por
ocorrência

REGISTRO DE IDENTIDADE DO PROCESSO
GESTÃO DE TI
Gestor do Processo: Claudio Nadai
Tipo:
Suporte
Todas as áreas da ABDI denominadas nesse documento como usuário; CPLAN; CTI; equipes de TI
Áreas envolvidas:

Objetivo:

Número:

Documentado em: 27-03-2017
Revisado em:

P12

Prover serviços de qualidade com um adequado custo/benefício, monitorando a satisfação do cliente

Fornecedores
 Empresas
contratadas;
 Usuário;
 Diretoria;
 Comitê de
segurança da
informação;
 Comitê Consultivo
de TI;
 Comitê Executivo
de TI;
 Escritório de
Governança de TI

 Qualificação técnica
da mão de obra
própria e de
terceiros nas
plataformas de HW
e SW da Agência;
 Disponibilidade
Orçamentária
 Peças,HW e SW de
monitoramento de
rede, help desk, etc.
 Definições de perfis
de segurança;
 Demandas claras e
bem especificadas;
 Regras de negócio

Produto

Produtos

Ferramentas de TI

Valor percebido

 Suporte de HW e SW;
 Monitoramento serviços
críticos de TI;
 Desenv., manutenção e
suporte de sistemas;
 Suporte e manutenção
serviços de telecom;
 Cessão de equipamentos e
SW;
 Segurança da informação;
 Análise de mercado de novas
soluções (HW e SW)
tecnológicas para ABDI;
 Auxiliar os projetos da
Agência nos conhecimentos
técnicos de TI.

Gestão da TI

Requisitos

Cliente

Fornecedor

PETI

PDTI

Insumos

Auditado em:

Acordo de Nível de Serviço - ANS

Cadeia de valor
Referências que devem ser observadas e subsidiam o processo
Planejamento Estratégico

Eron Andrade

Pessoas

 Atendimento no
menor prazo e melhor
qualidade possível;
 Menor interrupção
dos sistemas;
 Simplicidade no
registro do problema e
no retorno da solução;
 Menor recorrência do
problema;
 Qualidade adequada
dos equipamentos
disponibilizados;
 Assegurar integridade
e confidencialidade
das informações
eletrônicas

Clientes

Os ANS estão documentados em formulário próprio do processo (Anexo 01)

 Usuários
dos
serviços de
TI

Metodologias e Guias

Recursos necessários para executar o processo

Indicadores

Diagrama do processo

Cód.

Receber Demanda

Realizar Análise

Confirmar
entendimento da
demanda

Executar
Processamento

Nome do Indicador

Tipo

Finalidade

Documento

Realizar Entrega

Os indicadores estão documentados em formulário próprio do processo (Anexo 02)

Aprovado por:

Data:

Fórmula

Demandas corretivas, manutenções,
cessão de equipamentos,etc.

Aceitar
Recebe e-mail

CTI e CCOM
Equipe de
suporte HW e
SW

Equipe de suporte e
desenvolv. SIG

Equipe de
desenv.
Sistemas e
Portais

Mapa do Processo de Gestão da TI

CPLAN

Usuário

Solicitar Demanda

Recusar
As demandas para a TI
compreendem por exemplo:
Cess ão de eq uipamentos;
Kit de providências relacionadas a
entrada e saída de funcionários,
férias e remanejamentos;
Incidentes; etc.

Enviar lista de
demandas de TI nos
projetos

Analisar
preliminarmente as
demandas

Analisar
disponibilidade
orçamentária e
realização da
despesa

Lista de
demandas
de TI

Verificar o escopo da
demanda e alinhar
entendimen tos e
informações com o
demandante,
considerando a
Estratégia da
organização, o PDTI, o
PETI, diretrizes dos
comitês de TI e legados

Demandas
evolutivas, novos
desenvolvimentos,
novas aquisições.

Analisar
detalhadamente a
demanda

Analisar escopo, obter o
de acordo do cliente
sobre o entendimento da
demanda e orientar
equipes

Atender
Demanda

Enviar e-mail
informando
encerramento do
chamado

Atender
Demanda

Enviar e-mail
informando
encerramento do
chamado

Atender
Demanda

Atender
Demanda

Enviar e-mail
informando
encerramento do
chamado

Atender
Demanda

Atender
Demanda

Refaz/ajusta
atendimento

Refaz/ajusta
atendimento

Refaz/ajusta
atendimento
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Planejamento

Melhoria

Análise

Monitoramento e
Controle

Desenho

Implementação

Objetivo: analisar as sugestões de melhorias para propor um redesenhar do processo.
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1. Identificação do Processo
Processo

Gestão de Viagens

Tipologia do processo

Suporte

Objetivo do Processo
Gestor do Processo

Estabelecer as regras para viagens a serviço pela ABDI e viabilizá-las.
Natália Cavalcanti Galvão

2. Melhorias para o Processo
Melhoria
1. Normativos de viagens:
 Rever os Procedimentos
Operacionais – PO’s 57, 58 e
59 (ver minutas dos PO’s
anexas);
 Extinguir manuais de
procedimentos operacionais.

2. Capacitação:
 Realizar capacitação no SIG
Viagens e nas normas
internas;
 Abrir a capacitação
profissional aos solicitantes
de viagens que não são do
quadro.

Justificativa
 Os textos dos procedimentos
operacionais vigentes estão
confusos e de difícil
entendimento das regras,
atribuições e fluxo das
tarefas. Além da necessidade
de rever os fluxos de
aprovações, devido
reestruturação organizacional
da Agência.
 As informações constantes
nos manuais, ou seja, a
descrição do passo a passo
das atividades será
disponibilizada no formulário
de mapeamento do processo.
 Os constantes problemas
enfrentados pela área de
viagem, com a falta de
informações ou informações
erradas, a não observação das
normas internas e o
desconhecimento dos
processos sistêmicos, faz com
que o processo se torne
difícil, podendo até causar
alguns erros sistêmicos e
inconsistências legais.
 A maioria dos solicitantes de
viagens são secretarias e
estas em sua maioria são
terceirizadas. Foi identificado
pela equipe de viagens que
algumas vezes falta

Benefícios
 Melhor entendimento das
regras para viagens a serviço
da ABDI.
 Concentração das
informações em um
documento.

 Conhecimento das normas
internas.
 Conscientização da
importância de seguir as
normas estabelecidas, e do
planejamento prévio das
viagens.
 Correta utilização do sistema,
e diminuição de problemas
causados por má utilização.
 Informações claras.
 Processo realizado em menor
tempo e maior qualidade.
 Agilidade.
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Melhoria

3. Monitoramento dos prazos
definidos em PO:
 Analisar efetividade da regra
do prazo de 10 dias para
viagem nacional e 15 dias
para viagem internacional,
contados da autorização até o
dia do embarque;
 Definir indicador para os
prazos estabelecidos em PO’s.

4. Diárias:
 Definir responsabilidade para
o cadastro de câmbio de
moeda estrangeira.
 Analisar se o valor da diária
internacional
será
pago
conforme câmbio turismo ou
comercial.
5. Sistema de Viagens:
 Correção de erros recorrentes
no fluxo de trabalho e fluxo
de autorizações;
 Correção da instabilidade do
sistema;
 Integração entre os módulos
do SIG (RH, Corporativo
(Orçamento, Contratos,
Financeiro) e Viagens).
 Disponibilizar funcionalidade
para conciliação eletrônica de
fatura;
 Customizar relatórios
(documento com sugestões
anexo);
 Definir responsável pela
informação de cadastro e
alteração de pessoal, quando

Justificativa
habilidade na escrita dos
textos.
 Verificar se os benefícios
esperados com o prazo
mínimo estão sendo
alcançado, e se o prazo ainda
é viável;
 Atualmente os históricos dos
prazos não são
acompanhados. As exceções
para o não cumprimento dos
prazos estão cada vez mais
recorrentes. Com a
estipulação de indicador,
estes prazos poderão ser
monitorados e os gargalos
analisados e melhorados.

Benefícios

 Apresentação dos desvios,
para análise e melhoria do
processo.

 O não cadastro diário do
câmbio pode causar erros na
geração das AP’s de diárias.

 Informação correta para
pagamento.

 Muitos erros são recorrentes,
é impressão é que a correção
é apenas pontual, em cada
SV;
 A instabilidade do sistema
causa morosidade no
momento de realização de
alguma tarefa, perca de
informação;
 A não integração causa
retrabalho, e o controle não é
efetivo;
 O cadastro de viajante é
realizado de forma manual e
em três módulos.
 As informações de
pagamento financeiro não
realimentam as Sv’s.
 A conciliação é realizada

 Agilidade no processo
 Confiança nas informações.
 Eliminação de retrabalho e
controles paralelos – Excel,
Word;
 Informações confiáveis
 Simplificação da rotina de
aprovações;
 Redução de erros de cálculos.
 Facilidade e agilidade na
verificação das informações.
 Redução de pendências de
prestação de contas e do
número de AP bloqueadas.
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Melhoria
da admissão, alteração de
área, designação de função e
de substituição, no sistema de
viagens;
 Incluir campo para inserir
valor do reembolso do bilhete
não utilizado (ver como esse
valor é retornado para SV e
como é devolvido para o
orçamento do projeto);
 Customização das telas do
sistema: (Ver documento com
sugestões de customização)

6. Alteração do fluxo de
aprovação:
 Viagens nacionais –
empregado e colaborador

Justificativa
manualmente, e esta
funcionalidade é pendência
de implantação do sistema.
 O sistema não disponibiliza
relatórios.
 As informações de alteração
de pessoal somente é
realizada quando se identifica
o erro.
 As telas do sistema podem ser
aperfeiçoadas para que o
processo sistêmico seja mais
simples e célere;
 As diárias são calculadas
manualmente e inseridas, no
sistema aumentando a
possibilidade de erros;
 A forma de consulta, se a
diária foi paga ou se está
bloqueada é de difícil
visualização.
 É enviado uma única vez, um
email para solicitante e
viajante que determinada AP
de diária está bloqueada
devido pendência de
prestação de contas. O envio
diário de alerta de pendência
de prestação de contas
poderá ajudar a diminuir os
casos de bloqueio.
 A tarefa de seleção de
cotação não é necessária ao
processo da ABDI uma vez
que é norma interna a seleção
do menor valor, e o
atendente de viagem insere
apenas uma opção. Além de
demandar mais tempo para
execução do processo.
 O prazo observado para
aprovação das SV’s pelos
Diretores é grande,
ocasionando atrasos e perca

Benefícios

 Redução do prazo do
processo.
 Manutenção das reservas.
 Diminuição dos custos de
4
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Melhoria
eventual, autorizados pelo
chefe imediato;
 Monitoramento dos prazos
gastos para aprovação das
viagens.
7. Retirar a necessidade de
memorando para colaborador
eventual.

8. Cadastro:
 Cadastro de empregados no
sistema de viagens deve ser
no mesmo momento de
inserção dele nos sistemas RH
e Corporativo. (paliativo).
 Integração entre os módulos
do SIG - RH, Corporativo e
Viagens.

Justificativa
de prazos de reservas.

 A descrição na SV da
justificativa para colaborador
eventual é bastante para
análise e deliberação, uma
vez que o memorando não
necessita ser autorizado
(assinado) previamente.
 Como os dados do
empregado viajante são os
mesmos que o RH possui,
quando da admissão e
solicitação à CTI para cadastro
e acesso a rede e aos módulos
do SIG, a solicitação de
cadastro na tabela de
viajantes poderá ser realizada
neste momento. Porém, a
melhoria definitiva deve ser a
integração dos módulos do
SIG.

Benefícios
viagens.

 Simplificação do processo.

 Unificação do responsável e
do momento para cadastro de
novo empregado.
 Padronização dos cadastros
nas várias tabelas e sistemas
da ABDI.
 Eliminação de retrabalho.
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3. Análise de Impacto das Melhorias

Melhoria

1. Normativos de viagens:
 Rever os Procedimentos Operacionais – PO’s 57, 58 e 59;
 Extinguir manuais de procedimentos operacionais.
2. Capacitação:
 Realizar capacitação no SIG Viagens e nas normas internas;
 Abrir a capacitação profissional aos solicitantes de viagens que
não são do quadro.
3. Monitoramento dos prazos definidos em PO:
 Analisar efetividade da regra do prazo de 10 dias para viagem
nacional e 15 dias para viagem internacional, contados da
autorização até o dia do embarque;
 Definir indicador para os prazos estabelecidos em PO’s.
4. Diárias:
 Definir responsabilidade para o cadastro de câmbio de moeda
estrangeira.
 Analisar se o valor da diária internacional será pago conforme
câmbio turismo ou comercial.
5. Sistema de Viagens
 Correção de erros recorrentes no Fluxo de trabalho e fluxo de
autorizações;
 Correção da instabilidade do sistema;
 Integração entre os módulos do SIG (RH, Corporativo

Processos
Interface

Normas
Internas

Análise de Impacto
Normas
Sistêmico
Externas

N.A.

PO’s 57, 58 N.A.
e 59

 Gestão de
Recursos
Humanos

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

Recursos

A ser
analisado
após revisão
N.A.

N.A.

A ser
verificado

Financeiro (A
depender da
análise)

Financeiro

Cadastro diário do câmbio para dólar e euro está automático, puxando do site
do banco central.
 Gestão
Financeira e
Execução
Orçamentária;
 Processos
Gestão de
Recursos
Humanos;
 Gestão do

PO’s 57, 58 N.A.
e 59

N.A.

Financeiro (A
depender da
análise)

A ser
verificado
(PO’s 57,
58 e 59)

A ser
verificado

Financeiro (A
depender da
análise)

N.A.
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Melhoria

Processos
Interface

(orçamento, contratos, financeiro) e Viagens).
Planejamento
Orçamentário;
 Disponibilizar funcionalidade para conciliação de fatura
 Gestão
eletrônica.
Financeira e
 Customizar relatórios (documento com sugestões anexo);
Execução
 Definir responsável pela informação de cadastro e alteração de
Orçamentária;
pessoal, quando da admissão, alteração de área, designação de

Gestão de
função e de substituição, no sistema de viagens.
Contratos.
 Incluir campo para inserir valor do reembolso do bilhete não
utilizado (ver como esse valor é retornado para SV e como é
devolvido para o orçamento do projeto).
 Customização das telas do sistema: (Ver documento com
sugestões anexo)
6. Alteração do fluxo de aprovação:
N.A.
 Viagens nacionais – empregado e colaborador eventual,
autorizados pelo chefe imediato;
 Monitoramento dos prazos gastos para aprovação das viagens.
7. Retirar a necessidade de memorando para colaborador N.A.
eventual
8. Cadastro:
 Gestão de
 Cadastro de empregados no sistema de viagens deve ser no
Recursos
mesmo momento de inserção dele nos sistemas RH e
Humanos
Corporativo. (paliativo).
 Integração entre os módulos do SIG - RH, Corporativo e
Viagens.

Normas
Internas

Análise de Impacto
Normas
Sistêmico
Externas

Recursos

PO’s 57, 58 N.A.
e 59

Alteração nas
alçadas de
aprovação

Financeiro (A
depender da
análise)

PO’s 57 e
58
N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

Financeiro (A
depender da
análise)
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4.

Pontos de Integração Sistêmica
Melhorias Sistêmicas

Requisitos e Regras

Os pontos de melhorias sistêmicas poderão ser observados no documento sobre as sugestões
de melhorias no sistema de viagens.

5.

Descrição das Atividades do Novo Processo
5.1. Atividade 01 – Solicitar Viagens
a) Descrição (O que fazer): Acessar o SIG - Viagens e cadastrar nova solicitação de viagem
(SV).
b) Entrada: Necessidade de viagem
c) Regra (Como fazer): O solicitante deve acessar o SIG- Viagens e preencher o formulário
de solicitação de viagem informando obrigatoriamente:









Especificação dos motivos da viagem;
Justificativa, devendo anexar agenda, convite, convocação ou confirmação do
compromisso;
Previsão do período de afastamento com os dias de saída e chegada;
Sugestão de horários de embarque e desembarque, percurso, meio de
transporte a ser utilizado e classe do voo;
Agenda das atividades de todos os dias da viagem;
Indicação se será necessário aluguel de carro;
Indicação do contato durante o período em que estiver em viagem;
Inserir documento de comprovação da designação para acompanhamento de
membro da DIREX se for o caso.



Justificativa para viagem de colaborador eventual.

Observação:


O cadastro do serviço de Assistência a Viagem é realizada de forma automática
quando solicitado viagem internacional.



O sistema irá analisar a disponibilidade orçamentária para o projeto selecionado.
Caso não exista orçamento disponível a solicitação não será encaminhada para
autorização, devendo o gestor do projeto analisar a situação e entrar em contato
com a área de Planejamento Orçamentário.
8
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d) Responsável (Quem faz): Solicitante
e) Competência: Conhecimento no Sistema de Viagens
f) Produto: Solicitação de viagem
g) Duração: Não identificado
h) Normativo:


PO 057 – Viagens Nacionais



PO 058 – Viagens Internacionais

i) Infraestrutura e Recurso: Informação completa da viagem, computadores com acesso a
internet, Sistema de Viagens.
5.2. Atividade 02 – Cadastrar Viajante (Colaborador Eventual)
a) Descrição (O que fazer): Cadastrar os colaboradores eventuais no Sistema Integrado de
Gestão – SIG.
b) Entrada: Formulário Solicitação de Cadastro enviado via email.
c) Regra (Como fazer): No caso de colaborador eventual o solicitante envia por email à
equipe de viagem, o formulário de solicitação de cadastro de colaborador eventual.
Com os dados em mão o atendente de viagens acessa o Sistema Integrado de Gestão
(SIG) - Corporativo (Módulo Operações) e realizada o cadastro. Acessa o SIG - Viagens e
realiza o cadastro.
Obs.: O cadastro dos novos empregados será realizado pela equipe da Coordenação de
Recursos Humanos no momento da admissão do empregado.
d) Responsável (Quem faz): COSERV - Atendente de viagens e CORH
e) Competência: Conhecimento nos Sistemas de Gestão (Corporativo e Viagens)
f) Produto: Viajante cadastrado
g) Duração: Não identificado
h) Normativo: N.A.
i) Infraestrutura e Recurso: SIG – Corporativo e SIG - Viagens
5.3. Atividade 03 – Cotar Serviços da Viagem
a) Descrição (O que fazer):


Verificar se há designação para assessoramento de membro da DIREX;



Verificar serviços solicitados por meio da Agência de turismo e providenciar
atendimento:
o Aéreo Nacional:
 Consultar voos no site da Agência de turismo;
 Providenciar reservas de bilhetes aéreos conforme solicitação de viagem;
9
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 Inserir dados da reserva no SIG – Viagens, item de aéreo.
o Aéreo Internacional
 Solicitar cotação à Agência de turismo de acordo com datas e horários da
solicitação de viagem;
 Inserir dados da reserva no SIG – Viagens.
o Hotel (Viagens nacionais e internacionais):
 Consultar hotel sugerido na SV;
 Acessar sistema de viagens e inserir valor da diária de hospedagem para
efeito de cotação, mas sem reserva.
o Veículo com motorista:
 Verificar informações do itinerário com endereços e horários a serem
cumpridos pelo viajante;
 Solicitar cotação do serviço;
 Alimentar a SV com valores estimados para aluguel de veículo.
o Assistência de Viagem (viagens internacionais):
 Verificar as data de saída e chegada do viajante;
 Solicitar cotação do serviço de assistência a viagem.
 Alimentar a SV com os valores estimados.
o Diárias:
 Verificar se o cálculo sistêmico das diárias está de acordo com a política
interna.
b) Entrada: Solicitação de viagem
c) Regra (Como fazer):


Aéreo Nacional: Consultar voos no site da Agência de turismo e providenciar
reservas de bilhetes aéreos conforme solicitação de viagem. Alimentar a SV com
as informações da reserva e anexar a cotação.



Aéreo Internacional: Solicitar por email à Agência de turismo a cotação para voos
internacionais. Alimentar a SV com as informações de reserva.



Hotel: Consultar se hotel sugerido pelo solicitante está de acordo com a política
interna da ABDI, e se existe disponibilidade na data solicitada. Se não, sugerir
hotéis próximo ao solicitado. Alimentar a SV com a cotação.
Obs.: A reserva somente será efetuada após a aprovação da SV.



Aluguel de Veículo com motorista: Verificar informações do itinerário, solicitar à
Agência de turismo cotação para o serviço e inserir na SV os valores estimados
para o aluguel de veículo.
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Assistência de Viagem (viagens internacionais): Verificar informações da viagem,
solicitar cotação à Agência de turismo e alimentar a SV com o valor estimado do
serviço para viagens internacionais.
Diárias: Conferir os cálculos do valor das diárias efetuado pelo sistema,
verificando a política de viagem, e as regras de acréscimo e descontos.

Observação:


A cotação dos bilhetes aéreos poderá ter uma variação de 1 (uma) hora para
menos ou para mais do horário solicitado.



Caso as informações inseridas na SV não sejam suficientes ou claras, o atendente
de viagens poderá devolver a solicitação para correção ou alteração, justificando
o motivo da devolução.



