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1. OBJETIVO  

Definir com clareza a estrutura financeira e suas regras e procedimentos para a realização de 
pagamentos, gestão da tesouraria e do fluxo de caixa e conciliação das informações financeiras da 
empresa. 

A aplicação desta política é de responsabilidade das Coordenadoras do Contas a Pagar do GRUPO 
LEVEL. 

Quaisquer informações relacionadas aos processos de contas a pagar ou tesouraria que não estiverem 
claros e informados nesta política, ou que forem ser tratados como exceção, deverão ser levados ao 
conhecimento para tomada de decisão do diretor administrativo financeiro. 

 

2. SINTESE DA POLÍTICA 

As principais atividades relacionadas a esta política aqui documentada são: 

• FLUXO DE CAIXA – ELABORAÇÃO 

• PROCEDIMENTOS 

• Premissas financeiras 

• Tipos de entradas de contas a pagar 

• Preparação dos pagamentos diários 

o Consulta dos saldos bancários 

o Verificação das obrigações a pagar no dia 

o Verificação dos recursos para pagamentos 

o Obtenção de recursos para pagamentos  

• Liberação de Pagamento 

o Manual (boleto, transferência, cheque, ...) 

o Automático 

o Débito em conta – internacional 

o Fechamento de câmbio 

• Aprovação dos pagamentos diários 
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o Aprovadores e tabela de alçadas 

o Assinatura dos contratos de câmbio 

• Confirmação dos pagamentos diários  

• Baixas dos pagamentos aprovados diários 

o Pagamento automático – Nexxera 

o Pagamento manual – Totvs 

o Pagamento manual – Afill 

• Outras modalidades de pagamentos 

o Cartão de crédito 

o Pagamento em espécie 

o Compensação entre carteiras 

• Adiantamentos de pagamentos a fornecedores (PA) 

• Conciliação bancaria 

• Fechamento de caixa diário 

• Arquivamento dos documentos 

• INDICADORES DE PERFORMANCE 

• ANEXOS 

 

3. FLUXO DE CAIXA   

3.1. ELABORAÇÃO 

A elaboração do fluxo de caixa é de responsabilidade da tesouraria do grupo Level. 

Cada fluxo de caixa das empresas do grupo é feito separadamente, no entanto usando a mesma 
metodologia abaixo citada: 

Premissas:  os fluxos de caixa deverão ser projetados para um período semestral, devendo para tanto 
se basear nos seus respectivos planos orçamentários respeitando os prazos de recebimentos e 
pagamentos vigentes para realização de tais projeções. 
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Caso por algum motivo o plano orçamentário não represente a melhor realidade naquele momento, o 
fluxo deve ser projetado considerando a média histórica dos últimos 3 meses levando em conta 
também aspectos de sazonalidade quando aplicáveis. 

Os primeiros 90 dias deverão ser projetados abertos dia a dia, sendo que os outros 90 dias restantes 
poderão ser projetados apenas o mês consolidado. 

Para melhor análise e tomada de decisões os fluxos de caixa deverão ser segmentados em entradas e 
saídas “operacionais” e entradas e saídas “não operacionais”, conforme modelo apresentado pelo 
sistema B3.  

Importante:  a fonte única para projeção do fluxo de caixa das empresas do grupo deverá ser o 
sistema Protheus, onde; a) devem ser registrados e controlados os saldos de contas bancárias e caixa; 
b) todos os faturamentos que gerarão entradas devem ser lançados bem como toda a previsão de 
entradas futuras baseadas no plano orçamentário ou histórico de vendas; c) todas as contas a pagar já 
recebidas e lançadas pelo departamento de documento de entrada, bem como as previsões de 
pagamentos futuras baseadas no plano orçamentário. 

*As previsões de recebimentos devem ser lançadas no sistema Protheus pela equipe de contas a 
receber, bem como as previsões de pagamentos pela equipe de contas a pagar, cabendo ao 
profissional de tesouraria apenas extrair o relatório com as informações e montar o fluxo. 

 

3.1.1. SALDOS INCIAIS: são obtidos com base nos saldos dos extratos bancários de cada uma das 
empresas, mais os saldos tidos em no caixa de cada empresa sejam eles em espécie ou cheques. 

Cheques pré-datados não devem ser considerados como saldo, mas sim como uma previsão de 
entrada de caixa futura, respeitando a data de seu vencimento. 

3.1.2. ENTRADAS:  as entradas de caixa devem ser previstas com base nas datas de vencimentos dos 
pedidos já faturados, mais os cheques pré-datados recebidos. As demais entradas que complementam 
a receita prevista de acordo com o plano orçamentário para o período projetado, deverão ser 
complementadas em uma linha específicas no fluxo. 

3.1.3. SAÍDAS: devem ser previstas com base nos títulos já lançados no sistema de contas a pagar e 
nas previsões de pagamentos futuras baseadas no plano orçamentário que também já deverão estar 
lançadas no sistema. Sua abertura deverá ser feita em grandes grupos de contas que permitam fazer 
análises estipuladas pela diretoria financeira. 

3.1.4. CONSOLIDAÇÃO:  os fluxos de caixa das empresas também deverão ser consolidados em um 
único relatório ou planilha que permita uma análise conjunta para uma assertiva tomada de decisões 
quanto a correta utilização dos recursos de Grupo Level. 
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3.2. ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO  

Diariamente o tesoureiro deverá fazer a atualização do fluxo de caixa realizado e em conjunto com o 
diretor financeiro promover as adequações das projeções que acharem pertinentes, devendo manter o 
histórico das alterações. 

