
ESTRUTURA ORGÂNICA DO SAAE (Gestão 2021)

 

Diretoria

Rui Ferreira

DEPARTAMENTO 
TÉCNICO

Simon Amorim 

DIVISÃO DE OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E 

EXPANSÃO

Carlindo Pinto

SEÇÃO DE OPERAÇÃO

Operadores de Bombas (___)

SEÇÃO DE 
MANUTENÇÃO

Encanadores(__)

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO 

Nonato Carvalho 

DIVISÃO DE APOIO 
ADMINISTRATIVO

Juliana de Freitas

SEÇÃO DE MATERIAL E 
PATRIMÔNIO

Felipe Ferreira

DEPARTAMENTO 
FINANCEIRO

Benedito Veloso

DIVISÃO FINANCEIRA E 
CONTÁBIL

SEÇÃO DE CONTAS E 
CONSUMO

Rozietti Araújo



Além dos cargos acima contamos com o apoio de colaboradores em regime de contrato de 

prestação de serviços nas funções de: 

 

 

Atendente / apoio administrativo :  Otacílio Neto.

Recepcionista / apoio administrativo: Glenda Farias.

Operador de Caixa: Joniton Barra

Correspondente: Raimundo Veiga

Serviços Gerais: Domingos dos Santos 

Coletores: Em nº. de ____, em diversas vilas



FLUXOGRAMA DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS: 

 

 Fluxograma de processamento interno de ofícios; 

 Fluxograma de processamento interno de Requerimentos; 

 Fluxograma de Ordem de serviço simples; 

 Fluxograma de processamento interno de comunicações; 

 Fluxograma de processamento interno de Notas Fiscais; 

 Fluxograma de processamento interno de Pagamentos da folha. 

 



FLUXOGRAMA DE PROCESSAMENTO INTERNO DE OFÍCIOS

 

Ofícios recebidos em 
recepção ou via digital

Atendente encaminha 
ao chefe de divisão 

administrativa

Chefe de divisão autua o 
processo e instrui

Encaminha ao 
Departamento 

Administrativo, contábil 
ou Técnico para ciência 

e/ou parecer

retorna ao chefe de 
divisão administrativa 

para resposta

encaminha ao Diretor 
para ciência

Diretor geral despacha e 
encaminha ao 

atendente

Atendente envia a 
resposta digital ou 

encaminha ao 
correspondente

correspondente entrega 
ao atendente para 

arquivar a cópia 
recibada da resposta.



FLUXOGRAMA DE PROCESSAMENTO INTERNO DE REQUERIMENTOS 

 

Requerimentos 
recebidos em 

recepção ou via digital

Atendente 
encaminha ao chefe 

de divisão técnica

Chefe de divisão após a 
ordem de serviço ser 

cumprida encaminha ao 
diretor geral

Diretor geral toma ciência, 
despacha e encaminha ao 

atendente que responde ao 
requerente ou envia a resposta  

via digital

Encaminha ao 
Departamento 

Administrativo, contábil 
ou Técnico para ciência, 

providencias e/ou 
parecer  e encaminha ao 

diretor geral

Atendente encaminha 
ao chefe de divisão 
administrativa para 
autuar e instruir o 

processo



FLUXOGRAMA DE PROCESSAMENTO INTERNO DE ORDENS DE SERVIÇOS SIMPLES 

 

 

DEMANDA TÉCNICA RECEBIDA NO SAAE 
DE NATUREZA INTERNA OU EXTERNA 

DEPARTAMENTO TÉCNICO

DIVISÃO DE OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E EXPANSÃO



FLUXOGRAMA DE PROCESSAMENTO INTERNO DE COMUNICAÇÕES  

 

 

 

 

Diretor geral envia o 
processo a Divisão de 
apoio administrativo 

para remessa ao setor 
demandante ou para 

arquivo

setor 
demandado 
responde e 

encaminha ao 
Diretor Geral 
para ciência e 

resolução

Setor 
demandante 

inicia por 
memorando ao 

setor 
semandado



FLUXOGRAMA DE PROCESSAMENTO INTERNO DE NOTAS FISCAIS 

 

Chega a nota 
Chefe de seção recebe 

via protocolo
Encaminha para o diretor 

administrativo

Instrui com memorando 
e encaminha para o 

diretor geral

diretor geral toma 
ciência, providencia o 
empenho e autoriza o 

pagamento por 
despacho

encaminha para o diretor 
financeiro

diretor financeiro efetua 
o pagamento 2 vias, 

encaminha 1 via para fins 
contábeis e arquiva 1 via.



FLUXOGRAMA DE PROCESSAMENTO INTERNO DE PAGAMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL 

 

Departamento Administrativo 
envia a folha de pagamento via 

ofício com a lista anexa de 
documentos enviados até o dia 

20 para a Contabilidade

Contabilidade empenha e envia os 
documentos para o setor 
financeiro do SAAE para 

pagamento

Diretor do departamento 
financeiro cadastra os 

pagamentos na conta do SAAE

Diretor geral autoriza os 
pagamentos e conclui as 
transferencias bancárias

Diretor geral encaminha os 
comprovantes em 2 vias ao 

Diretor Financeiro

Diretor financeiro arquiva um 
via e encaminha ao atendente 

a segunda via para ser 
entregue ao destinatário


