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Pré-requisitos : FIS Implantada, Folha do Mês Finalizada 

Passo 1 – Implantação da FIS 

 FIS Significa Ficha de Implantação de Serviços, e nela podemos 

inserir de forma bem objetiva os dados do serviço implantado (Contrato) e 

pontos de interesse que podemos monitorar posteriormente, em uma rotina 

automatizada que chamamos CDC. 

 Na FIS, temos os dados básicos do novo contrato, nome , endereço, 

telefone, vigência, NPC, objeto, etc. E também temos as planilhas referentes 

aquela FIS, com dados em planilha e que podemos monitorar, como salário, 

hora extra, vale transporte, vale refeição e etc... 



Implantando a FIS 

No SIG, localize a opção abaixo 

Sempre utilize a FIS II, observe que existe um FIS, mais antiga que existe 

para efeito de compatibilidade com clientes antigos. 



E temos uma FIS de exemplo 

 Observe os pontos marcados. Entre a sua empresa e digite o número 

do novo Contrato, ou de um contrato existente (No exemplo 004001) que nos 

remete ao 1º contrato do cliente de número 004 (Leia 004.001). Sempre com 6 

dígitos para identificar. 



Como sabe no GEO temos até 4 blocos de 3 número identificando nosso cliente e suas 

dependências. Veja no exemplo abaixo: 

030 – Banco do Brasil 

030.001 – Banco do Brasil – Contrato capital 

030.002 – Banco do Brasil – Contrato Interior 

Obs. Normalmente todas as dependências de cada contrato tem o mesmo CNPJ 

A partir do contrato (FIS), podemos cadastrar Locações, Ex: 

030.001.001 - – Banco do Brasil – Contrato capital – Agencia centro 

030.001.002 - – Banco do Brasil – Contrato capital – Agencia Praia 

O exemplo acima identifica as Locações e será usada pela folha de pagamento para agrupar 

os funcionários em seus endereços de trabalho 

Finalmente o ultimo dos 4 blocos, refere-se aos Postos de Trabalho, que são divisões ou 

setores dentro de uma locação. Em um exemplo de vigilantes teríamos 

030.001.001.001 - – Banco do Brasil – Contrato capital – Agencia centro – Guarita Lateral 

030.001.001.002 - – Banco do Brasil – Contrato capital – Agencia centro – Guarita da Frente. 

Em um exemplo de Funcionários administrativos 

030.001.001.001 - – Banco do Brasil – Contrato capital – Agencia centro – Telefonistas 

030.001.001.002 - – Banco do Brasil – Contrato capital – Agencia centro – Zeladores 

Em um Exemplo de Setores 

030.001.001.001 - – Banco do Brasil – Contrato capital – Agencia centro – Dep. Pessoal 

030.001.001.002 - – Banco do Brasil – Contrato capital – Agencia centro – Financeiro 

Resumindo, Cliente, Contrato, Locação, Posto.  

Para o Financeiro (SIF) e Comercial (SIG) utilizamos os 6 dígitos (cliente e Contrato) para o 

SIP utilizamos os 9 dígitos (locação) e finalmente para o Operacional usamos toda a divisão 

de 12 dígitos (postos). 



Voltando ao exemplo da FIS, Vemos os dados do Contrato. 

Mais abaixo temos algumas informações importantes de controle, Início e Fim 

daquela FIS, Objeto do contrato, etc. 

E o controle das Ocorrências deste Contrato. 



Aonde 00 Indica a POSIÇÂO ATUAL do contrato ou última posição. Esta posição é 

calculada com base na Ultima alteração feita na FIS 

Movimentando a seta a direita , ao lado do campo “00” , vemos a FIS “01” 

Esta é criada também automaticamente, quando se cria um novo contrato, e vem a 

expressar a “Implantação” do mesmo, a sua 1ª posição. 



 Assim toda FIS deve possuir obrigatoriamente uma 00 e uma 01. 

Opcionalmente ela pode ( e normalmente terá) mais alterações ao longo de sua 

vida, que são expressas nas FIS 02,03,04.... que também chamamos de FOS 

(Ficha de ocorrência do contrato). Veja o exemplo abaixo uma FIS 02, 

exemplificando uma renovação de contrato. 

A partir da 01, as ocorrências das FIS tem um tipo que podem ser: 

Ampliação, Redução, Alteração, Rescisão, Revisão, Renovação (veja na 

figura acima). 



  

Os botões ao lado criam FIS, apagam e editam.  

O pequeno cadeado a direita é um controle de acesso aos botões através de 

senha, o que é opcional. 

Recapitulando, cada Contrato ganho em sua empresa, deverá ser inserido a 

através da rotina FIS, onde a mesma possuía todas as ferramentas para a 

tarefa e seu controle. Cada FIS por sua vez, possui uma posição atual (FIS 00) 

e uma implantação (FIS 01). Podendo possuir também ocorrências em sua vida 

(FIS 02,03,04....) 