Toda as segundas-feiras deverá ser feita uma reunião com participação do tesoureiro, diretor 
financeiro e presidente para acompanhamento dos fluxos de caixa das empresas e do grupo com 
seguintes objetivos: 

• Análise do fluxo da semana anterior, projetado x realizado; 

• Tomadas de decisões de curto prazo, para a mesma semana, quanto a disponibilidade ou 
necessidade de levantamento de recursos; 

• Antecipação de ações necessárias para disponibilidade de obtenção de recursos para o 
cumprimento das obrigações do mês e/ou semanas seguintes. 

Mensalmente em reunião específica o diretor financeiro deverá fazer para o presidente do grupo Level 
e para os líderes de cada empresa/negócio, uma apresentação do fluxo de caixa projetado versus 
realizado do mês anterior e as projeções já revisadas de caixa para os próximos 6 meses, com objetivo 
de: 

• Anteciparem e planejarem ações para possíveis problemas de falta de caixa; 

• Tomarem decisões estratégicas quanto a investimentos. 

 

4. PROCEDIMENTOS 

4.1. PREMISSAS FINANCEIRAS 

Para que os pagamentos diários sejam realizados, as premissas abaixo devem seguidas 
rigorosamente: 

• Pagamentos Programados – De segunda a sexta das 13:30 ás 18:00 horas; 

• Pagamentos para o mesmo dia (Processos de importação) – Terá que ser entregue pelo 
documento de entrada até as 12:00 para ser pago até as 18:00 do mesmo dia. 

Exceto registro de DI, Débito de LI, AFRMM; 

• Recebimento físico dos documentos para pagamento – Terá que ser entregue diariamente as 
17:00 horas pelo departamento de documento de entrada, respeitando o prazo de 7 dias 
corridos antes do vencimento e acompanhado de um protocolo. 
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• Os documentos entregues, deverão possuir código de barras preenchidos no ERP, data de 
vencimento conforme boleto. Caso não esteja de acordo fazer a devolução para departamento 
de documento de entrada. 

• Todos os documentos fiscais deverão estar integrados no financeiro com no mínimo 7 dias 
corridos de antecedência; 

Nota: São exceções para regra de 7 dias: vale transporte, rescisões, acordos judiciais e 
devoluções de valores a clientes. 

• Após a efetivação dos pagamentos, os documentos fiscais não poderão mais sofrer 
cancelamentos, estornos ou quaisquer alterações. (Informações adicionais consultar política do 
documento de entrada) 

• O departamento financeiro não inclui obrigações para pagamento, exceto PA, tarifa bancaria, 
despesas importação (exceto NF saída), IOF, parcelas empréstimos, juros limite c/c, pró-labore 
e lançamentos da conta garantida; 

• Boletos vencidos não serão aceitos e deverão ser renegociados pelo responsável. 

Nota: Juros pagos reincidentemente por culpa do colaborador, serão lançados no segmento e 
centro de custo do mesmo além de passível aplicação de advertência escrita. 

• Pagamentos via transferência: Somente serão realizados pagamentos nesta modalidade para 
salários (apenas no período de experiência do profissional), indenizações, acordos trabalhistas, 
pagamentos intercompany, reembolso de valores recebidos a maior pelo cliente, confissões de 
dividas e acordos pontuais. Para estes pagamentos deverão ser informados os dados 
bancários, sendo eles: Banco, Agencia, Conta e CPF ou CNPJ do titular. 

• Os pagamentos deverão ser realizados sempre para o CNPJ/CPF do credor que realizou a 
venda ou a prestação do serviço. Casos de exceção deverão ser aprovados pela diretoria 
financeira acompanhados de termo de cessão do credor devidamente assinada conforme 
ANEXO I, renovado a cada 90 dias. 

 

4.2. PREMISSAS FINANCEIRAS 

Para todos os tipos de entradas abaixo citadas o documento físico deverá ser entregue conforme 
descrito nas premissas desta política, sendo que os mesmos já deverão estar lançados pelo sistema 
de origem. 

 

4.2.1. DESPESAS OPERACIONAIS (Trading): Essas despesas são referentes ao desembaraço 
aduaneiro, e são registradas pela equipe operacional (trading/despacho) no sistema Afill. As mesmas 
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deverão ser baixadas manualmente também no sistema Afill pelo departamento de contas a pagar. As 
despesas GNRE, armazenagem de outros portos (exceto Portonave), Licenças de Importação, 
Inmetro, taxas da Anvisa e Decex, fretes negociados pelos clientes poderão ser recebidos fora do 
prazo de 7 dias. 

4.2.2. PAGAMENTOS DE OBRIGAÇÕES INTERNACIONAIS:  Essas despesas são referentes ao 
desembaraço aduaneiro, e são registradas pela equipe operacional (trading/despacho) no sistema Afill. 
As mesmas deverão ser baixadas manualmente também no sistema Afill pelo departamento de contas 
a pagar. 

4.2.3. DESPESAS ADMINISTRATIVAS: São todas as outras despesas da empresa que deverão ser 
pagas e baixadas via Nexxera (exceto pagamentos em espécie). O registro da obrigação é feito pelo 
departamento documento de entrada. 

4.2.4. TRIBUTOS: São todas as guias de tributos geradas e recebidas pelo departamento fiscal e RH. 
Os mesmos deverão ser pagos e baixados manualmente. 

