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PROCEDIMENTOS DO CADASTRAMENTO  OBJETIVO  Estabelecer diretrizes a serem seguidas na execução dos procedimentos do setor de Cadastramento.  GLOSSÁRIO   ● Sistema Ábaco é o sistema utilizado para cadastrar as propostas de afiliações no banco de dados da Centrape.  ● Número de Matrícula é o número gerado pelo sistema Ábaco e atribuído ao processo de nova afiliação.  DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES  O setor de Cadastramento da Centrape é responsável pelas atividades a seguir:  A. Receber as propostas de novas afiliações analisadas pelo setor de Controle de Qualidade;  B. Cadastrar as classificações das propostas de novas afiliações no sistema Ábaco;  C. Gerar número de matrícula para as propostas aceitas;  D. Comunicar a empresa responsável pela prospecção de novos afiliados a respeito das propostas de afiliação recusadas; e E. Comunicar a diretoria e o compliance officer a respeito das propostas de afiliação com indícios de fraude.  Após a análise inicial realizada pelo setor de Controle de Qualidade, o departamento de Cadastramento receberá o malote com as propostas de novas afiliações já devidamente analisadas. 
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 Em seguida, o coordenador do Cadastramento dividirá as propostas entre os colaboradores do setor para registrar no sistema Ábaco a classificação atribuída ao processo.  As propostas de afiliação que foram classificados como aceitas devem ser “ativadas” no sistema da Centrape, ou seja, o colaborador deverá inserir os dados de espécie do benefício e data de competência no sistema para gerar o número da matrícula, numeração utilizada para controle da Centrape dos processos aprovados. O número de matrícula deve ser anotado manualmente na Autorização de Desconto em Folha.  As propostas classificadas como recusadas devem também ser inseridas no sistema, informando o motivo da recusa, dentre os motivos pré-determinados, conforme abaixo:  MOTIVOS DE RECUSA 1 NOME ERRADO 2 CPF ERRADO 3 DATA DE NASCIMENTO ERRADA 4 ENDEREÇO ERRADO 5 MUNICÍPIO ERRADO 6 UF ERRADO 7 BENEFÍCIO ERRADO 8 CEP ERRADO 9 COMPETÊNCIA ERRADA 10 LOCAL DE ASSINATURA ERRADO 11 DATA DE AFILIAÇÃO ERRADA 12 ASSINATURA DIVERGENTE 13 ERRO INTERNO 14 RASURA NA COMPETÊNCIA 15 RASURA NA DATA DE AFILIAÇÃO 
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16 RASURAS DIVERSAS 17 DIVERGÊNCIA NOS DOCUMENTOS 18 MODELO DE FICHA ANTIGO 19 FALHA NA IMPRESSÃO – ILEGÍVEL 20 COMPETÊNCIA MAIOR QUE 3 MESES 21 REENTRADA 22 SEM DOCUMENTO 23 FORMATO DIGITAL INCORRETO 24 AUTORIZAÇÃO INCOMPLETA 25 SEM ESPÉCIE 26 CIDADES BLOQUEADAS 27 SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA 28 DOCUMENTO FORA DO PADRÃO 29 AUTORIZAÇÃO DIGITAL COM ASSINATURA EM PRETO 30 AUSEÊNCIA DE INFORMAÇÃO DO REPRESENTANTE RESPONSÁVEL PELA PROSPECÇÃO 31 OUTROS   É importante destacar que o setor de Cadastramento será encarregado de manter contato com a empresa responsável pela prospecção de novos afiliados com o objetivo de informar os casos rejeitados na análise do setor de Controle de Qualidade.  Os colaboradores do setor de Cadastramento deverão alimentar planilha com os dados das propostas de nova afiliação que foram recusadas na análise, incluindo: i) o nome do possível novo afiliado; ii) cidade e Estado do possível novo afiliado; iii) nome do representante responsável pela prospecção; iv) cópia dos documentos; e v) motivo da recusa.  O coordenador do setor ficará com a atribuição de enviar a planilha para a empresa responsável pela prospecção de novos afiliados semanalmente, à título de informar a 
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quantidade de casos que não foram aceitos pela associação e os motivos correspondentes.  Especificamente, caso o motivo da recusa seja divergência na assinatura ou no documento (motivo de recusa “12” ou “17”), o colaborador deverá levar o caso ao conhecimento de seu coordenador, para que tome as medidas de prevenção de fraudes previstas neste manual, conforme abaixo:  (vi) O coordenador, ou algum colaborador, caso receba essa instrução do coordenador, deverá relatar, semanalmente através de lista consolidada, a ocorrência para (i) o Compliance officer; e (ii) para a diretoria.   (vii) O relatório deverá conter: i) o nome do possível novo afiliado; ii) cidade e Estado do possível novo afiliado; iii) nome do representante responsável pela prospecção; iv) cópia dos documentos.  Após cadastro de todos as propostas, o setor encaminhará os documentos para o setor de Arquivo.   


