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I.

APRESENTAÇÃO

A) OBJETIVOS
1. Estabelecer a sistemática de análise, elaboração,
impressão/reimpressão dos formulários da Companhia.

racionalização

e

controle

de

2. Fornecer subsídios ao usuário, quanto à solicitação da elaboração ou alteração de formulários,
tipos de cópias e serviços que poderão ser executados, estabelecendo as diretrizes de padronização.
B) ÁREAS ENVOLVIDAS
-

Todas as áreas da CET
Especialmente
Organização e Métodos
Reprografia
Almoxarifado/PLS
Compras
Auditoria

C) CONSIDERAÇÕES GERAIS
1. DEFINIÇAÕ DE FORMULÁRIO
- Formulário é um papel ou documento confeccionado por imposição legal ou interna da empresa,
de forma a atender um determinado procedimento, devendo ter um título e que serve de veículo de
transmissão, comunicação, registro, lançamento, tomada de decisão e arquivamento de dados.
2. FUNÇÕES DOS FORMULÁRIOS
- Os formulários são confeccionados para facilitar o fluxo, processamento e análise das
informações, com mínimo de custo e esforço.
- As funções básicas dos formulários são as seguintes:
a) transmitir informações;
b) racionalizar o trabalho de quem emite;
c) facilitar a interpretação de quem recepciona;
d) agilizar o processo de transmissão de informações;
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e) reduzir o volume de erros no processamento de informações;
f) assegurar a guarda de informações, tornando mais fácil a recuperação de dados;
g) reduzir os custos operacionais de serviços;
h) padronizar os sistemas de informações.

3. RESPONSABILIDADES
3.1. Do usuário
- Solicitar a presença de Analista de Organização e Métodos sempre que tiver necessidade de
elaboração de um novo formulário ou alteração em impresso já existente.
NOTA:- Fica terminantemente proibida a confecção de qualquer formulário ou sua reprodução
Sem o “de acordo” da Área de Organização e Métodos
- Controlar o estoque dos formulários específicos e a respectiva solicitação de reposição.
- Dar destinação aos formulários em desuso, informando à Organização e Métodos, o cancelamento
dos mesmos por memorando.
3.2. Da Área de Organização e Métodos
- Atender a solicitação do usuário, obtendo subsídios para elaboração ou alteração de formulários,
apresentando sugestões após a devida análise da necessidade do mesmo.
- Controlar dos formulários codificados através de fichas técnicas e manter atualizados dentro dos
padrões as artes finais, clichês ou fotolitos dos mesmos.
- Efetuar a guarda das matrizes, em lugar adequado, para que não sofram avarias.
- Fornecer as artes finais, clichês ou fotolitos às gráficas selecionadas ou Reprografia.
- Conferir e aprovar após exame técnico qualitativo as provas gráficas.
- Servir como ponte de ligação entre os seguintes setores:
a) Almoxarifado/PLS
b) Compras
c) Gráfica Externa
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d) Gráfica Interna
e) Usuários dos Formulários
- Enquadrar os formulários dentro das regras de racionalização científica de trabalho, tornando-os
mais eficientes aos fins que se destinam, evitando a proliferação
de formulários
dentro
da
Companhia.
3.3. Do Almoxarido/PLS
- Solicitar a Organização e Métodos a reposição de estoque dos formulários, quando necessário,
conforme determinação do ponto mínimo de estoque em vigor.
3.4. Da Área de Compras
- Providenciar após a recepção de solicitação com o “de acordo” de Organização e Métodos, a
devida cotação e aprovação do fornecedor idônio para a qualidade do produto e pontualidade da
entrega.
- Recomendar junto às gráficas fornecedoras o cuidado para que as artes finais,
fotolitos sejam devolvidos sem quaisquer danos, no ato da entrega do lote impresso.

clichês ou

3.5. Da Reprografia
- Não confeccionar ou reproduzir qualquer formulário em Off Set ou Xerox sem o “de acordo” de
Organização e Métodos
- Confeccionar os formulários dentro do cronograma estabelecido.
3.6. Da Auditoria
- Após a implantação dos normativos descritos neste manual, fica a Auditoria responsável
por fiscalizar periodicamente as áreas atuantes quanto ao cumprimento destes procedimentos.