Nos casos de viagens do Presidente e Diretores, competirá ao Gabinete:
o Pesquisar disponibilidade de voo, cotar as passagens, anexar e enviar a
cotação de preços das passagens, realizar as reservas por meio da Agência de
turismo e acompanhar a aprovação da solicitação de viagem.

d) Responsável (Quem faz): COSERV – Atendente de viagens
e) Competência: Conhecer as normas internas de viagens, saber operar o SIG – Viagens e o
sistema da Agência de turismo.
f) Produto: Solicitação de viagem com cotações.
g) Duração: Não identificado
h) Normativo:


PO 057 – Viagens Nacionais



PO 058 – Viagens Internacionais

i) Infraestrutura e Recurso: Computadores com acesso a internet, SIG – Viagens e sistema
da Agência de turismo.
5.4. Atividade 04 – Selecionar Cotação dos Serviços
a) Descrição (O que fazer): Aceitar os serviços cotados: Aéreo, Hotel, Carro, Assistência de
viagem e Diária.
b) Entrada: Solicitação de viagem com cotação
c) Regra (Como fazer): O solicitante deve acessar o SIG - Viagens e aceitar a cotação
cadastrada.
d) Responsável (Quem faz): Solicitante
e) Competência: Conhecimento no Sistema de Viagens
f) Produto: Solicitação de viagem com serviços selecionados
11
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g) Duração: Não identificado
h) Normativo: N.A
i) Infraestrutura e Recurso: Computadores com acesso a internet, SIG – Viagens.
5.5. Atividade 05 – Autorizar Solicitações de Viagens Nacionais
a) Descrição (O que fazer): Analisar e autorizar a viagem a serviço em território nacional.
b) Entrada: Solicitação de viagem.
c) Regra (Como fazer): O autorizador deverá analisar as informações da SV, e aprovará a
solicitação de viagem por meio do SIG – Viagens.
Nesta fase deverá ser verificado o prazo de antecedência mínima de 10 (dez) dias da
data prevista para o embarque, contados a partir da data da autorização até o dia
anterior a data do embarque. O sistema irá alertar o autorizador quando está regra não
for atendida, e caso a SV já não apresente justificativa e aprovação da gerência, o
autorizador deverá devolver a SV para que o solicitante providencie justificativa e
aprovação.
d) Responsável (Quem faz): Conforme níveis de aprovação estabelecidos em PO.
e) Competência: Conhecimento das normas internas e conhecimento do Sistema de
Viagens.
f) Produto: Solicitação autorizada.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: PO 057 – Viagens Nacionais.
i) Infraestrutura e Recurso: Computadores com acesso a internet, SIG – Viagens.
Obs.: Caso os autorizadores entendam como necessário, poderão devolver a solicitação
para correção ou alteração, justificando o motivo da devolução.
5.6. Atividade 06 – Autorizar Solicitações de Viagens Internacionais
a) Descrição (O que fazer): Autorizar viagem a serviço para o exterior.
b) Entrada: Solicitação de viagem
c) Regra (Como fazer): Os autorizadores analisarão a solicitação de viagem e aprovarão por
meio do SIG – Viagens.
Nesta fase deverá ser verificado o prazo de antecedência mínima de 15 (quize) dias da
data prevista para o embarque, contados a partir da data da autorização até o dia
anterior a data do embarque. O sistema irá alertar o autorizador quando está regra não
for atendida, e caso a SV já não apresente justificativa e aprovação da gerência, o
autorizador deverá devolver a SV para que o solicitante providencie justificativa e
aprovação.
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d) Responsável (Quem faz): Conforme níveis de aprovação estabelecidos em PO. Nas
aprovações da DIREX, o Presidente será o primeiro aprovador.
e) Competência: Conhecimento das normas internas e conhecimento no Sistema de
Viagens.
f) Produto: Solicitação autorizada
g) Duração: Não identificado
h) Normativo: PO 058 – Viagens Internacionais e Estatuto
i) Infraestrutura e Recurso: Computadores com acesso a internet, SIG – Viagens.
Obs.: Caso os autorizadores entendam como necessário, poderão devolver a solicitação
para correção ou alteração, justificando o motivo da devolução.
5.7. Atividade 07 – Emitir serviços
a) Descrição (O que fazer): Emitir os serviços solicitados:


Aéreo nacional:
o Autorizar emissão no sistema da Agência de turismo;
o Informar à Agência de turismo o centro de custo e projeto da viagem
contratada;
o Aguardar recebimento do bilhete;
o Enviar o bilhete ao solicitante e ao viajante;
o Inserir informações de bilhete no SIG – Viagens



Aéreo Internacional:
o Solicitar emissão de reserva;
o Informar à Agência de turismo o centro de custo e projeto da viagem
contratada;
o Aguardar recebimento do bilhete emitido;
o Enviar o bilhete ao solicitante e ao viajante;
o Inserir informações de bilhete no SIG – Viagens



Hotel (viagens nacionais):
o Autorizar reserva de hotel;
o Aguardar recebimento da confirmação da reserva;
o Inserir informações da reserva de hotel no SIG- Viagens;



Hotel (viagens internacionais)
o Poderá ser reservado hotel para viagens internacionais, porém o pagamento
ocorrerá a cargo do viajante.



Veículo com motorista
o Autorizar a reserva de locação de veículo;
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o Aguardar recebimento da confirmação da reserva;
o Inserir informações da confirmação da reserva no SIG – Viagens;


Assistência Viagem (viagens internacionais):
o Autorizar reserva de assistência de viagem;
o Aguardar recebimento da confirmação da reserva;
o Inserir informações da reserva no SIG – Viagens;

b) Entrada: Solicitação autorizada
c) Regra (Como fazer):


Aéreo nacional: O atendente de viagens irá acessar o sistema da Agência de
turismo e autorizar a emissão do bilhete. Encaminhar relatório com as
informações do centro de custo e projeto a serem vinculados os serviços, via
email. Após o recebimento do bilhete enviado por email pelo atendente da
Agência de turismo, o atendente de viagens irá acessar o SIG – Viagens para
inserir as informações do bilhete na solicitação de viagem.



Aéreo internacional: O atendente de viagens irá solicitar a emissão de reserva à
Agência de turismo. Encaminhar relatório com as informações do centro de
custo e projeto a serem vinculados os serviços, via email. Após o recebimento do
bilhete enviado por email pelo atendente da Agência de turismo, o atendente de
viagens irá acessar o SIG – Viagens e inserir as informações da reserva do bilhete
na solicitação de viagens.



Hotel: O atendente de viagens irá autorizar a reserva de hotel à Agência de
turismo por meio de relatório com as informações necessárias via email. Após
receber a confirmação da reserva enviado por email pelo atendente da Agência
de viagens, o atendente de viagens irá acessar o SIG – Viagens e inserir as
informações da reserva do hotel.



Veículo com motorista: O atendente de viagens irá autorizar a reserva de
locação de veículo à Agência de turismo por meio de relatório com as
informações necessárias, via email. Após receber a confirmação de reserva de
locação enviado por email pelo atendente da Agência de turismo, o atendente
de viagens irá acessar o SIG – Viagens e inserir as informações da reserva de
aluguel de veículo.



Assistência Viagem (viagens internacionais): O atendente de viagens irá autorizar
a contratação do seguro de viagens à Agência de turismo por meio de relatório
com as informações necessárias, via email. Após receber a confirmação da
contratação enviada por email pelo atendente da Agência de turismo, o
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atendente de viagens irá acessar o SIG – Viagens e inserir as informações de
assistência de viagem.
Observação:


A emissão dos bilhetes aéreos poderá ter uma variação de 1 (uma) hora para
menos ou para mais do horário solicitado.



O atendente de viagens irá retirar do sistema de viagens relatório com as
informações de autorização de emissão de serviços e informações do centro de
custo e projeto a serem vinculados aos serviços de acordo com cada necessidade
de viagem, para encaminhar à Agência de turismo, via email.

d) Responsável (Quem faz): COSERV - Atendente de viagens e Agência de turismo
e) Competência: Conhecimento no sistema SIG - Viagens
f) Produto: Serviços emitidos.
g) Duração: Não identificado
h) Normativo:


PO 057 – Viagens Nacionais



PO 058 – Viagens Internacionais

i) Infraestrutura e Recurso: Computadores com acesso a internet, SIG – Viagens.
5.8. Atividade 08 – Emitir AP de diárias (atividade automática)
a) Descrição (O que fazer): Emitir Autorização de Pagamento (AP) das diárias.
b) Entrada: Solicitação autorizada
c) Regra (Como fazer): Após a emissão dos serviços da SV e conclusão do atendimento da
emissão dos serviços, é acionada regra sistêmica para geração de documento financeiro
(AP) para pagamento das diárias.
d) Responsável (Quem faz): Sistema de Viagens
e) Competência: N.A
f) Produto: Autorização de pagamento de diárias.
g) Duração: Não identificado
h)

Normativo:


PO 057 – Viagens Nacionais



PO 058 – Viagens Internacionais

i) Infraestrutura e Recurso: Sistema de Viagens e Módulo Financeiro.
5.9. Atividade 09 – Enviar comprovante dos serviços emitidos
a) Descrição (O que fazer): Enviar serviços emitidos ao solicitante e ao viajante.


Enviar bilhete;
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Enviar confirmação de reserva em hotel;



Enviar confirmação da reserva de locação de veículo;



Enviar confirmação de reserva de serviço de assistência de viagem.

b) Entrada: Serviços emitidos
c) Regra (Como fazer): O atendente de viagens enviará os comprovantes dos serviços por
email ao solicitante e ao viajante.
d) Responsável (Quem faz): COSERV – Atendente de viagem
e) Competência: N.A.
f) Produto: Email com comprovantes
g) Duração: Não identificado.
h)

i)

Normativo:


PO 057 – Viagens Nacionais



PO 058 – Viagens Internacionais

Infraestrutura e Recurso: Computadores com acesso a internet

5.10. Atividade 10 – Executar Pagamento das Diárias (atividade do processo de Gestão
Financeira e Execução Orçamentária)
a) Descrição (O que fazer): Pagar diárias de viagem
b) Entrada: Autorização de pagamento
c) Regra (Como fazer): O empregado da área financeira irá acessar o módulo Financeiro e
agendará os pagamentos de diárias.
A CORFI efetivará o crédito das diárias nacionais em conta corrente informada para
pagamento no primeiro dia útil anterior ao embarque do viajante, ou nos casos
emergenciais, em até 2 (dois) dias úteis posteriores à emissão da solicitação de viagem.
Para as diárias internacionais o pagamento será 3 (três) dias úteis anteriores ao
embarque, ou nos casos emergenciais, em até 2 (dois) dias úteis posteriores à emissão
da solicitação de viagem.
d) Responsável (Quem faz): CORFI
e) Competência: Conhecimento no módulo Financeiro.
f) Produto: Pagamento executado
g) Duração: Não identificado
h)

Normativo:


PO 057 – Viagens Nacionais



PO 058 – Viagens Internacionais

i) Infraestrutura e Recurso: Módulo Financeiro
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5.11. Atividade 11 – Prestar Contas de Viagem
a) Descrição (O que fazer):


Preencher o formulário de prestação de contas da viagem realizada e anexar
documentos comprobatórios:
o Comprovante de embarque;
o Relatório de atividades da viagem;
o Nota fiscal (caso de solicitação de reembolso);
o Comprovante de deposito (caso de devolução à ABDI).



Preencher pesquisa de satisfação.

b) Entrada: Solicitação de viagem e documentações comprobatórias.
c) Regra (Como fazer): Acessar o SIG - Viagens e preencher o formulário de prestação de
contas, com as informações da viagem. Anexar os documentos comprobatórios.
Caso exista valor a ser devolvido para a ABDI, o valor deverá ser depositado na conta
corrente da ABDI e o comprovante de depósito anexado.
Caso exista valor a ser reembolsado ao viajante, o campo de solicitação de reembolso
deverá ser preenchido, e comprovantes e notas fiscais anexadas.
No caso de viagem cancelada com serviços emitidos deverá ser prestado contas como
viagem cancelada e valores das diárias devolvidos.
Acessar o formulário da pesquisa de satisfação e preenchê-lo.
d) Responsável (Quem faz): Solicitante, viajante ou terceira pessoa.
e) Competência: Conhecimento no SIG - Viagens
f) Produto: Prestação de contas preenchida
g) Duração: Não identificado
h) Normativo: PO 059 – Prestação de Contas de Viagem
i) Infraestrutura e Recurso: Computadores com acesso a internet, SIG – Viagens.
5.12. Atividade 12 – Analisar Prestação de Contas
a) Descrição (O que fazer):


Analisar as informações da prestação de contas;



Analisar cálculos de solicitação de reembolso e documentos;



Analisar cálculos de devoluções e documentos;



Enviar prestação de contas para validação do gestor da COSERV.



Consultar a CORFI sobre o calculo de conversão da moeda estrangeira nos casos
de reembolso e devolução de valores.

b) Entrada: Prestação de contas preenchida
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c) Regra (Como fazer): O atendente de viagens acessará o SIG – Viagens e analisará as
informações contidas na prestação de contas e verificará se os cálculos declarados estão
de acordo com as notas fiscais e documentos comprobatórios dos gastos realizados. E
encaminhar as prestações de contas para validação pelo (a) Coordenador (a) de
Serviços.
d) Responsável (Quem faz): COSERV - Atendente de viagens.
e) Competência: Conhecimento das normas internas e no SIG - Viagens
f) Produto: Prestação de contas finalizada ou prestação de contas validada.
g) Duração: Não identificado
h) Normativo: PO 059 – Prestação de Contas de Viagens
i) Infraestrutura e Recurso: Computadores com acesso a internet, SIG – Viagens.
5.13. Atividade 13 – Validar Prestação de Contas
a) Descrição (O que fazer):


Validar as informações da prestação de contas;



Validar os cálculos de devoluções e documentos;



Validar os cálculos de solicitação de reembolso e documentos;



Aprovar solicitação de reembolso.

b) Entrada: Solicitação de reembolso
c) Regra (Como fazer): O Coordenador de Serviços validará os valores e as informações da
prestação de contas, os comprovantes e notas fiscais, e aprovará o pagamento do
reembolso.
Solicitação de reembolso aprovada, o sistema gera automaticamente autorização de
pagamento (módulo Financeiro). O sistema de forma automática registra a prestação de
contas no Módulo Protocolo e encaminha para arquivamento.
d) Responsável (Quem faz): COSERV
e) Competência: Conhecimento no SIG - Viagens
f) Produto: Prestação de contas validade e reembolso aprovado.
g) Duração: Não definido
h) Normativo: PO 059 – Prestação de Contas de Viagens
i) Infraestrutura e Recurso: Computadores com acesso a internet, SIG – Viagens, Módulo
Financeiro e Módulo Protocolo.
5.14. Atividade 14 – Executar Pagamento de Reembolso de Viagem (atividade do
processo de Gestão Financeira e Execução Orçamentária)
a) Descrição (O que fazer): Pagar reembolso de viagem
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b) Entrada: Autorização de pagamento
c) Regra (Como fazer): O empregado da área financeira irá acessar o módulo Financeiro e
agendará os pagamentos de reembolso. A CORFI efetivará o crédito em conta corrente
informada para pagamento, em até 3 (três dias) úteis após apresentação da respectiva
documentação comprobatória.
d) Responsável (Quem faz): CORFI
e) Competência: Conhecimento no módulo Financeiro.
f) Produto: Pagamento executado
g) Duração: Não identificado
h)

Normativo: PO 059 – Prestação de Contas de Viagens

i) Infraestrutura e Recurso: Módulo Financeiro
5.15. Atividade 15 - Monitorar Indicadores do Processo
a) Descrição (O que fazer): Acompanhar os indicadores do processo
b) Entrada: Indicador e dados
c) Regra (Como fazer): A equipe de viagens acompanhará os indicadores de acordo com a
periodicidade definida em cada indicador, monitorando seus resultados.
d) Responsável (Quem faz): Agente Interno de viagens
e) Competência: Não identificado
f) Produto: Relatório do indicador
g) Duração: Não identificado
h) Normativo: N.A.
i) Infraestrutura e Recurso: SIG
5.16. Atividade 16 – Tratar Inconsistência
a) Descrição (O que fazer): Analisar inconsistência nos indicadores e tratar o problema.
b) Entrada: Relatórios
c) Regra (Como fazer): Verificar os valores dos indicadores, quando apresentar
incoerências nos valores e requisitos, a área de viagens irá analisar possíveis causas e tratar
essas causas. No caso que seja necessário a melhoria do processo, a equipe do Escritório de
Processos trabalhará em conjunto.
d) Responsável (Quem faz): COSERV
e) Competência: Não identificado
f) Produto: Plano de correção; Sugestão de melhoria do processo.
g) Duração: Não identificado
h) Normativo: Não identificado
i) Infraestrutura e Recurso: Não identificado
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5.17. Atividade 17 - Acompanhar Contrato da Agência de Viagens
a) Descrição (O que fazer): Verificar se os serviços prestados estão de acordo com o
contratado.
b) Entrada: Contrato de serviço
c) Regra (Como fazer): Conforme demanda interna, a equipe de viagens monitora os
serviços prestados pela agência de turismo.
d) Responsável (Quem faz): COSERV
e) Competência: Conhecimento das cláusulas contratuais
f) Produto: Contrato acompanhado
g) Duração: Vigência do contrato
h) Normativo: PO 053 - Gestão de Contrato
i) Infraestrutura e Recurso: N.A.
5.18. Atividade 18 – Conferir Faturas dos Serviços de Viagens
a) Descrição (O que fazer): Conferir as faturas encaminhadas pela Agência de turismo.
b) Entrada: Faturas e notas fiscais conferidas.
c) Regra (Como fazer): Por meio do Sistema de Viagens o atendente irá gerar conciliação
eletrônica de faturas.
d) Responsável (Quem faz): COSERV - Atendente de viagens
e) Competência: Conhecimento das cláusulas contratuais
f) Produto: Faturas e notas fiscais verificadas
g) Duração: Não definido
h) Normativo: PO 053 - Gestão de Contrato
i) Infraestrutura e Recurso: SIG - Viagens
5.19. Atividade 19 – Validar Faturas e Atestar Nota Fiscal
a) Descrição (O que fazer): Validar faturas e atestar nota fiscal.
b) Entrada:


Relatório de conciliação das faturas;



Notas fiscais.

c) Regra (Como fazer): A COSERV com o relatório de conciliação emitido pelo SIG- Viagens,
validará as faturas e atestará nota fiscal para pagamento.
d) Responsável (Quem faz): COSERV
e) Competência: N.A.
f) Produto: Nota fiscal atestada
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g) Duração: Não identificado
h) Normativo: N.A.
i) Infraestrutura e Recurso: Módulo Protocolo
5.20. Atividade 20 – Solicitar Reembolso de Bilhetes Emitidos e não Utilizados
a) Descrição (O que fazer): Solicitar para Agência de turismo reembolso de bilhetes
emitidos e não utilizados.
b) Entrada: Relação de bilhetes não utilizados.
c) Regra (Como fazer): Mensalmente a área de viagens relacionará os bilhetes que foram
emitidos e não utilizado, e encaminhará ofício à Agência de turismo solicitando
reembolso dos valores.
d) Responsável (Quem faz): Atendente de viagens
e) Competência: N.A
f) Produto: Solicitação de reembolso
g) Duração: Não definido
h) Normativo: Contrato de serviço
i) Infraestrutura e Recurso: Office
5.21. Atividade 21 – Validar Nota de Crédito
a) Descrição (O que fazer):


Validar nota de crédito de reembolso de bilhetes emitidos e não utilizados;



Encaminhar nota de crédito para área de Contratos e Convênios para creditar
valores nos projetos.

b) Entrada: Nota de crédito
c) Regra: A agência de turismo retornará ofício com nota de crédito dos bilhetes aéreos
não utilizados, com os valores de acordo com regras de tarifas cobradas pelas
companhias aéreas.
A equipe de viagens validará se a nota de crédito está conforme lista de solicitação de
reembolso e encaminhará nota de crédito para área de contratos para creditar valores
nos projetos vinculados.
Os créditos serão revertidos em descontos na próxima fatura a ser enviada à ABDI.
d) Responsável: Atendente de viagens
e) Competência: Não identificado
f) Produto: Nota de crédito validada
g) Duração: Não identificada
h) Normativo: N.A.
i) Infraestrutura:

N.A.
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6. Acordo de Nível de Serviço - ANS
Produto
Autorização de Viagem

Requisitos
Cliente
Prazos – 10 dias antes do embarque para viagens nacional e COSERV Viagens
15 dias para embarque para viagens internacional.

Pagamentos de diárias e reembolsos Pagamento de diárias nacionais realizado 1 (um) dia útil Viajante
antes do embarque, e diárias internacionais 3 (três) dias
uteis antes do embarque . E pagamento do reembolso
realizado 3 (três) dias após confirmação da prestação de
contas.
Prestação de Contas
Critérios e Prazo (5 ou 20 dias após a viagem)
COSERV Viagens
Bilhetes

Reembolso
utilizados

Disponibilização de bilhete no prazo máximo de 1h30min
após solicitação da COSERV Viagens.
de

bilhetes

Dados de locação de veículo

Faturas

não Reembolso de bilhetes não utilizados no prazo máximo de
90 dias.
Confirmar locação de veículo e disponibilizar o nome e
telefone do motorista com no mínimo 24 horas de
antecedência.
Apresentar faturas tabuladas por centro de custo, por
nomes, discriminando: Número da requisição; Nome do
passageiro; Companhia aérea; Número do voo; Número do
bilhete; Valor da tarifa; Valor da multa; Valor de diferença
de tarifa por remarcação; Taxas aeroportuárias e Taxa de
agenciamento.

Fornecedor
Solicitante

CORFI

COSERV e Viajante

Solicitante
e/ou
viajante
Agência de Turismo

COSERV Viagens

Agência de Turismo

COSERV e Viajante

Agência de Turismo

COSERV Viagens

Agência de Turismo
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Relatório mensal

Apresentar relatório mensal detalhado por tipo de serviço
no prazo ....., com as informações referentes à prestação do
serviço.
Serviços de viagem (Hospedagem e Satisfação
transporte)
7.

COSERV Viagens

Agência de Turismo

Viajante

COSERV - Viagem

Indicadores de Processos de Negócio

Cód.
IPMSV

Nome do Indicador
Indicador de Prazo
Mínimo para autorização
de SV

Tipo
Conformidade

Finalidade
Medir a porcentagem de
SV’s autorizadas fora do
prazo de 10 dias anterior ao
embarque
Lista com SV fora do prazo
Medir o tempo médio das
SV’s entre a solicitação e a
aprovação.

Documento
Relatório
(porcentagem e
lista de SV’ fora
do prazo por
área)
Relatório
(tempo médio e
lista SV fora da
média, por área)

Fórmula
(Total de SV fora do
prazo / Total de
SV)*100

Periodicidade
Mensal

ITSVS

Indicador de Tempo SV
Solicitada

Tempo

(Total do Tempo
gasto/Total de SV)

Mensal

IPPC

Indicador Prestação de
Contas

Conformidade

Medir quantidade de
prestação de contas fora do
prazo

Relatório

Mensal

Qualidade

Mensurar a satisfação do
viajante com os serviços de
viagem

Instrumento de
Pesquisa de
satisfação

(Total de SV fora do
prazo para
prestação de conta /
Total de SV)*100
Resultado da
pontuação do
instrumento
colocado numa

ISS

Indicador de Satisfação
com o Serviço

Semestral
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ICV

Indicador de custo de
viagem

Desempenho

Mensurar a diferença entre
o valor cotado e o valor
efetivo da viagem.

