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OBJETIVOS 
 

 
 
 

A Diretoria da OCA, a partir deste manual, visa à formalização e a padronização dos procedimentos a 
serem seguidos nas atividades administrativas e financeiras da Instituição, com o objetivo de:  
 
 

 Esclarecer e orientar os empregados acerca dos procedimentos básicos a serem seguidos na 
execução das atividades relacionadas à administração e gestão de pessoal; 

 

 

 Proteger a Instituição, os empregados e a Diretoria, com relação às questões trabalhistas e à 
desobediência da legislação, evitando-se dissabores futuros;  
 
 

 Auxiliar os empregados responsáveis por cada uma das atividades aqui contidas, na 
racionalização do tempo e melhoria da qualidade de suas ações e atividades, aumentando o 
grau de controle interno da Administração com benefícios para todos. 

 

 
 
As normas contidas neste manual entrarão em vigor a partir de 01/01/2017, revogando-se as 
disposições em contrário. 
 
As exceções não previstas neste documento deverão ser definidas e aprovadas pela Diretoria, a partir 
da avaliação e recomendação da Coordenação. 
 
 
 
Quaisquer dúvidas e/ou sugestões poderão ser encaminhadas à Diretoria e/ou à Coordenação 
 

 
 
 
 
 

 
Diretoria  

OCA – Organização Cultural Ambiental 
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1 – ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 
 

 
Os serviços contábeis e de Folha de Pagamento são prestados pela CONTGEO CONTABILIDADE E 
GESTÃO EMPRESARIAL, cujos contatos são:  
Tel. (31) 3551-4542        - Contábil: Genilda           - Pessoal: Edilane        - Tributário: Francislaine  
 
 
1.1 – ARQUIVO DE DOCUMENTOS LEGAIS 
 
 1.1.1 – Os documentos de constituição da OCA devem estar sempre arquivados em pastas próprias, 
em local pré-determinado, ou afixados em locais visíveis, à disposição da fiscalização e de todos os 
empregados legitimados que deles necessitem para a execução de suas atividades diárias.  
 
 1.1.1.2 – Documentos a serem mantidos em arquivo – Principais: 

 Ata de Fundação, Estatuto Social, Ata de Eleição e Posse da Diretoria e Conselhos; 

 Atas de todas as Assembleias realizadas;  

 Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ; 

 Inscrição Municipal;  

 Alvará de Funcionamento e Fiscalização; 

 Certidões Negativas de Débito (INSS, FGTS, Tributos Federais, Estaduais e Municipais);  

 Guias de recolhimento dos encargos sociais e de recolhimento sindical.  
 
 
1.1.1.3 – Documentos de fixação OBRIGATÓRIA em área de fácil visualização:  
 

 Quadro de Horários dos empregados – Quadro de Horário – Contendo nome do 
empregado, carga horária semanal, horário de trabalho e cargo, assinado pelo Coordenador e 
responsável pelo Administrativo, conforme Anexo XXIII.    

 Inscrição Municipal;  
 Alvará de Funcionamento e Fiscalização. 

 
 

1.1.1.4 – Documentos de fixação RECOMENDADA, mas não obrigatória: 
 Inscrição no Conselho Municipal da (s) área (s) de atuação; 
 Titulo de Utilidade Pública Municipal e Estadual; 
 Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS (se houver);  
 Agenda Social (Quadro resumo do Controle dos Títulos Registros e Certificados). 

 
Os documentos acima devem ser afixados em local visível para toda e qualquer pessoa, 
preferencialmente em um quadro de avisos instalado na entrada da sede e das unidades e desta 
forma de acesso fácil tanto para a fiscalização quanto para qualquer pessoa (sociedade civil) que 
acesse a Entidade.   
 

  
      Secretária Executiva  
 

  
Luciene da Silva Nogueira  
 

Cel.: (31) 99638-8020 

       Assistente Social            Athylana Patricia Fernandes                                             
 
Cel.: (31) 98858-5986 
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2 – COMPRAS 
 
2.1 – A presente norma visa estabelecer princípios e procedimentos gerais para a realização do 
processo de compras. 
 
2.1.1 – “Material de expediente e/ou para escritório” – material utilizado diretamente nos trabalhos 
administrativos, tais como almofada para carimbo, apontador manual de lápis, bobina para máquina 
de calcular, borracha, caixa para arquivo morto, canetas, carga para canetas, cola, envelope, etiqueta 
gomada, extrator para grampos, gominha elástica, grampo para grampeador, clipes, lápis, papel, 
pasta AZ, pasta suspensa, percevejo, pincel atômico, régua, tinta para carimbo, etc. 
 
2.1.2 – “Material elétrico e eletrônico” – material de consumo utilizado para pequenos reparos, tais 
como bucha, canaleta, capacitor, condensador, condutor, conector, conexão para instalação elétrica, 
curva PVC, disjuntores, fios em geral, fita isolante, fusíveis diversos, grampo para fio, interruptor, 
lâmpada, plug, reator, relé, resistência, starter, soquete para lâmpada, soquete para starter, suporte, 
terminal para fio, tomada, etc. 

 
2.1.3 – “Material didático e pedagógico” – material utilizado nas oficinas e atividades com as 
crianças, tais como papéis de todos os tipos, colas coloridas, massa de modelar, caneta hidrocor, 
caneta esferográfica, cola, goma, cadernos, livros avulsos, tesoura, grampeador, lápis coloridos, lápis 
de escrever comuns, tinta guache, pincel, etc.  
 
2.1.4 – “Material de informática” – material utilizado no funcionamento e manutenção de sistemas de 
processamento de dados, como toner, capas plásticas protetoras, CD ROM virgem, disquetes, 
etiquetas em formulário contínuo, fita magnética, fita para impressora, cartuchos de tinta, mouse PAD, 
recarga de cartuchos, etc. 

 
2.1.5 – “Equipamentos de informática e software” – são microcomputadores, impressoras, 
periféricos, softwares (sistemas operacionais) e similares, necessários a uma adequada atualização 
do parque tecnológico. 
 
2.1.6 – “Material de higiene e limpeza” – material utilizado na higiene e profilaxia do ambiente onde 
as atividades são realizadas, bem como material utilizado na higiene pessoal , dentre eles: água 
sanitária, desinfetante, papel higiênico, sabonete líquido e em barra, sabão em pó e em barra, ácido 
muriático, álcool, anil, balde de plástico, vassoura, rodo, borracha para rodo, cesta para lixo, cloro, 
escova, escovão, esfregão, esponja, bucha, lã de aço, palha de aço, removedor, sabonete, 
saboneteira, porta papel higiênico, saco de lixo, saponáceo, toalha de papel, estopa, cera, inseticida, 
flanela, guardanapo, pregador de roupa, linha para varal, desentupidor, cotonete, luva para limpeza, 
fraldas descartáveis, etc. 
 
2.1.7 – “Material para manutenção de bens móveis” – despesas destinadas a pequenos reparos 
nos bens móveis dos locais onde são executadas as atividades, tais como chaves, cabos, mangueiras 
para fogão, peças de reposição de aparelhos eletroeletrônicos, móveis em geral, etc. 
 
2.1.8 – “Gêneros alimentícios” – despesas com alimentos em geral, incluindo pães, carnes, 
salgados, biscoitos, bolos, refrigerantes, sucos, etc. 
 
2.1.9 – “Imobilizado” – são objetos de utilização permanente ou de longa vida útil que são usados 
nas atividades diárias pelos acolhidos, empregados e demais frequentadores do local, tais como, 
cadeiras, mesas, etc. 
 



 

 
 

6 
 

2.2 – A decisão e a aprovação para a compra dos itens do imobilizado e equipamentos de 
informática e software deverá ser da Secretaria Executiva deverá obedecer à disponibilidade de 
recursos da OCA. 
 
2.3 – A decisão e a aprovação para a compra dos demais itens deverá ser do Coordenador 
Pedagógico com posterior conhecimento á Diretoria, sendo que seu pagamento deverá obedecer à 
disponibilidade de recursos, observados os procedimentos e limites a seguir: 
 
2.3.1 – As solicitações de compra deverão ser encaminhadas pelo Educador Solicitante, através do 
preenchimento do Formulário de Solicitação de Compra (Anexo I), contendo em detalhes as 
informações sobre os itens a serem adquiridos, com exceção dos itens Alimentos e Material de 
higiene e limpeza, cuja compra se dará trimestralmente, seguindo-se os procedimentos previstos no 
item 2.3. 
 
2.3.2 – Somente a partir da autorização do Secretário Executivo com assinatura do Formulário de 
Solicitação de Compra e seu encaminhamento ao Assistente Administrativo Financeiro, poderá ser 
iniciado o processo de cotação e compra. 
 
2.3.3 – O Administrativo Financeiro é o responsável pela cotação de preços, negociação e fechamento 
das compras, bem como pelo recebimento, conferência e entrega do material á área solicitante. 
 
2.3.4 – As compras de medicamento e transporte em caso de emergência poderão ser efetuadas sem 
necessidade de cotação em 03 diferentes fornecedores, em função da relação custo x benefício, mas 
desde que não sejam custeadas com recursos do convênio e/ou públicos. 
 
2.3.5 – Quaisquer outras compras, independente de sua origem (recursos próprios, públicos ou de 
financiamento de projetos), deverão ter o processo de compra realizado seguindo-se 
impreterivelmente as seguintes determinações. 
 
2.3.6 – Realização de, no mínimo, 03 cotações em diferentes fornecedores, realizadas por proposta 
formal escrita e assinada pelo fornecedor ou por e-mail ou internet (print das páginas), com posterior 
formalização da cotação através do preenchimento do Formulário de Cotação e Aprovação de 
Compra (Anexo II).  
 
2.3.7 – Cumprimento do prazo máximo de 04 dias úteis, a partir do recebimento da autorização da 
solicitação de compra, para realização e encaminhamento da cotação conforme item acima. 
 
2.3.8 – As cotações realizadas via e-mail e/ou Internet e as propostas e/ou print dos orçamentos 
deverão ser arquivados junto com o processo de compra, para fins de prestação de contas, 
fiscalização e formalização. 
 
2.3.9 – O valor previsto no item 2.3.5 deverá ser reajustado anualmente todo mês de janeiro pela 
variação do IPCA do ano anterior. 
 
2.3.10 – A compra será realizada junto ao fornecedor que apresentar o menor preço para todos os 
produtos, obtido através de negociação e que tenham qualidade necessária ao atendimento das 
necessidades. 

2.3.11 – Só poderão ser adquiridos produtos de limpeza e higiene de fornecedores registrados na 
ANVISA e preferencialmente produtos concentrados para diluição e em embalagens de maior 
quantidade visando á redução de custos e a preservação do meio ambiente. 
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2.4 – Deverão ser observadas as etapas e procedimentos abaixo no processo de compras: 

 

3 – PESSOAL 
 
O cumprimento das obrigações trabalhistas e o recolhimento de encargos sociais e previdenciários 
exigem especial atenção do responsável pelo Administrativo Financeiro e Secretaria Executiva da 
OCA, devido às complexas relações e riscos envolvidos. A falta e/ou o cumprimento inadequado 
dessas obrigações geram custos, multas e consequentes prejuízos à Instituição. É importante, 
portanto, a observância quanto à diversidade de fontes de legislação existentes: CLT, Regulamentos 
do INSS, do FGTS, Convenção Coletiva do Trabalho, etc.  
 
Sempre que surgirem dúvidas nessa área, recomendamos consulta à legislação pertinente e à 
empresa de contabilidade da Instituição, preferencialmente por escrito ou por e-mail. 
 
 
 
 

AÇÕES COMPETÊNCIA 

Encaminhamento da solicitação de compra à Diretoria, através do 
preenchimento e envio do Formulário de Solicitação de Compra 
(Anexo I), contendo os dados detalhados dos itens a serem adquiridos e 
a data para que o mesmo esteja disponível para utilização. 

Educador 
Solicitante  

Avaliação e aprovação da solicitação e posterior encaminhamento do 
Formulário de Solicitação de Compra assinado, autorizando ou não o 
início do processo de cotação ao responsável pelo Administrativo 
Financeiro. 

Secretária 
Executiva 

Realização da cotação entre os fornecedores cadastrados, no mínimo 03, 
através de e-mail, orçamento escrito e assinado pelo fornecedor e/ou via 
internet através do print da tela e com posterior preenchimento do 
Formulário de Cotação e Aprovação de Compra (Anexo II), 
obedecendo-se o prazo de 04 dias úteis da data de recebimento da 
autorização para a compra. 