4. INFORMAÇÕES TÉCNICAS
4.1. Papel Utilizado para Confeccionar Formulários
- A escolha adequada do papel é um dos aspectos fundamentais para a confecção do formulário.
- São várias as razões que justificam a escolha criteriosa dos tipos de papéis:
a) quantidade de vias;
b) tipo de arquivamento;
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c) forma de preenchimento;
- à máquina
- manual, etc
d) finalidade a que se destinam.
4.2. Tipos de Papéis
- A fim de adequá-los aos diversos usos de um formulário, torna-se necessário selecionar
cuidadosamente, os diversos tipos de papéis que são fabricados e encontram-se à disposição das
gráficas.
- Apesar da diversidade de uso dos papéis, podemos agrupá-los nas categorias baixo:
a)
escrever;
b)
imprimir;
c)
confeccionar livros;
d)
confeccionar revistas;
e)
embalar produtos;
f)
papéis para envelopes;
g)
papéis para fins especiais
4.3. Formatos
4.3.1. De Formulários
- Serão adotadas as dimensões da série “A” da ABNT – Associação Brasileira de Normas
Técnicas, sendo que o formato básico de papéis de escrita obedecem a dimensão “A-4”.
- Cada formato será representado pelas dimensões do seu lado em milímetros ou pelos seus
respectivos símbolos:
A-O
A-1
A-2
A-3
A-4
A-5
A-6
A-7
A-8

-

841
594
420
297
210
148
105
74
52

x 1189 mm
x 841 mm
x 594 mm
x 420 mm
x 297 mm
x 210 mm
x 148 mm
x 105 mm
x
74 mm
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4.3.2. De Fichário

- Quando o formulário
for
arquivado em fichário de aço, os mesmos serão
fabricados em tamanhos padronizados,
mas
diferente
do padrão “DIN - Denstshe
Industrie Normen” pois o padrão é dado em polegada, tais como:
-

3
4
5
6
7

x
x
x
x
x

5”
6”
8”
9”
10”

-

76
102
127
152
178

x 127 mm
x 152 mm
x 203 mm
x 228 mm
x 254 mm

4.3.3. Margens
- As margens estabelecidas para série “A”, levarão em conta principalmente a área necessária
arquivamento do formulário em pastas suspensas, ou outro processo que seja a perfuração
folhas para permitir sua guarda.

ao
das

- Todos os modelos de formulários do tipo ficha não necessitarão de margem de arquivamento.
- Deverão conter margem de 5mm dos lados para melhor estética.
4.4. Cores do Papel
4.4.1. Cor Branca
- Os papéis de uso da empresa serão de cor branca. O mesmo tratamento será
dado às
cópias (quando impressas internamente) sendo que, o uso de outra cor nas vias de um jogo de
formulário, só será admitido se comprovada sua real necessidade.
4.4.2. Outras Cores
- O uso de outra cor nas vias de um jogo de
seqüência de cores padrão, na ordem em que são alocadas:

1ª
2ª
3ª
4ª
5ª

via
via
via
via
via

-

branca
canário
rosa
verde
azul
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4.4.3. Tipo de Cor de Impressão
- O tipo de impressão será em off-set na cor preta,
externo ou para coleta de dados para processamento eletrônico.

exceto nas destinadas

a

uso

4.5. Destinação das vias
- Todos os formulários da empresa a serem
mais vias, deverão conter o destino das vias.

confeccionados

em jogos de

duas ou

4.6. Apresentação
4.6.1. Título de Formulário
- Todos os formulários da empresa deverão ter um título que identifique sua real função (impresso
na parte superior central do formulário).
4.6.2. Logotipo
- Os formulários da Companhia deverão ter o logotipo da empresa no canto superior
ou o nome da Companhia seguido do logotipo.

esquerdo

4.6.3. Formulários de Uso Externo
- Para todos os formulários de uso externo da empresa, deverão constar obrigatoriamente
seguintes dados:

os

- Razão Social da Empresa e logotipo
- Número do CGC e
- Endereço completo

4.7. Técnicas de Elaboração de Formulários
- As informações que vão compor um formulário devem ser agrupadas na seqüência de sua
utilização.
- Este agrupamento reunindo famílias de informações, observando o sentido da esquerda para a
direita e de cima para baixo, facilita o preenchimento, leitura e interpretação de dados.
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- O agrupamento de informações e o espacejamento do formulário, devem ocorrer de tal maneira
que o mesmo seja auto explicativo, contendo como instruções os títulos e subtítulos dos grupos de
informações.
4.7.1. Agrupamento de Dados
- Os dados de um formulário devem ser agrupados adequadamente, dependendo do tipo, ou seja:
um conjunto de dados deve possuir uma relação de afinidade, e de senso estético de quem está
analisando o formulário.
a) Agrupamento Cronológico
- Os dados devem ser dispostos no sentido natural da leitura.
b) Agrupamento por Usuário
- Quando o formulário for preenchido por diversos setores e/ou pessoas, isto deve ficar bem
ressaltado através de:
- Box isolado
- Campos sombreados
- Setas
- Linhas mais grossas
c) Agrupamento por “Ballot Box”
- Trata-se do método onde o interessado preenche um quadrinho com um “x”, sendo um método
muito útil quando as escolhas são definidas e limitadas ou mesmo quando há uma quantidade
muito grande de alternativas.
- Este método traz as seguintes vantagens:
a) Facilidade de tabulação das respostas
b) Objetividade na escolha de uma resposta
c) Facilidade no preenchimento
d) Rapidez no preenchimento
- Para se obter essas vantagens, porém, deve-se obedecer as seguintes informações:
a) colocar o quadrinho antes da alternativa o que possibilita melhor alinhamento e estética e
maior facilidade na tabulação das respostas.
b) Manter certa distância entre os quadrinhos, pois quadrinhos muito próximos prejudicam
leitura gerando erros.
c) Deixar um quadrinho para possível alternativa, quando a quantidade de respostas for
grande, selecionando-se as mais comuns.
4.7.2. Tópicos Poluidores
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- Tudo aquilo que afeta a compreensão e/ou leitura de um formulário, é um agente poluidor.
- Para que um formulário seja de fácil leitura e compreensão, alguns fatores importantes devem ser
considerados quanto ao uso dos dados:
a) Visibilidade
È quando as informações são perceptíveis através de uma macrovisão do formulário.
b) Legibilidade
É o grau de facilidade com que as informações são lidas, deve-se evitar conjuntos escritos com
letras muito pequenas, miscelânea de tipos, abreviaturas, etc.
4.7.3. Aplicação de Carbono em Formulários
a) Carbono Comum ou de Linha
- É colocado entre as folhas de papel antes do preenchimento do formulário, sendo retirado
após o seu uso e reaproveitado várias vezes.
b) Carbono Descartável (ou “One – Time”)
- São formulários pré carbonados, são utilizados uma só vez.
- Este tipo gera economia de tempo evitando-se a colocação manual.
- É recomendável em formulários de grande consumo.
c) Carbono “A FRIO” ou “A QUENTE”
- Tipo especial de tinta carbono agregado diretamente sobre o verso da folha de pior ou melhor
qualidade respectivamente.
- Evita-se a colocação de carbono entre as vias do formulário.
c) NCR (ou Sincarbon) – Non Carbon Required – Não necessita de carbono
- O próprio papel transforma-se em carbono de acordo com um tratamento químico recebido.
- Os custos de impressão porém, são mais elevados e os erros de preenchimento não podem ser
corrigidos.

5. SERVIÇOS GRÁFICOS
5.1. Tipos de Cópias
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5.1.1. Xerox
- São reproduzidas de original não maior do que 35,7cm x 46,5cm.
a) Originais maiores serão reproduzidos na escala original em partes, ficando sua montagem a
cargo do usuário.
b) Esses originais poderão ser reproduzidos na escala original reduzida de 2%, 4%, 15%, 23%,
26%, 29%, 35% e 38% ou ampliação de 30% e 54%.
- Consideram-se originais, manuscritos datilografados, páginas de livros, páginas de revistas,
recortes de jornais e outros.
- As cópias no tamanho original ou reduzido, serão feitas em papel especial, especificado pela
xerox .

5.1.2. Off Set
- As cópias serão feitas em papel Sulfite, tamanho ofício (215 x 315) posteriormente enquadrados
na padronização “A”.
Nota: Serão feitas cópias em papel diferente (Superbond, cartão ou outro qualquer de peso até
60 Kg/resma), se o usuário fornecê-lo.
5.1.3. Heliográficas
- São reproduzidas de papel translúcido ou transparente, de largura até 120cm, tamanho original.
Nota: Não permite reprodução pelo processo heliográfico, papel heliográfico (comum) e papel
especial (Dry Photo).

5.2. Tipos de Serviços
5.2.1. Refilagem
- É o corte do excesso de papel de quaisquer documentos, não maiores do que 36 x 36cm,
deixando-os na medida que o usuário desejar.
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5.2.2. Blocagem
- É a confecção de cadernos de documentos em espessura e largura conforme necessidade do
usuário.

5.2.3. Encadernação
- É a confecção de cadernos de documentos fornecidos pelo usuário, com espessura e largura não
maiores do que 5cm e 29,7 (A=4) respectivamente.