Relatório

escala de satisfação
de 0 a 5 pontos
Total do valor
previsto / Total do
valor pago

Mensal

Validação do documento
Entrevistado

Assinatura

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Data

Camila de Oliveira Boschini
Adriano Souza Oliveira
Sady Pereira do Carmo

Aprovação do documento
Gestor do Processo
Natália Cavalcanti Galvão

Coordenador de Planejamento
Luis Claudio Rodrigues Franca
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Planejamento

Melhoria

Análise

Monitoramento e
Controle

Desenho

Implementação

Objetivo: O formulário de registro e análise de melhorias tem o objetivo de analisar as sugestões de
melhorias para propor um redesenho do processo.
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1. Identificação do Processo
Processo

Gestão do Conhecimento

Tipologia do processo
Gestor do Processo

Processo de Suporte
Jackson De Toni

Objetivo do Processo

Identificar, criar, armazenar, compartilhar e aplicar o
conhecimento, as habilidades, os métodos e atitudes presente nas
pessoas, processos e projetos para aumentar a eficiência, a eficácia
e a qualidade dos resultados desejados.

Executor (es)
Unidade responsável
Produto (s)/ Serviço(s)/
Resultado(s)
Características de Valor do
Produto (Valor percebido)

Áreas envolvidas
Objetivos Estratégicos
vinculados

Todas as áreas da ABDI.
Coordenação de Planejamento e Orçamento - CPLAN
Dados e informações armazenadas em um repositório
Compartilhamento de dados, informações e conhecimento
Dados e informações de fácil acesso, organizados e estruturados.
Que a prática do compartilhamento do conhecimento seja
realizada em um ambiente favorável à recepção de ideias,
sugestões e críticas.
Todas as áreas da ABDI.
5 – Aprimorar e padronizar métodos e processos de trabalho.

2. Melhorias para o Processo
Melhoria

Justificativa

Construir um portal A ferramenta será o ponto
único para a Gestão do central para a busca de
referenciais, conteúdos,
Conhecimento
divulgação e
compartilhamento de dados
e informações essências para
a organização.
Implementar práticas É necessário criar uma
cultura de GC na casa e as
de GC
práticas são fundamentais
para isso pois cria um
ambiente (BA) que estimula o
compartilhamento das ideias
e conhecimento.

Benefícios

Ações

Recuperar informações e
dados de uma forma
simples e rápida

Construir e
implementar o
portal de GC

Fomentar o
compartilhamento do
conhecimento.

Implementar
práticas
selecionadas
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3. Análise de Impacto das Melhorias

Melhoria

Processos
Interface

Construir um portal único Publicações
para
a
Gestão
do
Conhecimento.

Implementar práticas de GC

Nenhum

Análise de Impacto
Normas Normas
Sistêmico
Internas Externas

Recursos

Não

Não

Não

Internos

Não

Não

Não

Internos

4. Pontos de Integração Sistêmica
No futuro deverá existir integração do Portal da GC com a Intranet.
5.

Acordo de Nível de Serviço - ANS
Produto

Estudos. Pesquisas,
artigos, relatórios e
outros dados

Requisitos

Cliente

Informações para cadastro conforme CPLAN
taxonomia definida esteja disponível

Dados e informações Acesso rápiodo e com uma interface
tratadas e
intuitiva
armazenadas em um
repositório

Áreas
técnicas

Fornecedor

Áreas
técnicas

CPLAN
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6. Indicadores de Processos de Negócio

Cód.

Nome do Indicador

Tipo

Finalidade

Quantitativo de
Mensurar o ritmo
novas inclusões de
GC001
Desempenho de atualizações do
registros no
repositório
repositório

GC002

Quantitativo de
visitas ao portal

GC003 Satisfação

Documento

Relatório

Contar novos
registro

Relatório

Contar
acessos

Qualidade

Checar uso do
portal

Qualidade

Verificar a satisfação
Pesquisa
com o portal

Validação do documento
Participante do Processo

Assinatura

Data

Assinatura

Data

Eron Andrade

Aprovação do documento
Coordenador de Planejamento
Jackson De Toni

Fórmula

Perguntas

REGISTRO DE IDENTIDADE DO PROCESSO
GESTÃO DO CONHECIMENTO
Gestor do Processo: Jackson De Toni
Tipo:
Processo de Suporte
Número:
Todas
as
áreas
da
ABDI.
Áreas envolvidas:
Identificar, criar, armazenar, compartilhar e aplicar o conhecimento, as habilidades, os métodos e atitudes presente nas pessoas,
Objetivo:
processos e projetos para aumentar a eficiência, a eficácia e a qualidade dos resultados desejados.

Cadeia de valor
Referências que devem ser observadas e subsidiam o processo

- Todas as áreas da
ABDI
- Parceiros

Insumos
- Estudos,
pesquisas, artigos,
relatórios, vídeos,
Planos de Projeto,
Notas Técnicas e
outros
instrumentos que
possuam dados e
informações
relevantes para a
ABDI.
- Interação entre as
pessoas.
- Ferramentas de
busca.

Produto
Estudos. Pesquisas, artigos,
relatórios e outros dados

Pessoas

Produtos

Gestão do
Conhecimento

- Dados e
informações
armazenadas em
um repositório.
- Compartilhamento
de dados,
informações e
conhecimento.

Site da Agência

Auditado em:

Acordo de Nível de Serviço - ANS

Modelo de Operação da GC

Fornecedores

Documentado em:
Revisado em:

Valor percebido
- Dados e
informações de
fácil acesso,
organizados e
estruturados.
- Prática(s) do
compartilhamento
do conhecimento
seja realizada em
um ambiente
favorável a
recepção de ideias,
sugestões e críticas.

Intranet

Clientes

Requisitos

Cliente

Informações para cadastro conforme taxonomia definida CPLAN
esteja disponível

Dados e informações tratadas e Acesso rápiodo e com uma interface intuitiva
armazenadas em um
repositório

Áreas técnicas

Fornecedor
Áreas técnicas

CPLAN

- Todas as áreas
da ABDI
- Parceiros

Portal da GC

Recursos necessários para executar o processo

Indicadores

Diagrama do processo

Cód.

Nome do Indicador

Tipo

Finalidade

Documento

Fórmula

GC001

Quantitativo de novas
inclusões de registros Desempenho
no repositório

Mensurar o ritmo de
atualizações do
repositório

Relatório

Contar novos
registro

GC002

Quantitativo de visitas
Qualidade
ao portal

Checar uso do portal

Relatório

Contar acessos

GC003

Satisfação

Verificar a satisfação
com o portal

Pesquisa

Perguntas

Projetos

Processos

Identificar

Criar (informação,
conhecimento)

Armazenar

Compartilhar

Colaboradores

Parceiros

Aprovado por:

Data:

Aplicar

Qualidade

REGISTRO DE IDENTIDADE DO PROCESSO
GESTÃO DO CONHECIMENTO

CORH

Programar
capacitação ou
outra atividade para
eliminar lacuna

Analisar projetos e processos para identificar quais
conhecimentos estão presentes e possíveis
necessidades da criação de novos conhecimentos

Armazenar dados,
informações e
conteúdos gerados

Área técnica e área
meio

CCOM

Não existem
lacunas de
conhecimento

Parceiros

Mapa do Processo

CPLAN

Existem lacunas
de conhecimento

Publicações

Planejar e realizar
projetos, processos,
iniciativas e demandas

Disponibilizar dados informações,
treinamentos ou qualquer outro tipo
de atividade para transferência do
conhecimento

Disponibilizar dados e
informações geradas nos
projetos, processos
iniciativas e demandas

Viabilizar
compartilhamento
para aplicação e
reuso do
conhecimento
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Planejamento

Melhoria

Análise

Monitoramento e
Controle

Desenho

Implementação

Objetivo: O formulário de registro e análise de melhorias tem o objetivo de analisar as sugestões de
melhorias para propor um redesenho do processo.

GERENCIAMENTO DE PROCESSOS DE NEGÓCIO
Registro e Análise de Melhorias do Processo (TO BE) – Gestão Financeira

1. Identificação do Processo
Processo

Gestão Financeira

Tipologia do processo
Gestor do Processo

Processo de Suporte
Willame Rodrigues Lima

Executor (es)

Executar com assertividade, agilidade e segurança as ações
necessárias ao controle da execução financeira, bem como garantir
a gestão eficiente dos recursos financeiros da ABDI.
Coordenação Financeira - CORFI

Unidade responsável

Coordenação Financeira - CORFI

Produto (s)/ Serviço(s)/
Resultado(s)

 Realização das operações financeiras;
 Controle do Fundo Fixo;
 Relatórios de controle financeiro;
 Conciliação bancária; e
 Relatório de fluxo de caixa.
 Confiabilidade das informações financeiras.
 Agilidade e assertividade na realização das ações.
 Coordenação de Planejamento e Orçamento - CPLAN;
 Coordenação de Contabilidade e Patrimônio - CONPAT
 Coordenação de Recursos Humanos – CORH;
 Coordenação de Contratos e Convênios – CORCC; e
 Coordenação de Serviços – COSERV.
4 – Aumentar e otimizar recursos financeiros e econômicos para a
execução da estratégia.
5 – Aprimorar e padronizar métodos e processos de trabalho.

Objetivo do Processo

Características de Valor do
Produto (Valor percebido)
Áreas envolvidas

Objetivos Estratégicos
vinculados
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2. Melhorias para o Processo
Melhoria
Justificativa
Benefícios
Ações
 CORH enviar as despesas para pagamento,  O envio da documentação em  Pagamento em dia sem  Foi realizada reunião entre
no mínimo, dois dias antes da data de atraso acarreta pagamentos com juros e multa.
a GERGE e suas Coordenações
vencimento.
vencimento estourado e pagamento  Auxiliar na projeção de tendo como consequência a
redução dos problemas.
 Envio de previsão de pagamento mensal de juros e multa.
fluxo de caixa.
 Em reunião com a CORH foi
pela CORH para CORFI. Acompanhamento
das despesas de RH por meio de checklist
alinhado que será enviado à
realizada pela CORFI.
CORFI até o dia 03 do mês de
exercício a previsão de
despesas.
 A CORFI controlará as
despesas por meio de
checklist.
 Envio da informação do número do  A informação do número da  Agilidade no processo  Foi realizada reunião entre
documento financeiro (FP) escrito no documentação gerada pelo RH financeiro.
a GERGE e suas Coordenações,
documento físico pela CORH.
ajudará na identificação dos valores e
que teve como consequência a
redução dos problemas.
 Numeração do documento (FP) referente a AP, agilizando o processo financeiro.
folha de pagamento será informada à CORFI
no dia do pagamento dos salários, por e-mail.
 Solução de problemas e dificuldades na  Erros dificultam o uso correto do  Uso correto e efetivo do  Foi realizada reunião entre
utilização do Módulo RH.
sistema de RH afetando a geração da SIG-RH e agilidade no a GERGE e suas Coordenações
documentação e informação em processo financeiro.
e levantado necessidades de
tempo hábil.
correções e melhorias.
 Foi realizada produção
assistida do sistema RH para

GERENCIAMENTO DE PROCESSOS DE NEGÓCIO
Registro e Análise de Melhorias do Processo (TO BE) – Gestão Financeira

Melhoria

Justificativa

Benefícios

Ações
levantamento e solução de
problemas.
 Agilidade no processo  Solucionado.
financeiro
–
baixa
e
fechamento
dos
lançamentos
financeiros
diários com informações
reais.

 Geração de documento financeiro  O crédito na conta da ABDI, a
anterior ao crédito da devolução de valores prestação de contas da viagem e a
de viagem na conta da ABDI.
geração do documento financeiro
referente a devolução não são
realizados
no
mesmo
dia,
atrapalhando o fechamento diário da
movimentação financeira, uma vez
que a baixa é impossibilitada.
 Padronização do campo “Histórico” na AP  Informação das despesas ficam  Agilidade no processo de  Solicitar à CORCC para
de pagamento de contratos.
falhas atrapalhando a pesquisa da AP. financeiro.
padronização
de
preenchimento do campo
“Histórico”,
conforme
necessidade da CORFI.
efetiva
das  CORCC realiza os controles
 Controle financeiro dos contratos deve ser  O controle financeiro dos contratos Utilização
realizado no módulo Contratos pela CORCC.
pode ser realizado pelo módulo de funcionalidades oferecidas de saldos dos contratos.
Contrato, não necessitando de pelo sistema.
controles e planilha paralelas
alimentadas pelo financeiro.
 Atividades de Execução Orçamentária  Atividade já é prevista no processo de Planejamento Orçamentário.
serão integradas ao processo de Gestão do
Planejamento Orçamentário.
 Aprovar detalhamento do orçamento  Atividade já é prevista no processo de Planejamento Orçamentário.
juntamente com aprovação do Plano
Orçamentário.
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Melhoria
Justificativa
Customização do módulo Financeiro:  Algumas regras, funcionalidades,
funcionalidades, filtros e relatórios.
filtros e relatórios não atendem as
 Bloqueio do sistema para que somente o rotinas e necessidades da área e da
financeiro ou área que originou o documento Agência.
financeiro possam realizar alterações nos
lançamentos após a conciliação.
 Permissão
para
alterações
nos
lançamentos financeiros sem impacto no
fechamento da movimentação financeira.
 Utilização da funcionalidade “Fluxo de
Caixa” para acompanhamento, controle e
emissão de relatórios.
 Automatização dos controles e dos
relatórios gerenciais para acompanhamento
do gestor.
 Integração do módulo Financeiro com os
módulos fornecedores e clientes.
Equipes da CORH, COSERV - Viagens, CORCC -  O conhecimento no processo de
contratos, CPLAN capacitadas no processo interface e os impactos de um
Gestão Financeira.
processo no outro, auxiliará no
entendimento da correta realização
das atividades.
Equipe do financeiro treinada com cursos  A capacitação auxiliará na realização
específicos e habilitada para utilização dos das
atividades
cotidianas
recursos do Módulo Financeiro.
aumentando a eficiência e eficácia da
área, além da maior habilidade de
utilização do sistema.

Benefícios
Ações
 Atendimento
às  Agendar produção assistida
necessidades da ABDI.
e
levantamento
de
de
 Informações
confiáveis necessidades
customização.
extraídas do sistema.
 Relatórios do sistema com  Verificar com a empresa
fornecedora do sistema,
movimentação real.
solução para que o sistema
não perca os dados das
correções e customizações a
cada atualização da base de
produção.

 Processos
eficazes
produtos melhores.

e  Mapear a integração dos
processos de negócio.
 Capacitar as equipes nos
processos
de
negócios
envolvidos.
 Produtos/ Serviços com  Equipe pesquisará cursos
excelência.
específicos
e
solicitará
treinamentos necessários.
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Melhoria

Justificativa

Benefícios

Ações
 Agendar capacitação no
módulo
Financeiro
com
produção assistida.
 Melhoria do parque tecnológico da área.  Equipamentos antigos e lentos  Agilidade na realização  Aquisição de computadores
Ferramenta defasada em relação á atrasam as atividades realizadas das atividades e maior melhores.
necessidade.
sobrecarregando os empregados da produtividade.
área.
 Geração de guias de impostos pelo SIG.
 Valores diferentes impossibilita  Emissão de guias de  Levantar requisitos para
 IRRF (NF)
conciliação financeira.
impostos
realizada geração automática das guias
 PIS/ COFINS / CSLL
internamente.
de impostos.
 IRRF (FOPAG)
 Possibilidade de redução
 INSS (FOPAG)
de
custo
no
serviço
 PIS (FOPAG)
contratado.
 FGTS (FOPAG)
 INSS (NF)
 Envio das despesas de fundo fixo para  No mapeamento do processo não  Contabilização correta das  Em reunião com a CONPAT
contabilização.
foi identificado como e quando as despesas por fundo fixo.
foi alinhado que o financeiro
despesas por fundo fixo são
enviará semanalmente as
encaminhadas à CONPAT para
cópias das notas fiscais para
contabilização.
contabilização do fundo fixo.
 Redesenho do processo de fundo fixo.
 Atualmente o controle das  Controle das despesas por  Automatizar o processo de
despesas por fundo fixo são fundo fixo.
fundo fixo.
realizadas manualmente.
 Definir
executores do
 Necessidade
de
análise
e
processo.
redefinição dos responsáveis pela
execução das atividades do processo.
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Melhoria
Justificativa
Benefícios
 Pagamento de reembolso nos dias 05, 15 e  Otimização das atividades do setor.  Maior rendimento
25 de cada mês.
receitas
oriundas
aplicações.
 Vinculação correta das contas financeiras  Existem constantes erros nos
às despesas.
lançamentos
financeiros
que
impactam na execução orçamentária.

 Geração automática dos documentos  A integração dos módulos reduzirá
financeiros para pagamento/crédito.
o tempo e a possibilidade de erro na
geração do documento financeiro.

Ações
das  Definir datas mensais (dois
de dias) para pagamento das
despesas.
 Aprovar datas com GERGE.
 Execução
orçamentária  Definir responsáveis pelo
correta.
cadastro de itens.
 Definir responsável pela
conferência da vinculação das
contas financeiras indicadas
nas despesas.
 Analisar a tabela de itens no
SIG para correção das
vinculações erradas.
 Processo automatizado.
 Ata de Registro de Preço Verificar com CORCC forma de
registro das Atas no sistema e
geração automática de AP
(Módulo
Licitação
ou
Contratos).
 Dispensa e inexigibilidade
sem contrato - Verificar com
CORCC
a
respeito
da
integração entre os módulos
Compras - Licitação - Estoque –
Financeiro
para
geração
automática de AP.
 Reembolsos de despesas –
Solicitar desenvolvimento de
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Melhoria

Justificativa

Benefícios

Ações
funcionalidade para solicitação
de reembolso considerando os
fluxos para os reembolsos de
auxílio educação e educação
filhos;
auxílio
funeral;
treinamento e participação em
evento; reembolsos eventuais.
 Treinamento e participação
em
evento
–
solicitar
desenvolvimento
de
funcionalidade
(workflow)
para solicitação, aprovação e
geração automática de AP no
Portal do colaborador.
 Auxílio transporte - solicitar
customização do sistema RH
“Benefícios” para realizar os
cálculos com faltas (mês
anterior) e férias e gerar FP.
 Plano Odontológico - Solicitar
customização no sistema RH
“Benefícios” com a criação de
página para inclusão manual
de créditos e débitos e geração
automática da FP.
 Publicidade de licitação Verificar processo físico e
sistêmico com a CORCC para
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Melhoria

Justificativa

Benefícios

 Controle sistêmico dos valores de diárias  Atualmente o controle e repasse  Controle sistêmico.
de viagem e de auxílio educação pagos para da informação ao RH são realizados  Agilidade na informação.
empregados.
manualmente.

 Divulgação da Gestão dos Processos e sua  O conhecimento dos processos  Melhoria nos processos.
importância.
internos, de suas interdependências,
e da importância da participação dos
envolvidos na correta realização das
atividades aumentará o envolvimento
e comprometimento na melhoria dos
processos.

Ações
que a despesa seja registrada
no
sistema
e
geração
automática da AP.
 Devolução de convênios –
Verificar com a CORCC a
Customização do módulo de
Convênio para registro da
devolução
e
geração
automática da AP.
 Solicitar customização para
que a informação de diárias
auxílio
educação
pagos
(levantar
regra)
reflita
diretamente na rotina da folha
de pagamento.
 Customização de relatório
para consulta.
 Elaborar apresentação para
conscientização das interfaces
dos processos de negócio da
Agência e a importância da
participação correta e efetiva
dos colaboradores da ABDI.
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3. Análise de Impacto das Melhorias

Melhoria

 CORH enviar as despesas para pagamento, no
mínimo, dois dias antes da data de vencimento.
 Envio de previsão de pagamento mensal pela
CORH.
Acompanhamento das despesas de RH por meio de
checklist realizada pela CORFI
Geração do documento financeiro anterior ao crédito
da devolução de valores de viagem na conta da ABDI.
Padronização do campo “Histórico” na AP de
pagamento de contratos.
Controle financeiro dos contratos deve ser realizado
no módulo Contratos pela CORCC.

Processos Interface

Processo de Gestão de
RH

Processo de Gestão de
RH
Processo de Gestão de
Viagem
Gestão de Contratações
de Bens e Serviços
Processo de Gestão de
Contratações de Bens e
Serviços
Atividades de Execução Orçamentária serão Processo de Gestão do
integradas ao processo de Gestão do Planejamento Planejamento
Orçamentário.
Orçamentário

Customização
do
módulo
Financeiro:
funcionalidades, filtros e relatórios.
 Bloqueio do sistema para que somente o
financeiro ou área que originou o documento

A ser analisado após
capacitação e operação
assistida.

Normas
Internas

Análise de Impacto
Normas
Externas

Sistêmico

Recursos

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

Financeiro

N.A.

N.A.

Sistema de
Viagem
N.A.

N.A.

N.A.

A ser
analisado

N.A.

A ser
analisado

N.A.

N.A.

SIG – Módulo N.A.
Contratos – a
ser analisado.
Módulo de N.A.
Orçamento a
ser
analisado
SIG – Módulo Financeiro
Financeiro
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Melhoria

financeiro possam realizar alterações nos
lançamentos após a conciliação.
 Permissão para alterações nos lançamentos
financeiros sem impacto no fechamento da
movimentação financeira.
 Utilização da funcionalidade “Fluxo de Caixa” para
acompanhamento, controle e emissão de relatórios.
 Automatização dos controles e dos relatórios
gerenciais para acompanhamento do gestor.
 Integração do módulo Financeiro com os módulos
fornecedores e clientes.
Equipes da CORH, COSERV - Viagens, CORCC contratos, CPLAN capacitadas no processo Gestão
Financeira.
Equipe do financeiro treinada com cursos específicos
e habilitada para utilização dos recursos do Módulo
Financeiro.
Melhoria do parque tecnológico da área. Ferramenta
defasada em relação a necessidade.
 Geração de guias de impostos pelo SIG.
 IRRF (NF)
 PIS/ COFINS / CSLL
 IRRF (FOPAG)
 INSS (FOPAG)
 PIS (FOPAG)
 FGTS (FOPAG)

Processos Interface

Normas
Internas

Análise de Impacto
Normas
Externas

Sistêmico

Recursos

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

Financeiro

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

Financeiro

Processo de Gestão de N.A.
RH.
Processo de Gestão
Contábil.

N.A.

A
ser Financeiro
analisado.
(redução de custo)
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Melhoria

Processos Interface

Normas
Internas

Análise de Impacto
Normas
Externas

Sistêmico

Recursos

 INSS (NF)
Envio das despesas de fundo fixo para contabilização. Processo de Gestão
Contábil
Redesenho do processo de fundo fixo.
Processo de Gestão de
Contratações de Bens e
Serviços.
Processo de Gestão
Orçamentária
Pagamento de reembolso nos dias 05, 15 e 25 de cada N.A
mês.