Secretária 
Executiva ou 

Adm Financeiro 
 (se houver) 

Envio da cotação realizada em até 04 dias úteis da data de recebimento 
da autorização da compra ao empregado solicitante, através do 
Formulário de Cotação e Aprovação de Compra, para prévia confirmação 
do produto e aprovação da compra pelo solicitante.  

Secretária 
Executiva ou 

Adm Financeiro 
 (se houver) 

Solicitação da aprovação da compra à Coordenação, através da 
assinatura do Formulário de Cotação e Aprovação de Compra e visto nos 
orçamentos realizados conforme item acima. 

  Secretária 
Executiva ou 

Adm Financeiro 
 (se houver) 

Realização da compra nas condições apresentadas pelo fornecedor, 
conforme Formulário de Cotação e Aprovação de Compra. 

Secretária 
Executiva ou 

Adm Financeiro 

Acompanhamento do processo de entrega, recebimento e conferência 
dos itens adquiridos e seu posterior encaminhamento para o responsável 
pela solicitação da compra. 

  Secretária 
Executiva ou 

Adm Financeiro 
 (se houver) 
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3.1 – PROCESSO DE SELEÇÃO DE PESSOAL 
 
3.1.1 – Esta norma visa estabelecer os procedimentos a serem seguidos na seleção e contratação de 
pessoal, seja CLT/Empregado, Prestador de Serviço Pessoa Física ou MEI atendendo aos princípios 
da transparência, moralidade e economicidade. 
 
3.1.2 – O processo seletivo será composto de uma fase de recrutamento, e outra de seleção, dentro 
de padrões compatíveis com o mercado e segundo o perfil exigido para o cargo.  
 
3.1.3 – O recrutamento é a fase em que se buscam os candidatos de acordo com o perfil e exigências 
do cargo, e deverá ser realizado através do SINE, jornal de circulação local, Internet, universidades da 
cidade e/ou agências especializadas em recrutamento, bem como internamente, junto aos 
colaboradores das demais áreas da Instituição. 
 
3.1.3.1 – O recrutamento poderá ser externo, interno ou misto. 
I – Externo: quando a busca dos candidatos é realizada fora do âmbito da Instituição; 
II – Interno: quando a busca é realizada dentro do âmbito do quadro de empregado, com a antecipada 
concordância das partes; 
III – Misto: quando a busca se dá em âmbito externo e interno. 
 
3.1.4 – O processo de recrutamento é de responsabilidade da Secretaria Executiva a partir de prévia 
autorização da Diretoria da Instituição. 
 
3.1.5 – O processo de recrutamento terá início a partir da solicitação da Coordenação que deverá 
justificar a necessidade de contratação e especificar o perfil exigido. 
 
3.1.6 – Para habilitação no processo, exigir-se-á dos interessados o cumprimento das especificações 
do cargo, documentalmente comprovadas. 
 
3.1.7 – A seleção é a fase do processo referente à avaliação dos candidatos, considerando-se as 02 
etapas: análise curricular e entrevista. 
 
3.1.8 – Será dispensada a fase de seleção apenas nos seguintes casos: 

I – Contratações para cobertura de férias de empregados;  
II – Contratações de emergência ou urgência; 
III – Contratação de estagiários e portadores de necessidades especiais. 

 
3.1.9 – As etapas do processo de seleção serão na seguinte sequência: 
 

1º – Avaliação Curricular, na qual será verificado o cumprimento por parte do candidato das 
exigências mínimas previstas na descrição de cargo e processo de recrutamento; 

2º – Entrevista, a ser realizada pelo Coordenador Pedagógico e Secretária Executiva. 

 
3.1.10 – As etapas acima ocorrerão a partir da aprovação do candidato na ação imediatamente 
anterior, ou seja, só passarão pela entrevista os candidatos aprovados na avaliação curricular. 
 
3.1.11 – Os candidatos que participarem dos processos de recrutamento e seleção encerrados 
poderão, a critério da Secretaria Executiva ser aproveitados no preenchimento de novas vagas, para 
as quais sejam exigidos perfis semelhantes ou compatíveis, desde que no prazo de até 01 ano do 
processo de seleção realizado. 
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3.1.15 – Todas as informações pertinentes ao processo e candidatos deverão ser organizadas em 
pasta específica, a ser mantida nos arquivos do Administrativo Financeiro para futuras consultas e 
fiscalizações, sob a responsabilidade da Secretaria Executiva. 
 
3.1.16 – Esta norma não se aplica aos processos seletivos já instaurados antes de sua aprovação, 
bem como aos contratados anteriormente à sua vigência. 
 
3.1.17 – As exceções não previstas nesta norma deverão ser definidas e aprovadas pela Diretoria, a 
partir da avaliação e solicitação da Secretaria executiva. 
 

3.2 – ADMISSÃO/ CONTRATAÇÃO 
 
3.2.1 – Essa norma visa definir os procedimentos para a contratação de pessoal seja CLT/Empregado, 
Prestador de Serviço Pessoa Física ou MEI a partir do processo de recrutamento e seleção realizados 
conforme item 3.1 acima e deverão ser impreterivelmente seguidos pela Secretária Executiva.  
 
3.2.2 – As admissões só poderão ser efetuadas a partir da autorização formal (escrita e/ou por e-mail) 
do Secretário Executivo e da Diretoria, a partir do cumprimento das etapas definidas nos item 3.1 
relativos ao processo de recrutamento e seleção. 
 
3.2.3 – A autorização deverá ser dada a partir do e-mail encaminhado pelo Secretário Executivo 
contendo: nome do candidato aprovado no processo de recrutamento e seleção, cargo a ser ocupado, 
carga horária, horário de trabalho, salário, data de início, tipo de contrato de trabalho, prazo sugerido 
para o contrato de experiência, avaliação do processo de seleção e currículo (escaneado ou em 
Word), como anexo. 
 
3.2.4 – O cargo e remuneração/salário da pessoa a ser contratada deverão obedecer estritamente a 
Planilha de Cargos e Salários em vigor na data da contratação, inclusive no que se refere á 
escolaridade e experiência mínimas exigidas e comprovadas do profissional a ser contratado, 
determinadas na respectiva planilha. 
 
3.2.5 – O registro do empregado na Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS - e sua 
devolução ao mesmo deverá ocorrer em no máximo 48 horas, contadas a partir da data do início das 
atividades do empregado na Instituição, conforme determinação do art. 53 da CLT – Consolidação das 
Leis de Trabalho. 
 
3.2.6 – Dever-se-á evitar admissões após o dia 25 até o fim do mês, período em que as informações 
relativas à Folha de Pagamento já foram encaminhadas, estando à mesma em processamento. 
  
3.2.7 – Para a efetivação da admissão dever-se-á exigir a entrega pelos profissionais a serem 
contratados os seguintes documentos:  

 CTPS – Carteira de Trabalho e Previdência Social; 

 Cópia da primeira e segunda página (identificação e qualificação) da CTPS; 

 Exame Médico Admissional;  

 02 fotos 3x4;  

 Cópia Carteira de Identidade;  

 Cópia Cadastro de Pessoa Física – CPF;  

 Cópia do Título de Eleitor;  

 Cópia do comprovante de residência; 

 Cópia do comprovante de escolaridade; 
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 Atestado de bons antecedentes; 

 Cópia da Certidão de Casamento se houver;  

 Cópia Carteira Nacional de Habilitação (para o cargo de motorista);  

 Cópia do Certificado de Alistamento Militar ou Reservista (para os homens); 

 Cópia das Certidões de Nascimento dos filhos e dependentes (se houver); 

 Carteira de Vacinação dos filhos e Atestado de frequência às aulas.  

 
3.2.8 – O Exame Médico Admissional deverá ser realizado na Clinica conveniada e/ou sugerida pela 
OCA, custeado pela Instituição. 
 
3.2.9 – Além dos documentos acima deverão ser preenchidos e assinados, no momento da admissão, 
a Ficha de Cadastro de Empregado (Anexo III), o Formulário de Declaração de Vale Transporte 
(Anexo IV) e a Declaração de Recebimento do Uniforme (Anexo V). 

 
3.2.10 – O recebimento e devolução da CTPS, deverá se dar mediante recibo (Anexo VI) e é de 
responsabilidade do Secretário Executivo. 
 
3.2.11 – No ato da admissão deverá ser firmado contrato de experiência, em 02 (duas) vias, conforme 
modelo (Anexo VII), previamente conferida e vistada pela Coordenação e assinadas pelo empregado, 
Secretário Executivo ou Presidente da OCA, com 02 testemunhas. O Contrato de Experiência tem por 
objetivo formalizar a relação de trabalho definindo um prazo para ambas às partes se conhecerem e 
terem a oportunidade de avaliar sua adaptação ao ambiente, ao trabalho, ao desenvolvimento das 
atividades e ao relacionamento com superiores, colegas e público acolhido e em geral.  
 
3.2.12 – No ato da admissão deverá ser estruturada pasta individual do empregado, contendo via do 
Contrato de Trabalho assinado, via do currículo, Ficha de Cadastro preenchida e assinada, Formulário 
de Declaração de Vale Transporte e Declaração de Recebimento do Uniforme (se houver), juntamente 
com os demais documentos constantes do item 3.2.7 de apresentação obrigatória.  
 
3.2.13 – O Secretário Executivo deverá, no ato da admissão, entregar ao admitido 01 via do contrato 
de experiência assinado, bem como explicar pormenorizadamente, cada uma das cláusulas, e realizar 
apresentação formal da Instituição (história, missão, valores, filosofia, objetivos, fontes de receita, 
organograma, responsáveis por cada área, regras de funcionamento, horários, benefícios, sindicato, 
etc.) e, ainda, orientá-lo sobre a abertura de conta bancária e demais encaminhamentos necessários. 
 
3.2.13.1 – Não será permitido o inicio de atividades na OCA sem a prévia assinatura do Contrato de 
Experiência e sem apresentação dos documentos previstos no item 3.2.7 acima. 
 
3.2.14 – A falta do contrato de experiência ou seu vencimento sem prorrogação formal, assinada por 
ambas as partes, torna-o automaticamente um contrato por tempo indeterminado, passando assim a 
Instituição à obrigatoriedade de pagamento de Aviso Prévio e multa rescisória de 50% do FGTS, no 
caso de demissão no período legal de experiência.  
 
3.2.15 – A estruturação do contrato de experiência de Empregado Anexo VII, do Contrato de 
Prestador de Serviço Pessoa Física Anexo XXX e/ou MEI é responsabilidade do Secretário Executivo. 
 
3.2.16 – O Secretário Executivo deverá, em até 24 horas da data de início das atividades do 
empregado, encaminhar por e-mail à empresa de Contabilidade, escaneados, a CTPS do empregado 
contratado, o contrato assinado e a ficha de cadastro preenchida e assinada, para estruturação pela 
contabilidade das anotações a serem coladas na Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS 
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bem como a Ficha de registro do empregado no Fichário de empregados (antigo Livro de 
Empregados).  
 
3.2.16.1 – Para o preenchimento da Carteira de Trabalho, a Contabilidade enviará por e-mail, o texto 
pronto a ser colado na carteira ficando o Administrativo Financeiro responsável pela impressão, 
conferencia do texto, colagem e assinatura da Carteira de Trabalho pelo Presidente da OCA. 
 
3.2.17 – O prazo máximo legal permitido para o contrato de experiência é de 90 dias, podendo o 
mesmo ser prorrogado por igual período uma única vez. 
 
3.2.18 – O contrato de experiência deverá ter, impreterivelmente, prazo inicial de 45 dias e caso o 
empregado seja aprovado neste período, o contrato deverá ser renovado por mais 45 dias totalizando 
os 90 dias máximos permitidos. Caso o empregado não passe na experiência nos primeiros 45 dias, o 
contrato deverá ser encerrado e o empregado demitido, na data exata do vencimento do contrato de 
experiência.  
 
3.2.19 – Em até 03 dias da data de vencimento do período de experiência, o responsável pelo 
Administrativo Financeiro deverá solicitar à Coordenação, autorização para a renovação do contrato 
de trabalho por mais um período.  
 