4.2.5. PAGAMENTOS DEPARTAMENTO PESSOAL: São as obrigações geradas pelo departamento 
pessoal referente a folha de pagamento, férias, adiantamentos, rescisões, que serão enviadas para 
pagamento via arquivo bancário e/ou TED’s. O departamento pessoal do RH será o responsável pela 
conferência e autorização de débito dos arquivos, cabendo ao departamento de contas a pagar apenas 
garantir a disponibilidade dos recursos financeiros para a liquidação dos mesmos. 

4.2.6. PAGAMENTOS ANTECIPADOS: São despesas que serão pagas e a NF será emitida somente 
após o pagamento. O registro da obrigação é feito direto pelo financeiro (PA). 

 

4.3. PREPARAÇÃO DOS PAGAMENTOS DIÁRIOS 

4.3.1. CONSULTA DOS SALDOS BANCÁRIOS 

Diariamente serão consultados os saldos bancários no sistema Totvs com objetivo de ter 
conhecimento se há disponibilidade financeira para realização dos pagamentos naquelas instituições 
financeiras. 

4.3.2. VERIFICAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES A PAGAR DO DIA 

No dia anterior ao dos pagamentos, será gerado o relatório de contas a pagar do dia e conferido com 
os documentos físicos. 

Para os lançamentos que não houver documento físico o departamento contas a pagar irá via e-mail 
cobrar o departamento de entrada para que seja solucionado a demanda. 
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4.3.3. VERIFICAÇÃO DE RECURSOS PARA PAGAMENTO 

Consulta de saldos disponíveis: Após checado os saldos bancários e os valores das obrigações a 
pagar faz-se a comparação de ambos os valores para identificar se há recursos suficientes ou não 
para os pagamentos do dia. 

Caso não haja recursos suficientes, será passada a informação do valor necessário para a 
coordenação de tesouraria, para que a mesmo levante tal recurso. 

 

4.3.4. OBTENÇÃO DE RECURSOS PARA PAGAMENTO 

Para obtenção de recursos serão seguidos na ordem os seguintes passos: 

• Renegociação de prazos e valores com credores; 

• Verificar disponibilidade de recursos financeiros nas outras empresas do grupo para 
transferência; 

• Antecipação de recebíveis com mercado financeiro, respeitando as melhores taxas; 

• Levantamento de linha de crédito. 

Caso não tenha sido possível o levantamento dos recursos necessários, a tesouraria após reunião de 
consenso com diretor financeiro e/ou presidente irá informar o departamento de contas a pagar quais 
os credores a serem pagos no dia de acordo com a prioridade dos negócios. 

 

4.3.4.1. RENEGOCIAÇÃO DE PRAZOS E VALORES COM CREDO RES: Sempre que necessário 
fazer a renegociação com credores o contas a pagar irá sugerir para o Presidente e Diretor financeiro 
quais os pagamentos a ser renegociados. 

Após o retorno o contas a pagar irá contatar os credores para combinar nova data e/ou valor do 
pagamento. Havendo acordo, fará as alterações no sistema contas a pagar 

4.3.4.2. TRANSFERÊNCIA DE RECURSO ENTRE EMPRESAS DO  GRUPO: Após verificada a 
necessidade de transferência de valores entre empresas do grupo, a tesouraria transfere o recurso 
para empresa solicitante, suportada por um contrato de mútuo, onde serão descritas as condições, 
valores e prazo de pagamento. 

4.3.4.3. ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS: Caso seja necessário antecipar recebíveis a tesouraria terá 
que verificar a operação que poderá fazer no dia, após identificado a necessidade buscar parceiros 
que consiga atender a demanda. Preparar arquivo com os títulos a serem antecipados. Montar o 
borderô conforme ANEXO II, com a quantidade de títulos, datas de vencimento dos mesmos, afim de 
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calcular o prazo médio e a taxa de juros da operação de desconto e enviar para a instituição financeira 
até as 14:00 horas. 

A instituição financeira retornará o contrato da operação para ser assinado digitalmente. 

Em seguida, proceder a conferência da taxa do contrato com a taxa do borderô. Estando de acordo, 
assinar até as 15:00 horas o contrato digital da instituição financeira, que fará a transferência do valor 
liquido até as 16:30. 

4.3.4.4. ANTECIPAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO: Entra em contato com operadora da bandeira do 
cartão de crédito, solicitando saber o saldo que há disponível para antecipação, o prazo, a taxa de 
desconto e o valor líquido que será creditado. Após receber as informações, retorna e-mail de 
confirmação e aguarda o crédito. 

Após o crédito, faz a conferência com o e-mail de confirmação ou contrato. 

4.3.4.5. LINHA DE CRÉDITO: As negociações são realizadas sempre que surge uma necessidade, 
sendo as negociações dos contratos feitas pelo diretor financeiro ou tesoureiro junto as instituições 
bancarias e aprovadas pelo diretor financeiro e Presidente. 

 

4.4. LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO 

4.4.1. PAGAMENTO MANUAL 

De posse dos boletos a serem pagos o analista de contas a pagar acessa o sistema para iniciar o 
processo de pagamento. Confere algumas informações sendo: valor, NF, vencimento do boleto com a 
informação do sistema. Estando de acordo, seleciona o título no sistema informando dados bancários, 
valor a ser pago e efetua o agendamento do mesmo, exceto para processos de importação (sistema 
Afill), que irá proceder conforme item 4.7.3. Após liquidação no banco retornará para o analista 
financeiro efetivar a baixa. 