N.A.

N.A.

N.A.

PO 028 –
Fundo Fixo

N.A.

Alteração do A ser analisado
Módulo de
Compra,
Estoque
e
Financeiro
N.A.
N.A.

PO 006 – N.A.
Reembolso
de despesas
Vinculação correta das contas financeiras às Processo de Gestão de PO 72 – N.A.
despesas.
Contratações de Bens e Contratações
Serviços
de Bens e
Processo de Gestão Serviços
Orçamentária.
Geração automática dos documentos financeiros Processo de Gestão de A ser
N.A.
para pagamento/crédito.
Contratações de Bens e analisado
Serviços.
Processo de Gestão de
Convênios.
Processo de Gestão de
RH.

N.A.

A
ser N.A.
analisado

Módulo de:
Compras,
Licitação,
Estoque,
Financeiro,
Contratos,
Convênios,
Sistema de
RH e Portal

Financeiro
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Melhoria

Processos Interface

Normas
Internas

Análise de Impacto
Normas
Externas

Controle sistêmico dos valores de diárias de viagem e Processo Gestão de RH
N.A.
de auxílio educação pagos para empregados.
Processo Gestão de
viagens.

N.A.

Divulgação da Gestão de Processos e sua importância. N.A.

N.A.

N.A.

Sistêmico

Recursos

do
Colaborador
Módulo
Financeiro
Financeiro e
Sistema de
RH.
N.A.
N.A.
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4. Pontos de Integração Sistêmica









Módulo Financeiro – gestão das informações financeiras; informação de despesas para
sistema RH;
Módulo Convênios - geração de Autorização de Pagamento (AP) para desembolso de
convênios e recebimento de devoluções;
Módulo Contratos – geração de Autorização de Pagamento (AP) de contratos;
Sistema de Recursos Humanos - geração de Autorização de Pagamento (AP);
Módulo de Estoque - geração de Autorização de Pagamento (AP) de compras por fundo
fixo;
Módulo Licitação – geração de pagamento de dispensa e inexigibilidade sem contrato;
Módulo Contabilidade – recepção das informações financeiras;
Módulo Orçamento – recepção das informações de execuções financeiras.

5. Descrição das Atividades do Novo Processo
5.1. Pagamentos de Despesas de Viagens
5.1.1. Atividade 01 – Consultar Pagamento de Viagens
a) Descrição (O que fazer): Consultar diariamente os pagamentos de viagens:
 Pesquisar diárias;
 Pesquisar reembolso de viagens;
 Imprimir AP de pagamento.
b) Entrada: Dados dos filtros.
c) Regra (Como fazer):
 Pesquisar diárias – no módulo Financeiro na funcionalidade Conta a Pagar, a
consulta das AP’s de pagamentos de diária deve ser filtrada por data de vencimento e
por vencimento prorrogado.
 Pesquisar reembolso de viagens – no módulo Financeiro na funcionalidade Conta a
Pagar, a consulta das AP’s de pagamentos de reembolso de viagens deve ser filtrada
por data de vencimento.
Obs.: A geração do documento financeiro é realizada automaticamente pela integração
(regra sistêmica) entres os módulos de Viagem e Financeiro.
d) Responsável (Quem faz): CORFI
e) Competência: Conhecimento no módulo Financeiro do Sistema de Gestão.
f) Produto: Autorização de Pagamento (AP) impressa.
g) Duração: 30 minutos.
h) Normativo: N.A.
i) Infraestrutura e Recurso: SIG - Módulo Financeiro.
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5.1.2. Atividade 02 – Providenciar Pagamento de Diárias de Viagem
a) Descrição (O que fazer): Providenciar pagamento de diárias.
b) Entrada: AP de diárias de viagem.
c) Regra (Como fazer):
 Diárias nacionais – o pagamento de diárias nacionais é realizado por meio de
depósito bancário na conta corrente do viajante.
 Diárias internacionais – o pagamento de diárias internacionais pode ser realizado
por três formas:
 Por depósito em conta – a CORFI consulta o câmbio do dia do pagamento, altera
o valor na AP e realiza o depósito na conta corrente informada; ou
 Em espécie – a CORFI preenche carta de câmbio, que deve ser validada pelo
Coordenador Financeiro e assinada por pelo menos dois representantes da ABDI
(DIREX e procuradores). O Financeiro encaminha a carta de câmbio à agência
bancária onde a ABDI tenha conta, para que as assinaturas sejam abonadas, e
entrega a carta de câmbio ao viajante. O viajante saca o dinheiro e entrega cópia
do contrato de câmbio à CORFI; ou
 Por transferência para conta no exterior – a CORFI solicita por meio do
gerenciador do Banco do Brasil, transferência de valor para conta no exterior
anexando à solicitação um memorando e o contrato de remessa de valor, ambos
validados pelo Coordenador Financeiro e assinados por pelo menos dois
representantes da ABDI (DIREX e procuradores). O Banco do Brasil abona as
assinaturas e informa o câmbio a ser utilizado e o valor do IRRF a ser recolhido
no dia do câmbio. Após comprovação do pagamento do IRRF o Banco do Brasil
efetua a transferência do valor da conta da ABDI para a conta informada no
contrato de remessa.
d) Responsável (Quem faz): CORFI.
e) Competência: Conhecimentos das normas internas, no módulo Financeiro do Sistema
de Gestão e no Sistema do Banco do Brasil (Gerenciador financeiro).
f) Produto: Pagamento de diárias realizado.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: PO 073 - Viagens.
i) Infraestrutura e Recurso: Sistema dos Bancos.
5.1.3. Atividade 03 – Providenciar Pagamento de Reembolso de Viagem
a) Descrição (O que fazer): Providenciar pagamento de reembolso de viagem.
b) Entrada: AP de reembolso de viagem.
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c) Regra (Como fazer):
 Reembolso de viagens nacionais – o pagamento de reembolso é realizado por meio de
depósito bancário na conta corrente do viajante;
 Reembolso de viagens internacionais – a CORFI consulta o câmbio do dia do pagamento
da diária, altera o valor na AP e realiza o depósito na conta corrente informada.
d) Responsável (Quem faz): CORFI.
e) Competência: Conhecimentos das normas internas e no gerenciador financeiro dos
bancos.
f) Produto: Pagamento de reembolso realizado.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo:
 PO 006 – Reembolso de Despesa.
 PO 073 – Viagens.
i) Infraestrutura e Recurso: Sistema do Banco.
5.2. Pagamento de Despesas
5.2.1. Atividade 04 – Solicitar o Repasse do Recurso
a) Descrição (O que fazer): Elaborar memorando de solicitação de repasse de recursos da
ABDI para a Instituição conveniada.
b) Entrada: Processo de Convênio.
c) Regra (Como fazer): A CORCC elabora um memorando com informações bancárias da
instituição, faz o apontamento (solicitação) da liberação dos recursos no SIG, na aba
“Apontamentos/medição”, incluindo o número do memorando no lugar do número da
nota fiscal, em seguida encaminha para a CONPAT.
d) Responsável (Quem faz): CORCC.
e) Competência: Conhecimento das normas internas.
f) Produto: Memorando de solicitação de repasse.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: PO 069 – Convênios (ABDI Concedente).
i) Infraestrutura e Recurso: MS Office, Intranet, Módulo Convênio e Protocolo – SIG.
5.2.2. Atividade 05 – Encaminhar Documentação de Despesas para Pagamento
a) Descrição (O que fazer):
 Receber documentação;
 Realizar recebimento físico e fiscal;
 Gerar Guias de impostos;
 Encaminhar documentos para pagamento.
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b) Entrada:
 Notas Fiscais;
 Faturas;
 Boletos;
 Memorando – aluguel do prédio e convênio.
c) Regra (Como fazer): A CONPAT realiza o recebimento dos documentos no Módulo
Protocolo, realiza o recebimento físico e fiscal, gera as guias de impostos no Módulo
Estoque, quando for o caso, e encaminha os documentos para a CORFI providenciar o
pagamento.
Após a confirmação do recebimento físico/fiscal é gerado a AP que será paga pela
CORFI.
 Recebimento físico e fiscal de despesas com contrato – cadastra a nota fiscal e
vincula o item advindo do apontamento do contrato, observando o campo “Tipo de
recebimento” (Com contrato de compra).
 Recebimento físico e fiscal de despesas sem contrato – cadastra a nota fiscal e
vincula o item advindo da ordem de compra gerada após finalização da licitação sem
contrato, observando o campo “Tipo de recebimento” (Com ordem de compra).
 Para o recebimento de documentos como boleto, fatura e outros, o recebimento
fiscal deve observar o “Tipo de documento” selecionando o tipo correspondente ao
documento físico, e o “Modelo” que deve ser registrado como um documento não
fiscal.
 Geração das guias de impostos – a geração é realizada no módulo Estoque – Grupo
de Relatório – Contas a Pagar – DARF, informando o período de apuração,
fornecedor e vencimento.
d) Responsável (Quem fazer): CONPAT.
e) Competência: Conhecimento nos módulo Protocolo e Estoque do Sistema de Gestão.
f) Produto:
 Documento financeiro (AP);
 Guias de impostos.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: N.A.
i) Infraestrutura e Recurso: SIG - Módulo Protocolo, Módulo Estoque.
5.2.3. Atividade 06 – Solicitar Reembolso de Despesa
a) Descrição (O que fazer):
 Preencher formulário sistêmico de Reembolso de despesa;
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 Anexar comprovante de pagamento;
 Encaminhar solicitação.
b) Entrada: Informações da despesa.
c) Regra (Como fazer): O empregado preenche o formulário sistêmico de reembolso de
despesa disponível no Portal do Colaborador, informando o tipo de reembolso,
descrevendo a despesa e o valor a ser reembolsado, anexando a documentação
comprobatória do pagamento.
Para os reembolsos de Auxílio Educação, Auxílio Educação de Filhos, Auxílio Funeral e
Treinamento a solicitação deverá ser analisada e aprovada pela CORH.
No caso de reembolso de despesa excepcional é necessária a autorização prévia do
Gerente da Área do solicitante.
A solicitação deve ser encaminhada à CORFI até no máximo o dia 5 (cinco) do mês
subsequente ao do pagamento da despesa.
Obs.: Regra sistêmica gera o documento financeiro e o protocolo automaticamente, e
tramita a solicitação de reembolso para a CORFI também de forma automática.
d) Responsável (Quem faz): Empregado.
e) Competência: Conhecimento das normas internas e do Portal do Colaborador.
f) Produto:
 Solicitação de reembolso;
 Autorização de Pagamento (AP);
 Protocolo da AP.
g) Duração: Não identificado.
j) Normativo: PO 006 – Reembolso de Despesa.
h) Infraestrutura e Recurso: Portal do Colaborador, SIG – Módulos Financeiro e Protocolo.
5.2.4. Atividade 07 – Encaminhar Despesa com Publicação de Licitação para Pagamento
a) Descrição (O que fazer): Encaminhar documentação referente a despesa com
Publicidade de edital de Licitação para pagamento.
b) Entrada: Nota fiscal ou boleto.
c) Regra (Como fazer): A CORCC providencia boleto pagamento. Apresenta à CPLAN para
verificar a disponibilidade orçamentária, e esta encaminha à CORFI para efetivar o
pagamento.
d) Responsável (Quem faz): CORCC.
e) Competência: Não identificada.
f) Produto: Documentação enviada.
g) Duração: Não identificado
h) Normativo: N.A.
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i) Infraestrutura e Recurso: SIG - Módulo Protocolo
5.2.5. Atividade 08 – Encaminhar Documentação de Despesas com Recursos Humanos
a) Descrição (O que fazer): Encaminhar documentação para pagamento.
b) Entrada:
 Guia INSS
 Guia FGTS
 Guia IRRF
 Férias
 Rescisão
 Previdência Privada
 Plano Saúde
 Plano Odontológico
 Auxílio Transporte
 Folha de Pagamento – adiantamento e folha normal;
 Adiantamento de 13º salário;
 2ª parcela do 13º salário.
c) Regra (Como fazer): A equipe da CORH encaminha as documentações físicas para a
CORFI providenciar o pagamento.
Os documentos financeiros das Guias de INSS, IRRF, FGTS, Previdência Privada, Auxílio
Transporte, Plano de Saúde, Plano Odontológico, Férias e Rescisão são gerados pela
integração entre o sistema de RH e o Módulo Financeiro.
O pagamento dos salários (Folha de adiantamento e normal) são lançados no
gerenciador dos bancos pela equipe da CORH. O documento financeiro é gerado pela
integração entre o sistema de RH e o Módulo Financeiro.
Obs.: A CORH enviará à CORFI por e-mail, até o dia 03 do mês de exercício, previsão de
despesas para o mês.
d) Responsável (Quem faz): CORH.
e) Competência: Conhecimento das normas internas, sistema de RH e no módulo de
Protocolo do Sistema de Gestão.
f) Produto: Documentação enviada.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: N.A.
i) Infraestrutura e Recurso: SIG - Módulo Protocolo e Sistema de RH.
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5.2.6. Atividade 09 - Receber Documentação para Pagamento
a) Descrição (O que fazer):
 Receber documentação física e no módulo Protocolo;
 Conferir documentação;
 Verificar regularidade fiscal do fornecedor/contratado.
b) Entrada:
 Processo do Contrato com Nota fiscal, boleto ou fatura;
 Nota Fiscal, boleto ou fatura sem contrato;
 Certidões exigidas para regularidade fiscal;
 Guias de impostos retidos.
 Documentação física do RH;
 Conta de energia;
 Publicidade de edital de Licitação;
 Processo do Convênio com memorando de solicitação de desembolso.
c) Regra (Como fazer): A CORFI recebe a documentação física e no módulo Protocolo.
Confere a documentação – dados da nota fiscal, certidões, dados da empresa ou
instituição, dados bancários para pagamento.
Verifica a regularidade fiscal do fornecedor/contratado obtendo as correspondentes
certidões. Caso o contratado esteja irregular a CORFI o notifica para saneamento no
prazo de 5 dias úteis. Caso a situação não seja regularizada, tendo o serviço já sido
prestado ou o bem entregue, a CORFI providencia o pagamento com ajustes previstos
no ANS, ou encaminha o dossiê à Área Solicitante para as providências necessárias à
aplicação de penalidade.
No caso ade publicidade de licitação a CORFI registra a despesa de forma manual no
Módulo Financeiro.
d) Responsável (Quem faz): CORFI.
e) Competência: Conhecimentos das normas internas e no módulo Protocolo do Sistema
de Gestão.
f) Produto: Documentação para pagamento verificada.
g) Duração: Não identificada.
h) Normativo: PO 072 – Contratações de Bens e Serviços.
i) Infraestrutura e Recurso: SIG - Módulo Protocolo.
5.2.7. Atividade 10 – Consultar AP para Pagamento
a) Descrição (O que fazer):
 Consultar AP;
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 Verificar as informações da AP (dados, valores);
 Imprimir AP.
b) Entrada: Documentação física da despesa.
c) Regra (Como fazer): A CORFI consulta a AP no módulo Financeiro e confere as datas de
vencimento e valores lançados. Se necessário realiza ajustes e imprime a AP.
d) Responsável (Quem faz): CORFI.
e) Competência: Conhecimento no módulo Financeiro do Sistema de Gestão.
f) Produto: Autorização de Pagamento – AP.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: Não identificado.
i) Infraestrutura e Recurso: SIG - Módulo Financeiro.
5.2.8. Atividade 11 – Registrar Lançamento no Gerenciador dos Bancos
a) Descrição (O que fazer): Registrar pagamentos no gerenciador financeiro dos Bancos.
b) Entrada: Documentos para pagamento e AP’s.
c) Regra (Como fazer): A CORFI acessa o gerenciador financeiro dos bancos e registra os
pagamentos.
O pagamento dos salários (Folha de adiantamento e normal, adiantamento de 13º
salário e 2ª parcela do 13º salário) são lançados no gerenciador dos bancos pela equipe
da CORH, e a confirmação do pagamento é realizado pelo Coordenador Financeiro.
Os pagamentos dos reembolsos serão realizados nos dias 05, 15 e 25 de cada mês.
d) Responsável (Quem faz): CORFI.
e) Competência: Conhecimento do gerenciador financeiro do banco.
f) Produto: Registro dos pagamentos.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: N.A.
i) Infraestrutura e Recurso: Internet – Sistema do banco.
5.2.9. Atividade 12 – Monitorar Movimentação Financeira
a) Descrição (O que fazer): Conferir a disponibilidade financeira das contas bancárias.
b) Entrada: Informações das contas bancárias.
c) Regra (Como fazer): A CORFI verifica diariamente a movimentação bancária das contas
da Agência e a disponibilidade financeira para o dia.
d) Responsável (Quem faz): CORFI.
e) Competência: N.A.
f) Produto: Disponibilidade financeira.
g) Duração: Não identificado.
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h) Normativo: N.A.
i) Infraestrutura e Recurso: Sistema do banco.
5.2.10. Atividade 13 – Realizar pagamento
a) Descrição (O que fazer): Confirmar pagamento no Sistema do Banco.
b) Entrada:
 Documentos registrados com AP anexa;
 Relação de pagamentos do sistema do banco.
c) Regra (Como fazer): O pagamento é confirmado por dois autorizadores. Após
aprovação do primeiro responsável, o Coordenador financeiro acessa o sistema do
banco e confirma a efetivação do pagamento e/ou agendamento.
O pagamento da conta de energia é realizado por meio de débito automático na conta
da Agência.
d) Responsável (Quem faz): Coordenador Financeiro.
e) Competência: Conhecimento do gerenciador financeiro do banco.
f) Produto: Pagamentos efetuados.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: N.A.
i) Infraestrutura e Recurso: Internet – Sistema do banco.
5.2.11. Atividade 14 – Conferir Lançamentos Financeiros
a) Descrição (O que fazer):
 Imprimir extratos bancários diários;
 Identificar lançamentos de créditos e débito (Devoluções de viagens e de Convênios,
repasse de Convênio, verbas da ABDI, repasse de contribuição social e outros
valores);
 Identificar lançamentos de taxas e tarifas;
 Imprimir comprovantes de pagamento;
 Imprimir comprovantes de crédito;
 Registrar lançamento de crédito no contas a receber;
 Registrar lançamentos das taxas e tarifas, rendimento de aplicações, lançamentos
de IR sem aplicações das contas da ABDI;
 Conferir débito da folha de pagamento;
 Anexar comprovantes na documentação de pagamento e nos processos de
contrato.
b) Entrada: Movimentação financeira.
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c) Regra (Como fazer):
 A CORFI acessa as contas bancárias e imprime os extratos diários;
 Identifica os lançamentos de créditos, imprime os comprovantes de recebimento e
de pagamento. No caso de devolução ou repasse de convênios, a CORFI encaminha
e-mail informando à CORCC que realiza o apontamento e gera AP para baixa do valor
no Módulo Financeiro
 A CORFI registra na funcionalidade Tesouraria do módulo Financeiro, as taxas e
tarifas, rendimento de aplicações, lançamentos de IR das contas de aplicação ou
geradas pelos resgates, observando a Operação a ser selecionada;
 Identifica o pagamento da folha de pessoal. Acessa o módulo Financeiro para
consultar Autorização de Pagamento (AP).
 Anexa os comprovantes nos documentos pagos. No caso de pagamento de contrato,
o comprovante de pagamento é anexado a AP e uma cópia ao processo juntamente
com a cópia da nota fiscal.
d) Responsável (Quem faz): CORFI.
e) Competência: Conhecimento no sistema do banco e no módulo Financeiro do Sistema
de Gestão.
f) Produto: Lançamentos conferidos.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: N.A.
i) Infraestrutura e Recurso: Internet – Sistema do banco, SIG - Módulo Financeiro.
5.2.12. Atividade 15 – Baixar Lançamentos Financeiros
a) Descrição (O que fazer):
 Baixar contas a pagar;
 Baixar contas a receber.
b) Entrada: Lançamentos financeiros.
c) Regra (Como fazer): A CORFI acessa a funcionalidade Tesouraria do módulo financeiro,
seleciona o Banco onde foi pago a despesa, e realiza a baixa dos lançamentos financeiro
pagos e dos créditos, observando a Operação selecionada.
A baixa dos pagamentos no sistema deve ocorrer preferencialmente no dia da
efetivação do pagamento.
d) Responsável (Quem faz): CORFI.
e) Competência: Conhecimento no módulo Financeiro do Sistema de Gestão.
f) Produto: Lançamentos baixados.
g) Duração: 2 (dois) dias após pagamento. Tempo de duração da atividade não
identificado.
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h) Normativo: N.A.
i) Infraestrutura e Recurso: SIG - Módulo Financeiro.
5.2.13. Atividade 16 – Salvar Arquivo de Extrato da Conta Bancária
a) Descrição (O que fazer): Salvar arquivo do extrato bancário da conta corrente que
disponibiliza os arquivos digitais.
b) Entrada: Movimentação bancária.
c) Regra (Como fazer): A CORFI acessa no máximo de três em três dias o sistema do banco
da Agência que possui contrato para disponibilização dos extratos em arquivo digital e
salva os arquivos que serão utilizados na conciliação financeira.
d) Responsável (Quem faz): CORFI.
e) Competência: Conhecimento no gerenciador financeiro dos bancos.
f) Produto: Arquivo dos extratos salvos.
g) Duração: 3 horas.
h) Normativo: N.A.
i) Infraestrutura e Recurso: Internet – gerenciador financeiro dos bancos.
5.2.14. Atividade 17 – Transcrever a Movimentação Bancária no SIG
a) Descrição (O que fazer): Transcrever toda movimentação bancário para o SIG
Financeiro para conciliação.
b) Entrada: Extratos bancários.
c) Regra (Como fazer): Na funcionalidade Conciliação Bancária do módulo Financeiro, a
CORFI seleciona a conta corrente para digitação de toda movimentação conforme
extrato bancário.
d) Responsável (Quem faz): CORFI.
e) Competência: Conhecimento no módulo Financeiro do Sistema de Gestão.
f) Produto: Lançamentos transcritos.
g) Duração: 1 hora.
h) Normativo: N.A.
i) Infraestrutura e Recurso: SIG - Módulo Financeiro.
5.2.15. Atividade 18 - Conciliar Movimentação Financeira
a) Descrição (O que fazer): Conciliar movimentação financeira do SIG com a
movimentação bancária transcrita.
b) Entrada:
 Extratos bancários registrados no SIG;
 Relação de lançamentos financeiros do SIG (AP).
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c) Regra (Como fazer): A CORFI acessa o módulo financeiro na funcionalidade Conciliação
Bancária, analisa os lançamentos registrados no Financeiro e os lançamentos
transcritos. No caso de identificação de inconsistências, estas serão sanadas
pontualmente.
d) Responsável (Quem faz): CORFI.
e) Competência: Conhecimento no módulo Financeiro do Sistema de Gestão.
f) Produto: Movimentação conciliada.
g) Duração: 4 horas/dia.
h) Normativo: N.A.
i) Infraestrutura e Recurso: SIG - Módulo Financeiro.
5.2.16. Atividade 19 – Organizar Documentação para Contabilização
a) Descrição (O que fazer):
 Organizar pagamentos e extratos bancários por dia;
 Numerar lançamentos no extrato e nas AP de pagamentos;
 Encaminhar semanalmente para a contabilidade.
b) Entrada:
 Documentação de pagamento (AP e comprovante de pagamento e de crédito);
 Extratos bancários.
c) Regra (Como fazer): A CORFI semanalmente organiza a documentação para
encaminhar à Contabilidade. Os lançamentos no extrato e as AP são numerados com
a numeração correspondente. Após organização, os documentos são encaminhados à
CONPAT para contabilização via Módulo Protocolo e documentação física.
d) Responsável (Quem faz): CORFI.
e) Competência: N.A.
f) Produto: Documentação encaminhada à CONPAT.
g) Duração: Diária (2 horas) e enviado semanalmente.
h) Normativo: N.A
i) Infraestrutura e Recurso: SIG - Módulo Protocolo.
5.2.17. Atividade 20 – Informar à CORH as Despesas com Auxílio Educação e Diárias
a) Descrição (O que fazer): Alimentar o sistema RH (Funcionalidade Folha de pagamento)
com informações de diárias e auxílio educação pagos para empregados.
b) Entrada: Relação de diárias e auxílio educação pagos.
c) Regra (Como fazer): O Módulo Financeiro alimenta de forma automática o sistema RH
com as informações de valores pagos aos empregados referentes ao benefício de
auxílio educação e diárias de viagens.
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d) Responsável (Quem faz): Módulo Financeiro
e) Competência: N.A.
f) Produto: Informações de pagamento de diárias e auxílio educação.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: N.A.
i) Infraestrutura e Recurso: Módulo Financeiro e Sistema RH.