3.2.20 – Nos casos específicos de substituição de férias, o contrato de experiência pode ter o prazo 
inicial superior a 45 dias, de acordo com as necessidades da Instituição e o período de férias a serem 
cobertas. O contrato neste caso poderá ser de 30 a 90 dias, mas desde que haja prévia aprovação da 
Secretário Executivo e Diretoria, a partir da Programação Anual de Férias, e desde que para a 
cobertura pelo mesmo empregado substituto do período de férias de vários empregados na mesma 
função, a partir da análise e recomendação do responsável pelo Administrativo Financeiro. 
 
3.2.21 – Nos casos previstos no item anterior o empregado a ser contratado para substituição deverá 
ter referências confiáveis, evitando-se que a Instituição tenha que demiti-lo antes do cumprimento do 
prazo previsto, e assim arcar com as penalidades da demissão antes do final do contrato de 
experiência. 
 
3.2.22 – Na falta de interesse de continuidade do contrato, pela Instituição e/ou pelo empregado, o 
contrato de experiência deverá ser finalizado no dia exato de seu vencimento, sob pena de ser 
automaticamente validado como contrato de trabalho por tempo indeterminado, e desta forma 
acrescido dos ônus da rescisão deste tipo de contrato.  
 
3.2.23 – Caso o empregado seja demitido, por definição da Instituição, antes do prazo final do contrato 
de experiência, deverá ser pago ao mesmo 50% dos dias remanescentes ao cumprimento de todo o 
prazo do contrato.  
 
3.2.24 – É de responsabilidade Secretário Executivo o controle dos prazos para realização da 
prorrogação dos contratos de experiência e/ou de prestação de serviços Pessoa Física ou Jurídica, 
bem como a cobrança da atualização das CTPS, com relação às férias, reajuste anual de salário, 
promoções, licenças, aumentos salariais, etc., visando à manutenção da carteira e fichários/livros dos 
empregados atualizados e assim proteger a Instituição do pagamento de indenizações e multas 
conforme determinações legais. Para não haver descontrole um quadro ou uma planilha deverá ser 
elaborada com os dados sendo atualizados periodicamente. 
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3.3 – DEMISSÃO/ DESLIGAMENTO 
 
3.3.1 – Além das normas previstas na legislação em vigor, a presente norma visa estabelecer os 
procedimentos relativos ao desligamento de empregados/CLT. 
 
3.3.2 – O desligamento de empregado poderá ocorrer em qualquer dia do mês, desde que observadas 
às determinações da Convenção Coletiva de Trabalho em vigor, e desde que haja manifesta vontade 
de uma das partes. Em virtude da complexidade legal envolvendo o processo, a comunicação da 
demissão ao empregado deverá ser realizada pelo Secretário Executivo e/ou pela Coordenação a qual 
o empregado está ligado, mediante assinatura do Aviso Prévio. 
 
3.3.3 – Definida a demissão do empregado pelo Secretário Executivo, seja por pedido do empregado 
ou por decisão da Instituição, o responsável pelo Administrativo Financeiro deverá encaminhar por e-
mail, na mesma data, à Contabilidade, a informação solicitando-lhes as providências relativas à 
demissão (Aviso Prévio, etc.). Nesse e-mail deverá informar a data do desligamento, se Aviso Prévio 
indenizado ou trabalhado (neste último caso com a data para o cumprimento do mesmo), faltas a 
serem descontadas e horas extras a serem pagas.  
 
3.3.4 – Eventuais chaves, senhas, uniformes e crachás do empregado demissionário/demitido deverão 
ser devolvidos à Coordenação e/ou Secretário Executivo no momento da comunicação da demissão, 
com simultânea confecção e entrega ao empregado do Termo de Devolução de Pertences (Anexo IX).  
 
3.3.5- Na comunicação da demissão deve ser informado ao empregado a obrigatoriedade de 
realização e apresentação do Exame Demissional, sem o qual não poderá ser efetivada a demissão. 
 
3.3.5.1- O Exame Médico Demissional deverá ser realizado na Clinica conveniada e/ou sugerida e 
custado pela OCA e deverá ser apresentado pelo empregado no prazo de até 10 dias após a 
comunicação da demissão. 
 
3.3.6 – O pagamento e homologação do acerto deverão ocorrer em até 07 dias da data da demissão, 
impreterivelmente e somente se o exame demissional houver sido realizado e entregue pelo 
empregado á Instituição.  
 
3.3.6.1 – O Secretário Executivo deverá acompanhar e garantir o agendamento do acerto da 
demissão junto ao Sindicato pela Contabilidade na data da demissão, cumprindo o prazo estabelecido 
no item 3.4.5. 
 
3.3.7 – Independente do tempo de serviço prestado à Instituição, todo acerto deverá ser realizado no 
Sindicato ou Ministério do Trabalho de Ouro Preto, visando resguardar a OCA de questionamentos 
judiciais. 
 
3.3.7.1 – O acerto/rescisão no sindicato deverá ser realizado pelo Secretário Executivo e o 
representante da Contabilidade, visando à existência de mais de um representante da OCA, no caso 
de necessidade de testemunha em possível questionamento judicial futuro. 
 
3.3.7.2 – Excepcionalmente, no caso do sindicato não possuir agenda para cumprimento do prazo 
previsto no item 3.4.4, o acerto poderá ocorrer em período superior a 07 dias, desde que no máximo 
até o 9º dia da data da demissão.  
 
3.3.8 – Por questões de segurança legal, a rescisão deverá ser paga através de cheque 
administrativo devendo a confecção de Cheque Administrativo ser comunicada com 01 dia útil de 
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antecedência ao Gerente da instituição evitando-se problemas na sua confecção. O cheque 
Administrativo deverá ser emitido preferencialmente na data da rescisão agendada no sindicato.  
 
3.3.8.1 – Excepcionalmente e com prévia autorização da Diretoria, o acerto poderá se dar através de 
crédito em conta (TED ou Deposito). Nesse caso deverá ser apresentado no sindicato, no momento 
da rescisão, o comprovante do crédito realizado. Recomenda-se que o crédito seja realizado no dia 
útil anterior a data da rescisão, evitando-se problemas de confirmação do mesmo na conta bancária 
do empregado demissionário até a hora da rescisão, a fim de não inviabilizar a realização do acerto 
final. 
 
3.3.9- Deverão ser observados os procedimentos abaixo, conforme o tipo de desligamento: 
 
    I- DISPENSA POR DECISÃO DA OCA 
 

AÇÕES PRINCIPAIS COMPETÊNCIA 

Avaliação da solicitação enviada pela Coordenação, dos fatos motivadores da 
demissão pelo Secretário Executivo e Administrativo Financeiro (se houver). 

Secretário 
Executivo 

Levantamento do valor total da Rescisão do Contrato de Trabalho do 
empregado (FGTS, Multa, 13º Salário, Férias), a ser solicitado pelo 
Administrativo Financeiro à Contabilidade por e-mail. 

Secretário 
Executivo e 

Contabilidade 

Deliberação sobre a demissão do empregado, formalizada por escrito ou e-mail 
da Secretário Executivo contendo de forma clara e objetiva os motivos para a 
demissão bem como com a simulação do valor da Rescisão incluindo a multa do 
FGTS (se for o caso). 

Secretário 
Executivo 

Aprovada a demissão pelo Secretário Executivo, encaminhamento da 
autorização ao responsável pelo Administrativo Financeiro para emissão da 
documentação e providências necessárias à efetivação da demissão.  

Secretário 
Executivo  

Envio à Contabilidade da solicitação de providências relativas à demissão (data 
da demissão, se o Aviso será cumprido ou indenizado, faltas a descontar e/ou 
horas extras a pagar e informações necessárias). 

 Secretário 
Executivo 

Processamento do desligamento (emissão do Aviso Prévio; geração da Folha 
de Rescisão, formulários e guias conforme procedimentos trabalhistas e legais, 
e posterior envio ao Administrativo Financeiro). 

Contabilidade 

Comunicação da demissão ao empregado através da entrega e assinatura do 
Aviso Prévio (indenizado ou trabalhado) data de saída e necessidade de 
realização do Exame Demissional para efetivação da demissão.  

Secretário 
Executivo 

Apresentação pelo empregado do Exame Demissional realizado. Empregado 

Agendamento da homologação do acerto/ rescisão pela Contabilidade junto ao 
Sindicato conforme itens 3.4.5 e 3.4.5.1. 

Contabilidade  

Solicitação do cheque administrativo e/ou, excepcionalmente, crédito em conta 
do valor rescisório, para comprovação do pagamento junto ao Sindicato. 

Secretário 
Executivo 
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Comparecimento ao Sindicato na data e horário agendados para efetivação do 
acerto rescisório acompanhando do cheque administrativo (ou comprovante de 
credito em conta bancária), Aviso Prévio e Folha Rescisória. 

Secretário 
Executivo  

      
 
II – PEDIDO DE DEMISSÃO PELO EMPREGADO 
 

AÇÕES PRINCIPAIS COMPETÊNCIA 

Emissão pelo empregado, de próprio punho, de pedido de demissão em 03 
(três- cópias) vias, a serem encaminhadas á Coordenação. 

Empregado 

Avaliação do pedido de demissão do empregado pela Coordenação em 
conjunto com o Secretário Executivo, com definição da data a ser efetivada a 
demissão e comunicação por e-mail ou por carta ao responsável pelo 
Administrativo Financeiro do pedido e autorização para demissão, bem como 
das providências para efetivação da mesma nos prazos acordados. 

Secretário 
Executivo 

Coordenação 
Pedagógica  

Comunicação ao empregado da aceitação da demissão, do cumprimento ou não 
do aviso prévio e da data de saída informando-o da necessidade de realização 
do Exame Demissional para efetivação da demissão. 

Coordenação 
Pedagógica e 

Secretário 
Executivo  

Envio à Contabilidade (via e-mail) da solicitação de providências relativas à 
demissão (data da demissão, se o aviso será cumprido ou indenizado, faltas a 
descontar e/ou horas extras a pagar) e outras informações necessárias. 

Secretário 
Executivo 

Entrega pelo empregado do Exame Demissional realizado  Empregado 

Processamento do desligamento, emissão do Aviso Prévio, geração da folha de 
rescisão e guias de recolhimento, conforme procedimentos trabalhistas e legais. 

Contabilidade 

Agendamento junto ao Sindicato da data do acerto / rescisão a ser realizada 
junto ao mesmo, conforme item 3.4.5 e 3.4.5.1. 

Secretário 
Executivo 

Providencias relativas à confecção do cheque administrativo e/ou 
excepcionalmente credito em conta no valor da rescisão, a ser utilizado para 
comprovação do pagamento do acerto junto ao sindicato. 

Secretário 
Executivo 

Comparecimento ao sindicato na data e horário agendados para efetivação do 
acerto rescisório, acompanhado do cheque administrativo (ou comprovante de 
credito efetuado na conta bancária) aviso prévio, Folha Rescisória. 

Secretário 
Executivo 

 
 
III – DESLIGAMENTO POR APOSENTADORIA OU FALECIMENTO 
 

AÇÕES PRINCIPAIS COMPETÊNCIA 

Comunicação por escrito (e-mail ou carta) da Aposentadoria ou envio do Atestado 
de óbito para a Área Administrativa para as devidas providências. 

Empregado/ 
Familiares 
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Processamento do desligamento, conforme quadro acima e determinações legais 
e procedimentos relativos. 

Secretário 
Executivo e 

Contabilidade 

 
 

3.4 – PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES PESSOA FÍSICA E MEI  
 
3.4.1 – A presente norma visa estabelecer procedimentos para crédito das remunerações dos 
colaboradores, sejam Empregados, Pessoas Físicas e/ou MEI definindo as condições e 
procedimentos relativos aos mesmos. 
 

3.4.2 – A remuneração dos empregados e Prestadores de Serviço Pessoa Física deverá ser paga 

integralmente até o 5º dia útil do mês subsequente ao mês de prestação do trabalho, não sendo 

permitida a concessão de nenhum tipo de adiantamento. 

 

3.4.2.1 – No caso do pagamento da remuneração dos MEI – Micro Empreendedor Individual, a mesma 

ocorrerá em até 2 dias úteis da data de entrega, pelo MEI á Secretaria Executiva, da Nota Fiscal 

relativa ao serviço prestado no mês anterior acompanhada da guia da Previdência Social – DAS –MEI 

quitada relativa à remuneração recebida no mês anterior, limitada a entrega da Nota fiscal ao dia 5 de 

cada mês. 