O efetivo pagamento poderá ocorrer de quatro formas:  

 

Boleto DDA  – Pode ser realizado de duas formas, via:  

• Site Bancário:  Em posse dos boletos para pagamento acessar o site do respectivo banco, 
conferir com as informações lançadas no sistema como: fornecedor, data vencimento e valor 
para pagamento, selecionar as obrigações e liquidar o pagamento.  

Varredura de sacado: Neste caso a obrigação já se encontra registrada no site do próprio 
banco dispensando a necessidade do boleto físico, bastando acessar o site bancário e enviar o 
arquivo para o sistema ERP da empresa, e após a conciliação liberar os pagamentos. 
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• Boleto:  Em posse dos boletos para pagamento conferir os títulos com as informações lançadas 
no sistema como: fornecedor, data vencimento e valor para pagamento. Após conferencia 
pagar via leitura de código de barras e baixar manualmente. 

Nota: Caso os dados não estejam de acordo o documento financeiro, o mesmo será devolvido 
para área responsável para devida correção. 

Somente em caso de erro por valor a menor do boleto em relação ao sistema o departamento 
de contas a pagar fará o acerto, concedendo um desconto financeiro da diferença.  

Transferências:  Serão pagas somente as obrigações nesta modalidade conforme descritas na 
premissa. Com os documentos em mãos realizar a conferência no sistema como: fornecedor, data 
vencimento e valor para pagamento bem como verificar se consta dados bancários (banco, agencia, 
conta e CPF ou CNPJ) para efetivação do pagamento. 

Cheque –  Os pagamentos em cheque são tratados de forma excepcional na empresa, só sendo aceito 
em dois casos: 

• Cheque caução – Por exigência dos fornecedores para garantir serviços prestados pelos 
mesmos mais comumente em feiras. 

• Parcelamento de impostos do RS – Por exigência do estado a guia só poderá ser paga no 
Banco Banrisul, pelo fato da empresa não ter conta neste banco é emitido cheque no valor da 
guia e pago na boca do caixa. 

O controle dos cheques e suas compensações será feito pela tesouraria, via sistema Totvs. 

 

4.4.2. PAGAMENTO AUTOMÁTICO 

De posse dos boletos a serem pagos o analista de contas a pagar acessa o sistema para iniciar o 
processo de pagamento. Confere algumas informações sendo: valor, NF, vencimento do boleto com a 
informação do sistema. Estando de acordo, seleciona os títulos que deverão ser pagos no sistema, 
informa os dados bancários que serão debitados e enviados arquivo de remessa para o sistema 
Nexxera até as 11:30, que enviara automaticamente o arquivo para aprovação, para posteriormente ir 
para o banco onde o mesmo será debitado. 

 

4.4.3. PAGAMENTO DÉBITO EM CONTA – INTERNACIONAL  

Sempre que necessário a equipe de despacho solicita via e-mail autorização para realizar débitos em 
conta (LI, DI, AFRMM) onde são informados os valores e a referência do processo em questão. 
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O departamento de contas a pagar terá que disponibilizar o recurso em conta e autorizar via e-mail. 
Após o débito terá que ser enviado o comprovante da despesa para que o departamento de contas a 
pagar efetue as baixas no sistema Afill (importação). 

Nota: Para o segmento de pneus, todas as manhãs a equipe de despacho envia o valor das 
prioridades para registro e liberação no mesmo dia. A autorização do recurso deve ocorrer até as 11:30 
horas. 

Nota: No segmento trading só autorizar mediante confirmação de depósito do cliente, exceto nas 
operações de encomenda, quando o dinheiro será adiantado e realizado o controle pelo sistema Afill. 

 

4.4.4. PAGAMENTOS ATRAVÉS DE FECHAMENTO DE CÂMBIO 

As solicitações serão enviadas pelo departamento de compras internacionais ou equipe de despacho, 
as quais enviarão por e-mail o número do processo e as informações para fechamento do câmbio. 
Documentos a serem enviados em cada modalidade: 

• Fechamentos de cambio antecipado – Fatura e dados bancários. 

• Fechamentos de câmbio à vista – Fatura, BL e dados bancários; 

• Fechamentos de cambio a prazo – Fatura, BL, DI e dados bancários. 

Após recebimento das informações o departamento de tesouraria efetua o fechamento pela ferramenta 
interna Bloomberg, informando valor e modalidade de pagamento. Posteriormente a confirmação do 
fechamento, a tesouraria disponibiliza o recurso na conta do banco onde o fechamento foi realizado e 
envia para o banco os documentos referentes a operação. 

Nota: Para fechamento de câmbio onde os pagamentos ocorrem no mesmo dia (D/0) o departamento 
de contas a pagar deverá receber os respectivos documentos até as 11:30 horas. 

Nota: Após a liquidação do câmbio efetuado através de debito em conta a tesouraria enviará para o 
solicitante o contrato de câmbio e swift, conforme fluxo de fechamento, o que deve ocorrer após as 
17:00 horas. 

4.5. APROVAÇÃO DOS PAGAMENTOS 

Todos os pagamentos automáticos (via Nexxera) antes de envio para banco passarão por aprovação 
conforme tabela de alçada abaixo, que estará respaldada por procuração pública fornecida aos 
responsáveis. O aprovador terá o arquivo a sua disposição entre o horário das 12:00 até 13:30. 

 

Para lotes de pagamentos do dia: 
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• Valor até R$ 300.000,00 – 1 Coordenador do Contas a pagar 

• Valores até R$ 500.000,00 – 2 Coordenadores de Contas a pagar 

• Valores até R$ 700.000,00 – Coordenador do Contas a pagar e Diretor financeiro 

• Valores acima R$ 700.000,00 –  Diretor financeiro e Presidência 

 

O usuário máster será o Diretor financeiro que deverá parametrizar as regras acima descritas, não 
podendo delegar tais funções a nenhum colaborador da empresa. 

