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PROCEDIMENTOS DO ARQUIVO  OBJETIVO  Estabelecer diretrizes a serem seguidas na execução dos procedimentos do setor do Arquivo.   GLOSSÁRIO  
· Afiliações Ativas: São as propostas de nova afiliação já devidamente analisadas, aprovadas e ativadas no sistema da Centrape, inclusive com número de matrícula; 
· Afiliações Excluídas: São as afiliações que foram ativas por um período e por qualquer motivo foram cancelada 
· Afiliações Recusadas: São as propostas de novas afiliações que foram recusadas durante a análise e nunca chegaram a ser efetivadas. 
· Dataprev: É uma empresa pública, que fornece soluções de tecnologia da informação e comunicação para o aprimoramento e a execução de políticas sociais do Estado brasileiro.    DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES  O setor de Arquivo da Centrape é responsável por:   A. Organizar as propostas de afiliação ativadas;  B. Coletar a assinatura do representante legal da Centrape;  C. Digitalizar e arquivar os documentos da proposta de afiliação;  D. Gerenciar o arquivo físico da Centrape; e E. Preparar dossiê das propostas de afiliação, quando acionado pelo compliance officer.  
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Após receber do setor de Cadastro o malote com os documentos, os colaboradores do setor organizam todos as propostas por ordem numérica, a partir do número de matrícula gerado pelo setor de Cadastramento.   Todos as propostas de afiliação aceitas e ativadas são entregues à diretoria da Centrape, que na figura de representante legal da associação assinam a Autorização de Desconto em Folha.  Somente o documento abaixo compõe o processo de afiliação, já aceito e ativado:  
Ø Autorização de Desconto em Folha com o carimbo de aceito, número de matrícula e assinatura do representante legal da Centrape.  Tendo verificado que os documentos estão conforme elencado acima, os colaboradores do setor de Arquivo devem digitalizar os documentos de afiliação dos novos afiliados e armazenar os documentos no arquivo digital e físico da Centrape, conforme abaixo:  

● Afiliações Ativas: arquivadas em pastas suspensas com 3 (três) sacos plásticos com 100 (cem) Autorizações de Desconto em Folha cada, em ordem numérica de acordo com o número de matrícula, nos armários e gavetas numerados;  
● Afiliações Excluídas: arquivadas em pastas suspensas em grupos de até 1.000 (mil) matrículas excluídas por pasta, nos armários numerados;  
● Afiliações Recusadas: arquivadas em pastas suspensas de cor diferenciada das demais, neste caso, a cor azul, sem quantidade específica de afiliações recusadas na mesma pasta.  Ainda, é responsabilidade do setor de Arquivo identificar as afiliações excluídas, a partir de informações do departamento de Pós-Vendas e informações de relatório da Dataprev, de modo a substituir a documentação da afiliação por uma folha amarela, 
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que deve indicar o cancelamento e o número da matrícula, além de carimbo do colaborador responsável pelo arquivamento, a documentação retirada deve ser encaminhada para o arquivo de afiliações excluídas.  Caso seja percebida a falta de uma afiliação no arquivo, o colaborador deverá registrar o número de matrícula em planilha para que seja localizada a afiliação faltante posteriormente.  A documentação das afiliações excluídas deverá ser armazenada em arquivo pela Centrape por 5 (cinco) anos contados a partir da efetivação da exclusão da afiliação, em cumprimento aos termos dos acordos firmados pela associação e o INSS.  O supervisor do setor de Arquivo é responsável pela elaboração de um dossiê sempre que solicitado pelo compliance officer e na hipótese da Centrape ser intimada pelas autoridades públicas para prestar esclarecimentos em casos de afiliações com indícios de fraude.  O setor jurídico receberá a intimação e dará início ao prazo de 10 (dez) dias para que o setor de Arquivo monte o dossiê.  O dossiê deverá ser composto das informações e dados a seguir:  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 (ADF e cópia do documento de identidade);  Após a coleta de todas as informações, o supervisor deverá entregar o dossiê para o compliance officer, profissional responsável por dar andamento no assunto juntamente ao setor jurídico e a diretoria.  