 

3.4.2.2 – As Notas Fiscais dos MEI- Micro Empreendedores Individuais, entregues após o dia 5 do 

mês subsequente ao mês da prestação dos serviços, só serão quitadas no 2º mês subsequente. 

  

3.4.3 – O pagamento deverá ser realizado via cheque, crédito em dinheiro em conta salário ou em 

conta corrente, desde que de titularidade do empregado, Prestador do serviço ou MEI.  

 

3.4.5 – O contracheque dos empregados, com as informações sobre a remuneração creditada deverá 

ser entregue (impresso ou por e-mail) a cada empregado, no máximo em até 02 dias úteis anteriores à 

data do crédito.  

 

3.4.6 – O pagamento do 13º Salário será realizado em 2 parcelas equivalentes a 50% cada, sendo a 

primeira a ser paga até o dia 30/11 e a segunda até o dia 20/12 de cada ano, lembrando que os 

descontos legais serão efetuados na 2ª parcela, podendo ser antecipada a critério da Diretoria. 

 

3.4.6.1 – O contracheque relativo às parcelas do 13º deverá ser entregue obedecendo ao previsto no 
item 3.5.5 acima, ou seja, com antecedência de no mínimo 02 dias úteis da data do crédito. 
 
3.4.6.1- Assim que entregue o contra cheque, 01 copia dos mesmos  assinada deverá ser arquivado 
na pasta do empregado para eventuais comprovações; 

 

3.5 – FÉRIAS (Empregados/CLT) 
 
3.5.1 – Além das normas previstas na legislação em vigor e no Acordo Coletivo de Trabalho, a 
presente norma visa estabelecer o procedimento operacional para previsão e execução das férias dos 
empregados. 
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3.5.2 – A remuneração de férias será creditada em até 2 dias úteis anteriores a data do início do 
período de férias, não sendo permitida a conversão de 1/3 das férias em abono pecuniário. 
 
3.5.3 – A concessão das férias será comunicada por escrito ao empregado, com antecedência mínima 
de 20 (vinte) dias da data de início do gozo, da qual o empregado deverá dar recibo. 
 
3.5.4 – O empregado não poderá entrar em gozo de férias sem a prévia apresentação da CTPS 
(Carteira de Trabalho e Previdência Social) á Secretaria Executiva para as devidas anotações, no 
prazo máximo de 2 dias úteis da data de início de gozo 0u seja na data do crédito do valor das férias. 
 
3.5.5 – Deverão ser observadas as ações e competências abaixo, na definição anual de férias: 

AÇÕES PRINCIPAIS COMPETÊNCIA 

Estruturação, impressão e envio à Coordenação Pedagógica até o dia 
30/11 de cada ano, da Planilha de Programação Anual de Férias (Anexo 
X), incluindo nome dos empregado, data de admissão, período aquisitivo 
de férias e sugestão de período de gozo (repetindo-se o período de gozo 
do ano imediatamente anterior) mantendo em branco os demais campos. 

Secretário 
Executivo 

Definição de sugestão do período de gozo das férias para cada 
empregado, através do preenchimento da respectiva coluna da Planilha 
de Programação Anual de Férias.  

Coordenação 
Pedagógica 

Avaliação, ajuste e aprovação junto e de comum acordo com cada 
empregado e, de acordo com as necessidades da OCA, do período de 
gozo e se for o caso, da necessidade de divisão das férias em dois 
períodos. 

Coordenação 
Pedagógica e 
Empregado 

Devolução ao Secretário Executivo, até 10/12 de cada ano, da Planilha 
de Programação Anual de Férias, preenchida com o período de gozo e 
demais informações relativas às férias de cada um dos empregados. 

Coordenação 
Pedagógica 

Análise e aprovação do Secretário Executivo da Programação Anual de 
Férias estruturada pela Coordenação Pedagógica. 

Secretário 
Executivo  

Encaminhamento até 30/12 de cada ano, da Planilha de Programação 
Anual de Férias (Anexo X) à Contabilidade. 

Secretário 
Executivo 

Emissão e encaminhamento até 20 dias anteriores a data de início das 
férias, do Aviso de Férias a Secretaria Executiva para assinatura /entrega 
a cada empregado.  

Contabilidade 

Confirmação e assinatura do Aviso de Férias pelo empregado com de 
acordo e/ou alteração da data original (se for o caso). 

Secretário 
Executivo e 
Empregado 

Envio à Contabilidade do Aviso de Férias e informações das mesmas para 
geração da Folha de Férias na data específica. 

Secretário 
Executivo 

Conferência da Folha de Férias gerada pela Contabilidade e anotação na 
CTPS das informações relativas às mesmas. 

Secretário 
Executivo 

Efetivação do crédito relativo às férias na conta do empregado com 2 dias 
úteis de antecedência ao início de gozo das mesmas. 

Secretário 
Executivo 
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3.6 – RECESSO (MEI/Prestador de Serviço Pessoa Física) 
 
3.6.1 – A presente norma visa estabelecer as regras relativas ao Recesso anual concedido por 
liberalidade pela OCA á todos os colaboradores, sejam empregados, Prestadores de Serviço Pessoa 
Física, Voluntários e Micro- Empreendedores Individuais - MEI. 
3.6.2 – “Recesso” – período remunerado sem comparecimento dos profissionais ás atividades 
regulares, concedido por liberalidade pela OCA e, portanto não integrante do banco de horas ou do 
desconto em dias ou férias.   
 
3.6.3 – O recesso será concedido anualmente no total de 40 dias corridos sendo distribuído em 3 
períodos distintos, sendo eles: 15 dias no mês de julho; 15 dias no mês de Janeiro e 10 dias no mês 
de Dezembro. 
 
3.6.4 – Fazem jus aos 40 dias recesso o Prestador de Serviço Pessoa Física e o MEI-Micro 
Empreendedor Individual, sendo que os empregados terão direito apenas ao recesso de 10 dias 
concedido em Dezembro ficando os dias de Julho e Janeiro ou em outras datas a serem considerados 
como férias. 
 

 

3.7 – VALE-TRANSPORTE  
 
3.7.1 – A presente norma visa estabelecer os procedimentos relativos ao fornecimento de VALE-
TRANSPORTE aos empregados, prestador de serviço pessoas física e MEI, definindo as condições, 
direitos e deveres das partes envolvidas. 
 
3.7.2 – “Vale-transporte” – benefício concedido ao empregado, Prestador de Serviço Pessoa Física e 
MEI para utilização efetiva e exclusiva no deslocamento residência/trabalho e vice-versa.  
 
3.7.3 – Para o direito de receber o vale-transporte o colaborador informará à OCA, por escrito, através 
de formulário próprio (Anexo IV) fornecido pela Secretaria Executiva os seguintes dados: 
 
I – Endereço residencial; 
II – Os serviços e meios de transporte mais adequados ao seu deslocamento residência-trabalho e 
vice-versa. 
 
3.7.4 – A informação de que trata este artigo será atualizada anualmente ou sempre que ocorrer 
alteração das circunstâncias mencionadas nos itens I e II, sob pena, de suspensão do benefício até o 
cumprimento dessa exigência. 
 
3.7.5 – O beneficiário firmará compromisso de utilizar o vale-transporte exclusivamente para seu 
efetivo deslocamento residência-trabalho e vice-versa. 
 
3.7.6 – A declaração falsa ou o uso indevido do vale-transporte constituem falta grave. 
 
3.7.7 – A não utilização dos valores disponibilizados mensalmente pela instituição implicará na 
reutilização de tais valores para composição do número de vales necessários para deslocamento do 
empregado no mês seguinte, e assim sucessivamente. 
 
3.7.8 – A Secretaria Executiva é responsável por quaisquer assuntos relativos ao vale-transporte. 
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3.7.9 – Por definição da Diretoria, poderá ser descontado do Empregado optante pelo recebimento do 
Vale Transporte, até 6% do salário e/ou remuneração, independente do valor da recarga mensal, não 
podendo este montante ultrapassar o valor financeiro equivalente ao total de vales NECESSÁRIOS ao 
deslocamento do mês. O desconto não é devido somente nos seguintes casos: Licença, Férias e 13º 
Salário. 
 

3.8 – CONTROLE DE PONTO E LISTA DE PRESENÇA  
 
3.8.1 – A presente norma visa estabelecer procedimentos relativos ao controle do ponto dos 
empregados e da Lista de Presença no caso dos Prestadores de Serviço Pessoa Física e MEI, 
definindo as condições, direitos e deveres das partes envolvidas. 
 
3.8.2 – Considerando a necessidade de acompanhamento das horas efetivamente trabalhadas por 
cada um dos empregados, evitando-se a realização de HORAS EXTRAS desnecessárias, deverão ser 
seguidos procedimentos formais de apuração mensal do número de horas trabalhadas de cada 
empregado, através da conferência do Livro de Ponto, levantando-se o número de horas efetivamente 
trabalhadas. 
 
3.8.4 – O preenchimento da planilha de banco de horas e o levantamento mensal é responsabilidade 
do monitor selecionado para esta função e deverá ser encaminhado até o dia 25 de cada mês ao 
Coordenador Pedagógico e/ou Secretária Executiva para conhecimento e aprovação.  
 
3.8.5 – No caso de apuração das horas em atividades externas (atendimento á família, Reuniões com 
os Órgãos da Rede Sócio Assistencial, apresentações, etc.) deverá ser preenchido o Livro de 
Controle de Atividades Externas, contendo data, horário, local e justificativa da atividade e horário 
de saída e finalização da atividade pelo profissional. 
 
3.8.6 – No caso de alimentação do Ponto e/ou Livro de Controle de Atividades Externas com horários 
diferentes dos realmente ocorridos, poderá ser caracterizado motivo para suspensão e/ou advertência.  
 
3.8.7 – Os empregados deverão assinar o ponto no horário de entrada e saída, almoço/lanche 
conforme constante na Carteira de Trabalho e/ou combinado com a Coordenação e os demais 
profissionais deverão assinar a lista de Presença. 
 
3.8.8 – A autorização para realização de HORA EXTRA, por qualquer empregado, deverá ser formal e 
previamente concedida pela Coordenação Pedagógica. 
  
3.8.9 – Nos casos estritamente necessários, em que não haja nenhuma possibilidade de não 
realização das HORAS EXTRAS, estas deverão ser compensadas em horas não trabalhadas, via 
Banco de Horas.  
 
3.8.10 – A responsabilidade pela definição prévia do dia e horas de compensação, bem como sua 
formalização, é da Coordenação Pedagógica em comum acordo com a Secretaria Executiva e 
Empregado considerando como prioridade as necessidades da Instituição, com informação.  
 
3.8.11 – A compensação das horas extras trabalhadas deverá ocorrer no prazo máximo de 90 dias, 
contados do mês de realização da prestação da hora extra, ficando a data e horário de compensação 
a ser estabelecido entre o empregado e a Coordenação, levando-se sempre em consideração a 
necessidade de manutenção do adequado funcionamento da instituição.  
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3.8.12 – Nos casos em que as horas extras ultrapassarem o limite previsto no item anterior, as 
mesmas deverão ser pagas em dinheiro com o respectivo acréscimo previsto na Convenção Coletiva 
de Trabalho em vigor.   

 
3.9 – GUARDA DOS DOCUMENTOS RELATIVOS À PESSOAL 
 
3.9.1 – A instituição deverá guardar, ou seja, manter em arquivo: 

 Por 30 anos - Guia de Recolhimento do FGTS - GRF, Comprovante de Confissão de não 
recolhimento de valores de FGTS e de Contribuição Social e o arquivo SEFIPCR SFP; 

 Por 10 anos, o Comprovante de Declaração à Previdência; 

 Por 20 anos, a pasta de empregados e respectivos comprovantes de pagamento dos salários, 
férias, etc. 
 

3.10 – FLUXO DE INFORMAÇÕES À CONTABILIDADE  
 

3.10.1 – A presente norma visa estabelecer os procedimentos relativos ao fluxo de informações 
relativas à administração de Pessoal, entre os responsáveis pela Área Administrativa e a empresa de 
contabilidade prestadora dos serviços de elaboração da Folha de Pagamento. 

 
3.10.2 – As informações relativas à Folha de Pagamento, incluindo férias, deverão ser enviadas pelo 
responsável pelo Administrativo à Contabilidade, por escrito/ e-mail, até o dia 25 de cada mês, 
conforme definidos com a empresa de contabilidade, com cópia para a Coordenação e Diretoria da 
Instituição. 
 