5.3. Fundo Fixo
5.3.1. Atividade 21 – Solicitar Abertura de Processo de Fundo Fixo
a) Descrição (O que fazer): Solicitar Recurso para Fundo Fixo.
b) Entrada: Memorando de solicitação.
c)

Regra (Como fazer): O Suprido solicita recurso para Fundo Fixo por meio do
memorando, onde deve conter o valor, o prazo de aplicação e o de prestação de
contas, o nome do Suprido, com o seu cargo/função.

d) Responsável (Quem faz): Suprido.
e) Competência: Conhecimento nas normas internas.
f)

Produto: Solicitação de Fundo Fixo.

g)

Duração: Não identificado.

h) Normativo: PO 028 – Fundo Fixo.
i)

Infraestrutura e Recurso: MS Office, SIG – Módulo Protocolo.

5.3.2. Atividade 22 – Autorizar Abertura de Processo de Fundo Fixo
a) Descrição (O que fazer): Autorizar Processo de Fundo Fixo.
b) Entrada: Solicitação de Fundo Fixo.
c)

Regra (Como fazer): O Coordenador Financeiro, analisa a solicitação de recursos para
fundo Fixo encaminhada pelo Suprido e aprova ou não. Se aprovado, providencia o
cheque no valor autorizado, para ser descontado até o dia seguinte a data da
autorização.

d) Responsável (Quem faz): Coordenador Financeiro.
e) Competência: Conhecimento nas normas internas.
f)

Produto: Processo de Fundo Fixo autorizado e Cheque com o valor autorizado.

g)

Duração: Não identificado.

h) Normativo: PO 028 – Fundo Fixo.
i)

Infraestrutura e Recurso: N.A.
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5.3.3. Atividade 23 – Providenciar Autuação do Processo
a) Descrição (O que fazer):


Providenciar autuação do processo



Descontar cheque.



Preparar planilha para controle do recurso.

b) Entrada: Fundo Fixo autorizado.
c)

Regra (Como fazer): O Suprido providencia autuação do processo, desconta o cheque
e prepara planilha para controle do recurso do Fundo Fixo.

d) Responsável (Quem faz): Suprido.
e) Competência: Conhecimento nas normas internas.
f)

Produto: Processo de Fundo Fixo.

g)

Duração: Não identificado.

h) Normativo:
 PO 028 – Fundo Fixo;
i)

Infraestrutura e Recurso: SIG – Módulo Protocolo, MS Office.

5.3.4. Atividade 24 – Controlar Recurso do Fundo Fixo
a) Descrição (O que fazer): Controlar o recurso e a documentação do processo de Fundo
Fixo.
b) Entrada: Processo de Fundo Fixo.
c)

Regra (Como fazer): O Suprido controla por meio de planilha os recursos e
comprovantes de pagamento do processo de fundo fixo.

d) Responsável (Quem faz): Suprido
e) Competência: Conhecimento nas normas internas.
f)

Produto: N.A.

g)

Duração: Não identificado.

h) Normativo: PO 028 – Fundo Fixo.
i)

Infraestrutura e Recurso: MS Office.

5.3.5. Atividade 25 – Solicitar Compra por Fundo Fixo
a) Descrição (O que fazer): Solicitar compra por Fundo Fixo.
b) Entrada: Necessidade de materiais ou serviços não disponíveis no almoxarifado ou
contratos de prestação de serviços de pequeno valor.
c)

Regra (Como fazer): O empregado solicita por meio do Módulo de Compras a aquisição
de materiais ou serviços por fundo fixo.

d) Responsável (Quem faz): Empregado.
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e) Competência: Conhecimento nas normas internas e no módulo de Compras do Sistema
de Gestão.
f)

Produto: Solicitação de Compra.

g)

Duração: Não identificado.

h) Normativo:
 PO 028 – Fundo Fixo;
i)

Infraestrutura e Recurso: SIG - Módulo de Compras.

5.3.6. Atividade 26 – Aprovar Compra por Fundo Fixo
a) Descrição (O que fazer): Aprovar solicitação de compra por fundo fixo.
b) Entrada: Solicitação de Compra.
c)

Regra (Como fazer): O gestor responsável pela aprovação, conforme alçada de fundo
fixo acessa o módulo de Compras e aprova ou não a solicitação.

d) Responsável (Quem faz): Empregado.
e) Competência: Conhecimento das normas interna e no módulo de Compras.
f)

Produto: Solicitação aprovada ou não.

g)

Duração: N.A.

h) Normativo: PO 028 – Fundo Fixo
i)

Infraestrutura e Recurso: SIG - Módulo de Compras.

5.3.7. Atividade 27 – Solicitar Recurso do Fundo Fixo
a) Descrição (O que fazer): Solicitar recurso para aquisição por Fundo Fixo.
b) Entrada: Solicitação de compra por fundo fixo aprovada.
c)

Regra (Como fazer): O empregado apresenta ao Suprido a solicitação de compra
aprovada pela chefia imediata e impressa solicitando recurso para a aquisição.

d) Responsável (Quem faz): Empregado.
e) Competência: Conhecimento nas normas internas.
f)

Produto: Recurso disponibilizado.

g)

Duração: Não identificado.

h) Normativo: PO 028 – Fundo Fixo.
i)

Infraestrutura e Recurso: N.A.

5.3.8. Atividade 28 - Disponibilizar Recurso
a) Descrição (O que fazer): Disponibilizar recurso para aquisição por fundo fixo.
b) Entrada: Solicitação de compra aprovada.
c)

Regra (Como fazer): O suprido recebe a solicitação de compra e entrega o recurso para
a realização da compra.
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Registra na planilha de controle do Fundo Fixo vigente o número da ordem de compra,
o valor entregue e o responsável pelo recurso disponibilizado.
d) Responsável (Quem fazer): Suprido.
e) Competência: Conhecimento nas normas internas e no Módulo Financeiro do Sistema
de Gestão.
f)

Produto: Recurso disponibilizado.

g)

Duração: Não identificado.

h) Normativo: PO 028 – Fundo Fixo.
i)

Infraestrutura e Recurso: SIG - Módulo Financeiro.

5.3.9. Atividade 29 – Realizar Compra
a) Descrição (O que fazer): Realizar aquisição do bem ou serviço.
b) Entrada: Solicitação de Compra e Recurso.
c)

Regra (Como fazer): O empregado de posse do recurso disponibilizado realiza a
aquisição do bem ou serviço solicitado.

d) Responsável (Quem faz): Empregado.
e) Competência: N.A.
f)

Produto: Bem ou serviço adquirido.

g)

Duração: Não identificado.

h) Normativo: PO 028 – Fundo Fixo.
i)

Infraestrutura e Recurso: N.A.

5.3.10. Atividade 30 – Confirmar Ordem de Compra
a) Descrição (O que fazer): Confirmar Ordem de Compras no SIG.
b) Entrada:


Solicitação de compra aprovada;



Comprovante da despesa (nota fiscal, recibo, etc.).

c)

Regra (Como fazer): O empregado/solicitante busca a solicitação de compra no módulo
de Compras, altera o fornecedor e o valor real (se necessário), e confirma a ordem de
compra.

d) Responsável (Quem faz): Solicitante.
e) Competência: Conhecimento no módulo de Compras do Sistema de Gestão.
f)

Produto: Ordem de compra.

g)

Duração: N.A.

h) Normativo: PO 028 – Fundo Fixo.
i)

Infraestrutura e Recurso: Módulo Compras – SIG.
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5.3.11. Atividade 31 – Realizar Recebimento Físico e Fiscal
a) Descrição (O que fazer): Realizar o recebimento físico e fiscal da ordem de compra.
b) Entrada: Comprovante de pagamento, ordem de compra.
c)

Regra (Como fazer): O empregado/solicitante realiza o recebimento físico e fiscal da
despesa por fundo fixo no módulo Estoque. Para o recebimento físico a nota fiscal ou
recibo são cadastrados vinculando o item da ordem de compra observando o campo
“Tipo de recebimento” (Com ordem de compra).
Após a confirmação do recebimento fiscal a documento financeiro (AP) é gerado pelo
sistema.

d) Responsável (Quem faz): Solicitante.
e) Competência: Conhecimento no módulo Estoque.
f)

Produto: Autorização de Pagamento - AP.

g) Duração: N.A.
h) Normativo: PO 028 – Fundo Fixo.
i)

Infraestrutura e Recurso: SIG – Módulo Estoque.

5.3.12. Atividade 32 – Prestar Contas da Aquisição por Fundo Fixo
a) Descrição (O que fazer):
 Registrar nota fiscal no Módulo Protocolo – SIG;
 Apresentar comprovante da despesa e troco ao suprido (se for o caso).
b) Entrada: Comprovante de pagamento da compra (nota fiscal ou recibo).
c)

Regra (Como fazer): O empregado/solicitante após a compra do bem/serviço solicitado
presta conta do recurso disponibilizado ao suprido apresentando o documento de
comprovante de pagamento da compra registrado no protocolo e o saldo do recurso,
se for o caso.

d) Responsável (Quem faz): Solicitante.
e) Competência: Conhecimento nas normas internas.
f)

Produto: Prestação de contas realizada.

g)

Duração: N.A.

h) Normativo: PO 028 – Fundo Fixo.
i)

Infraestrutura e Recurso: N.A.

5.3.13. Atividade 33 – Conferir Comprovante de Pagamento
a) Descrição (O que fazer):
 Receber comprovante de pagamento;
 Conferir valor do comprovante e troco;
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 Atualizar planilha de controle do Fundo Fixo
b) Entrada: Comprovante de pagamento (nota fiscal, recibo).
c)

Regra (Como fazer): O Suprido recebe o comprovante de pagamento, confere se o
comprovante está conforme definido em normativo interno, confere o troco entregue
pelo empregado e atualiza a planilha de controle do Fundo Fixo.

d) Responsável (Quem faz): Suprido.
e) Competência: Conhecimento nas normas internas.
f)

Produto: Comprovante de pagamento conferido e prestação de contas aceita.

g)

Duração: Não identificado.

h) Normativo: PO 028 – Fundo Fixo.
i)

Infraestrutura e Recurso: N.A.

5.3.14. Atividade 34 - Baixar Lançamentos do Fundo Fixo
a) Descrição (O que fazer): Baixar lançamentos do fundo fixo.
b) Entrada: Autorização de Pagamento – AP.
c)

Regra (Como fazer): A CORFI acessa a funcionalidade Tesouraria do módulo financeiro,
seleciona a AP e realiza a baixa observando a operação selecionada.
A baixa dos pagamentos no sistema deve ocorrer preferencialmente no dia da
efetivação do pagamento.

d) Responsável (Quem fazer): CORFI.
e)

Competência: Conhecimento no Módulo Financeiro do Sistema de Gestão.

f)

Produto: Lançamento baixado.

g)

Duração: Não identificado.

h) Normativo: PO 028 – Fundo Fixo.
i)

Infraestrutura e Recurso: SIG – Módulo Financeiro.

5.3.15. Atividade 35 - Arquivar Documentação
a) Descrição (O que fazer): Arquivar documentação da compra por fundo fixo.
b) Entrada:
 Solicitação de Compra;
 Comprovante de pagamento.
c)

Regra (Como fazer): O Suprido arquiva a documentação da despesa no processo de
Fundo Fixo.

d) Responsável (Quem fazer): Suprido
e) Competência: N.A.
f)

Produto: Documentação arquivada.

g)

Duração: Não identificado.
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h) Normativo: PO 028 – Fundo Fixo.
i)

Infraestrutura e Recurso: N.A.

5.3.16. Atividade 36 –Prestar Conta do Fundo Fixo
a) Descrição (O que fazer):


Preparar documentação para Prestação de Contas;



Depositar saldo do recurso do Fundo Fixo (no caso de saldo positivo);



Encaminhar Prestação de contas.

b) Entrada: Processo de Fundo Fixo.
c)

Regra (Como fazer): Ao final do recurso ou ao final do período do Fundo Fixo, o suprido
prepara documentação para prestação de contas.
Verificado a existência de saldo positivo do recurso disponível no processo de Fundo
Fixo, o suprido deposita o valor na conta da ABDI.
A CORFI registra a AP de crédito e realiza a baixa da AP.
A prestação de contas deve ser realizada 30 (trinta) dias contados a partir do término
do prazo para utilização dos recursos do fundo ou da conclusão dos valores, ou dia 15
(quinze) de janeiro do exercício seguinte, quando os recursos do fundo forem
utilizados até o final do exercício.

d) Responsável (Quem faz): Suprido.
e) Competência: Conhecimento nas normas internas e no módulo Financeiro do Sistema
de Gestão.
f)

Produto: Prestação de contas do Fundo Fixo.

g)

Duração: Não identificado.

h) Normativo: PO 028 – Fundo Fixo.
i)

Infraestrutura e Recurso: SIG - Módulo Financeiro.

5.3.17. Atividade 37 – Aprovar Prestação de Contas
a) Descrição (O que fazer): Analisar e aprovar prestação de contas.
b) Entrada: Prestação de contas do Fundo Fixo.
c)

Regra (Como fazer): O Coordenador Financeiro analisa e aprova a prestação de contas.

d) Responsável (Quem faz): Coordenador financeiro.
j)

Competência: Conhecimento nas normas internas e no módulo Financeiro do sistema
de gestão.

e) Produto: Prestação de contas aprovada.
f)

Duração: Não identificado.

g)

Normativo: PO 028 – Fundo Fixo.
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h) Infraestrutura e Recurso: N.A.
5.3.18. Atividade 38 – Encaminhar Processo para Contabilização
a) Descrição (O que fazer): Encaminhar processo do Fundo Fixo.
b) Entrada: Processo de Fundo Fixo.
c)

Regra (Como fazer): O Suprido após aprovação da prestação de contas encaminha o
processo de Fundo Fixo à Contabilidade para contabilização das despesas.

d) Responsável (Quem faz): CORFI.
e) Competência: Conhecimento das normas internas.
f) Produto: Processo encaminhado à CONPAT.
g) Duração: Não identificado.
h) Normativo: N.A
i) Infraestrutura e Recurso: SIG - Módulo Protocolo.

6.

Acordo de Nível de Serviço - ANS

Produto
Solicitação de
Reembolso de
Despesa

Despesas pagas

Prestação de contas
do Fundo Fixo

Informação das
despesas de fundo
fixo

Requisitos
 Formulário sistêmico preenchido
e acompanhado com
documentação comprobatória do
pagamento da despesa;
 Encaminhamento da solicitação
de reembolso até no máximo o
dia 5 (cinco) do mês
subsequente.
 Pagamento em até 2 (dois) dias
úteis após o recebimento da
solicitação.
 Prazo para prestação de contas
do Fundo Fixo pelo suprido é de
30 (trinta) dias, contados a partir
do término do prazo de utilização
do fundo. Ou, 15 (quinze) de
janeiro do exercício seguinte.
 Enviar à CONPAT semanalmente
as despesas pagas por fundo fixo
para contabilização.

Cliente
 CORFI

Fornecedor
 Solicitante
de
reembolso

 Empregado
 Instituições
contratadas e
conveniadas
 CORFI

 CORFI

 CONPAT

 CORFI

 Suprido

GERENCIAMENTO DE PROCESSOS DE NEGÓCIO
Registro e Análise de Melhorias do Processo (TO BE) – Gestão Financeira

Relação com previsão
de pagamento mensal

 Enviar previsão de despesa por email até o dia 03 do mês em
exercício.

 CORFI

 CORH

7. Indicadores de Processos de Negócio
Cód.
IGRH

Nome do Indicador
Indicador de
Gerenciamento de
Recursos Humanos

Tipo
Desempenho

Finalidade
Medir o total de
gasto com
pessoal

IDERR

Indicador de
Despesas
Executada em
Relação à Receita
Realizada

Desempenho

IEARE

Índice de Eficiência
na Aplicação dos
Recursos no
Exercício

Desempenho

Medir o
percentual de
execução da
despesa, sem
considerar a
parcela destinada
à reserva de
contingência, em
comparação à
fixada no
orçamento
Demonstra a
eficiência na
aplicação dos
recursos

Documento Fórmula
Relatório
Despesa com
pessoal /
Receita
Corrente
Líquida
Relatório
Despesa
Executada/
Receita
Realizada

Periodicidade
Anual

Relatório

Anual

IGDF*/
Recursos
Aplicados (%)

Aprovação do documento
Gestor do Processo

Assinatura

Data

Assinatura

Data

Willame Rodrigues Lima

Coordenador de Planejamento
Jackson De Toni

Anual

REGISTRO DE IDENTIDADE DO PROCESSO – TO BE
Processo:

Gestão Financeira

Gestor do Processo:

Willame Rodrigues Lima
Áreas envolvidas: CORFI, CORH, CORCC, COSERV, CONPAT, DIREX
Executar com assertividade, agilidade e segurança as ações necessárias ao controle da execução financeira, bem como garantir a gestão eficiente
dos recursos financeiros da ABDI.

Objetivo:

Processo de Suporte

Tipo:

Número:

Desenho da cadeia de valor
PO 006 – Reembolso de
Despesa












Empregados
CORH
CORCC
COSERV
Suprido
CPLAN
Bancos
Solicitante de
compras
CORFI
CONPAT
















Estatuto da ABDI

PO 028 – Fundo Fixo

Insumo
Notas Fiscais,
faturas, boletos
Benefícios
Reembolso
Impostos e
encargos
Despesas de
viagens
Despesas de
Convênios
Plano Orçamentário
Lançamentos dos
bancos BB e CEF
Processo Fundo
Fixo
Prestação de contas
de Fundo Fixo
Extratos bancários
Despesas com RH

Valor percebido

Produtos





Gestão
Financeira






Sistema Bancário

MS Office

23/06/2017

Suene Candida Rezende

Revisado em:
Auditado em:

Acordo de Nível de Serviço - ANS

Referências que devem ser observadas e subsidiam o processo

Fornecedores

Documentado em:

P11

Realização das
operações
financeiras
Controle de
Fundo Fixo
Relatórios de
Controle
Financeiro
Conciliação
bancária
Relatório de
fluxo de caixa

SIG



Confiabilidade
das
informações
financeiras e
orçamentárias
Agilidade e
assertividade
na realização
das ações

Requisitos
Cliente
• Formulário sistêmico preenchido e acompanhado com
CORFI
documentação comprobatória do pagamento da despesa;
• Encaminhamento da solicitação de reembolso até no
máximo o dia 5 (cinco) do mês subsequente.

Fornecedor
Solicitante de
reembolso

Despesas pagas

Pagamento em até 2 (dois) dias úteis após o recebimento
da solicitação

CORFI

Prestação de contas
do Fundo Fixo

Prazo para prestação de contas do Fundo Fixo pelo
suprido é de 30 (trinta) dias, contados a partir do término
do prazo de utilização do fundo. Ou, 15 (quinze) de
janeiro do exercício seguinte

Informação das
despesas de fundo
fixo
Relação com previsão
de pagamento mensal

Enviar à CONPAT semanalmente as despesas pagas por
fundo fixo para contabilização.

Clientes





Produto
Solicitação de
Reembolso de
Despesa











Empregados
Colaboradores
Eventuais
Gestores de
contratos e
convênios
Instituições
contratadas e
conveniadas
GERGE
CPLAN
CONPAT
Direx
Coord.
Financeiro

Empregado
Instituições
contratadas e
conveniadas
CORFI

CONPAT

Enviar previsão de despesa por e-mail até o dia 03 do mês CORFI
em exercício.