O Colaborador que compartilhar sua senha de acesso e aprovação com outro colaborador será 
advertido formalmente, de acordo com o Termo de Responsabilidade pelo uso de Recursos de 
Acessos e Senhas Eletrônicas, conforme ANEXO III. Em caso de Reincidência o mesmo será 
desligado por Justa Causa, e ainda ressarcir por consequência os prejuízos financeiros e patrimoniais 
causados, de acordo com parágrafo 1º do artigo 462 da CLT e Contrato Individual de Trabalho. 

 

4.5.1. ASSINATURA DE CONTRATO DE CÂMBIO 

Para pagamento através de fechamento de câmbio o coordenador de tesouraria será responsável por 
assinar os contratos digitalmente com seu E-CPF, que estará respaldada por procuração pública 
fornecida aos responsáveis. 

4.6. CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTOS DIÁRIOS 

Os pagamentos automáticos precisarão ter a confirmação de que foram efetivados após o seu envio ao 
banco até as 15:00 horas do mesmo dia. Para isto o usuário acessará o sistema do banco confirmando 
e imprimindo os compromissos liquidados. Estes serão impressos e anexados aos boletos para 
posterior arquivo. 

 

4.6.1. PAGAMENTOS INCONSISTENTES 

Detectado a inconsistência do pagamento o mesmo terá que ser realizado no mesmo dia de forma 
manual (ver item 4.4.1). 

 

4.7. BAIXAS DOS PAGAMENTOS APROVADOS DIÁRIOS 

4.7.1. PAGAMENTO AUTOMÁTICO – NEXXERA 
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No dia útil subsequente ao do envio dos pagamentos, o banco envia um arquivo retorno onde consta 
quais boletos foram pagos e baixados ou se houveram inconsistência na quitação do mesmo. Este 
arquivo de retorno fará automaticamente as baixas no sistema Totvs, ficando disponíveis para 
conciliação. 

 

4.7.2. PAGAMENTO MANUAL – TOTVS 

As baixas dos pagamentos ocorrerão conforme mencionado no item 4.4.1 

Para acordos de pagamento via transferência quando já havia a obrigação de pagamento via boleto, 
além da baixa é necessária a solicitação junto ao fornecedor para a sustação do boleto. Sendo 
necessário o envio da confirmação da sustação. 

Após confirmação recebida do fornecedor fica o departamento de contas a pagar responsável pela 
conferência da baixa do boleto junto ao seu DDA. 

 

4.7.3. PAGAMENTO MANUAL – AFFIL 

A baixa será feita no sistema Totvs no módulo de contas a pagar momentos antes do pagamento. Em 
posse do boleto o auxiliar financeiro confere o valor por tipo de despesa e efetua a baixa conforme 
dados da nota fiscal. 

 

4.7.4. PAGAMENTO DÉBITO EM CONTA – INTERNACIONAL  

Após débitos efetuados e recebimento do extrato de registro da DI ou taxa da marinha mercante 
(AFRMM), o auxiliar financeiro acessa o sistema Afill conferindo as despesas lançadas com os valores 
do extrato, gera obrigações a pagar e efetua as baixas manualmente no sistema Totvs – modulo a 
pagar. 

 

4.7.5. FECHAMENTO DE CÂMBIO – AFILL 

De posse do contrato de câmbio o analista da tesouraria acessa o sistema Afill para iniciar o processo 
de baixa. Consulta o processo informado e confere algumas informações sendo: valor, moeda. 
Estando de acordo, seleciona a parcela no sistema e informa os dados bancários, número do contrato 
e taxa cambial. 

• Câmbio a PRAZO e a VISTA:  Para câmbios a prazo e a vista é necessário efetuar a baixa pelo 
número do controle do processo de importação, fornecido pelo solicitante. 
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• Câmbio ANTECIPADO:  Para câmbios antecipados é necessário efetuar a baixa pelo número 
do pedido do processo de importação, fornecido pelo solicitante. 

• Câmbio ANTECIPADO (Depósito Caução): Fazer PA no modulo funções a pagar para o 
Exportador. 

 

4.8. OUTRAS MODALIDADES DE PAGAMENTOS 

4.8.1. CARTÕES DE CRÉDITO 

4.8.1.1. REGRAS DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO 

Os cartões de credito para utilização de compras deverão obrigatoriamente estar em nome de algum 
representante estatutário da empresa e terão seu acesso restrito, estando liberados somente para o 
comprador de materiais de uso e consumo. O valor limite para compras mensais no cartão de credito 
será de 10.000.00 (dez mil reais) mensais. Qualquer valor adicional a este deverá ser solicitado 
aprovação ao diretor financeiro. 

Só serão permitidas compras no cartão de credito das compras de produtos para utilização a serviço 
da empresa mediante pedido de compra, para o grupo de matérias abaixo especificado:  

• Eletroeletrônico (exceto celular), eletrodomésticos e pequenas peças para reparos 
emergenciais. 

Preferencialmente estas compras devem ser feitas via e-commerce. 

 

4.8.1.2. PAGAMENTO DE FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO 

Após recebimento da fatura do cartão de credito o departamento de contas a pagar entrega uma cópia 
para o comprador identificar as compras e anexar as notas fiscais.  

O comprador informará o segmento e centro de custo de cada despesa para o departamento de 
documento de entrada possa efetuar o lançamento.  