3.10.3 – As informações a serem prestadas são: número de horas trabalhadas/faltas, comunicação de 
descontos, outras alterações que afetem o salário, VT e outros, conforme modelo da planilha 
constante do Anexo XXII. 
  
3.10.4 – No caso de admissão deverá ser encaminhado 01 via do Contrato de Trabalho assinado, em 
até 24 horas do início das atividades do recém-contratado terem se iniciado. 
 
3.10.5 – Toda comunicação e informação gerada entre Área Administrativa e Contabilidade, deverá se 
dar formalizada por escrito via e-mail. 

 

3.10.6 – Qualquer alteração salarial ou de cargo deverá ser comunicada à Contabilidade por escrito/e-
mail, pelo responsável pelo Administrativo Financeiro a partir da autorização da Coordenação e da 
Diretoria, até o dia 21 de cada mês.  

 

3.10.7 – A Folha de Pagamento deverá ser gerada e enviada pela Contabilidade ao responsável pelo 
Administrativo Financeiro até o dia 30 de cada mês, para que possa ser conferida e encaminhada 
para provisão e programação pelo responsável pelo Financeiro. 

 

3.10.8 – Assim que recebida a Folha de Pagamento e as guias de recolhimento dos encargos relativos 
à mesma, o responsável pelo Administrativo Financeiro deverá conferi-las, salvá-las em pasta 
eletrônica e encaminha-las à Diretoria, com cópia para a Coordenação para programação e efetivação 
dos pagamentos.  
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3.10.9 – O responsável pelo Administrativo Financeiro é responsável por cobrar, conferir e arquivar 
mensalmente o Protocolo de Envio de Arquivos – Conectividade Social emitido pela Contabilidade 
ao encaminhar à Secretaria da Receita Federal e outros órgãos as informações relativas à Folha/ 
Previdência Social.  

 

3.10.10 – Após o pagamento de cada uma das guias de recolhimento dos encargos relativos à Folha 
de Salários, bem como da própria Folha, as mesmas deverão ser xerocadas e salvas em pasta física 
específica (Folha e Encargos), incluindo o contracheque assinado.    

 

4 – CONTRATAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS – P. FÍSICA OU JURÍDICA  
 
4.1 – A presente norma visa estabelecer os procedimentos a serem observados na contratação de 
Prestadores de Serviços. 
 
4.2 – A decisão, bem como aprovação para a contratação de prestadores de serviço Pessoa Física 
e/ou Jurídica é de responsabilidade da Coordenação a partir de prévia autorização da Diretoria. 
 
4.3 – A solicitação da contratação do Prestador de Serviços deverá ser realizada pela Coordenação a 
partir do preenchimento do formulário de Solicitação de Contratação de Serviço (Anexo XI) 
contendo os dados detalhados do serviço a ser contratado. 
 
4.4 – O formulário de Solicitação de Contratação de Serviço deverá ser enviado, por e-mail, à 
Diretoria para prévia autorização. 
 
4.5 – Somente a partir de e-mail de autorização da Diretoria encaminhado à Coordenação, com cópia 
para o responsável pelo Administrativo Financeiro, poderá ser iniciado o processo de seleção e 
cotação dos prestadores do serviço para contratação.  
 
4.6 – O Administrativo Financeiro é o responsável por realizar a cotação de preços, em no mínimo 3 
diferentes prestadores do serviço, preferencialmente já cadastrados na Instituição, bem como pelo 
fechamento da cotação, aprovação da contratação e assinatura do contrato.  
 
4.7 – O processo de seleção, cotação e contratação dos prestadores de serviços deverá seguir o fluxo 
e procedimentos abaixo:  

I. Realização de, no mínimo 3 (três) cotações de preços junto a diferentes 
prestadores do serviço, de preferência já cadastrados na Instituição; 

I. Cumprimento do prazo, máximo de 07 dias úteis, a partir do recebimento da 
aprovação da contratação do prestador do serviço, para realização do processo 
de seleção e cotação; 

II. As propostas dos serviços poderão ser recebidas via e-mail e arquivadas junto 
com o processo de contratação, para fins de prestação de contas/ fiscalização/ 
formalização; 

III. A contratação enfim será realizada mediante aprovação da Coordenação e 
Diretoria, a partir da avaliação das opções de prestadores dos serviços 
participantes do processo de contratação/ cotação. 

 

4.8 – Em função da particularidade dos serviços a serem contratados, poderão ser contratados 
profissionais e/ou empresas que não tenham necessariamente oferecido os melhores preços, desde 
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que justificada a competência e especialização da mesma na prestação do serviço a ser contratado e 
que, seja formalizado e previamente autorizado pela Diretoria, a partir da aprovação da Coordenação. 
 
4.9 – As justificativas e comprovações da especialidade e expertise do contratado deverão ser 
arquivadas em pasta específica do mesmo. 
4.10 – Os serviços de valor total até R$ 250,00 poderão ser contratados sem a realização do 
processo de seleção e cotação definido acima, em função da relação custo benefício e nos casos de 
urgência do serviço frente ao preço, desde que sejam pagos com recursos da própria Instituição.  
 
4.11 – A formalização da contratação do prestador do serviço, Pessoa Física e/ou Jurídica, deverá se 
dar através de contrato firmado entre as partes no modelo constante do Anexo XII, para pessoas 
físicas, e conforme o modelo utilizado pela empresa a ser contratada, no caso de Pessoa Jurídica. O 
contrato deverá conter de forma clara e objetiva, no mínimo, os seguintes itens: partes, serviço a ser 
prestado, carga horária, prazo, valor, forma de pagamento, validade, reajuste, condições para 
rescisão, multas por atraso e não entrega do serviço.  
 
4.12 – O contrato deverá ser confeccionado em 3 vias e assinado pelo prestador do serviço e pelo 
Presidente, vistado pela Coordenação, sendo a 1ª via a ser entregue ao prestador do serviço, a 2ª via 
arquivada na pasta de Contratos da Instituição e a 3ª arquivada na pasta especifica do Prestador de 
Serviço, na qual deverão também ser arquivados os documentos, notas fiscais/ Recibos de 
Pagamento e demais informações sobre a contratação e serviço. 
 
4.13 – A responsabilidade pelo arquivamento, bem como controle dos prazos de validade e reajuste 
dos contratos, é do responsável pela Área Administrativa. 

 
5 – CADASTRO DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS 
 
5.1 – A presente norma visa estabelecer procedimentos referentes ao Cadastro de Prestadores de 
Serviços e Fornecedores de maneira que, possam permitir o contato e facilitar as relações e cotações 
a serem realizadas.  
 
5.2 – O cadastro é de competência do responsável pela Área Administrativa Financeira e deverá 
possuir as informações constantes da Ficha de Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Serviço 
(Anexo XIII), devendo ser observados as seguintes “ações” e “competências”: 
 
 
5.2.1 – CADASTRO/ RECADASTRO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS E FORNECEDORES 
 

AÇÕES COMPETÊNCIA 

Solicitar via e-mail (Anexo XIII) aos atuais e novos prestadores de serviços e 
fornecedores (pessoas físicas e/ou jurídicas) informações necessárias ao 
preenchimento da Ficha de Cadastro de Fornecedor/ Prestador de Serviços, 
convidando-os a fazer parte do Cadastro da Instituição para cotações. 

 

Administrativo 
Financeiro 

 

Alimentar o Sistema de Cadastro com as informações de cada fornecedor 
recebidas, arquivando os e-mails com os dados em pasta eletrônica para futuras 
consultas se necessário. 

Administrativo 
Financeiro 

Atualizar anualmente, até 10/01, o cadastro de prestadores de serviço e 
fornecedores, através da repetição da ação constante no primeiro quadro acima, 
relativo ao envio de e-mail convite. 

Administrativo 
Financeiro  
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6 – CADASTRO DE ASSOCIADOS, DOADORES, VOLUNTÁRIOS E EMPREGADOS  
 
6.1 – A presente norma visa estabelecer procedimentos relativos à estruturação e manutenção do 
Cadastro de Associados, Doadores, Voluntários e Empregados do OCA.  

 
6.2 – A coleta de informações, alimentação do cadastro e sua manutenção são de responsabilidade 
do Administrativo Financeiro. 
 
6.3 – O cadastro deverá ocorrer a partir do preenchimento da Ficha de Cadastro específica por tipo de 
cadastrado, sendo: Ficha de Cadastro de Doador (Anexo XIV); Ficha de Cadastro de Associado 
(Anexo XV); Termo de Voluntário (Anexo XVI) e Ficha de Cadastro de Empregado (Anexo III), 
contendo: 
 
a) Nome completo data de nascimento, naturalidade, profissão e estado civil e CPF; 
b) Documento de identidade, órgão emissor e data da expedição; 
c) Endereço (logradouro, complemento, bairro, cidade, unidade da federação, CEP), número do 

telefone próprio ou de contato e endereço eletrônico; 
d) Data do cadastro. 

  
6.4 – As informações exigidas nas Fichas de Cadastro deverão obedecer ao tipo de cadastro e as 
necessidades de informação da Instituição com relação ao cadastro. 
 
6.5 – As informações deverão ser atualizadas no mínimo anualmente. 
 

 
7 – INVENTÁRIO DO PERMANENTE  
 
7.1 – A presente norma visa estabelecer conceitos e procedimentos para a realização do Inventário do 
Permanente da OCA, bem como sua atualização anual. 
 
7.2 – “Bens Patrimoniais” são os bens integrantes do Ativo Permanente, destinados às suas atividades 
e classificados de acordo com sua função e uso, depreciados e/ou amortizados conforme legislação 
específica. 
 
7.3 – “Carga Patrimonial” são os bens patrimoniais que se encontram sob a responsabilidade de cada 
uma das áreas responsáveis da OCA. 
 
7.4 – “Inventário” é o ato de relacionar e conferir os bens patrimoniais que se encontram sob a 
responsabilidade de cada uma das áreas da OCA com seu respectivo registro contábil. 
 
7.5 – “Baixa Patrimonial” é a retirada física e contábil de um determinado item da carga patrimonial. 
 
7.6 – No controle e inventário do imobilizado, deverão ser observadas pelos envolvidos as ações e 
competências abaixo relacionadas: 
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   I – RELAÇÃO/ INVENTÁRIO ANUAL DE CONTROLE PATRIMONIAL 

AÇÕES COMPETÊNCIA 

Elaboração da Relação/Inventário de Controle Patrimonial com todos os bens 
patrimoniais adquiridos ou recebidos em doação, contendo a descrição do bem, 
quantidade, e número em ordem crescente seguido do ano em que foi adquirido.  

Secretário 
Executivo 

Atualização da Relação/ Inventário de Controle Patrimonial, no mínimo uma 
vez ao ano, preferencialmente no mês de dezembro, e/ou quando solicitado. 

Secretário 
Executivo 

Confecção de etiqueta contendo o controle numérico dos bens visando à 
identificação patrimonial de cada bem. 

Secretário 
Executivo 

Encaminhamento da Relação/ Inventário de Controle Patrimonial à 
Coordenação, para prévia aprovação. 

Secretário 
Executivo 

Identificação patrimonial dos bens, através da colocação das etiquetas em cada 
um dos bens constantes da Relação/ Inventário. 

Secretário 
Executivo 

Envio da Relação/Inventário à Diretoria para conhecimento, aprovação e 
respectivo registro em Ata.  

Coordenação 
Pedagógica  

Impressão e arquivo da Relação/ Inventário de Controle Patrimonial Anual 
aprovada pela Diretoria sendo 01 arquivada na pasta respectiva do 
Administrativo, 01 via a ser mantida pela Secretaria Executiva e 01 via a ser 
disponibilizada a Coordenação Pedagógica. 

Secretário 

Executivo e 
Diretoria. 

 
II – ACOMPANHAMENTO, USO E DESCARTE DE BENS PATRIMONIAIS/ IMOBILIZADO. 

 
 
8 – TÍTULOS, REGISTROS E CERTIFICADOS – MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO  
 
8.1 – A presente norma visa estabelecer os procedimentos a serem adotados no acompanhamento e 
manutenção dos Títulos, Registros, Inscrições e Certificados, junto aos órgãos responsáveis pelas 
concessões e renovações dos mesmos. 
 