Ao concluir a digitação dos Dados, Salve toda a operação no botão salvar 

superior. 

 Observe, ao lado destes os botões de edição do Contrato, de modo 

global, com edição e deleção. Use estes com atenção. 

 Ao concluir, o seu financeiro FIS já é atualizado com este novo contrato, 

e já pode especificar o “mapa de faturamento” para o mesmo, com o layout da 

NF e descrição do serviço faturado mensalmente (assunto para outro tópico). Os 

outros módulos já poderão trabalhar com o novo contrato, criando as locações e 

dependências necessárias. 



Passo 2 – Criando as Planilhas de sua FIS 

Para Alcançar um nível de controle avançado, bem como o desejado CDC, 

devemos inserir mais informações de Controle, de uma forma mais técnica, de 

modo que o sistema consiga entender, e monitorar de forma prática estas 

informações, que é o objetivo do CDC. Como fazemos isto? Da mesma forma 

que é demonstrada o contrato ao seu cliente, na forma de planilhas de cálculo.  

Veja: 

Observe as ABAS de sua FIS, em amarelo, escolha a aba Planilha de Custo. 



Vamos examinar cada item, 1º os botões de controle e edição. 

 Na ordem da esquerda para a direita vemos: 

Controle da FIS, mostrando que estamos na FIS 01, de implantação. 

 A caixa circulada em azul indicando uma 1ª planilha deste serviço, no 

exemplo um posto 24hrs. Lembrando que todos os valores mostrados no exemplo 

são para efeito didático, com valores irreais e simplificados, apenas para facilitar o 

treinamento. Cada FIS deve ser feita através das diretrizes de sua administração, 

pois são todas configuráveis como pode ver. 



Ao lado dois pequenos botões: 

O 1º é para inserir novas planilhas a esta FIS (Podem ser inseridas varias 

planilhas com serviços distintos, de acordo com o contrato fechado) O 2º botão 

é para apagar a planilha. 



Ao lado, você insere a quantidade de Postos e a quantidade de Funcionários em 

cada Posto, que será um multiplicador para a planilha que será criada abaixo. 

Abaixo vemos uma planilha montada 

No quadro inferior (2) clicando no botão novo você insere uma “linha” na 

planilha, no exemplo acima foram criadas 8 linhas para expressar o serviço. O 

botão “testar” calcula os campos, exatamente como se faz com uma planilha em 

Excel.  Para entender vamos analisar algumas linhas acima. 



Linha SALARIO (01) 

Observe a 1ª seta indicando a coluna com sua linha numerada. 



A 2ª seta indica a Coluna A, a 3ª seta a Coluna B, e finalmente a coluna C que é 

o resultado dos cálculos feito com A e B, como nas planilhas Excel conhecidas. 

No quadrado vermelho a direita, vemos a FORMULA que faz tudo acontecer, 

observe que temos A01 x B01, indicando que queremos multiplicar a Coluna A 

Linha 01, onde coloquei o valor do salario de um funcionário, x a coluna B Linha 

01, onde coloquei a Quantidade de funcionários naquele serviço, a conta assim, 

feita em C expressa o “salario pago aos funcionários”. 

Intuitivamente, vemos nas outras linhas abaixo mais exemplos e com um pouco 

de treinamento e dedicação você consegue inserir a planilha vendida ao seu 

cliente. 

Os operadores possíveis são 

+ Somar 

- Diminuir 

/ Dividir 

* Multiplicar 

% Percentual (Divide a conta por 100). 



As pequenas colunas entre A e B, podem ser usadas para referencias à coluna, 

veja. 

Use R$, H (homens), HR como desejar. Somente o % faz a conta dividir por 100. 

  

Continuando, nem todas as linhas de uma planilha poderão ser monitoradas, 

mas as mais importantes sim. Devemos finalmente indicar ao SIG quais linhas 

queremos monitorar e o que significam aquelas linhas para o processo. Como 

fazer? 



Veja acima. Clique na linha e escolha na caixa abaixo qual item se refere aquela 

linha, dentre as opções possíveis de monitoramento. Ao escolher o texto é 

inserido na linha amarela, indicando que esta linha poderá ser monitorada pelo 

CDC 



Este monitoramento será realizado da seguinte forma: 

 Ao configurar como mostrado acima, temos um valor de referencia 

SALARIO deste contrato de R$ 1.000,00. O CDC irá assim, procurar 

mensalmente informações no sistema e monitorar este teto apresentado, e irá 

gerar um alarme quando o mesmo ultrapassar o definido, no exemplo R$ 

1.000,00. Para a tarefa acima, ao identificarmos o processo de SALARIOS, o 

SIG sabe que deve procurar esta informação na folha de pagamento (SIP) 

dentro dos dados para este contrato 004.001 na empresa UVC, em um 

determinado mês. 