Suprido

CORFI

CORH

Pessoas

Recursos necessários para executar o processo
Diagrama do processo

Realizar
Pagamento

Indicadores
Acompanhar
Execução
Financeira

Documentos
para pagamento

Abrir Processo
de Fundo Fixo

Controlar
recurso de
Fundo Fixo

Prestar conta
do Fundo Fixo

Solicitação de
Fundo Fixo

Aprovado por:

Willame Rodrigues Lima

Data:

Assinatura:

Cód.
Nome do Indicador
IGRH Indicador de
Gerenciamento de
Recursos Humanos

Tipo
Finalidade
Desempenho Medir o total de gasto
com pessoal

Documento
Fórmula
Periodicidade
Relatório
Despesa com
Anual
pessoal /
Receita Corrente
Líquida

IDERR Indicador de
Despesas Executada
em Relação à Receita
Realizada

Desempenho Medir o percentual de
Relatório
execução da despesa, sem
considerar a parcela
destinada à reserva de
contingência, em
comparação à fixada no
orçamento

Despesa
Anual
Executada/Recei
ta Realizada

IEARE Índice de Eficiência na Desempenho Demonstra a eficiência na Relatório
Aplicação dos
aplicação dos recursos
Recursos no Exercício

IGDF*/Recursos Anual
Aplicados (%)

Encaminhar
Despesas para
pagamento (Nota
Fiscal e guias de
impostos retidos)

CONPAT

Recebimento físico/
Fiscal
Gestão Contábil

Notas fiscais - contrato
Faturas - contrato
Boletos - contrato
Guia de impostos retidos
Memorando - aluguel prédio
Nota fiscal – ARP
Notas fiscais – sem contrato
Faturas – sem contrato
Boletos – sem contrato
Aux. Alimentação/refeição
Memorando - convênio ABDI condedente

Gestão Contábil

Empregado

Solicitação de reembolso:
Treinamento
Participação em evento
Eventuais
Despesas de cartório

Solicitar
reembolso de
despesa
Reembolso

CORH

Análise da
CORH?
Não

Encaminhar
reembolso de
despesa

COSERV Viagens

CORCC

Solicitar repasse
de convênios
Gestão de
Convênios

Memo de solicitação
de remessa

Documentação
Para pagamento

Remessa de
Convênio

Gerar autorização
de pagamento
Gestão de
Viagens

Despesas de
Viagem

Encaminhar
documentação
publicidade de
licitação para
pagamento

Aux. Educação
Aux. Educação Filho
Auxílio funeral
Treinamento

Encaminhar
documentação
para pagamento
Documentação
Para pagamento

Publicidade
para Licitação

Crédito de
Convênio

Guia INSS
Guia FGTS
Guia IRRF
Previdência Privada
Plano Odontológico
Aux. Transporte
Plano Saúde
Férias
Rescisão

AP da folha de pagamento
Integrar folha

Folha de pagamento

Realizar apontamento
de crédito de
Comprovante de
convênio
depósito
Gestão de Convênio

Gerar documento
de crédito
Gestão de
Viagens

Adiantamento de diárias
Reembolso de diárias

Devolução de diárias

Devolução de
Viagem

Diária paga para empregado (≥50% salário)
Valor pago com auxílio educação

Organizar
documentação
para
contabilização

Receber
documentação
física

Alimentar folha de
pagamento

Doc. com AP
Consultar
Autorização de
Pagamento AP

Registrar
lançamento no
gerenciador
financeiro dos
Bancos (BB e CEF)

Providenciar
pagamento deposito em conta

CORFI

Reembolso

Consultar
pagamentos
(AP) de viagens

Tipo de
pagamento

Diárias

Nacional ou
internacional
?

Internacional

Providenciar
pagamento deposito em conta

Forma de
pagamento

Conferir
lançamento
financeiros (Crédito
e Débitos)

Baixar
lançamentos no
SIG - Financeiro

Sim

Conciliar
movimentação
financeira
Salvar arquivo de
extrato da conta
bancária
(disponível)

Providenciar
pagamento deposito em conta

Nacional

Transcrever
movimentação
bancário no SIG

Confere?

Não

Ajustar
inconsistências

Taxas
Tarifas
Receitas de contribuição
Receitas de aplicação

Providenciar
pagamento em
Espécie Carta de Câmbio)

Monitorar
movimentação
financeira

CORFI Coordenação

Providenciar
Transferência de valor
para Conta no exterior

DIREX

Gestão Financeira e Execução Orçamentária

Sim

Validar
pagamento

Assinar Carta de
Câmbio,
memorando e
contrato de remessa

Realizar
pagamento no
sistema do
Banco

Realizar
pagamento no
sistema do
Banco

Saldo
positivo?

Solicitante
CONPAT

CORFI

Aprovador da
Ordem de
compra

Fundo Fixo – AS IS

CORFI- Coordenação

Suprido

Fim do recurso/prazo

Solicitar
abertura de
Fundo Fixo

Autorizar Fundo
Fixo

Providenciar
autuação de
processo

Controlar
recurso

Conferir
comprovante de
pagamento, troco,
protocolo e AP

Disponibilizar
recurso para
compra

Solicitação de Compra
por fundo fixo

Imprimir ordem
de compra

Depositar saldo
do fundo fixo na
conta da ABDI

Prestar conta
do Fundo Fixo

Encaminhar
processo para
contabilização

Não

Aprovar
Prestação de
contas

Emitir cheque

Solicitar compra
por fundo fixo

Sim

Solicitar recurso
para compra
por fundo fixo

Realizar compra

Confirma
Ordem de
Compra

Realizar
recebimento
físico/fiscal

Registrar nota
fiscal no
Módulo
Protocolo

Prestar conta
para o suprido

Aprovar Ordem
de Compra

Baixar
lançamentos no
SIG - Financeiro

Arquiva no
processo de
Fundo Fixo?

Gestão Contábil

Planejamento

Melhoria

Análise

Monitoramento e
Controle

Desenho

Implementação

Objetivo: analisar as sugestões de melhorias para desenhar o novo processo com as sugestões de
melhorias.

GERENCIAMENTO DE PROCESSOS DE NEGÓCIO
Registro e Análise de Melhorias do Processo – Gestão Orçamentária
1. Identificação do Processo
Processo
Tipologia do processo
Objetivo do Processo
Gestor do Processo

Gestão do Planejamento Orçamentário
Processo de Suporte
Elaborar o orçamento e acompanhar o seu monitoramento
Luis Claudio Rodrigues França

2. Melhorias para o Processo

Melhoria
1. Definir claramente os papéis e
responsabilidades dos
intervenientes do processo.

2. Customizar relatórios
sistêmicos no SIG e
disponibilizar BI:
 Relatório de
acompanhamento da
execução orçamentária
mensal dos Projetos
(Chamado de TI 6199,
18/09/2014);
 Relatório financeiro incluir um
totalizador para "Contas a
Pagar" e um para "Contas a
Receber". (Chamado de TI
2875, 13/05/2015);
 Módulo Orçamento >
Orçamento em Execução >
Consultar
1) No campo Data do realizado
Financeiro deixar como
selecionado padrão (já
marcado) a informação
Pagamento (todos).
Atualmente o padrão é
Vencimento.
2) Na consulta de Contas
trazer padrão a marcação de

Justificativa
Benefícios
Não ter as definições de
 Colaboradores cientes
responsabilidades de forma clara e
de suas
formal faz com que as informações
responsabilidades no
não sejam monitoradas de forma
processo.
efetiva, ocasionando retrabalho para  Identificação rápida da
o levantamento e consolidação das
área onde o possível
informações, com qualidade e em
problema se encontra.
tempo hábil.
Necessidade de extração das
 Eliminar controles
informações em relatórios
paralelos – Excel,
dinâmicos
Word.
 Acompanhar a
previsão e execução
dos projetos
mensalmente por
meio de relatórios
do SIG.
 Conciliação de
dados
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Financeiro (hoje traz
Econômico) e Realizado
Chamado de TI 3414,
03/06/2015);
Relatório para pesquisa sobre
os remanejamentos
realizados, contendo as
informações de origem,
destino, valor, período e
histórico do remanejamento.
Também deverá haver filtros
por projeto, por período, por
data, etc.(Chamado de TI
3922, 29/06/2015).

Obs.: Pode haver outras
necessidades de relatórios.
3. Cadastrar o plano
orçamentário no SIG
considerando a previsão mensal
de execução (receitas e
despesas) – Programa de
desembolso mensal.
4. Integrar o orçamento de
contratos e convênio com o
módulo de Projetos

5. Atestar solicitação de
contratação

O cadastramento realizado mês a
mês permitirá a visualização do fluxo
de caixa previsto.



Possibilitar a Diretoria
verificar a
disponibilidade
orçamentária mês a
mês.

Ter as informações de contratos e
convênios refletidas de forma
integrada no módulo de projetos
(receitas e despesas).



O atesto qualitativo da CPLAN
confirmará o alinhamento do objeto
a ser contratado com o orçamento
aprovado e com os objetivos, frentes
e produtos do projeto.



Possibilitar a emissão
de relatórios com a
visão de saldos e
valores comprometidos
na linha do tempo
Maior controle do que
foi orçado
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3. Análise de Impacto das Melhorias

Melhoria

1. Definir claramente os papéis e
responsabilidades dos intervenientes do
processo.
2. Customizar relatórios sistêmicos no SIG
e disponibilizar BI.

Processos Interface

Gestão Financeira e
Execução Orçamentária

Análise de Impacto
Normas Internas
Normas
Externas

Sistêmico

Recursos

N.A

N.A

N.A

N.A

Será levantado no
momento da elaboração
dos requisitos dos
relatórios.
3. Cadastrar o plano orçamentário no SIG N.A
considerando a previsão mensal de
execução (receitas e despesas).

N.A

N.A

Desenvolvimento – SIG

Financeiro (A
depender da
análise)

N.A

N.A

Financeiro (A
depender da
análise)

4. Integrar o orçamento de contratos e Processos Gestão de
Contratos e Processo de
convênio com o módulo de Projetos
Gestão de Convênio
(levantar impacto)
5. Atestar solicitação de contratação
Processo de Aquisição

N.A

N.A

Analisar fluxo sistêmico
para levantar
necessidade de
customização
Analisar fluxo sistêmico
para levantar
necessidade de
customização
N.A

PO 010 –
N.A
Compras de Bens
e Contratações
de Serviços

Financeiro (A
depender da
análise)
N.A

4
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4. Descrição das Atividades do Novo Processo
4.1. Atividade 01 – Analisar estrutura do Plano Gerencial
a) Descrição (O que fazer):


Analisar se estrutura do Plano Gerencial vigente atende a necessidade de
visualização das informações de execução orçamentária.



Sugerir estrutura para o Plano Gerencial de Contas, Programas e Projetos.

b) Entrada: Plano de Contas Contábil, Plano Orçamentário, Plano de Contas Financeiras e
Projetos Gerenciais.
a) Regra (Como fazer): Por meio de reuniões envolvendo as áreas de planejamento,
contabilidade e financeiro, é analisado se o plano de contas gerenciais atende ou se é
necessário definir nova estrutura. Se necessário nova estrutura a CPLAN levanta as
necessidades de detalhamento das informações e sugere nova estrutura.
c) Responsável (Quem faz): CPLAN
d) Competência: Conhecimento em orçamento, finanças e contabilidade.
e) Produto: Proposta para novo Plano Gerencial.
f) Duração: Não identificado
g) Normativo: Não identificado
b) Infraestrutura e Recurso: SIG – Módulos de Orçamento e Contábil
4.2. Atividade 02- Validar estrutura do Plano Gerencial
a) Descrição (O que fazer): Validar nova estrutura para o Plano Gerencial
b) Entrada: Proposta para novo Plano Gerencial.
c) Regra (Como fazer): Em reunião do Comitê Orçamentário a proposta para um novo Plano
Gerencial é analisada e validada pelos participantes do Comitê.
d) Responsável (Quem faz): Comitê Orçamentário
e) Competência: Conhecimento em orçamento, finanças e contabilidade.
f) Produto: Plano Gerencial validado
h) Duração: Não identificado
g) Normativo: N.A.
h) Infraestrutura e Recurso: N.A.
4.3. Atividade 03 – Elaborar expectativa de crescimento de receitas da Agência
a) Descrição (O que fazer): Realizar análise econômica e elaborar nota técnica apresentando
cenários econômicos, para análise e definição da DIREX sobre a taxa a ser aplicada nas
receitas da Agência, de forma a gerar a sua expectativa de crescimento.
b) Entrada:
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Lei de Diretrizes Orçamentária do Governo com a previsão de crescimento das receitas;



Relatório Focus do Banco Central;



Expectativa de mercado – crescimento do PIB e de emprego;



Análise da série temporal de crescimento das receitas da ABDI.

c) Regra (Como fazer): O trabalho é realizado por meio de discussões, análises e avaliações
com a equipe da Coordenação de Inteligência.
d) Responsável (Quem faz): Coordenação de Inteligência
e) Competência: Conhecimento em Economia e em Estatística
f) Produto: Nota Técnica com cenários de crescimento e sugestões de taxas a serem aplicadas
nas receitas da ABDI para gerar sua expectativa de crescimento.
g) Duração: 1 semana


Prazo para entrega deverá atender o cronograma da DIREX.

h) Normativo: Lei 11.080/2004
i) Infraestrutura e Recurso: SAS Statistical Analysis System
4.4. Atividade 04 - Solicitar previsão de despesas para o ano seguinte
a) Descrição (O que fazer):


Levantar os valores comprometidos e pré-comprometidos das áreas;



Preparar instrumento de coleta com as informações dos projetos pré-analisados;



Encaminhar às áreas documento para coleta de informação da previsão de despesas.

b) Entrada: Informações dos valores comprometidos e a comprometidos, instrumentos de
coleta de informação.
c) Regra (Como fazer): A CPLAN encaminha por email documento de coleta de informação às
áreas, solicitando preenchimento com a previsão de despesas para o próximo exercício.
d) Responsável (Quem faz): CPLAN
e) Competência: N.A.
f) Produto: Instrumento de coleta de informação.
g) Duração: Não identificado
h) Normativo: Não identificado
i) Infraestrutura e Recurso: Outlook
4.5. Atividade 05 – Preparar informações de previsão de despesas
a) Descrição (O que fazer):


Colher informações de previsão de despesas da área sob sua responsabilidade para o
ano seguinte;



Preencher instrumento de coleta de informação de previsão com desembolso mensal;
6
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Encaminhara à CPLAN.

b) Entrada:


Instrumento de coleta de informação.

a) Regra (Como fazer): Os coordenadores com sua equipe analisam e preparam a previsão
mensal de despesas da área sob sua responsabilidade para o ano seguinte, e encaminham à
CPLAN.
A CPLAN agenda reuniões com cada coordenador para acompanhamento da atividade.
c) Responsável (Quem faz): Coordenações e Assessorias
d) Competência: Não identificado
e) Produto: Relatório de previsão de despesas.
f) Duração: Não identificado
g) Normativo: Não identificado
h) Infraestrutura e Recurso: MS Office
4.6. Atividade 06 – Preparar informações de previsão de receitas da Agência para o ano
seguinte.
a) Descrição (O que fazer):


Coletar informações de previsão das receitas disponíveis para o próximo ano;



Coletar informações de previsão de investimento;



Aplicar as taxas da previsão de crescimento;



Preencher relatório consolidado de receitas e investimentos.

b) Entradas:


Informação de Receitas: (de onde vem essas informações?)
 Recursos do Orçamento da União;
 Recursos de Contribuição social;
 Recursos de convênios e acordo;
 Rendimentos de aplicações financeiras;
 Receita de exercício anterior;
 Investimento; e



Nota Técnica de estudo de previsão de crescimento da receita para o próximo ano

c) Regra (Como fazer): A partir do mês de setembro do ano corrente, a CPLAN consolida a
previsão de receitas da Agência para o ano seguinte, baseado nas informações de receitas
da Agência e estudo de crescimento e investimento.
d) Responsável (Quem faz): CPLAN
e) Competência: Não identificado
f) Produto: Relatório de Previsão de Receitas da Agência.
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g) Duração: Não identificado
h) Normativo: Não identificado
i) Infraestrutura e Recurso: MS Office e SIG
4.7. Atividade 07 – Consolidar Previsão de Receitas e Despesas da Agência
a) Descrição (O que fazer): Consolidar em relatório relação de receitas e despesas para o ano
seguinte.
b) Entrada:


Relatório de Previsão de Receitas da Agência.



Relatório de previsão de despesas: (deverá conter)
 Despesas com pessoal (salários, encargos, benefícios e provisões);
 Despesas administrativas;
 Despesas com investimentos;
 Despesas de contratos – comprometido e a comprometer;
 Despesas de convênio – comprometido e a comprometer;
 Reserva de contingência.
 Relacionar Valores de novos Projetos;
 Relação de despesas a comprometer (Solicitações de compras, licitações em
andamento, despesas de projetos).

c) Regra (Como fazer): A CPLAN consolida a previsão de receitas e de despesas da ABDI para o
ano seguinte, baseado nas informações fornecidas pelas áreas.
d) Responsável (Quem faz): CPLAN
e) Competência: Não identificado
f) Produto: Relatório de previsão de receitas e despesas.
g) Duração: Não identificado
h) Normativo: Não identificado
i) Infraestrutura e Recurso: MS Office
4.8. Atividade 08 - Avaliar disponibilidade orçamentária em relação à previsão de despesas
a) Descrição (O que fazer):


Verificar a previsão de execução mensal de contratos e convênios;



Avaliar se as despesas informadas são parte de um projeto existente ou será um novo
projeto ainda não avaliado pelo CAP e aprovado pela DIREX;



Analisar a receita prevista com as despesas propostas.

b) Entrada:


Relatório de previsão de receitas e despesas;
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Relatório consolidado de execução orçamentária dos Projetos;

c) Regra (Como fazer): Por meio de reuniões com a equipe CPLAN, e quando necessário, com
outras áreas fornecedoras das informações, é avaliado as informações de despesas, a
previsão de execução mensal com a previsão de receitas. Se necessário os valores de
previsão de despesas é ajustado com a área solicitante.
d) Responsável (Quem faz): CPLAN
e) Competência: N.A
f) Produto: Relatório de despesas e receitas avaliado e/ou alterado para atender previsão
para o próximo ano.
g) Duração: Não identificado
h) Normativo: N.A
i) Infraestrutura e Recurso: MS Office e SIG – Módulos Projetos, Financeiro, Orçamento,
Contratos e Convênios.

4.9. Atividade 09 – Consolidar programação de desembolso mensal
a) Descrição (O que fazer): Consolidar a programação de desembolso mensal das despesas
por área.
b) Entrada: Relatório de previsão de despesas
c) Regra (Como fazer): Por meio de reunião com a equipe da CPLAN, é consolidada previsão
de desembolso mensal de despesas encaminhado pelas áreas.
d) Responsável (Quem faz): CPLAN
a) Competência: Conhecimento em gestão orçamentária.
e) Produto: Relatório de programação de desembolso mensal
f) Duração: Não identificado
g) Normativo: Não identificado
h) Infraestrutura e Recurso: MS Office
4.10. Atividade 10 – Validar programação de desembolso mensal
a) Descrição (O que fazer): Validar programação de desembolso
b) Entrada: Relatório de programação de desembolso mensal
c) Regra (Como fazer): Em reunião do Comitê Orçamentário, a programação de desembolso
mensal é analisada e validada.
d) Responsável (Quem faz): Comitê Orçamentário
b) Competência: Conhecimento em gestão orçamentária.
e) Produto: Programação de desembolso validada
f) Duração: Não identificado
9
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g) Normativo: Não identificado
h) Infraestrutura e Recurso: MS Office

4.11. Atividade 11 - Elaborar Plano Orçamentário Preliminar
a) Descrição (O que fazer): Elaborar proposta preliminar do Plano Orçamentário Anual.
b) Entrada:


Programação de desembolso mensal;



Relatório de previsão de receitas e despesas.

c) Regra (Como fazer): Por meio de reuniões com a equipe CPLAN e eventuais colaboradores
de outras áreas, é elabora proposta preliminar do Plano Orçamentário Anual.
d) Responsável (Quem faz): CPLAN
e) Competência: Conhecimento em gestão orçamentária.
f) Produto: Plano Orçamentário Preliminar
g) Duração: Não identificado
h) Normativo: Lei 11.080/2004, Estatuto, Decreto 5.352/2005.
i) Infraestrutura e Recurso: MS Office
4.12. Atividade 12 – Validar Proposta de Plano Orçamentário Anual Preliminar
a) Descrição (O que fazer):


Avaliar e validar proposta do Plano Orçamentário Anual Preliminar;



Solicitar ajustes no Plano Orçamentário.

b) Entrada: Plano Orçamentário Anual Preliminar.
c) Regra (Como fazer): O Comitê Orçamentário por meio de reunião analisa e valida a
proposta do Plano Orçamentário Anual Preliminar. Se necessário solicita ajustes no Plano
Orçamentário.
d) Responsável (Quem Faz): Comitê Orçamentário
e) Competência: Conhecimento em gestão orçamentária.
f) Produto: Plano Orçamentário Anual Preliminar validado.
g) Duração: Não identificado
h) Normativo: Não identificado
i) Infraestrutura e Recurso: MS Office

4.13. Atividade 13 – Elaborar proposta de Plano Orçamentário Anual Final
a) Descrição (O que fazer): Verificar o plano orçamentário anual preliminar e, a partir dele,
elaborar proposta de Plano Orçamentário Anual Final.
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b) Entrada:


Plano Orçamentário Anual Preliminar;



Observações do Comitê Orçamentário.

c) Regra (Como fazer): Por meio de reuniões com a equipe CPLAN e eventuais colaboradores
de outras áreas, as informações do Plano preliminar e possíveis observações do Comitê
Orçamentário são analisadas e o Plano Orçamentário Anual é elaborado.
d) Responsável (Quem faz): CPLAN
e) Competência: Conhecimento em gestão orçamentária.
f) Produto: Proposta do Plano Orçamentário Anual Final.
g) Duração: Não identificado
h) Normativo: Lei 11.080/2004, Estatuto, Decreto 5.352/2005.
i) Infraestrutura e Recurso: MS Office

4.14. Atividade 14 - Aprovar Plano Orçamentário Anual – DIREX
a) Descrição (O que fazer):


Avaliar, validar ou solicitar ajustes no Plano Orçamentário Anual;



Aprovar o Plano Orçamentário Anual.

b) Entrada: Proposta do Plano Orçamentário Anual.
c) Regra (Como fazer): Por meio da(s) Reunião (ões) DIREX, o Plano Orçamentário é analisado
e aprovado pelos membros da DIREX.
d) Responsável (Quem faz): DIREX
e) Competência: N.A
f) Produto: Ata de reunião da DIREX contendo aprovação do Plano Orçamentário Anual.
g) Duração: Não identificado
h) Normativo: Lei 11.080/2004, Estatuto, Decreto 5.352/2005
i) Infraestrutura e Recurso: N.A