8.1.1 – Os Registros, Inscrições e Certificados são de vital importância para a sobrevivência e 
autorização de funcionamento da Instituição, devendo, portanto, ser séria e eficazmente 

AÇÕES COMPETÊNCI
A Acompanhamento e controle dos bens permanentes levantando a necessidade 

de retirada/descarte dos que se verifiquem estragados, impossibilitados de uso, 
ociosos ou em disponibilidade.  

Secretário 
Executivo 

Solicitação à Coordenação, da autorização de baixa dos bens para descarte e/ou 
retirada, a serem encaminhados para venda, doação. 

Secretário 
Executivo 

Autorização do pedido de solicitação (item acima) e de providências internas 
pertinentes à retirada/descarte do bem, conforme solicitado. 

Coordenação 
Pedagógica 

Comunicação à Contabilidade da movimentação realizada, para as 
providências necessárias pertinentes. 

Secretário 
Executivo 

Lançamento na Relação/ Inventário de Controle Patrimonial Anual da 
movimentação realizada incluindo a justificativa. 

Secretário 
Executivo 
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acompanhados e controlados, visando resguardar a Instituição de problemas financeiros e de perda 
de sua possibilidade de funcionar e atender. 
 
8.2 – Competem ao Secretário Executivo junto com a Assistente Social, a alimentação, 
acompanhamento e atualização do Controle de Títulos, Registros e Certificados, bem como as 
providências necessárias à sua renovação e demais atos relativos à manutenção e prestação de 
contas dos mesmos, junto aos órgãos responsáveis, de acordo com as orientações contidas na 
planilha de Controle de Títulos, Registros, Inscrições e Certificados (Anexo XVII). 
 
8.2.1 – Compete à Diretoria o acompanhamento dos prazos de renovação e prestação de contas dos 
Títulos, Registros, Inscrições e Certificados, visando garantir que o Secretário Executivo esteja 
cumprindo todas as ações e providencias relativas á manutenção dos mesmos.  
 
8.3 – O Secretário Executivo deverá realizar o acompanhamento dos vencimentos e validade de cada 
título registro, inscrição e certificado através da planilha de Controle de Títulos, Registros, Inscrições e 
Certificados, (Anexo XVII), disponibilizada pela Pró-Bem. 
 
8.4 – Os prazos constantes do Controle de Títulos, Registros e Certificados, devem ser verificados, no 
mínimo, semanalmente, visando à tomada de providências necessárias e em tempo hábil para as 
solicitações de renovação e/ou prestação de contas. 
 
8.5 – A planilha deverá ser atualizada imediatamente após o recebimento ou realização de qualquer 
ação envolvendo os respectivos registros, títulos bem como à emissão de certidões negativas. 
 
8.6 – A Planilha deve ter sua página Calendário de Renovação impressa em 02 vias, uma a ser 
afixada na mesa da Coordenação e a segunda disponibilizada no quadro de entrada. 
 
8.7 – No processo de renovação dos Títulos, Registros, Inscrições e Certificados deverão ser 
cumpridas as instruções contidas na planilha Controle de Títulos, Registros, Inscrições e Certificados 
(Anexo XVII), (subitem/orelha da planilha) relativas às exigências de cada órgão responsável. 
 
8.8 – Deverão ser encaminhados os documentos e processos de renovação dos títulos, registros, 
inscrições e certificados, conforme prazos estipulados Calendário de Renovação da planilha com o 
objetivo de se evitar o risco de, por qualquer emergência ou atraso, os mesmos não serem cumpridos 
gerando a perda do Título, Registro, Inscrição ou Certificado e, consequentemente, das autorizações 
de funcionamento e subvenções e isenções recebidas. 
 
8.9 – A Coordenação Pedagógica e Assistente Social deverão elaborar até o dia 10 de fevereiro do 
ano seguinte o Relatório de Atividades relativo ao ano imediatamente anterior, conforme modelo do 
Anexo XVIII e até 30/11 de cada ano estruturar o Plano de Ação, relativo ao ano seguinte, contendo 
o que se pretende realizar, conforme Anexo XIX. 
 
8.10 – O Relatório de Atividades e o Plano de Ação devem, obrigatoriamente, ser assinados pela 
Coordenação Pedagógica, Assistente Social e Secretario Executivo da OCA bem como devem ser 
aprovados pela Diretoria, antes de sua utilização ou divulgação. 
 
8.11 – A elaboração do Relatório de Atividades (ano anterior) e Plano de Ação (ano em curso) é de 
vital importância para a manutenção dos Títulos, Registros e Certificados, sem os quais não é possível 
a realização das mesmas. 
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8.12 – O Secretário Executivo deverá, antes da postagem da documentação de renovação ou 
prestação de contas dos respectivos Títulos, Registros e Certificados, fazer 01 cópia do conjunto de 
informações encaminhadas aos órgãos responsáveis, a ser mantida em pasta especifica na pasta 
suspensa do respectivo Título, Registro, e/ou Certificado, para conferência e ou comprovação futura 
do envio e do conteúdo encaminhado. 
 
8.14 – O Secretário Executivo deverá após o recebimento da confirmação da prestação de contas 
e/ou renovação dos respectivos Títulos, Registros e Certificados atualizar imediatamente o Controle 
dos Títulos, Registros e Certificados com a respectiva informação. 
 
 

9 – ORÇAMENTO ANUAL 
 
9.1 – ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 
 
9.1.1 – A presente norma visa estabelecer os conceitos, princípios e procedimentos relativos à 
elaboração do Orçamento Anual visando uma gestão eficiente e programada das receitas e despesas 
da instituição. 
9.1.2 – Orçamento é a expressão das receitas e despesas em valores monetários, relativamente a um 
período de execução (ou exercício) determinado, geralmente anual.  
 
9.1.3 – O orçamento deve ser elaborado anualmente, contemplando o período de 1º de janeiro a 31 de 
dezembro do ano seguinte;  
 
9.1.4 – O Orçamento deve ser elaborado até 10/12 de cada ano e aprovado pela Diretoria até dia 
20/12 (do ano anterior a que se refere) possibilitando á Instituição/Diretoria tempo hábil de tomar as 
medidas pertinentes no caso de falta de recursos para custeio das atividades necessárias ao 
atendimento. 
 
9.1.5 – Compete à Secretária Executiva e ao Administrativo Financeiro a elaboração do Orçamento 
anual bem como seu acompanhamento trimestral. 
 
9.1.6 – O Orçamento deve ser elaborado através do preenchimento da planilha constante do Anexo 
XX, e deverá conter: 
 
9.1.6.1 – Expectativas para cada uma das receitas e despesas previstas para o ano seguinte, de 
acordo com cada uma das rubricas componentes do Plano de Contas da Instituição.  
 
9.1.6.2 – Os valores a compor cada uma das rubricas deverão ser obtidos através da média de 
receitas e despesas do ano obtido através do Balancete Mensal acumulado de Janeiro a Outubro ou 
na ausência deste o do balancete do último mês do ano enviado pelo contador. 
 
9.1.6.3 – A partir das médias obtidas, seguindo-se o item anterior deverão ser realizados pelo 
Secretário Executivo junto com o Administrativo Financeiro e a Coordenação de cada Unidade, os 
ajustes necessários, de acordo com as particularidades e expectativas específicas de cada Unidade 
para o ano seguinte. 
 
9.1.6.4 – O item relativo a salários deverá ser preenchido com o valor obtido na Planilha de salários- 
Simulação salários CCT, com base na soma de do valor efetivo de cada salário corrigido pela 
expectativa de inflação do ano acrescida de 2%, considerando a data base do Sindicato (Janeiro). 
Deverão ser consideradas contratações e ou demissões esperadas para o ano seguinte e incluídas na 
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planilha de Salários de Janeiro do ano seguinte simulada. 
 
9.1.6.5 – Para cada valor levantado e utilizado no Orçamento deverá ser elaborada premissa 
equivalente a compor a planilha de Orçamento, na qual deverá estar detalhadamente explicitado o que 
foi considerado na composição dos valores utilizados. 
 

9.2 – ACOMPANHAMENTO DO ORÇAMENTO   
 
9.2.1 – A evolução das receitas e despesas deve ser acompanhada, para que a OCA tenha uma clara 
visão dos gastos e receitas, podendo agir preventivamente evitando a ocorrência de dificuldades 
financeiras futuras. 
 
9.2.2 – O acompanhamento do orçamento é o confronto entre o valor orçado e o valor realizado em 
cada rubrica e deverá ser realizado trimestralmente; 
 
9.2.3 – É responsabilidade do Secretário Executivo o acompanhamento trimestral do Orçamento, até o 
dia 30 de Maio referente ao 1º. Trimestre; 30 de Agosto referente ao 2º. Trimestre; 30 de Novembro 
referente ao 3º. Trimestre e até 20/02 referente ao ano anterior. 
 
9.2.4 – O Secretário Executivo deverá realizar o acompanhamento do orçamento, preenchendo a 
coluna de Realizado da planilha de Acompanhamento do orçamento, com base nos valores do 
Balancete Mensal equivalente ao período, que representa fonte condensada e oficial de informações. 
 
9.2.5 – A planilha de acompanhamento deve conter coluna mensal e coluna acumulada comparativa 
entre valor orçado e valor realizado, de cada uma das rubricas conforme (Anexo XXI), bem como 
coluna contendo as justificativas para as variações Orçadas X Realizado superiores á 5%, a serem 
levantadas pelo responsável pelo Administrativo Financeiro.  
 
9.2.6 – Com o acompanhamento e as justificativas elaboradas, o Secretário Executivo após análise 
deverá encaminhá-lo para avaliação da Coordenação Pedagógica e para a Diretoria, até o dia 15 do 
segundo mês consecutivo ao mês de referência. 
 
9.2.7 – O Secretário Executivo e Coordenação Pedagógica, juntos, deverão apresentar o 
Acompanhamento do Orçamento aos empregados e prestadores de serviço da OCA, trimestralmente, 
visando conscientizá-los dos valores envolvidos e do custo das Unidades. 
 
9.2.8 – A apresentação e aprovação do Orçamento pela Diretoria deverão constar da Ata da reunião 
que o tenha apreciado. 
 
9.2.9- O Secretário Executivo é responsável pelo arquivo em pasta física especifica (Atas Diretoria) de 
01 via do Orçamento aprovado junto com a Ata que o aprovou, mantendo 01 via em seu poder para 
consultas. 
 
 
10 – PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS (CONTAS A PAGAR E A RECEBER) 
 
10.1 – A presente norma visa estabelecer as rotinas e procedimentos obrigatórios a serem observadas 
pelo Secretário Executivo nos pagamentos e recebimentos da OCA, visando a utilização de padrões 
mínimos de segurança e proteção com relação ao risco operacional e de falha humana. 
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10.2 - Deverão ser diariamente executadas pelo Secretário Executivo as ações e procedimentos 
apresentadas nos itens de 10.2.1 a 10.2 14, 3 visando proteger a OCA de problemas trabalhistas, 
pagamento de multa e juros, suspensão e/ou atraso no recebimento do convênio e/ou financiamentos 
existentes e ao mesmo tempo facilitar e agilizar as atividades e dar legitimidade e garantia ás 
prestações de contas da Instituição.  
 
10.2.1 - Emissão diária via internet do extrato de cada uma das contas correntes e das aplicações 
financeiras (poupança, CDB, Fundos etc.) pertencentes á OCA e seu arquivamento em pasta 
eletrônica especifica sendo: FINANCEIRO/ BANCOS/ NOME DO BANCO /EXTRATO/ ANO 
EQUIVALENTE/NOME DO MÊS DE REFERENCIA. 
 
10.2.2 - Conferência da movimentação do dia anterior, (pagamentos, débitos e créditos em conta) nos 
extratos bancários de cada conta. 
 
10.2.3 - Emissão do recibo personalizado e numerado da OCA, no caso de créditos relativos ás 
contribuições de associados, doações, convênios, e outros.  
  
10.2.4 - Conferência do saldo dos extratos de cada uma das contas correntes e de investimento 
emitidos e arquivados com os saldos dos Relatórios por banco e conta emitidos pelo Sistema de 
Controle Financeiro Interno utilizado pela OCA. 
 
10.2.5 - Atualização das planilhas de controle das aplicações financeiras (Fundos, CDB) através do 
lançamento das cotas e/ou rendimentos do dia anterior e conferencia dos saldos dos extratos das 
aplicações/contas vinculadas com o gerado pela planilha atualizada e/ou no Relatório da 
conta/investimento emitido pelo Sistema de Controle Financeiro Interno utilizado pela OCA.  
 
