
Com a Folha de Pagamento você pode efetuar o
pagamento e a gestão da remuneração dos empregados
através da Conta Online ou sistema próprio, com
praticidade e segurança.

A forma de pagamento é simples:

CONTA ONLINE
Pagamento e gestão dos empregados
diretamente no site da Cooperativa,
por meio de acesso à Conta Online.

SISTEMA PRÓPRIO
Pagamento e gestão por meio de
sistema próprio de gestão de pessoas
da empresa, por transmissão de
arquivo.
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INDICAÇÃO DA 
ORIGEM DO 
PAGAMENTO

No momento do 
pagamento é 

possível indicar a 
origem (salário, 13º, 

férias e etc.)

COMPROVANTE 
SALARIAL

Disponibilização do 
comprovante na Conta 
Online do empregado.

GESTÃO

Gestão dos 
pagamentos através 

de relatórios 
disponíveis na 
Conta Online.

Como contratar:

A adesão da Folha de Pagamento pode ser feita no 
Posto de Atendimento ou pelo SAC 0800 647 2200.

2

Horários para Processamento dos 
Pagamentos:

EMPREGADOS COM CONTA NA COOPERATIVA:
A aprovação deve ocorrer até 20h50min para pagamentos
no dia (sem agendamento).

EMPREGADOS COM PORTABILIDADE* DE SALÁRIO
A aprovação deve ocorrer até 11h50min para pagamentos
no dia (sem agendamento).

AGENDAMENTO:
A aprovação dos agendamentos pode ser realizada até
20h50min, independente se o empregado possuir conta
na cooperativa ou portabilidade de salário.

* Portabilidade de Salário: o empregado pode optar por receber
o salário em outra instituição financeira, mesmo o empregador
realizando o pagamento na Cooperativa. Neste caso, a
Cooperativa realiza a transferência, chamada de portabilidade, do
salário para a instituição indicada pelo empregado.
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No menu de serviços, selecione Folha de Pagamento e em
seguida Incluir Folha.

Você deverá selecionar a forma de inclusão dos pagamentos,
podendo ser Pagamento Convencional ou Pagamento por
Arquivo:

Você deverá indicar a data em que deseja realizar o crédito na
conta dos empregados, clicando sobre o ícone do calendário:

Menu
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No site da sua Cooperativa, digite a sua conta corrente, e clique
em Acessar . Informe sua senha numérica e em seguida a frase
secreta. Feito isso, clique em Entrar .



Após selecionar a data de crédito, você deverá indicar a data de
débito na sua conta. Serão apresentadas 03 opções:

A data de débito pode ser no mesmo dia que a data de crédito, um
dia antes ou dois dias antes. O valor da tarifa por cada pagamento
será apresentado logo abaixo da data.

Após selecionar a data de débito, clique em Confirmar.

Você deverá indicar os empregados que deseja pagar. Se o
empregado já tiver sido cadastrado anteriormente, basta clicar
em Empregados Cadastrados, selecioná-los, clicar na seta e
Aplicar:

Menu
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Quando for um novo empregado, o cadastro poderá ser efetuado
clicando em Cadastrar, disponível no menu de serviços. Os
campos em vermelho são de preenchimento obrigatório:



Após selecionar os empregados, você deverá escolher a origem
do pagamento e preencher o valor líquido:

Menu
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Você deverá informar o número da conta do empregado e o CPF, o
nome será preenchido automaticamente. Os demais campos são de
preenchimento opcional.

Na modalidade de pagamento convencional, podem ser
realizados até 150 lançamentos por lote. Clicando em Gravar
Salários, no próximo pagamento para os mesmos empregados
a Conta Online irá trazer o Valor Líquido preenchido.

Para concluir a inclusão dos pagamentos, você deve clicar em
Incluir Folha.



Menu
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Para finalizar o pagamento da folha, você deverá acessar a opção
Gerenciar Pagamentos, no menu de serviços, efetuar a
conferência e aprovar.

Após aprovado, a situação será alterada para Agendado, e o
valor do salário será apresentado nos Lançamentos Futuros.
Após o crédito na conta dos empregados, a situação irá constar
como Creditado.

Alterações nos lotes de pagamento poderão acontecer se a
situação estiver como Pendente ou Agendado.

Estando como Pendente, você deverá colocar o cursor sobre o
lote, e clicar nos três pontinhos que estarão destacados na tela:

Se a situação estiver como Agendado, primeiro será necessário
cancelar o agendamento, para depois efetuar a alteração:

Após efetuar as alterações desejadas, você deverá aprovar
novamente o lote.



A data de crédito na conta dos empregados e data de débito na
conta da empresa devem ser selecionadas, conforme descrito no item
1.1.

O arquivo de pagamentos, também conhecido como remessa, dispõe
uma série de dados para efetuar os pagamentos, como por exemplo,
dados do empregado, valor, origem do pagamento e etc.

Após selecionar o arquivo, você deverá efetuar a validação e
clicar em Incluir Folha.

O arquivo retorno dos pagamentos pode ser consultado no
menu Gerenciar Pagamentos. Ao colocar o cursor sobre o lote,
e clicar nos três pontinhos, você deverá acessar a opção
detalhes:

Menu
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No menu de serviços, selecione Folha de Pagamento e em seguida
Incluir Folha.

Você deverá selecionar Pagamento por Arquivo na forma de inclusão
dos pagamentos:

Ao clicar em Gerar Retorno, o download do arquivo será
efetuado.



Aqui você poderá cadastrar um novo empregado. Após o
preenchimento dos dados clique em Cadastrar.

O cadastro pode ser realizado apenas com os dados do primeiro
titular da conta.

Possibilita o cadastro de novos empregados ou a alteração de alguma
informação já preenchida.

Menu
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Aqui você poderá alterar o cadastro do empregado, exceto a conta e o
CPF. Só é possível excluir um empregado cadastrado caso não haja
nenhum lote de folha que contenha pagamento para o respectivo
empregado pendente ou agendado.

Apresenta um conjunto de informações utilizadas para
reportar resultados, bem como fornecer retorno de todos os
pagamentos.

Menu
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Se o empregado alterou o número da conta para pagamento, você
deverá excluir o cadastro atual e cadastrá-lo novamente.

Além do tipo de relatório, é possível filtrar por período e situação
(Pendente de Aprovação, Aprovado, Débito Efetivado e Pagamento
Efetivado). Também é possível gerar os relatórios de um empregado
em específico, informando o número da conta no respectivo campo.



Este relatório permite a visualização dos pagamentos de forma
detalhada, com a relação dos lançamentos:

Este relatório apresenta apenas a relação detalhada dos
lançamentos, separado por empregado. Pode ser utilizado
como comprovante de pagamento.

Menu

11

É um resumo do relatório analítico, sendo que a principal diferença é
que não apresenta a relação de pagamentos:



A cada pagamento realizado através da Folha de Pagamento, será
disponibilizado na Conta Online do empregado automaticamente um
comprovante salarial simples:

Menu
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É possível disponibilizar o comprovante salarial completo para os
empregados, contendo o detalhamento dos proventos e descontos.
Para isso, você deverá importar um arquivo com formato específico na
Conta Online.

Para mais informações sobre este serviço, consulte o Posto de
Atendimento ou o SAC.

Somente os empregados que recebem o salário na cooperativa tem
acesso ao comprovante salarial.



Caso ainda tenha dúvidas entre em contato com o SAC 0800 647 2200