4.15. Atividade 15 - Aprovar Plano Orçamentário Anual – Conselho Deliberativo
a) Descrição: (O que fazer):


Avaliar, validar ou promover ajustes nas informações;



Aprovar o Plano Orçamentário Anual.

b) Entrada: Plano Orçamentário Anual aprovado pela DIREX
c) Regra (Como fazer): Por meio de Reunião do Conselho Deliberativo, o Plano Orçamentário
é analisado e aprovado pelos membros do Conselho Deliberativo.
d) Responsável (Quem faz): Conselho Deliberativo
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e) Competência: N.A
f) Produto: Ata de reunião do Conselho Deliberativo contendo aprovação do Plano
Orçamentário Anual.
g) Duração: Não identificado
h) Normativo: Lei 11.080/2004, Estatuto, Decreto 5.352/2005.
i) Infraestrutura e Recurso: N.A

4.16. Atividade 16 – Formalizar para MDIC
a) Descrição (O que fazer): Encaminhar ao MDIC o Programa de Trabalho Anual contendo o
Plano Orçamentário.
b) Entrada: Plano Orçamentário Anual aprovado pelo Conselho Deliberativo
c) Regra (Como fazer): Encaminhar, por meio de ofício, o Programa de Trabalho Anual
contendo o Plano Orçamentário.
d) Responsável (Quem faz): Gabinete
e) Competência: N.A
f) Produto: Ofício de encaminhamento com documentação do Programa de Trabalho Anual.
g) Duração: Não identificado
h) Normativo: Lei 11.080/2004, Estatuto, Decreto 5.352/2005.
i) Infraestrutura e Recurso: N.A

4.17. Atividade 17 – Publicar no Diário Oficial da União (Procedimento externo)
a) Descrição (O que fazer): Publicar Programa de Trabalho Anual no Diário Oficial da União.
b) Entrada: Programa de Trabalho Anual.
c) Regra (Como fazer): Por meio de portaria
d) Responsável (Quem faz): MDIC
e) Competência: N.A
f) Produto: Portaria publicada no Diário Oficial da União.
g) Duração: Não identificado
h) Normativo: Lei 11.080/2004, Estatuto, Decreto 5.352/2005
i) Infraestrutura e Recurso: N.A

4.18. Atividade 18 - Cadastrar Orçamento no Sistema Integrado de Gestão – SIG
a) Descrição (O que fazer): Realizar entrada de dados na ferramenta SIG.
b) Entrada: Plano Orçamentário Anual.
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c) Regra (Como fazer): No módulo de orçamento do SIG é cadastrado o orçamento aprovado
(receitas e despesas). Os valores dos projetos são cadastrados separados por rubrica, mês a
mês.
d) Responsável (Quem faz): CPLAN
e) Competência: Conhecimento do módulo de orçamento do SIG.
f) Produto: Orçamento cadastrado no SIG.
g) Duração: Não identificado
h) Normativo: N.A
i) Infraestrutura e Recurso: SIG – Módulo Orçamento

4.19. Atividade 19 – Acompanhar a execução do orçamento
a) Descrição (O que fazer):


Coletar informação da execução mensal do orçamento (área meio e área finalística);



Solicitar ajustes de lançamentos financeiros se for necessário;



Calcular os indicadores de desempenho de custo (IDC) e o indicador de escopo (IDE);



Elaborar relatórios mensais de acompanhamento dos projetos;



Encaminhar para o CTC e para as equipes de projetos o Relatório Executivo Mensal.

b) Entrada:


Plano orçamentário;



Relatório de execução financeira (SIG);

c) Regra (Como fazer):


Por meio do módulo de Orçamento e Financeiro do SIG nas opções relatórios e
consultas são extraídas as informações para elaboração do relatório executivo mensal
dos projetos. Após elaboração do relatório, este é enviado para o CTC e para as equipes
de projetos via e-mail e publicado no Portal do Planejamento Estratégico.
Obs.: A tarefa de comparar as informações de execução do orçamento com os
balancetes e lançamentos financeiros, e os ajustes necessários são realizados no
processo de Gestão Financeira e Execução Orçamentária.

d) Responsável (Quem faz): CPLAN
e) Competência: MS Office e SIG – Módulos Projetos, Financeiro, Orçamento, Contratos e
Convênios.
f) Produto: Relatório Executivo Mensal
g) Duração: Não identificado
h) Normativo: PO 034 – Metodologia de Gerenciamento de Projetos
i) Infraestrutura e Recurso: SIG, MS-Office.
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4.20. Atividade 20 – Revisar Orçamento
a) Descrição (O que fazer):


Analisar a execução dos projetos;



Analisar o orçamento planejado com o realizado;



Analisar a expectativa de receitas e investimentos da Agência.

b) Entrada:


Relatório de execução orçamentária



Relatório do Orçamento – Planejado X Realizado



Informações de receitas e investimento



Informação de valores contingenciados

c) Regra (Como fazer): Trimestralmente a CLAN se reunirá para analisar o histórico da
execução orçamentária da Agência e a expectativa de liberação futura de recursos, levantar
possíveis necessidade de reajuste no orçamento, como o remanejamento de valores dos
projetos, alteração no programa de desembolso mensal das despesas e/ou acréscimo de
recursos.
d) Responsável (Quem faz): CPLAN
e) Competência:
f) Produto: Proposta de revisão do Orçamento
g) Duração: Não identificado
h) Normativo: Não identificado
i) Infraestrutura e Recurso: SIG, MS-Office.
4.21. Atividade 21 - Validar Revisão Orçamentária
a) Descrição (O que fazer):


Avaliar e validar proposta de Revisão Orçamentária;



Solicitar ajustes na proposta.

b) Entrada: Proposta de Revisão Orçamentária.
c) Regra (Como fazer): O Comitê Orçamentário por meio de reunião analisa e valida a
proposta de Revisão Orçamentária. Solicita ajustes na proposta se verificar necessidade.
d) Responsável (Quem Faz): Comitê Orçamentário
e) Competência: Conhecimento em gestão orçamentária.
f) Produto: Proposta de Revisão Orçamentária validado.
g) Duração: Não identificado
h) Normativo: Não identificado
i) Infraestrutura e Recurso: MS Office
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4.22. Atividade 22 - Aprovar Revisão Orçamentária - DIREX
a) Descrição (O que fazer): Avaliar e aprovar proposta de revisão orçamentária.
b) Entrada: Proposta de Revisão Orçamentária.
c) Regra (Como fazer): Por meio da(s) Reunião (ões) DIREX, a proposta de revisão é analisada
e aprovada pelos membros da DIREX.
Se a revisão orçamentária alterar o orçamento publicado, a revisão deverá passar pela
aprovação do Conselho Deliberativo e ser encaminhado ao MDIC para publicação no Diário
Oficial da União (Atividades 23 a 25).
d) Responsável (Quem faz): DIREX
e) Competência: N.A
f) Produto: Ata de reunião da DIREX contendo aprovação da revisão orçamentária.
g) Duração: Não identificado
h) Normativo: Não Identificado
i) Infraestrutura e Recurso: N.A
4.23. Atividade 23 - Aprovar Revisão Orçamentária – Conselho Deliberativo
a) Descrição: (O que fazer): Avaliar e aprovar o reajuste orçamentário.
a) Entrada: Proposta de Revisão Orçamentária aprovada pela DIREX
b) Regra (Como fazer): Por meio de reunião do Conselho Deliberativo, a proposta de revisão é
analisada e aprovada pelos membros do Conselho Deliberativo.
c) Responsável (Quem faz): Conselho Deliberativo
d) Competência: N.A
e) Produto: Ata de reunião do Conselho Deliberativo contendo aprovação da revisão
orçamentária.
f) Duração: Não identificado
g) Normativo: Não identificado
h) Infraestrutura e Recurso: N.A
4.24. Atividade 24 – Formalizar para MDIC
j) Descrição (O que fazer): Encaminhar ao MDIC a revisão do Orçamento.
k) Entrada: Revisão Orçamentária
l) Regra (Como fazer): Encaminhar, por meio de ofício, revisão do Plano Orçamentário.
m) Responsável (Quem faz): Gabinete
n) Competência: N.A
o) Produto: Ofício de encaminhamento
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p) Duração: Não identificado
q) Normativo: Lei 11.080/2004, Estatuto, Decreto 5.352/2005.
r) Infraestrutura e Recurso: N.A

4.25. Atividade 17 – Publicar no Diário Oficial da União (Procedimento externo)
j) Descrição (O que fazer): Publicar revisão do orçamento da ABDI no Diário Oficial da União.
k) Entrada: Ofício de encaminhamento com a revisão orçamentária
l) Regra (Como fazer): Por meio de portaria, a revisão orçamentária da ABDI é publicada.
m) Responsável (Quem faz): MDIC
n) Competência: N.A
o) Produto: Portaria publicada no Diário Oficial da União.
p) Duração: Não identificado
q) Normativo: Lei 11.080/2004, Estatuto, Decreto 5.352/2005
r) Infraestrutura e Recurso: N.A
4.26.Atividade 23 - Cadastrar Revisão Orçamentária no SIG
i) Descrição (O que fazer): Realizar entrada de dados da revisão orçamentária na ferramenta
SIG.
j) Entrada: Revisão Orçamentária.
k) Regra (Como fazer): No módulo de orçamento do SIG é cadastrado a revisão orçamentária
aprovada (receitas e despesas), podendo ser um remanejamento ou uma nova versão do
orçamento da Agência.
l) Responsável (Quem faz): CPLAN
m) Competência: Conhecimento do módulo de orçamento do SIG.
n) Produto: Orçamento cadastrado no SIG.
o) Duração: Não identificado
p) Normativo: N.A
j) Infraestrutura e Recurso: SIG – Módulo Orçamento
4.27. Atividade 24 - Verificar necessidade de ajustes no orçamento dos projetos
a) Descrição (O que fazer): Analisar necessidades de ajustes orçamentários nos projetos.
b) Entrada: Relatório Executivo Mensal.
c) Regra (Como fazer): Durante o exercício e ciclo de vida dos projetos o líder e equipe dos
projetos juntamente com seus Coordenadores analisam constantemente a necessidade de
remanejamento, aporte e/ou cortes de valores nos projetos sob sua responsabilidade.
d) Responsável (Quem faz): Coordenação (Equipe de Projetos)
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e) Competência: Conhecimento da MGP
f) Produto: Relatório Executivo Mensal analisado.
g) Duração: Não identificado
h) Normativo: N.A
i) Infraestrutura e Recurso: N.A
4.28. Atividade 25 – Solicitar remanejamento orçamentário
a) Descrição (O que fazer): Solicitar remanejamento orçamentário
b) Entrada:


Relatório Executivo Mensal;



Demandas externas;



Mudanças de prioridades;



Decisões superiores.

c) Regra (Como fazer): Por meio de uma requisição de mudança – RM, obedecendo aos
critérios constantes na MGP (Regras de Escalonamento). As RMs são recebidas pela CPLAN
até a data limite definida no calendário DIREX. Se a RM for aprovada, as alterações serão
implementadas, pela CPLAN, no SIG. Caso contrário arquiva-se a RM.
d) Responsável (Quem faz): Coordenação (Equipe de Projetos)
e) Competência: Conhecimento da MGP
f) Produto: Requisição de Mudança.
g) Duração: Não identificado
h) Normativo: MGP e Cronograma DIREX
i) Infraestrutura e Recurso: MS Office e SIG
4.29. Atividade 26 – Solicitar recurso para novos projetos
a) Descrição (O que fazer): Solicitar recursos para novos projetos inseridos no portfólio
b) Entrada: Termo de Abertura de Projetos – TAP
c) Regra (Como fazer): A solicitação de novos projetos poderá ocorrer fora do prazo anual
estipulado pela DIREX para definição do portfólio de projetos. O solicitante cadastra o novo
projeto no portal de gerenciamento de portfólio que seguirá o fluxo metodológico prédefinido. Os projetos são submetidos ao CAP para as devidas deliberações e
posteriormente encaminhados para DIREX. Quando aprovados para execução, a CPLAN
disponibiliza o recurso orçamentário e realiza o cadastramento da previsão orçamentário e
o cadastramento do projeto no SIG. (Processo de Gestão de Portfólio de Projetos)
d) Responsável (Quem faz): Coordenação (Equipe de Projetos)
e) Competência: Conhecimento da MGP e Metodologia de Portfólio
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f) Produto: Projeto aprovado ou reprovado pela DIREX
g) Duração: Não identificado
h) Normativo: Metodologia de Gerenciamento de Projetos e Metodologia de Gerenciamento
de Portfólio.
i) Infraestrutura e Recurso: Portal do Gerenciamento de Portfólio, SIG – Módulos Orçamento
e de Projetos.

4.30. Atividade 27 – Atestar solicitação de aquisição para novo contrato e/ou convênio
a) Descrição (O que fazer): Atestar o alinhamento do objeto a ser contratado com o
orçamento aprovado, objetivos, frentes e produtos do projeto vinculado;
b) Entrada: Processo de aquisição:


Solicitação de compra,



Termo de Referência ou Projeto Básico,



Nota técnica.

c) Regra (Como fazer): Por meio do módulo de Projetos, Orçamento e de Contratos a CPLAN
analisa a documentação da solicitação de compras, verificando se o objeto de contratação
está de acordo com o objetivo, escopo e custos planejados no projeto vinculado a
solicitação.
Caso a CPLAN encontre incoerências a área solicitante poderá ajustar as documentações e
retornar para análise e atesto.
d) Responsável (Quem faz): CPLAN
e) Competência: Não identificado
f) Produto: Processo de contratação atestado
g) Duração: Não identificado
h) Normativo: Não identificado
i) Infraestrutura e Recurso: SIG - módulo de Projetos, Orçamento e de Contratos.
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5. Acordo de Nível de Serviço - ANS
Produto
Requisitos
Cliente
Nota Técnica de Previsão Prazo: De acordo com calendário CORAF
de
Crescimento
da DIREX
Receita
Qualidade: Conforme modelo
padrão de Nota Técnica
Relação de previsão de Prazo: De acordo com calendário CPLAN
despesas
DIREX
Qualidade: Conforme modelo do
instrumento
de
coleta
de
informação
Plano Orçamentário Anual Prazo: De acordo com calendário DIREX
DIREX
Conselho
Deliberativo
Qualidade: Conforme modelo
definido pela CPLAN e acordado
pelos clientes
Programa de Trabalho Prazo: De acordo com calendário MDIC
Anual
DIREX

Relatório de
Orçamentária

Relatório
Mensal

Qualidade: Conforme definições e
modelo
pré-estabelecido
no
Contrato de Gestão
Execução Prazo: Mensal
CPLAN
CORFI
Qualidade: Conforme definição da
CPLAN
Executivo Prazo: Mensal
CTC
Gerentes
Qualidade: Conforme modelo Coordenadores
definido pela CPLAN e acordado DIREX
pelos clientes

Fornecedor
Coordenação
de Inteligência

Coordenações

e CPLAN

Gabinete

SIG

CPLAN

6. Indicadores de Processos de Negócio
Cód.

IGPE

Nome do Indicador
Indicador Geral de
produtos entregues
no prazo

Tipo
Qualitativo

Finalidade
Medir a
produtividade
do processo

Documento
Relatório
Executivo
Mensal

Fórmula
Total Produtos
entregues no
prazo / Total de
Produtos
previstos

Periodicidade
Mensal
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IGEO

IGER

IGED

Indicador Geral de
Execução do
Orçamento

Desempenho

Medir a
execução
orçamentária

Relatório
Executivo
Mensal

Indicador Geral de
Execução da
Receita

Desempenho

Medir a
execução da
receita

Relatório
Executivo
Mensal

Indicador Geral de
Execução da
Despesa

Desempenho

Medir a
execução das
despesas

Relatório
Executivo
Mensal

Total das
despesas
realizadas
(acumulado) /
Total da receita
orçada
Total da receita
prevista / Total
da receita
executada
(acumulada)
Total das
despesas
prevista / Total
das despesas
executadas
(acumulada)

Mensal

Mensal

Mensal

Validação do documento
Participante do Processo

Assinatura

Data

Luis Claudio Rodrigues França
(Gestor do Processo)
Andreia de Oliveira Silva
Flávia Vanessa Nunes Martins
Eron Campos Saraiva de Andrade
Vanderlei Antônio Carbone

Aprovação do documento
Coordenador de Planejamento

Assinatura

Data

Luis Claudio Rodrigues Franca
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REGISTRO DE IDENTIDADE DO PROCESSO – TO BE
Processo:
Gestão do Planejamento Orçamentário
Gestor do Processo: Luis ClaudioFrança
Gerenciar as receitas, despesas, alocação e
Objetivo:
monitoramento do orçamento.
Aprovado por:

Tipo:

Suporte

Número: P12

Documentado em: 19/10/2015

Áreas
CPLAN, Comitê Orçamentário, Coordenações, CINT, CORFI, DIREX,
envolvidas: Conselho Deliberativo, Gabinete, MDIC

Luis Claudio Rodrigues França

Data:
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PREGÃO-ELETRÔNICO Nº 0011/2020
PROCESSO Nº 3631/2020
ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

OBJETO DA LICITAÇÃO
A licitação destina-se à contratação de serviços especializados para o mapeamento e
melhoria de processos de negócios da ABDI, conforme descrito no Termo de Referência,
Anexo I desse Edital.
VALOR TOTAL de R$ .............. (...............................), conforme a seguir discriminado:
Item

OBJETO

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

UNID

QTD

UNID.

1

R$ 00,00

R$ 00,00

UNID.

21

R$ 00,00

R$ 00,00

PRODUTO 1
1

REVISÃO DA METODOLOGIA DE
GERENCIAMENTO DE
PROCESSOS DE NEGÓCIOS
PRODUTO 2

2

MAPEAMENTO E OTIMIZAÇÃO
DOS PROCESSOS DE NEGÓCIO
DA ABDI

VALOR GLOBAL

R$ 00,00

Observação 1: a proposta a ser anexada no PORTAL da CAIXA pelo licitante quando da
inserção do seu preço inicial NÃO DEVERÁ CONTER QUALQUER IDENTIFICAÇÃO,
SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
Observação 2: Os dados de identificação da empresa somente deverão ser preenchidos
e encaminhados pela empresa declarada vencedora, ou seja, após a fase de lances,
quando da solicitação do envio da proposta ajustada pelo Pregoeiro.
Dados da empresa proponente:
Razão Social do Licitante:
CNPJ:
Endereço:
E-mail:
Telefone/fax:
Dados bancários:
Representante Legal:
Nome:
Identificação:
Qualificação:
1

O proponente declara que:
a) a validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, contados a partir do dia subsequente ao
da efetiva abertura das propostas;
b) possui as condições necessárias e disponíveis para o perfeito cumprimento do objeto desta
licitação, responsabilizando-se por desempenhar a contento todas as obrigações contratuais
descritas neste Edital e respectivo instrumento contratual, sem prejuízo dos tempos e
movimentos necessários a adequada prestação dos serviços contratados;
c) recebeu todos os elementos e informações para cumprimento das obrigações objeto da
licitação e aceita expressamente as condições dispostas no ato convocatório;
d) sob as penas da Lei, nesta data, não existem fatos impeditivos à participação desta
empresa no presente processo licitatório, estando ciente integralmente dos requisitos de
Habilitação do Pregão Eletrônico nº 0011/2020, conforme Edital;
e) nos valores constantes desta proposta estão incluídas todas as despesas relativas ao
objeto,
tais
como:
materiais,
mão-de-obra,
ferramentas,
equipamentos,
transporte/deslocamento, hospedagem, seguros, taxas, tributos, incidências fiscais e
contribuições de qualquer natureza ou espécie, encargos sociais, salários, custos diretos e
indiretos e quaisquer outros encargos, quando necessários à perfeita execução do objeto da
licitação;
f) para fins do disposto no art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal de 1988, esta empresa
não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem
como menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze)
anos;
g) a presente proposta foi elaborada de maneira independente por esta empresa, e que o
conteúdo desta proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado,
discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão
Eletrônico nº 0011/2020, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
h) tem ciência que deverá disponibilizar a equipe técnica com experiência e qualificação
técnica mínima exigida no Termo de Referência, no momento da aprovação do plano de
trabalho; e
i) examinou cuidadosamente o Edital e seus Anexos, especialmente o Termo de Referência,
e está ciente de todas as suas condições e a elas desde já se submete.
___________________________
(data)
_________________________________________
Identificação e assinatura do representante legal
Contatos da empresa: telefone e e-mail.
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PREGÃO-ELETRÔNICO Nº 0011/2020
PROCESSO Nº 3631/2020
ANEXO III – MINUTA DE CONTRATO
PARTES:
I.
A AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL – ABDI, serviço
social autônomo instituído nos termos da Lei n° 11.080, de 30.12.2004 e do Decreto n°
5.352, de 24.01.2005, com sede no SIG, Quadra 04, Bloco B, Edifício Capital Financial
Center, Brasília – DF, inscrita no CNPJ sob o nº 07.200.966/0001-11, neste ato representada
pelo Presidente IGOR NOGUEIRA CALVET, portador da cédula de identidade nº
946639981, expedida pela SSP/MA, e inscrito no CPF/MF sob o nº 997.097.403-34, e pelo
Diretor VALDER RIBEIRO DE MOURA, portador da Carteira de Identidade nº 2982693,
expedida pela SESP/DF, e inscrito no CPF sob o nº 432.293.102-25, de acordo com seu
Estatuto, doravante designada CONTRATANTE ou ABDI;
II.

....................................................., doravante designada CONTRATADA;

Resolvem, de comum acordo e na melhor forma de direito, celebrar o presente Contrato,
tendo em vista a licitação promovida pela ABDI, na modalidade Pregão Eletrônico nº
0011/2020, Processo nº 3631/2020, com a adjudicação do objeto à CONTRATADA,
fazendo-o em conformidade com o Regulamento de Licitações e de Contratos da ABDI,
observadas as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O objeto do presente instrumento é a prestação de serviços especializados de mapeamento
e melhoria de processos de negócio da ABDI, conforme descrito no Termo de Referência,
Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 0011/2020.
Parágrafo Primeiro – O Termo de Referência supracitado, a Proposta Comercial da
CONTRATADA e os demais documentos e anexos vinculados ao Edital do Pregão
Eletrônico nº 0011/2020 fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de
transcrição, cujo teor as partes se obrigam e declaram ter pleno conhecimento.
Parágrafo Segundo – As dúvidas por parte da CONTRATADA, durante a execução deste
Contrato, devem ser dirimidas pela ABDI de modo a atender às especificações
apresentadas como condições essenciais a serem satisfeitas.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
O valor total estimado do objeto do presente Contrato é
(...............................), conforme a seguir discriminado:
Item

OBJETO

UNID

QTD

UNID.