10.2.6.- Consulta á Planilha de Fluxo de Caixa Futuro da OCA, com a exclusão dos pagamentos e 
recebimentos previstos para o dia anterior e que foram efetivamente pagos e recebidos conforme 
consulta e verificação nos extratos bancários; 
 
10.1.7 - Atualização no Fluxo de Caixa Futuro dos saldos do dia anterior e verificação da existência de 
pagamentos e recebimentos para o dia atual 
 
10.2.8 - Verificada a existência de pagamentos e recebimentos para o dia, e a existência de saldo 
suficiente na conta onde cada um dos pagamentos deverão ser efetivados, deverão ser separadas as 
guias/boletos dos respectivos pagamentos bem como providenciadas as ações de cobrança e/ou para 
os recebimentos previstos (se houverem);  
 
10.2.9 - Conferência do CNPJ, nome da Instituição, data de vencimento, código de referencia, mês de 
Competência e valor em cada uma das guias/boletos a serem pagas no dia, antes do pagamento ser 
efetivado;  
 
10.2.10 - Efetivação dos pagamentos através da Internet ou diretamente do banco através de cheque 
ou dinheiro (nos casos em que não é possível realizar os pagamentos via internet); 
 
10.2.11 - Conferência na autenticação eletrônica do comprovante de pagamento dos itens: data, valor 
do pagamento efetuado e quando houver, do código de barras.  
 
10.2.12 - Organização dos comprovantes de pagamentos e recebimentos por banco e conta e 
classificação de cada um através do preenchimento do carimbo confeccionado para esse fim, com os 
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espaços e informações a serem preenchidas visando facilitar a classificação informando o nº ou nome 
da conta no Plano de Contas Contábil da OCA e a referência do pagamento ou recebimento.  
  
10.2.13 - Lançamento diário no Sistema de Controle Financeiro PB/OCA de cada um dos pagamentos 
e recebimentos realizados no dia com sua respectiva referência; 
  
10.2.14 - Separação e cópia dos documentos relativos aos Convênios, Financiamentos de projetos 
específicos e que deverão compor a Prestação de Contas de cada um. A cópia deverá ser arquivada 
na movimentação do dia e o original deverá ser colocado na pasta especifica dos documentos 
relativos á Prestação de Contas por Convênio, Financiamento etc. 
 
10.3 - Todo e qualquer pagamento só poderá ser efetivado mediante existência de guia/boleto relativo 
ao mesmo, sendo as únicas exceções os débitos em conta corrente relativos ás tarifas e serviços 
bancários, juros e multa, dos quais o próprio extrato servirá como comprovante. 
 
10.4 - Todo pagamento e recebimento deve obrigatoriamente possuir documento comprovatório de 
seu efetivo pagamento, contendo autenticação eletrônica seja diretamente no documento ou em folha 
a parte impressa (no caso dos pagamentos realizados pela internet). 
 
10.5 - No caso dos recebimentos o comprovante deverá ser o recibo numerado e personalizado da 
OCA, emitido e assinado pelo Administrativo Financeiro. 
 
10.5.1 - O recibo deve ser emitido inclusive nos casos de crédito em conta corrente, sendo a únicas 
exceções os rendimentos dos investimentos e/ou algum estorno de débitos efetuados incorretamente 
em conta da OCA pela própria Instituição financeira; 
 
10.6 – Com relação ás compras, deverão ser obedecidos os procedimentos de cotação e autorização 
prévia definidos no item 2 deste Manual e para a efetivação do pagamento deverão ser seguidos os 
procedimentos definidos neste item: 
 
10.6.1- O documento comprobatório dos pagamentos deverá obrigatoriamente ser Nota ou Cupom 
Fiscal, sendo as únicas exceções os pagamentos de serviços de taxi e ônibus (que não emitem nota 
ou cupom fiscal). 
 
10.7 - Todos os comprovantes devem ser conferidos prévia e posteriormente ao pagamento nos 
seguintes itens:  

 CNPJ e Razão Social (Nome) da Entidade; 

 CNPJ e Razão Social (Nome) do sacado, ou seja, para quem se está pagando (Boleto). 

 Valor 

 Códigos de referência; 

 Competência (no caso de DARF, GPS e boletos); 

 Juros e multa (nos casos de pagamento em atraso). 
 

10.7.1 - As informações indicadas no caput deste item deverão ser salientadas com marca texto, 
visando facilitar a visualização e conferência por parte da contabilidade. 
 
10.8 - Deverá ser objeto de atenção especial na conferência posterior ao pagamento da autenticação 
bancária: a data, o valor e código de barras (se houver). 
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10.9 - Visando eliminar o risco de contabilização incorreta, deve-se indicar em cada documento 
comprovatório dos pagamentos e recebimentos realizados, a conta do Plano de Contas Contábil da 
OCA equivalente á Despesa ou Receita efetuada (no. ou nome da conta contábil e a referência). 
 
10.10 Os comprovantes, extratos, relatórios e documentos comprovatórios da movimentação após 
classificados deverão ser organizados e arquivados por mês, em ordem cronológica (data da 
movimentação), separados por banco/ conta corrente e caixa. 
 
10.11 - Nas movimentações relativas ao CAIXA da OCA no momento em que os recursos sejam 
entregues pelo Administrativo Financeiro, deverá ser preenchido o VALE DESPESAS, indicando o 
valor entregue, á quem e para que, assinado pelo Administrativo-Financeiro e pela pessoa a quem 
estão sendo entregues os recursos financeiros em espécie. 
 
10.12 – O Livro ou planilha relativo ao Controle do Caixa deverá ser preenchido simultaneamente ao 
recebimento e/ou entrega dos recursos financeiros, de modo a não gerar diferenças de difícil 
localização. 
 
10.12-1 - A movimentação diária do CAIXA deverá ser conferida, organizada, carimbada, classificada 
e lançada no Sistema de Controle Financeiro nos mesmos moldes dos lançamentos da movimentação 
das contas bancárias, previsto nos itens 10.2.9 a 10.8 acima. 
 
10.12-2 - O Vale Despesas servirá como antecipação ao comprovante definitivo do valor gasto, até 
sua entrega, provendo o CAIXA de documento neste período. 
 
10.12.3 - No acerto do caixa deverá ser entregue impreterivelmente a NOTA ou CUPOM FISCAL 
relativo ao gasto, substituindo o Vale Despesas assinado, passando a Nota/Cupom Fiscal a ser o 
documento comprobatório do gasto.  
 
10.13 - No caso de despesas de condução (Táxi/Ônibus) como não é possível ter um recibo emitido 
pela empresa de ônibus confirmando o gasto, o próprio Vale Despesas será utilizado como tal. 
 
 
11 – FLUXO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS À CONTABILIDADE 

 
11.1 - A presente norma visa estabelecer os procedimentos a serem seguidos no envio de 
informações á CONTABILIDADE relativos aos comprovantes, extratos de movimentação, Relatórios 
de Controle Financeiro e documentos relativos à movimentação financeira da Instituição.  
 
11.2 - Os comprovantes, extratos, relatórios e documentos comprovatórios da movimentação 
organizados por mês, em ordem cronológica, separados por banco e conta corrente ou caixa e 
classificados com a indicação da conta do Plano de Contas Contábil equivalente, deverão ser 
encaminhados á Contabilidade, até o dia 10 do mês subsequente ao mês de referência com:  
 

 Relatório do Sistema de Controle Financeiro relativo a cada conta bancária da OCA 
acompanhados do extrato consolidado mensal e cada um dos comprovantes de pagamento 
e recebimento constantes do extrato, classificados conforme previsto no item 12.9 acima; 
 

 Relatório do Sistema de Controle Financeiro relativo ao CAIXA acompanhado de cada um 
dos comprovantes de pagamento e recebimento realizados no CAIXA, classificados 
conforme previsto no item 12.9 acima; 
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 Relatório do Sistema de Controle Financeiro relativo a cada um dos investimentos 
acompanhados do extrato relativo ao respectivo investimento contendo rendimento e 
rentabilidade do mês;  
 

 Relatório do Sistema de Controle Financeiro Consolidado; 
 

 Boletos/Guias de pagamentos a vencer no mês seguinte, mas de competência, ou seja, 
relativos ao mês da movimentação que esta sendo enviada á Contabilidade (Notas Fiscais, 
Boletos) para que possam ser provisionados pela contabilidade já que a mesma utiliza-se 
do critério contábil de Competência.  
 

 Cópia dos contratos (locação/comodato, etc.), convênios/termos de Fomento e 
Cooperação, que tenham sido assinados no mês acompanhados de breve histórico do que 
se refere. 

 
11.4 - O Secretário Executivo deverá cobrar/garantir o envio pela Contabilidade, até o dia 30 do 
segundo mês subsequente ao mês a que se refere à contabilização, do Balancete Mensal para 
conferência conforme item 12 a seguir. 
 
 
12 – CONFERÊNCIA MENSAL DOS BALANCETES  
 
12.1 - A presente norma visa estabelecer os procedimentos a serem adotados na conferência do 
balancete mensal emitido pela contabilidade. 
 
12.1.1 - Balancete é o relatório contábil que reúne todas as contas que apresentaram movimentação 
no período a que se refere e seus respectivos saldos e se divide em Analítico e Sintético. 
 
12.2- A conferência do balancete mensal emitido pela contabilidade é de responsabilidade do 
Secretário Executivo e deve ser realizada até o dia 10 do segundo mês consecutivo ao mês a que 
se refere o balancete, considerando que a contabilidade contratada tem até o dia 30 de cada mês de 
referência para encaminhar o balancete mensal relativo ao mês. 
 
12.3 - O Secretário Executivo deverá utilizar na conferência do balancete mensal, as informações 
retiradas do Relatório emitido pelo Sistema de Controle Financeiro, de período equivalente, verificando 
item a item os valores lançados em cada rubrica conforme Plano de Contas da OCA; 
 
12.4 - As informações deverão ser retiradas do Relatório de forma simples através das funções CTRL 
C/CTRL V, a partir das quais deverá ser criado no Excel uma planilha com as respectivas informações, 
formada por sub planilhas para cada item constante do plano de contas com inclusão de um total por 
rubrica em cada planilha, que será o valor gasto e que deveria ter sido contabilizado na rubrica 
naquele período. Sugere-se que a planilha tenha o mesmo nome do relatório, ou seja, Relatório 
Controle Financeiro Banco tal ou caixa período tal.  
 
12.5 - Verificada qualquer divergência com relação aos valores lançados ou saldos apresentados 
frente aos extratos e/ou aos valores obtidos na planilha em Excel estruturada, o Administrativo 
Financeiro deverá encaminhar, via e-mail, ao responsável pela contabilidade com cópia ao Secretário 
Executivo, os respectivos questionamentos e solicitações de ajuste. 
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12.6 - Deverá ser concedido á Contabilidade 05 dias úteis, contados á partir da data de envio dos 
questionamentos, conforme item 12. 5 acima para a realização dos ajustes e reenvio do balancete 
ajustado. 
 
12.7 - Após aprovação e visto do Secretário Executivo deverão ser impressas 2 vias do balancete a 
serem assinadas pelo Presidente da OCA e encaminhadas para assinatura do Contador responsável. 
 
12.9 - O Secretário Executivo é responsável pela coleta das assinaturas previstas no item acima e 
posterior arquivo de 01 via na pasta suspensa Balancetes Mensais e a segunda via na pasta de 
balancetes OCA para uso quando necessário e envio aos associados, doadores, parceiros e etc. na 
prestação e contas. 
 
 
13 – CONFERÊNCIA E APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ANUAIS  
 
13.1- A presente norma visa estabelecer os procedimentos relativos à avaliação e aprovação pelos 
Associados, das Demonstrações Contábeis Anuais da OCA bem como os procedimentos de 
encaminhamento e estruturação pelo Conselho Fiscal do Parecer sobre as mesmas. 
 
13.2- Demonstrações Contábeis Anuais conjunto de relatórios contendo as informações financeiras 
da OCA no exercício a que se referem, em formato definido pelo Conselho Federal de Contabilidade e 
tem como objetivo demonstrar o resultado da Instituição no exercício bem como as informações 
relativas á movimentação financeira, patrimonial e fluxo de caixa. 
 