Após do debito automático da fatura a conta a pagar realizara a baixa no ERP da empresa. 

 

4.8.2. PAGAMENTO EM ESPÉCIE 

Serão permitidos pagamentos em espécie para as seguintes situações: 

• Adiantamento de viagem a serviço da empresa; 
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• Coffee break em reuniões ou comemorações da empresa; 

• Despesas da presidência; 

• Despesas cartoriais e com correspondências; 

• Pequenas compras até R$ 50,00 da empresa. 

Os valores em espécie são controlados via fundo de reserva (caixinha), da seguinte forma: 

• Adiantamento dos valores:  Serão concedidos mediante o vale adiantamento (ANEXO IV) 
devidamente autorizado pelo gestor do solicitante, entregue ao departamento de viagens e 
repassado por este ao contas a pagar, que criará uma PA no sistema em nome do solicitante.  

Os valores superiores a R$ 500,00 deverão ser reservados com antecedência de no mínimo 3 
dias uteis.  

• Prestação de contas:  Após o departamento de viagens conferir a prestação de contas e 
repassar ao departamento de documento de entrada para digitação será feita a compensação 
do adiantamento pelo o departamento de contas a pagar. 

Apenas as prestações de contas cartoriais e com correspondências deverão ser feitas 
diretamente com o financeiro.  

A prestação de contas dos adiantamentos em espécie deverá ocorrer em até 24 horas após a 
retirada do recurso. 

Para os adiantamentos de viagens a prestação de conta deverá ser feita em até 72 horas após 
o retorno da mesma.  

Nota: Caso seja excedido o prazo de prestação de contas em uma semana após o prazo 
estabelecido, o funcionário será advertido formalmente, podendo vir a ser desligado em caso de 
novas ocorrências. Em hipótese alguma será concedido novo adiantamento para funcionários 
com pendências de adiantamentos recebidos e que não realizaram contraprestação no prazo 
estabelecido. Sem a contraprestação, os débitos serão descontados automaticamente na 
próxima folha de pagamento ou em Liquidação de Rescisão Contratual, conforme prevê o artigo 
462 da CLT. 

 

4.8.2. COMPENSAÇÃO ENTRE CARTEIRAS (Á PAGAR X Á REC EBER) 

Para pagamento de fornecedores/ prestadores de serviço que tenham valores a receber da empresa é 
possível fazer pagamento através de encontro das contas a receber x a pagar do mesmo. 

Para isto, o credor precisa antes enviar uma carta de autorização, conforme ANEXO V. 
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Então, o contas a receber irá solicitar a compensação de determinado valor informando: CNPJ, Nº do 
título, valor e e-mail do devedor/credor autorizando a compensação do valor a receber com o valor a 
pagar. 

O departamento de contas a pagar de posse das informações irá proceder com a devida 
compensação, passando a confirmação no e-mail solicitado. 

 

4.9. PAGAMENTOS ANTECIPADOS A FORNECEDORES (PA) 

4.9.1. CRIAÇÃO DO PAGAMENTO ANTECIPADO 

Sempre que houver a necessidade da realização de um pagamento onde não haja um documento 
fiscal dando suporte a tal operação, deverá ser criada no sistema a figura do pagamento antecipado.  

Nota: Para a criação do pagamento antecipado é necessário que haja a autorização prévia do 
coordenador no sistema Totvs. 

Os pagamentos antecipados só serão aceitos nos seguintes casos: 

• Feiras: 

o Taxas obrigatórias: Refere-se a taxas de alvará entre outras para funcionamento do 
stand. 

o Organização do Evento: Pagamento para empresa que organizara todo o evento, devido 
a terem o valor gasto apenas após ao final dos serviços. 

 

Nota: Montagem stand - A empresa que montará o stand, devido a terem o valor gasto 
somente após a finalização dos serviços. 

• Deposito Caução (Câmbios): 

o Exigência do exportador para dar início ao processo de venda. 

• Pagamentos de processos de importação (Sem registro  da DI): 

o Pagamentos de mercadoria aguardando nacionalização 

• Benefícios: 

o Cartão alimentação, vale combustível, vale transporte. 
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4.9.2. COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO ANTECIPADO 

As obrigações pagas antecipadamente deverão ser compensadas no máximo em 30 dias. O solicitante 
da compra ou serviço deverá ao receber do fornecedor o documento fiscal referente a uma 
antecipação de pagamento informar via e-mail os departamentos de documento de entrada e contas a 
pagar.  Após a digitação do documento fiscal, o departamento de documento de entrada responde o e-
mail copiando a todos. 

Após isto, o departamento de contas a pagar deverá realizar a compensação no sistema, relacionando 
o pagamento antecipado com o documento fiscal lançado. 

Nota: Para pagamento antecipados para eventos relacionados a feiras e pagamentos referente ao 
processo de importação o prazo estipulado para compensação é no máximo de 180 dias. 

 

4.10. CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 

4.10.1. CONCILIAÇÃO MANUAL 

No dia posterior dos pagamentos o auxiliar financeiro (que não efetue pagamentos) em posse dos 
extratos bancários e dos documentos pagos inicia o processo de conciliação. 

Acessa o sistema ERP (totvs) e confere cada uma das entradas e saídas do sistema com os créditos e 
débitos do extrato bancário, selecionando e fazenda a conciliação de cada lançamento que estiver 
correto. 

 

4.10.2. CONCILIAÇÃO AUTOMÁTICA 

O auxiliar financeiro irá diariamente fazer a importação do arquivo do extrato bancário e executar a 
rotina de conciliação automática com o sistema ERP (Totvs).  

