
Av. das Nações Unidas, 7163
CEP 05425-094
São Paulo – SP
Fone PABX: 3030.2000
www.cetsp.com.br

Nº  086/ 93 Pág.: 1/6

Emissão:   26 / 10 / 93

Validade:  Indeterminada

AVISO GERAL

SERVIÇOS GRÁFICOS

Este aviso revoga todas as disposições contrárias, em especial o Aviso Geral 61/87 e 70/90.

Objetivando padronizar os critérios para impressão ou reimpressão de documentos gerados
na Companhia, definir responsabili dades, conter custos e agili zar os serviços de DSA /
Reprografia, ficam estabelecidas as seguintes diretr izes, a vigorar a par tir de 16/11/93.

1. Serviços Gráficos

1.1. Os serviços gráficos só poderão ser utili zados exclusivamente para reproduzir
documentos da Companhia ou de interesse desta

a) O documento particular, de pessoa física ou jurídica só poderá ser
reproduzido quanto necessário ao serviço da Companhia. Neste caso, só
poderá ser solicitado pela unidade interessada e não pelo dono do documento.

1.2. Os serviços gráficos deverão ser executados internamente, exceção feita
exclusivamente a circunstância:

a) Dada a característica  técnica, exigir recursos externos, a exemplo de
numeração tipográfica, furo, vinco em papel de especificação não disponível
na Companhia. A unidade interessada poderá contatar DSA/Reprografia para
obter esclarecimentos adicionais sobre a questão, através do telefone
210.77.33 ramal 2327.

2. Serviço Gráfico Interno

2.1. Os serviços a serem reproduzidos internamente deverão ser solicitados através do
formulário “Solicitação de Serviços Gráficos – SSG” (ANEXO 1), mediante
aprovação do  empregado competente, conforme critério disposto na tabela a
seguir:

2.2. Serviço de encadernação somente executado com autorização do gerente ou
empregado de nível superior.
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2.3. A “SSG” deverá ser preenchida em via única e com letras de forma, de maneira a
possibilit ar posterior análise de utili zação. Ressaltamos a atenção quanto ao
preenchimento, principalmente dos seguintes campos:

a) Número/nome da unidade orgânica: anotar o número e a sigla da U.O.,
conforme estrutura organizacional vigente. No caso de departamento,
complementar a informação com o nome da área por extenso.

b) Título do original: descrever detalhadamente o original do documento a ser
duplicado. Exemplo: “Resolução de Diretoria nº 001/93” e não “RD”.

c) Assinatura autorizada: assinar somente empregado autorizado, nos termos
regulamentado no item “2.1.” e regularizado no item “3” deste “Aviso” .

d) Observações: anotar informações que complementem os dados apontados.
Exemplo: “Retirar Original em DOM”.

2.4. Os níveis de quantidade de cópias de um mesmo documento que orientam a
escolha do  sistema interno xerox ou off-set, serão definidos por GSU/DSA, com
base no menor custo padrão final dos serviços. Caberá a GOC/DAE elaborar este
estudo e efetuar sua revisão anualmente. Fica sob a responsabili dade de
GSU/DAS a divulgação desta informação à todas as unidades da Companhia.

2.5. Toda impressão em off-set deverá ser previamente programada e solicitada à
DAS/Reprografia com o mínimo 10 (dez) dias de antecedência.

2.6. A área que solicitar impressão de material  a ser distribuído por outra unidade,
deverá estimar a quantidade de cópias em conjunto com a unidade distribuidora.
Neste caso, a unidade emitente deverá obter a concordância do titular da unidade
orgânica distribuidora no campo “observações” da “SSG”.

2.7. Os trabalhos deverão ser previstos e solicitados com impressão frente e verso.
Exceções deverão ser tratadas diretamente com o titular do DSA.

2.8. Os originais reproduzidos em partes deverão ser montados pela própria unidade
interessada.
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2.9. O atendimento a “SSG” obedecerá a ordem de entrada do serviço na reprografia.

2.10. Ficará vedada a emissão da “SSG” para reprodução de impressos de estoque do
almoxarifado (codificados no canto interior esquerdo com a letra “a”, por parte
de outra unidade, que não o próprio almoxarifado.

2.11. A “SSG” que não estiver em conformidade com as diretrizes estabelecidas, será
devolvidas à unidade emitente para que seja emitida nova “SSG” e/ou atualizado
o “Registro de Assinaturas Autorizadas – RAA” (ANEXO 2).

2.12. DSA deverá emiti r mensalmente, com base nas “SSG”, “Relatório Estatístico de
Serviços Gráficos Executados Internamente” e encaminha-lo à todas as unidades
da Companhia, de maneira que os titulares responsáveis possam acompanhar o
desempenho da área.

3. Registro de Assinaturas Autor izadas.

3.1. Todas as unidades da Companhia estão recebendo juntamente com este “Aviso”
as fichas de “Registro de Assinaturas Autorizadas – RAA” (ANEXO 2), a serem
preenchidas com letra de forma, em 2 (duas) vias.