13.3- As Demonstrações Contábeis deverão ser compostas de: Balanço Patrimonial, DRE – 
Demonstração do Resultado do Exercício, DMPL – Demonstração das Mutações do Patrimônio 
Líquido, Demonstração dos Fluxos de Caixa e Notas e Explicativas, elaboradas pela empresa de 
contabilidade responsável pela contabilização da OCA e seguindo-se ás Normas Brasileira de 
Contabilidade especificamente a resolução 1409/2012 (Anexo XXV) aplicada às Instituições sem fins 
lucrativos; 
 
13.4- As Demonstrações Contábeis deverão ser confeccionadas e entregues pela Contabilidade até o 
dia 20/02 de cada ano, relativas ao exercício imediatamente anterior; 
 
13.5- É de responsabilidade do Conselho Fiscal a conferência e elaboração de um Parecer relativo ás 
Demonstrações Contábeis, a ser encaminhado á Diretoria até o dia 20/03 de cada ano, com 
referência ás Demonstrações Contábeis do exercício imediatamente anterior; 
 
13.6- A Diretoria deverá convocar e garantir a realização até o dia 31/03 de cada ano, da Assembleia 
Ordinária especialmente convocada para apreciação e aprovação das Demonstrações Contábeis 
acompanhadas do Parecer do Conselho Fiscal sobre as mesmas, de acordo com determinação do art. 
39 do Estatuto da OCA. 
 
13.7- Da Assembleia de aprovação deverá ser confeccionada ATA de acordo com os tramites jurídicos 
contendo os assuntos e assinatura dos presentes bem como o parecer do Conselho Fiscal e 
Demonstrações Contábeis como anexo, a ser devidamente arquivada em pasta especifica de Atas 
Assembleia OCA.  
 
13.7.1 – Caso a Instituição tenha condições financeiras recomenda-se o registro da respectiva Ata, 
apesar de não ser exigido legalmente das Instituições sem fins lucrativos, cuja obrigatoriedade legal 
de registro é somente as Atas de Fundação, Dissolução e Eleição e Posse da Diretoria. 
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14- PRESTAÇÃO DE CONTAS     
 
14.1 – A presente norma visa estabelecer os conceitos e procedimentos relativos à prestação de 
cintas da OCA á sociedade e á seus diversos públicos, representando uma ação de transparência e 
eficiência na gestão da instituição. 
 
14.2 – Prestação de Contas é o conjunto de documentos e informações disponibilizadas pelos 
dirigentes da Instituição aos órgãos fiscalizadores, parceiros, autoridades, associados, doadores e 
empregados de forma a possibilitar o conhecimento e avaliação da gestão da Instituição segundo as 
competências de cada órgão e autoridade, na periodicidade estabelecida em contrato e/ou na Lei. 
 
14.3 - A prestação de contas deverá se dar primeiramente ao órgão deliberativo da entidade e, 
somente depois, ao público interno (associados, empregados, colaboradores e usuários) e externo 
(doadores, parceiros, sociedade e público em geral).  
 
14.1 – PRESTAÇÃO DE CONTAS INTERNA    
 
14.4.1 - A Prestação de Contas ao público interno (Associados, Doadores, Parceiros e Colaboradores) 
será realizada anualmente, através de e-mail encaminhado até o dia 30/04 do ano imediatamente 
posterior ao ano a que se refere a cada um dos Associados, Doadores, Parceiros, contendo: 
 

(a) Relatório de atividades do ano imediatamente anterior;  
(b) Demonstrações contábeis (anuais) com o Parecer do Conselho Fiscal; 
(c) Quadro Resumo da Agenda Social com a posição de cada título, registro e certificado da OCA; 
(d) Comprovante de envio da ECF – Escrituração Contábil Fiscal  
(e) Relação Anual de Informações Sociais (RAIS),  
(f) Certidões negativas de débito (FGTS/Receita Federal, Municipal e Estadual). 

 
 
14.2 – PRESTAÇÃO DE CONTAS EXTERNA – ÓRGÃOS PÚBLICOS 
 
14.2.1 – A presente norma visa estabelecer os procedimentos relativos à prestação de contas 
MENSAL junto aos órgãos públicos municipais, estaduais e federais dos quais forem captados 
recursos.  
 
14.2.2 – Prestação de Contas mensal é o conjunto de documentos e planilhas relativos á 
comprovação da utilização dos recursos públicos em cada um dos respectivos meses do ano.  
 
14.2.3 – Até Dezembro de 2016 a prestação de contas dos convênios se dará através do 
preenchimento de planilhas especificas estruturadas e disponibilizadas pela Prefeitura de Belo 
Horizonte, contendo as informações detalhadas relativas a cada gasto realizado com as verbas do 
convênio e seu envio acompanhado do original de cada um dos comprovantes dos respectivos 
pagamentos conforme Manual de Convênios do órgão á OCA seja conveniado.  
 
14.2.3.1 - Para entrega á Prefeitura é necessário 02 vias (original e cópia) de cada planilha/balancete 
e respectivos documentos, representando total de 02 vias a serem entregues sendo 01 original e 01 
cópia.  
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14.2.3.2 - No momento de entrega da prestação de contas 01 das vias será protocolada pelo 
responsável pelo recebimento e devolvida para arquivo pela OCA como comprovação da data da 
entrega e do que foi efetivamente entregue. 
 
14.2.3.3 - Caso em até 30 dias da data de entrega da prestação de contas não for obtido retorno do 
órgão ao qual foi prestado com relação á aprovação da mesma, o Administrativo Financeiro deverá 
entrar em contato visando obter retorno sobre a posição evitando-se a suspensão das parcelas do 
convenio/termo bem como de outras consequências indesejáveis para o OCA.  
 
14.2.3.4 - As pendências comunicadas, se houverem, devem ser imediata e prioritariamente sanadas 
pelo Administrativo Financeiro, sob pena da OCA ter suas parcelas futuras relativas ao Conveio 
suspensas, ate que ajustada e aprovada a respectiva Prestação de Contas. 
  
14.2.4 - A partir de janeiro de 2017 com a entrada em vigor nos Municípios, da Lei 13.109/2014, a 
prestação de contas dos novos Termos de Cooperação e/ou de Fomento passará a ser realizada 
através de plataforma eletrônica, a se indicado pelo órgão municipal responsável passando a serem 
compostas também por informações relacionadas aos resultados dos atendimentos/serviços 
ofertados, avaliação e monitoramento. 
 
15 – FLUXO DE INFORMAÇÕES A SEREM ENCAMINHADAS PELA CONTABILIDADE AOS 
ÓRGÃOS FISCALIZADORES  

15.1- O OCA como toda pessoa jurídica está obrigada a cumprir obrigações relativas ao repasse de 
informações contábeis e fiscais aos diversos órgãos definidos em Lei (Receita Federal, Ministério do 
Trabalho e Emprego, Previdência Social, etc.).  

15.2 - As obrigações a serem encaminhadas são de responsabilidade da empresa de contabilidade 
contratada para prestação dos serviços contábeis a OCA e devem ser rigorosamente acompanhadas 
pelo Secretário Executivo e seus respectivos comprovantes de envio pela Contabilidade arquivados 
em pasta especifica na OCA para disponibilização ao Conselho Fiscal e/ou apresentação no caso de 
solicitado pelos respectivos órgãos fiscalizadores. 

15.3 - Desde 2016, data de implantação do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, é 
obrigatório o envio pela Contabilidade de todas as informações contábeis devidas á Receita Federal, 
Ministério do Trabalho e Emprego e Previdência Social, de forma eletrônica, nos prazos e 
periodicidade apresentados no item 15.6 deste Manual.  

15.4 - É de responsabilidade do Secretário Executivo o acompanhamento e garantia de envio destas 
informações por parte da Contabilidade e dentro dos prazos obrigatórios, como forma de preservar a 
OCA do pagamento de multas, juros e/ou inclusão da Instituição na divida ativa da União e demais 
consequências. 

15.5 - O Secretário Executivo é responsável pela cobrança dos comprovantes de envio das 
respectivas informações garantindo o cumprimento do fluxo de informações devidas pela 
Contabilidade, e deverá fazê-lo exigindo o comprovante do envio assim que foram encaminhadas, de 
acordo com o prazo relativo a cada uma delas conforme apresentados no item a seguir: 

15.6 - As informações de entrega obrigatória ANUAL pela Contabilidade são:  

ECD - Escrituração Contábil Digital é a transmissão anual (obrigatória desde 2016 para as 
Instituições sem fins lucrativos) de toda escrituração contábil da OCA diretamente aos órgãos 
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devidos (Receita Federal, Ministério do Trabalho e Emprego, Previdência Social e etc.), até o 
último dia útil do mês de maio do ano seguinte ao ano calendário a que se refira, através do 
SPED Sistema Público de Escrituração Digital. A transmissão é eletrônica com assinatura digital 
via Certificado Digital Tipo A3 da OCA instituída para garantir a autoria do documento digital.  
 
O comprovante de envio se dá através da confirmação de recebimento do arquivo que a contém 
e/ou via autenticação pelos órgãos de registro, e garante que a transmissão foi considerada 
válida. Desde 2016 o Livro Diário, o Livro Razão, Balancetes Diários, Balanços e Fichas de 
lançamento comprobatórias dos lançamentos fazem parte do SPED sendo eletronicamente 
transmitidos. 

 
ECF - Escrituração Contábil Fiscal – é a transmissão anual ao Sistema Público de Escrituração 
Digital (SPED), até o último dia útil do mês de julho do ano seguinte (prazo a ser confirmado 
anualmente pela Receita Federal) ao ano a que se refira, por toda pessoa jurídica, das operações 
que impactem a composição da base de cálculo e valor devido do Imposto sobre a Renda da 
Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) pelas Instituições 
sem fins lucrativos desde 2016.  
  
RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - obrigação trabalhista ANUAL devida por toda 
pessoa jurídica que possuiu tenham possuído empregados. No caso da Instituição não ter tido no 
ano calendário a que se refere, nenhum empregado deverá ser entregue a RAIS NEGATIVA. 

      15.7 - As informações de entrega obrigatória MENSAL pela Contabilidade são:  

GFIP- Guia de Recolhimento do FGTS e da Previdência Social - devido por todas as pessoas 
físicas ou jurídicas que efetuem recolhimento do FGTS e/ou contribuições á Previdência Social, e 
deve ser entregue até o dia 7 do mês seguinte ao mês a que se refere por meio magnético, 
gerado pelo programa SEFIP, disponibilizado pela Caixa Econômica Federal. 

CAGED- Cadastro Geral de Empregados e Desempregados obrigação trabalhista devida 
somente quando tenha havido no mês admissão, transferência ou demissão de empregados.  

      15.8 - As contribuições e informações ESPORÁDICAS devidas pela OCA e Contabilidade são:  

Contribuição Sindical – obrigação tributária principal, devida por todas as pessoas jurídicas, 
autônomos, profissionais liberais e empregados, aos respectivos sindicatos da categoria a que se 
enquadrem, conforme estabelecido pela Consolidação das Leis Trabalhistas- CLT. 
 
Contribuição Assistencial - obrigação devida pela OCA e pelo Empregado, aos respectivos 
sindicatos da categoria a que se enquadrem estipuladas em dissídio, acordo ou convenção 
coletiva de trabalho conforme estabelecido na CLT. 
 
GRFC - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS e da Contribuição Social – informação 
devida nas demissões sem justa causa, por culpa recíproca ou força maior. 
 
Informe de Rendimentos - documento confeccionado pela Contabilidade para entrega pela OCA 
a cada empregado e prestador de serviço Pessoa Física para as quais tenha efetuado pagamento 
de remuneração ou salário, estando ou não sujeitos à retenção do imposto de renda na fonte.  

 

http://www.guiatrabalhista.com.br/guia/fgts.htm
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15.9 - O Secretário Executivo deverá manter em pasta especifica, organizada por tipo de informação, 
cópia de cada um dos comprovantes de envio das informações para disponibilização ao Conselho 
Fiscal, Diretores e representantes dos órgãos fiscalizadores bem como para utilização e comprovação 
quando necessário. 

 
16 - VIGÊNCIA  
 
Este Manual de Procedimentos deverá ser atualizado sempre que necessário e suas alterações só 
poderão entrar em vigor após prévia aprovação da Diretoria e dos Associados em Assembleia. 
 
 
 
 
 
 

Belo Horizonte, 21 de dezembro de 2016. 
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ORGANIZAÇÃO CULTURAL AMBIENTAL 
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