Nota: Quaisquer divergências deverão ser apuradas imediatamente e repassadas ao setor 
responsável para fazer o devido ajuste. 

 

4.11. FECHAMENTO DE CAIXA DIÁRIO  

Feita a conciliação, será checado os saldos bancários do sistema ERP (totvs) contra os saldos 
bancários. 

Na primeira hora do dia posterior será realizada nova conferencia e se for necessário serão realizados 
os ajustes das tarifas, juros e aplicações do dia anterior. 
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4.12. ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS 

Semanalmente a documentação dos pagamentos realizados diariamente é separada e colocada em 
caixas numeradas. Estas caixas são enviadas para o arquivo morto da empresa, sendo controladas 
através de uma planilha. 

 

5. INDICADORES DE PERFORMANCE  

• Percentual de pagamentos fora da programação (7 dias); 

• Valores das tarifas bancárias; 

• Valores de juros pagos a fornecedores; 

• Valores perdidos de fechamento de câmbio; 

• Quantidade de títulos protestados; 

• Número de não conformidades em auditorias. 
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6. ANEXOS 

6.1. ANEXO I – MODELO DE TERMO DE CESSÃO  

 

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE CREDITO 

 

Pelo presente instrumento particular, de um lado, como CEDENTE XXXXXXxXXXXX, inscrita no CNPJ 

sob o N°  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, com endereço na rua XXXXxxxxxxxxxxXXXXXXX, e de outro lado, 

como CESSIONÀRIO, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, inscrita no CNPJ xxxxxxxxx, com endereço na rua 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ajustam entre si cessão de credito segundo as clausulas que seguem:  

CLÁUSULA PRIMEIRA:  este contrato, tem como OBJETO de credito e a obrigação decorrente deste, 

decorrente da relação comercial transacionada com a empresa devedora 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, com sede na cidade de XXXXXXXXXXXXXX inscrita no CNPJ 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

CLÁUSULA SEGUNDA:  O Credito mencionado na clausula anterior, totaliza o  montante de R$: 

xxxxxx ( xxx). Decorrente do contrato de prestação de serviço realizado entre a empresa Devedora e a 

CEDENTE.  

CLÁUSULA TERCEIRA:  A Transferência de credito envolve tanto o principal supracitado quanto os 

acessórios, multas e juros moratórios. 

CLÁUSULA QUARTA:  A CEDENTE  declara ter recebido do CESSIONARIO o total descrito relativo 

ao credito supracitado, dando quitação ficando dessa forma satisfeita a relação contratual, não 

discutindo futuramente à presente cessão; 

E por estarem justas e acertadas as partes assinam o presente instrumento, em duas vias de igual 

teor. 

Itajai / SC xxxx de xxxxx de xxxx 

 

__________________                                                             __________________ 

       CEDENTE                                                                             CESSIONÁRIO 

Testemunhas: 

__________________                                                             __________________ 

CPF                                                                                           CPF 
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6.2. ANEXO II – MODELO DE ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS   
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6.3. ANEXO III – TERMO DE RESPONSABILIDADE 

Termo de Responsabilidade – Grupo LEVEL 

Através do presente instrumento de responsabilidade a GRUPO LEVEL , situada no endereço ROD.ANTONIO HEIL KM 01, CEP: 88.316-

001 – na cidade de ITAJAÍ-SCdenominada EMPRESA / CONTRATANTE ; resolve dar por empréstimo no regime de comodato (Art. 579 
do Código Civil) os acessos ou equipamentos e senhas descritos neste documento nas cláusulas a seguir: 

1 - Denomina-se USUÁRIO a pessoa que faz parte do quadro de colaboradores do Grupo Level, CONTRATADO no regime CLT ou 

PRESTADORES DE SERVIÇO com contrato em vigor e com autorização prévia da Diretoria. 
 

2- Fica vedado ao USUÁRIO compartilhar seus equipamentos e senhas de acesso, devendo-os manter em caráter de estrita confidencialidade, 

sigilo e conservação, comprometendo-se, outrossim, a não revelar, reproduzir, utilizar, dar conhecimento ou emprestar em hipótese alguma a 

terceiros e outro colaborador. Caso desrespeitadas as obrigações constantes no presente termo, ocorrerá a imediata rescisão do contrato de 
trabalho, sendo o colaborador desligado por Justa Causa, bem como ficará sujeito a aplicação das penalidades cabíveis e deveráressarcir por 

consequência os prejuízos financeiros e patrimoniais causados, de acordo com parágrafo 1º do artigo 462 da CLT e Contrato Individual de 
Trabalho, ao GRUPO LEVEL e ou terceiros. 

 

3- As obrigações de sigilo e confidencialidade previstas acima o vincularão durante todo o período em que prestar serviços junto ao Grupo 
Level e continuarão na hipótese de seu término, independentemente do motivo que venha a ocorrer. 

4- O USUÁRIO tem a obrigação de manter todo o equipamento recebido sempre em condições de funcionamento iguais às que recebeu no ato 
da assinatura deste documento, sendo responsável pelo uso e conservação. (Art. 582 do Código Civil) 

5- O equipamento e as senhas fornecidos deverão ser utilizados ÚNICA e EXCLUSIVAMENTE a serviço da empresa, comprometendo-se o 
USUÁRIO a não conceder empréstimo ou confiar a outrem. 