 Isto é o que o CDC Faz. Mas para isto precisamos de mais algumas 

configurações. 



Passo 2 – Configurando o CDC 

 Uma vez concluída estas configurações, todo o processo é 

automatizado mensalmente, até que algo seja modificado no contrato, aonde 

será criada uma nova FIS (exemplo 02) e inserida a nova posição (exemplo o 

salario aumentou para R$ 520,00).  

 Ao Salvar, toda a posição é transferida a FIS 00, que expressa a 

“Posição Atual”, utilizada novamente no CDC. Feche a FIS e abra a Rotina do 

CDC. Vamos usar a FIS de exemplo para o calculo, com algumas alterações 

para facilitar o resultado, conforme FIS abaixo. 



FIS 00 para o exemplo do CDC 

Observe a existência de FIS II e CDC II, são estes que escolhemos, pois 

existem versões mais antigas destas rotinas por questão de compatibilidade 

com clientes. 



Veja a tela abaixo: 

Vamos conhecer os detalhes. Entre a Empresa, e o mês que queremos 

monitorar. No exemplo a nossa empresa demonstração UVC e o mês Janeiro 

de 2011 



Clique em Carregar e observamos o nosso cliente 004001 aparecer na tela. Se 

não aparecer como o mostrado, leia todo este tutorial que teremos mais pontos a 

configurar antes de conseguir o CDC. 

Aqui já podemos verificar o resultado desejado, com o CDC do cliente 004001 

calculado mostrando informações interessantes capturadas diretamente dos 

outros módulos do sistema, no caso o SIP.  

Observe na coluna “Contrato” o valor de R$ 10.000,00 estipulado pela FIS 00, e 

ao lado o “Movimento” capturado da folha (SIP) mostrando que foram gastos em 

salários R$ 11.637,00 

Ao lado mostramos o desvio, de R$ 1.637,60 que representa 16,38% no 

processo . Ao lado do desvio, vemos a coluna “gatilho”, que é um limite % para 

permitir pequenos desvios aceitáveis, como acréscimos pelo dia 31 de cada mês, 

entre outros. 

As próximas linhas mostram desvios positivos no CDC, ou seja, dentro dos 

limites impostos pela FIS, para que este contrato tenha o desempenho esperado. 

A Folha deste cliente deverá então ser verificada a procura de explicações para 

que possa ser liberada. 
Veja nas observações inferiores da tela, que o operador já identificou a causa do 

salario alto, e deixa gravado para a apreciação do diretor, que a partir da 

explicação poderá liberar a folha. 

Com isso o proposito do CDC é cumprido com sucesso, uma ferramenta de 

auditoria e monitoramento totalmente automatizada. 



Para que tudo funcione corretamente no CDC, precisamos configura-lo 

corretamente. Vamos lá: 

Localize o botão de configurar o CDC. 



Observe o quadro na tela anterior. Nele você configura as informações que deseja monitorar, o limite em 

% de erro aceitável, e as verbas que o sistema deverá buscar no SIP para completar sua tarefa. 

Veja o 1º quadro Azul, ele tem 5 colunas . Use o Botão NOVO para incluir novos itens 

Coluna Ord = Ordem que eu desejo ver os Itens 

Coluna referencia = Nome do item monitorado 

Coluna Limite =Limite percentual de erro aceitável, entre o que vem do Contrato (FIS) e o que ele recebe 

da folha (SIP). Em % 

Coluna FI/DP/OP/ES/TR – Áreas de Interesse FI = Financeiro, Dep. Pessoal, Operacional, Estoque , 

Transportes. Esta coluna não influencia no calculo. É somente informativa 

Verbas SIP = Coluna mais importante para o calculo correto, aqui você informa as verbas que devem ser 

capturadas da Folha para compor o seu calculo. 

Cada Informação calculada na Folha de Pagamento é expressa em VERBAS e cada uma delas tem um 

código único. Exemplo  

Salario = Verba 101 

Hora Extra = Verba 150 

Faltas = Verba 201 

As Verbas de 100 a 199 são verbas vantagens. De 200 a 299 são descontos. Verbas de 300 a 399 são 

usadas para rescisões. As verbas de 900 a 999 são verbas especiais, chamadas BASES DE CACULO, e 

podem trazem cálculos completos. Exemplo 917 = Base de Calculo do INSS 

Cada Funcionário recebe a cada mês varias destas verbas na folha, que traduz tudo que ele recebe no 

seu Contracheque. 

Para mais informações peça orientação sobre o assunto ao seu DP e uma listagem das verbas para 

conhecimento. 