3.2. Ressaltamos a atenção quanto ao preenchimento, principalmente, dos seguintes
campos:

a) Para: anotar “Solicitação de Serviços Gráficos” .

b) Empregados autorizados

- nome/assinatura: anotar os nomes e obter as assinaturas dos empregados
autorizados, conforme critérios estabelecidos no item “2.1” deste
“Aviso” . Nota-se a seguinte restrição:

. Deverão ser indicados no máximo 2 empregados analistas ou
especialistas, por área, exceto chefia (supervisor, gerente ou nível
hierárquico superior).
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- observações: informar a competência do empregado anotando apenas a
nomenclatura utili zada na “tabela! Constante do item “2.1.” deste “Aviso” ,
sem mensionar graduação (Sr., Jr., nível II , etc). Exemplo: “secretária”,
“analista”, “especialista”, “coordenador” , “supervisor” , “gerente”, etc.

3.3. As 2 vias da “RAA” deverão ser encaminhadas à DAS, até 08/11/93.

3.4. DSA deverá ser informado sempre que houver qualquer alteração referente as
informações constantes do “RAA”, para processar a atualização das fichas de
controle.

a) As ocorrências de admissão, desligamento ou substituição de chefias, deverão
ser informadas por SRH.

b) As ocorrências com demais empregados cadastrados no “RAA”, deverão ser
informadas pelo titular da unidade orgânica interessada.

4. Operação dos Equipamentos Gráficos Internos

4.1. GSU/DSA responderá pela operação e manutenção dos equipamentos gráficos
em poder da CET, observadas as disposições a seguir:

4.2. No prédio onde não haja empregado DSA, alocado permanentemente para operar
os equipamentos gráficos, fica o titular da unidade orgânica que ocupa o prédio,
de maior nível hierárquico, conforme estrutura organizacional, responsável pelos
equipamentos colocados à sua disposição.

a) O titular da Unidade deverá designar 2 (dois) empregados, com cargo de
auxili ar administrativo ou auxili ar de escritório para além de suas funções,
operar e providenciar a manutenção dos equipamentos gráficos. Este processo
só poderá ser implantado, após autorização expressa de GSU/DSA, nos
termos do item “4.3.” deste “Aviso” .

- O segundo empregado indicado, deve substituir o primeiro, no período de
sua ausência.
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b) Para assegurar efetivo acompanhamento e controle, sugere-se que diariamente
seja confrontado o resultado do numerador do equipamento com o número de
cópias solicitadas através da “SSG”.

c) O lote de “SSG” deverá ser encaminhado semanalmente, a cada segunda-
feira, à DSA para processamento e controle das informações.

- Quando se tratar da última semana, encaminhar o lote de “SSG” no
primeiro dia seguinte do encerramento do mês.

4.3. Os equipamentos gráficos em poder da CET só poderão ser operados por pessoas
treinadas e habilit ada por GSU/DSA.

4.4. Os equipamentos gráficos só poderão ser removidos após expressa autorização de
GSU/DSA, mesmo que o fato ocorra dentro do mesmo prédio ou sala.

4.5. O operador dos equipamentos gráficos ou o empregado habilit ado por GSU/DSA
deverá observar rigorosamente as diretrizes estabelecidas neste “Aviso!, sob pena
de responsabili dade funcional.

5. Serviço Gráfico Externo

5.1. A impressão ou reimpressão de documento em gráfica externa, quando
necessária, nos termos estabelecidos no item “1.2.” deste “Aviso” , deverá
observar as disposições constantes do Regulamento de Contratações CET. A
documentação deverá ser processada conforme rotina existente, exceção feita à
modalidade de Pedido de Cotação, que obedecerá a seguinte diretriz:

a) A unidade interessada deverá encaminhar a “Solicitação de Compras – “SC” à
DSA, anexa a especificação técnica de documento a ser reproduzido.

b) DSA analisará a solicitação, justificará a necessidade de realização do serviço
externo no campo “observações” , e devolverá a “SC” à unidade interessada.
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- caso seja possível a execução do serviço internamente, DSA deverá
cancelar o processo e orientar a unidade para que sejam tomadas as
medidas cabíveis.

c) A unidade interessada, ao receber a “SC” de DSA, deverá ainda, conforme
determinação expedida através de AG 087/92 e até decisão contrária, obter a
autorização expressa do Diretor da área na “SC” e encaminha-la à
GOC/DCO, anexa a  8 (oito) cópias da especificação técnica do documento a
ser reproduzido.

d) Quando se tratar de serviço referente a “Formulário” , a unidade interessada
deverá obter a especificação técnica junto ao DOM.

e) Quando se tratar de serviço referente a “Cartão de Visita”, não haverá
necessidade de ser anexada a especificação técnica à “SC”, bem como do
processo tramitar por DSA.

5.2. O processo descrito neste item deverá ser iniciado com  bastante antecedência, de
maneira a viabili zar as atividades de GCC/DCO.

5.3. Com a implantação destas medidas, fica proibida portanto a utili zação do fundo
de caixa e pronto pagamento para realização de serviço gráfico externo.

UO DE ORIGEM :   S R H   /   D A