6- O USUÁRIO através deste instrumento fica ciente que a CONTRATANTE é a proprietária dos equipamentos e senhas disponibilizados e 

controla os serviços de Tecnologia da Informação, bem como os dados armazenados nos serviços do Grupo. O uso desses serviços é registrado 
e analisado de maneira regular, na qual são monitorados para verificar a correta utilização de todos os recursos, para garantir a qualidade das 
operações, bem como a segurança dos empregados e do próprio Grupo. 

7 - Quando da utilização de recursos disponíveis em dispositivos móveis e equipamentos eletrônicos o USUÁRIO está proibido de transmitir 
ou armazenar informações ameaçadoras, obscenas, perturbadoras, bem como informações que venham de alguma forma a caluniar, injuriar e 

ou difamar  a CONTRATANTE, seus colaboradores e terceiros, violar a privacidade de outros usuários; transmitir e ou armazenar 
informações privadas de forma que resulte e ou configure perda de tempo no trabalho; transmitir deliberadamente códigos maliciosos ou vírus 
no computador. 

8- É proibido ao USUÁRIO; INSTALAR OU DESINSTALAR qualquer tipo de aplicativo ou software, dar reparo ou mandar consertar sem a 
prévia autorização por escrito do setor de TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO da EMPRESA, bem como divulgar quaisquer informações ou 
dados que venha a obter da prestação do serviço junto a CONTRATANTE. 

9- SINISTROS: Em caso de perda, extravio, roubo, quebra ou danos ocorridos no equipamento o mesmo deve ser comunicado à EMPRESA, a 
qual passará instruções de recolhimento ou de envio para reparo. 

10- O USUÁRIO fica ciente que, se identificado danos ou defeitos que caracterizem má fé ou mau uso do equipamento, inclusive extravio, 

perda ou quebra, os valores do conserto ou reposição do mesmo ficará a cargo do USUÁRIO que autoriza à EMPRESA a executar o desconto 
em folha de pagamento ou em valores devidos. 
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11-  ACESSÓRIOS, todos os acessórios, embalagens, carregadores, fones de ouvido, capa, película cartão de memória e chip, entregues 
juntamente com o equipamento devem ser mantidos até a solicitação de devolução do mesmo QUE PODERÁ SER Á QUALQUER 
MOMENTO, para tanto não deverá haver arquivos particulares no mesmo. 

12-  Em caso de dúvidas, problemas ou defeitos, os mesmos devem ser registrados e informados de imediato ao Departamento de Tecnologia 
da Informação e seu Gestor Imediato da CONTRATANTE. 

13- A CONTRATANTE, declara que é proprietária do equipamento, senhas e/ou licenças objeto deste instrumento, e dá ao USUÁRIO em 
regime de comodato o equipamento ou acesso indicado abaixo. 

14- A CONTRATANTE, fica autorizada a descontar da remuneração ou de quaisquer outros direitos de natureza trabalhista do USUÁRIO, 
qualquer prejuízo ou dano causado ao seu patrimônio, por culpa ou dolo, inclusive advindos de extravio, perda, quebra de equipamentos e 
ferramentas de trabalho. 

DECLARAÇÃO 

Declaro que recebi a(s) senha(s) de acesso e o(s) equipamento(s) conforme citado acima, em perfeito estado de funcionamento e 

assumo total responsabilidade pelo sigilo e confidencialidade das senhas e pela conservação, dano(s) ou extravio que por ventura venha a 
acontecer com o(s) equipamento(s). Declaro ainda que me responsabilizo em devolver o equipamento em questão quando me for solicitado 
ou quando do término ou rescisão do Contrato de Trabalho. 

 

Fabricante Modelo IMEI 

   

 

Itajai/SC, ___ de _______________ de _______. 

 

_______________________________________________ 

Nome: 

CPF: 
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Termo de Devolução 

 

Pelo presente Termo de Devolução, o USUÁRIO Sr.(a) ___________________________________, declara que devolveu o(s) equipamento(s) e 
acessórios acima especificados, nas mesmas condições que os recebeu. 

A EMPRESA, declara que recebeu os equipamentos em devolução, nas mesmas condições de empréstimo. 

 

Observações:Observações:Observações:Observações:    

    

Data de Devolução  

 

 
 

Assinatura do UsuárioAssinatura do UsuárioAssinatura do UsuárioAssinatura do Usuário Assinatura/Carimbo do Resposável Assinatura/Carimbo do Resposável Assinatura/Carimbo do Resposável Assinatura/Carimbo do Resposável 
EmpresaEmpresaEmpresaEmpresa 
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6.4. ANEXO IV – MODELO DE SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMEN TO 
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6.5. ANEXO V – CARTA DE AUTORIZAÇÃO PARA COMPENSAÇÃ O ENTRE CARTEIRAS 

 

(EM CONSTRUÇÃO) 
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7. FLUXOGRAMAS DO PROCESSO 

7.1. PROCESSO DE PAGAMENTO DO AFILL – TRADING 
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7.2. PROCESSO DE PAGAMENTOS – FECHAMENTO DE CÂMBIO 
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7.3. PROCESSO DE PAGAMENTOS GERAIS 
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8. APROVADORES 

 

 

 

___________________________________ 

Eliane Levandoski Ropelatto 

(Coordenadora de Contas a Pagar) 

 

 

___________________________________ 

Fernanda Santangelo Monteiro 

(Coordenadora de Contas a Pagar) 

 

 

___________________________________ 

Jorge L. Felisberto 

(Diretor Financeiro) 

 

 

___________________________________ 

Humberto Gabriel Cantu 

(Presidente) 
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