1

de

VALOR
UNITÁRIO

R$ ..............

VALOR
TOTAL

PRODUTO 1
1

Revisão da metodologia de
gerenciamento de processos de
negócios
1

R$ 0,00

R$ 0,00

PRODUTO 2
2

UNID.

Mapeamento e otimização dos
processos de negócios da ABDI

21

VALOR GLOBAL

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

Parágrafo Primeiro – Produto 1
O pagamento será efetuado após a emissão do Termo de Recebimento do Produto 1, com
o envio da fatura e demais documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações da
Contratada, e depois de efetuado o “atesto” pela Contratada.
Parágrafo Segundo – Produto 2
Os pagamentos serão realizados em 21 parcelas, sendo cada uma delas referente ao
mapeamento e otimização de um dos processos de negócios da ABDI. Para cada parcela
deverá ser emitido um Termo de Recebimento do produto entregue, com o envio da fatura
e demais documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações da Contratada, e
depois de efetuado o “atesto” pela Contratada.
Parágrafo Terceiro – Já estão incluídos nos valores descritos no caput desta cláusula todos
os custos, diretos e indiretos, envolvidos na execução dos serviços, tais como mão-de-obra,
fiscalização, seguros, impostos, taxas, tributos, incidências fiscais e contribuições de
qualquer natureza ou espécie, trabalhistas, previdenciárias, salários, despesas operacionais
e demais encargos indispensáveis ao perfeito cumprimento das obrigações decorrentes
deste Contrato.
Parágrafo Quarto – Os pagamentos referidos acima serão realizados por meio de
depósito/transferência em conta bancária de titularidade da CONTRATADA, no prazo de
até 15 (quinze) dias úteis, após a aceitação da Fatura/Nota Fiscal devidamente atestada
pelo(a) gestor(a) deste contrato.
Parágrafo Quinto – Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância de execução técnica
que impeça a liquidação da despesa, aquela será devolvida à empresa pelo responsável
pelo recebimento e o pagamento ficará pendente até que a mesma providencie as medidas
saneadoras; nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da
situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a
ABDI.
Parágrafo Sexto – No caso de eventuais multas aplicadas em decorrência de inadimplência
contratual, o valor correspondente será deduzido do montante a pagar e/ou da garantia
contratual.
Parágrafo Sétimo – A ABDI efetuará a retenção, em relação aos valores a serem pagos à
CONTRATADA, dos tributos e encargos previstos na legislação tributária nacional,
independentemente de notificação prévia, salvo as exceções previstas em lei.

Parágrafo Oitavo – Os valores acima são fixos e irreajustáveis.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA GARANTIA CONTRATUAL
Para segurança da ABDI quanto ao cumprimento das obrigações contratuais, a
CONTRATADA deverá prestar garantia no montante correspondente a 5% (cinco por cento)
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do valor total dos serviços de manutenção preventiva, em até 15 (quinze) dias após a sua
assinatura, podendo optar por uma das seguintes modalidades:
I) caução em dinheiro;
II) fiança bancária; ou
III) seguro-garantia
Parágrafo Primeiro – Para a apresentação de garantia, deve ser observado que:
a) a carta de fiança bancária deverá conter expressa renúncia, pelo fiador, aos benefícios
do artigo 827 do Código Civil (Lei nº 10.406/2002); ser concedida nos termos e
condições autorizadas pelo Banco Central do Brasil; ser concedida pelo valor integral
exigido para a fiança; estabelecer prazo máximo de 48 horas para cumprimento; ser
irretratável, salvo no caso de substituição por outra modalidade de garantia;
b) a caução em dinheiro deverá ser depositada na Caixa Econômica Federal - CEF – 104,
Agência 0007, Conta: 013.00011944-0 CNPJ: 07200966/0001-11; e
c) a Apólice de seguro-garantia deve garantir o pagamento de quaisquer das multas
contratuais previstas.
Parágrafo Segundo – Quaisquer valores ou descontos compulsórios devidos pela
CONTRATADA à ABDI em casos de prejuízos gerados ou aplicação de penalidades
poderão ser descontados da garantia contratual, inclusive no caso de rescisão do contrato
por culpa da CONTRATADA, a quem deverá ser restituído o saldo remanescente da
garantia, se houver, além de sujeitar-se as outras penalidades previstas na lei e/ou nas
normas da ABDI.
Parágrafo Terceiro – A garantia prestada deverá vigorar por mais 30 (trinta) dias após o
término da vigência contratual, devendo ser integralizada, no prazo de 10 (dez) dias úteis
após o recebimento de notificação, sempre que dela forem deduzidos quaisquer valores ou
quando houver redimensionamento do Contrato ou repactuação de preços, de modo que
corresponda à porcentagem prevista no caput.
Parágrafo Quarto – A garantia prestada pela CONTRATADA será restituída
automaticamente ou por solicitação, somente após comprovação de integral cumprimento
de todas as obrigações contratuais, inclusive recolhimento de multas, encargos
previdenciários, trabalhistas e satisfação de prejuízos causados à ABDI ou a terceiros, em
virtude da execução do objeto deste Contrato, bem assim após comprovação da inexistência
de reclamações trabalhistas, nas quais a ABDI responda solidariamente ou
subsidiariamente com a CONTRATADA, sendo deduzidos todos os valores questionados
na justiça trabalhista, provocados pela CONTRATADA e não liquidados.
CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
Ficam ajustadas as seguintes obrigações das Partes:
I. Da ABDI:
a) Proporcionar todas as facilidades ao bom andamento dos serviços, inclusive prestando
informações e esclarecimentos necessários que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA;
b) Prover a fiscalização do contrato, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, por
intermédio de profissional designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas
e exigindo as medidas corretivas necessárias;
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c)

Observar para que durante a vigência do contrato sejam cumpridas as obrigações
assumidas pela CONTRATADA, bem como sejam mantidas todas as condições de
qualificação exigidas na contratação;
d) Acompanhar a execução do contrato, atestando os documentos de despesa, quando
comprovada a execução total, fiel e correta dos serviços, podendo ainda sustar, recusar,
mandar fazer ou desfazer qualquer procedimento que não esteja de acordo com o
Termo de Referência e as condições deste Contrato;
e) Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com as
especificações contidas neste Contrato;
f) Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução
do Contrato;
g) Efetuar os pagamentos à CONTRATADA, na forma convencionada já mencionada; e
h) Observar as demais obrigações estipuladas neste instrumento contratual.
II. Da CONTRATADA:
a)

b)

c)

d)

e)
f)
g)

h)
i)
j)
k)

l)

Executar o objeto contratual dentro dos padrões de qualidade estabelecidos pela ABDI,
de acordo com o especificado no Termo de Referência do Edital do Pregão Eletrônico
nº 0011/2020, inclusive quanto ao prazo, responsabilizando-se por eventuais prejuízos
decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula ou condição aqui estabelecida;
Cumprir fielmente o Contrato de forma que a prestação de serviços avençada seja
realizada com presteza e eficiência, evitando atrasos que prejudiquem as necessidades
da ABDI;
Realizar os serviços, o objeto deste Contrato, de acordo com a proposta apresentada e
normas legais, ficando a seu cargo todas as despesas, diretas e indiretas, decorrentes
do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus à ABDI, observando
sempre as especificações dos itens a serem executados;
Prever e prover o pessoal preparado, legalizado e necessário para garantir a execução
dos serviços, nos regimes contratados, sem interrupção, seja por motivo de férias,
descanso, licenças ou outros; e, quando em serviço, portando crachá de identificação
quando nas dependências da ABDI;
Confeccionar, sempre que solicitado, relatório atualizado do andamento do
desenvolvimento dos serviços;
Participar de reuniões pré-definidas com a equipe técnica responsável da ABDI;
Responder pelos danos causados diretamente à ABDI ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo, quando da entrega dos itens objeto deste Contrato, não excluindo
ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela
CONTRATANTE;
Efetuar a entrega dos produtos de acordo com as especificações, prazos e demais
condições estipuladas no Termo de Referência;
Acatar as orientações da ABDI, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalização,
prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas;
Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela ABI quanto à
execução dos serviços contratados;
Comunicar à Unidade de Planejamento e Gestão Digital, no prazo máximo de 2 (dois)
dias que antecedam o prazo de vencimento da entrega, os motivos que impossibilitam
o seu cumprimento;
Manter sigilo a respeito das informações e dos dados processados, e de quaisquer
outros assuntos ligados às atividades desenvolvidas na execução do objeto contratado,
bem como sua documentação técnica, sendo vedada a sua cessão, locação ou venda
a terceiros sem prévia autorização formal da ABDI;
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m) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, o contrato a ser firmado, nem
subcontratar qualquer parte a que está obrigada;
n) Responsabilizar por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação
especifica de acidente do trabalho, quando, em ocorrência da espécie forem vítimas
seus empregados no desempenho de suas funções referente à entrega do objeto desta
contratação, ainda que acontecido nas dependências da ABDI, ficando essa ainda,
isenta de qualquer vínculo empregatício com os mesmos;
o) Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela ABDI, cujas reclamações se
obriga a atender prontamente, bem como cientificar a ABDI, imediatamente e por
escrito, acerca de qualquer anormalidade que verificar quando da execução do objeto
deste Contrato;
p) Comunicar à ABDI qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária, telefones,
e-mails e outros julgáveis necessário para recebimento de correspondência e a boa
execução do Contrato, incluindo qualquer anormalidade de caráter urgente;
q) Ressarcir quaisquer danos causados à ABDI ou a terceiros, por ocasião da execução
ou em decorrência do objeto ora contratado, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução dos serviços pela
ABDI, bem como arcar com qualquer ônus oriundo de processos judiciais ou
administrativos;
r) Manter durante toda a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e de
qualificação técnica exigidas na licitação;
s) Comprovar, a qualquer momento, o pagamento de tributos que incidirem sobre a
execução dos serviços prestados;
t) Emitir o(s) documento(s) de cobrança no prazo e na forma contratuais estabelecidos;
u) Obedecer às normas e rotinas da ABDI, em especial, as que disserem respeito à
segurança, guarda, manutenção e integridade dos dados, programas e procedimentos
físicos de armazenamento e transporte das informações existentes ou geradas durante
a execução dos serviços;
v) Só divulgar informações acerca da prestação dos serviços objeto do Contrato, que
envolva o nome da ABDI, mediante sua prévia e expressa autorização, devendo, ainda,
guardar o mais absoluto sigilo em relação aos dados, informações ou documentos de
qualquer natureza de que venham tomar conhecimento, respondendo administrativa,
civil e criminalmente por sua indevida divulgação e/ou incorreta ou descuidada
utilização;
w) Não valer-se do contrato para assumir obrigações perante terceiros, dando-o como
garantia, nem utilizar os direitos de crédito, a serem auferidos em função dos serviços
prestados, em quaisquer operações de desconto bancário, sem prévia autorização da
ABDI;
x) Assinar o Termo de Sigilo e Confidencialidade padronizado utilizado pela ABDI; e
y) Demais obrigações previstas no Termo de Referência, Anexo I do Edital do Pregão
Eletrônico nº 0011/2020.
Parágrafo Primeiro – A ABDI não aceitará, sob pretexto algum, a transferência de
responsabilidade da CONTRATADA para terceiros.
Parágrafo Segundo – Qualquer omissão ou tolerância das partes na exigência do
cumprimento de qualquer das obrigações supra, assim como das demais disposições do
presente instrumento ou do exercício de qualquer direito dele decorrentes, será considerada
como mera liberalidade, e não implicará novação ou renúncia e nem afetará o direito das
partes de exigi-lo ou exercê-lo a qualquer tempo.
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CLÁUSULA QUINTA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
A execução das obrigações contratuais será acompanhada e fiscalizada por
representante(s) da ABDI, que terá(ão) autoridade para exercer toda e qualquer ação de
orientação geral, acompanhamento e controle da execução contratual, o que não exonera
a CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais, nem implica a
corresponsabilidade da ABDI e seus empregados ou prepostos.
CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA
A vigência do presente Contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua
assinatura, podendo ser prorrogado mediante interesse das partes e formalizada por meio
de termo aditivo, observando-se o limite permitido no Regulamento de Licitações e de
Contratos da Contratante.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA DESPESA
As despesas decorrentes da execução deste Contrato correrão à conta do Orçamento Geral
da ABDI, contabilizadas no Projeto UPGD 01 – Custeio e Serviços da Coordenação, na
rubrica Despesas com Serviços e Consultoria – PJ para a Unidade Planejamento e Gestão
Digital.
CLÁUSULA OITAVA – DAS ALTERAÇÕES
Este Contrato poderá ser alterado ante circunstâncias e/ou fatos supervenientes
devidamente justificados, a ser formalizado por meio de Termo Aditivo.
CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES
A inexecução total ou parcial injustificada, a execução deficiente, irregular ou inadequada
do objeto deste Contrato, assim como o descumprimento dos prazos e condições
estipulados implicarão na aplicação das seguintes penalidades:
I)
II)

III)

IV)
V)
VI)

Advertência formal;
Multa diária de 1% (um por cento) em caso de atraso na prestação dos serviços, até o
máximo de 20 dias, hipótese em que o serviço será considerado irregularmente
executado;
Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato em caso de atraso
injustificado na entrega da garantia contratual, até o máximo de 20 dias, quando restará
caracterizado o descumprimento total da obrigação, punível com as sanções previstas
nesta Cláusula.
Multa de até 20% (vinte por cento) na hipótese de descumprimento de outras obrigações
contratuais, diversas das acima especificadas;
Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a ABDI, por prazo de até 2
(dois) anos.
Indenização por perdas e danos, devidamente comprovados, que a inexecução parcial
ou total acarretar à ABDI.

Parágrafo Primeiro. Para a aplicação das penalidades aqui previstas, a CONTRATADA
será notificada para apresentação de defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias úteis,
contados a partir da notificação; não havendo manifestação tempestiva ou não sendo
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acatadas pela ABDI as justificativas apresentadas, será direito da CONTRATANTE aplicar
qualquer das penalidades previstas neste instrumento.
Parágrafo Segundo. As multas porventura aplicadas serão descontadas dos pagamentos
devidos pela ABDI, oportunidade na qual a CONTRATADA deverá emitir o documento de
cobrança já com o desconto do valor da penalidade, ou cobradas diretamente da
CONTRATADA, amigável ou judicialmente, assegurada a prévia defesa, e poderão ser
aplicadas cumulativamente às demais sanções previstas nesta Cláusula.
Parágrafo Terceiro. As multas previstas nesta Cláusula não têm caráter compensatório,
mas meramente moratório e, consequentemente, o pagamento delas não exime a
CONTRATADA da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que o seu ato venha
a acarretar.
Parágrafo Quarto. Sempre que não houver prejuízo para a CONTRATANTE, as
penalidades impostas poderão ser relevadas ou transformadas em outras de menor sanção,
a seu critério.
Parágrafo Quinto. As penalidades previstas neste Contrato são independentes entre si,
podendo ser aplicadas isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas
cabíveis.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO
O presente Contrato poderá ser rescindido de pleno direito, unilateralmente pela ABDI, a
qualquer tempo, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, em especial
por:
I)
II)
III)
IV)
V)

VI)
VII)

não cumprimento ou cumprimento irregular das cláusulas, especificações ou prazos;
subcontratação, cessão ou transferência total ou parcial, sem prévia anuência ou
autorização escrita da ABDI;
declaração de falência e recuperação judicial da CONTRATADA, assim como a
instauração de insolvência civil ou dissolução da sociedade;
quebra do sigilo profissional;
utilização, em benefício próprio ou de terceiros, de informações não divulgadas ao
público e às quais tenham acesso por força de suas atribuições contratuais,
contrariando condições estabelecidas;
interrupção da prestação dos serviços, sem justa causa ou sem autorização da ABDI;
ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execução do Contrato.

Parágrafo Primeiro – Com exceção do inciso VII supra, as demais hipóteses deverão ser
precedidas de notificação, na forma definida no Parágrafo Primeiro da Cláusula Nona deste
instrumento.
Parágrafo Segundo – O presente instrumento poderá ainda ser rescindido a qualquer
tempo pela ABDI, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, cabendo o pagamento do
valor correspondente ao objeto já demandado e ainda não remunerado, bem como eventual
indenização em favor da CONTRATADA caso tenha realizado investimentos consideráveis
não amortizados pelo prazo de vigência do CONTRATO, incluídas as prorrogações.
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Parágrafo Terceiro – A indenização prevista no Parágrafo Segundo desta Cláusula, bem
como eu valor, que depende do reconhecimento do desequilíbrio econômico e financeiro do
CONTRATO, deve ser efetivamente comprovada mediante prova documental pela
CONTRATADA, devidamente acatada pelo Gestor.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO SIGILO
Durante e após a vigência deste Contrato, a CONTRATADA se compromete, por si e por
seus sócios, administradores, diretores, empregados (“Prepostos”) que tiverem acesso a
informações confidenciais da ABDI, a garantir o tratamento confidencial das mesmas,
independentemente (a) da forma (por escrito, oral etc.) e mídia (digital, impressa etc.) nas
quais tais informações foram divulgadas e (b) de quaisquer marcações ou legendas apostas
sobre referidas informações, observando-se, ademais, o seguinte:
I)

II)

III)

IV)

V)

VI)

Todas as informações das quais a CONTRATADA venha a ter conhecimento na
execução deste Contrato, pertencem única e exclusivamente à ABDI, sendo que a
aquela não possui qualquer direito de utilizar as informações, salvo para o desempenho
deste instrumento;
A CONTRATADA obriga-se a abster-se de copiar, reproduzir, vender, ceder, licenciar,
comercializar, transferir ou de outra forma alienar, divulgar ou dispor das informações
da ABDI a terceiros, tampouco de utilizá-las para quaisquer fins, exceto se com a prévia
e expressa autorização, por escrito, da CONTRATANTE;
A ABDI concorda que a CONTRATADA poderá revelar as informações da
CONTRATANTE para seus Prepostos, desde que esses tenham necessidade de
acesso às informações;
Não são consideradas informações confidenciais quaisquer informações que a
CONTRATADA comprovar documentalmente que: (a) já eram de seu conhecimento à
época da assinatura deste CONTRATO; (b) forem ou se tornarem disponíveis ao
público em geral sem violar este instrumento; (c) seja requerido por ordem judicial, sem
possibilidade de recursos;
Após o término deste Contrato, por qualquer motivo, a CONTRATADA deverá devolver
à ABDI ou destruir, conforme sua instrução específica, todas as cópias das informações
confidenciais que se encontrarem em seu poder, certificando tal fato à ABDI, bem como
cessar imediatamente a utilização de quaisquer informações confidenciais,
independentemente de qualquer notificação a respeito;
A CONTRATADA deverá indenizar e assegurar à ABDI por quaisquer perdas, danos,
custos, despesas, responsabilidades, ações, reclamações e procedimentos
decorrentes, diretamente, do descumprimento da obrigação de confidencialidade
estabelecida neste Contrato, sem prejuízo das medidas liminares ou cautelares cabíveis
em relação a tal descumprimento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PROPRIEDADE INTELECTUAL
Todos os direitos de propriedade intelectual, de qualquer natureza, decorrentes da execução
do objeto do contrato serão de propriedade e uso exclusivo da ABDI, respeitados os direitos
morais do(s) autor(es).
Parágrafo Primeiro. Neste ato, a CONTRATADA cede e transfere todos os direitos de
propriedade intelectual do objeto apresentado, incluindo-se, sem limitação, direitos autorais,
em caráter definitivo, universal, sem quaisquer limitações de tempo, não sendo devido
qualquer remuneração a tal título e pela exploração dos direitos pela ABDI.
Parágrafo Segundo. A CONTRATADA se compromete a:
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(i)

prontamente fornecer todos e quaisquer documentos e informações que sejam
necessários para que a ABDI possa exercer e buscar as respectivas proteções, a seu
exclusivo critério, dos direitos de propriedade intelectual resultantes do objeto deste
contrato;
(ii) assegurar a obtenção de autorização e/ou cessão à ABDI dos direitos de uso de
imagem, voz e outros correlatos dos profissionais e pessoal envolvidos na elaboração
do objeto executado, se for o caso, para veiculação nos canais da ABDI e em ações de
divulgação que forem necessárias, a seu exclusivo critério; e
(iii) não utilizar a marca e quaisquer outros sinais distintivos da ABDI sem a devida
autorização prévia dessa.
Parágrafo Terceiro. A CONTRATADA também assegura à ABDI, que:
(i)

os direitos de propriedade intelectual do objeto executado não violam quaisquer direitos
de propriedade intelectual de terceiros, isentando a ABDI de quaisquer reclamações de
terceiros e ônus decorrentes, de qualquer natureza, inclusive financeiros; e
(ii) são os legítimos detentores dos direitos de propriedade intelectual cedidos e
transferidos à ABDI por meio do contrato, bem como obtiveram a cessão dos direitos
patrimoniais dos profissionais e pessoal envolvidos na execução do objeto, os quais
são transferidos à ABDI livres de quaisquer ônus.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO
Este Contrato não constituirá vínculo de qualquer natureza, inclusive trabalhista, entre os
empregados ou outros colaboradores da CONTRATADA, sendo essa a única e exclusiva
responsável pelo pagamento dos encargos fiscais, trabalhistas e previdenciários
decorrentes da execução contratual, se for o caso.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS FORTUITOS E FORÇA MAIOR
Tal como prescrito na lei, a ABDI e a CONTRATADA não serão responsabilizadas por fatos
comprovadamente decorrentes de casos fortuitos ou de força maior, ocorrências eventuais
cuja solução se buscará mediante acordo entre as partes.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão dirimidos à luz do Regulamento de Licitações e de Contratos da
ABDI e, supletivamente, da teoria geral dos contratos e do Código Civil.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO
As partes elegem o foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer questões
oriundas do presente Contrato, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente instrumento em 2 (duas)
vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo.
Brasília-DF, xx de
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xxxxxx

de 2020.

Pela ABDI:

Pela CONTRATADA:

IGOR NOGUEIRA CALVET
Presidente

XXXXXXXXXXXXXXXX
Cargo

VALDER RIBEIRO DE MOURA
Diretor

Testemunhas:

_____________________________

__________________________________

Nome:

Nome:

CPF:

CPF:
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