No exemplo acima vemos que para monitorar SALARIOS eu preciso capturar duas verbas, a 101 (salario) 

e a 103 (salario nas férias). 

O que o CDC vai fazer? Soma todas as verbas 101 e 103 que foram calculadas para o cliente 004001, ou 

seja, das locações 004.001.001 a 004.001.999 ( a folha calcula por locação), no mês solicitado (No 

exemplo 01/2011) 

O resultado deste calculo para 01/2011 foi R$ 11.637,60 como vimos no exemplo.  



 Comparou com a FIS, campo Salario R$ 10.000,00 e temos o resultado. 

Fácil? Só mais uma configuração. O 2º quadro Azul acima, na parte inferior. Ele 

fala das Folhas que devem ser observadas no SIP. O que a ser isso? 

A cada mês o SIP pode calcular até 9 Folhas de pagamento , sendo elas 

1-Folha Mensal (Folha Principal, que soma folha normal, férias e rescisão do 

mês) 

2-Adiantamento do 13º Salario 

3-13º Salario Final 

4-Adiantamente de Salário (quinzenas) 

5-Complementar (outras Folhas) 

6-Complementar (outras Folhas) 

7-Complementar (outras Folhas) 

8-Complementar (outras Folhas) 

9-Complementar (outras Folhas) 

 Assim as informações que deseja podem estar em mais de uma folha. 

Informe no campo, quais as folhas que devem ser observadas. No exemplo, 

somente a Folha 1. Com isso concluímos tudo o que precisa para calcular o CDC 

e manter a empresa dentro do estipulado para cada cliente, de uma forma bem 

resumida e prática , excelente para fechamento de folhas e analise de contratos. 

  



A impressão do CDC deverá ser entregue ao diretor responsável após os 

cálculos de folha e antes do pagamentos das mesmas. Um exemplo da 

impressão do CDC. 



Como Guardar Planilhas FIS para que possam ser reutilizadas 

Como vai observar no uso desta ferramenta, a parte mais trabalhosa é criar 

as planilhas que serão utilizadas na FIS de cada contrato de sua empresa. 

Veja imagem abaixo 



  

Não seria interessante ao montar uma planilha como a acima nós podermos 

guarda-la para utilizar em outros contratos? Nós podemos sim. Encontre a Opção 

abaixo no seu SIG 

Esta rotina ensina uma ferramenta 

anterior a FIS, que são as 

“propostas” as veremos em outro 

tutorial. Daqui o que queremos são 

as planilhas, que são comuns as 

duas opções. Clique na opção da 

seta vermelha 



 Na tela que se segue vemos a 1ª planilha, coincidentemente a que usei 

no nosso exemplo.  

 Na realidade, todo o processo que você fez para repetir o exemplo, eu 

simplesmente capturei de uma planilha que já estava feita antes! 

Clique em Novo e preencha os campos 

como mostra o exemplo. Veja os botões 

NOVOS e EXCLUIR, bem como o de 

navegação... Ao concluir clique no botão 

Planilha 



 O que vemos é uma tela idêntica a usada na FIS. Só que aqui nós 

vamos “guardar” as planilhas que poderão ser utilizadas em várias FIS e 

Contratos, repetidamente. Só teremos o trabalho uma única vez. O processo de 

edição é o mesmo já mostrado. 

 Estas Planilhas, chamamos de Planilha Padrão. 



 Ao montar a FIS você pode capturar planilhas já usadas de duas formas: 

Capturando as Planilhas padrão ou capturando Planilhas usadas em outras FIS. 

Veja abaixo... 

 Voltando a FIS, clique em editar a FIS, observe que nunca devemos 

editar a FIS 00, ela é preenchida automaticamente. Somente a partir da FIS 01 

podemos editar. Veja o errado: 



Agora a FIS correta, botões liberados: 

Clique no pequeno botão a 

esquerda “Nova planilha”. 



Escolha em Inserir uma Planilha Padrão ou uma já utilizada em outras FIS 

 Vamos Inserir mais um serviço em nosso contrato, um posto 12 horas, que 

vai se somar ao 1º serviço feito. 



 Na tela anterior mostra que agora temos 2 serviços no contrato 

004.001. É importante uma dica: Ao capturar a planilha padrão, você poderá 

alterar livremente suas linhas, que a planilha original permanece intacta. 

Assim ela é copiada e agregada ao contrato, podendo ser manipulada como 

deseja. Com isso você poderá fazer uma planilha padrão que contenha Hora 

Extra, Adicional Noturno, Periculosidade, e quando inserir em seu contrato, 

retirar as linhas que não irá precisar utilizar, facilitando muito o seu uso. 

 Faça vários exemplos até conseguir habilidade. As 1as Planilhas são 

demoradas, após algumas feitas o processo fica muito mais rápido, podendo 

ser utilizada a anterior como base. 