6.

CONTROLE DE FORMULÁRIOS

6.1. Objetivos
- Reduzir o número total de formulários utilizados na organização, para se chegar a um número
prático, de acordo com as reais necessidades operacionais da Cia.
- Evitar a criação de novos formulários, quando existem outros em uso com o mesmo propósito.
- Fundir formulários similares já existentes.
- Melhorar o lay-out dos formulários, para maior eficácia e melhor utilização operacional.
- Estabelecer padrões de desempenho para a produção e compra mais econômica de formulários.
6.2. Codificação
- Todos os formulários serão codificados de acordo com o padrão estabelecido.
a) Formulários Específicos (Estoque controlado pelo Usuário).
- São aqueles de uso exclusivo de uma determinada área, ficando a cargo desta o controle de
estoque.
- Estes formulários serão codificados com a letra “U” (usuário) acrescida do seqüencial numérico.
b) Formulários (Estoque controlado pelo Almoxarifado)
- São aqueles formulários utilizados por mais de uma área da Cia., ou quando o seu consumo for
muito grande.
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- Estes formulários serão codificados com a letra “A”, acrescida do seqüencial numérico.

III. PROCEDIMENTOS DO USUÁRIO
A. PELA DEFINIÇÃO DO FORMULÁRIO
1. Solicitação de Elaboração ou Alteração de Formulário
- Solicitar a presença de um analista de Organização e Métodos ou enviar a solicitação por escrito,
expondo a necessidade da elaboração de um novo formulário ou a alteração do já existente.
- Explicar as finalidades da elaboração ou alteração do formulário ao analista, fornecendo todos os
detalhes necessários para a confecção da minuta do mesmo.
- Aguardar a minuta do formulário.

2. Recepção da Minuta
- Receber de Organização e Métodos uma cópia do formulário a ser impresso (minuta) para
conhecimento e aprovação.
- Anotar eventuais alterações na minuta apor a assinatura no carimbo estampado no mesmo
(anexo 1) pela aprovação, devolvendo-o à Organização e Métodos.
Nota: Caso haja muitas alterações, ou não concordando com a minuta, solicitar a presença do
analista para revisão.

3. Recepção e Arte Final
- Receber de Organização e Métodos uma cópia da Arte Final do formulário a ser implantado,
analisar e apor a assinatura no carimbo para a aprovação final.
- Enviar o modelo da Arte Final à Organização e Métodos conforme descrito a seguir:

8. PELA CONFECÇÃO DO FORMULÁRIO
1. Na impressão Interna/Externa
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1.1. Formulários Específicos (Estoque controlado pelo usuário)

- Emitir o formulário Mod. A-006 “Solicitação de Serviços Gráficos” (anexo 2), em 2(duas) vias,
guardando a cópia para controle, quando impressão interna.
- Emitir o formulário A-009 “Solicitação de Compra” (anexo 3), quando impressão externa.
- Enviar as Solicitações à Organização e Métodos para providenciar a confecção juntamente com a
cópia da arte final, devidamente aprovada.
1.2. Formulários Controlados pelo Almoxarifado
- Devolver a cópia da arte final devidamente aprovada para Organização e Métodos providenciar a
confecção.

2. Na Reimpressão Interna/Externa
2.1. Impressos Específicos (Estoque controlado pelo Usuário)
- Proceder conforme item 1 com as seguintes observações:
a) Anexar 2 cópias ou jogos do formulário a ser impresso junto a solicitação, com as alterações,
quando houver.
- Enviar as solicitações à Organização e Métodos 40 (quarenta) dias antes do término do estoque
do formulário para providenciar a confecção.
2.2 Impressos Controlados pelo Almoxarifado
- Receber de Organização e Métodos, Correspondência Interna referente à reposição de estoque,
conforme modelo (anexo 4).
- Efetuar a análise e preencher devidamente o campo “PARECER” da CI.
- Devolver a Correspondência Interna à Organização e Métodos em 3 (três) dias úteis ao
recebimento com o parecer.

III. PROCEDIMENTOS DA ÁREA DE ORGANIZAÇÃO E MÉTODOS
A. PELO ATENDIMENTO DO USUÁRIO
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1. Da Recepção da Solicitação
- Atender o usuário pessoalmente ou receber do mesmo a solicitação por escrito com o esboço e
detalhes do formulário desejado.
- Analisar a solicitação e elaborar a minuta do formulário solicitado.
- Enviar ou levar ao usuário a minuta para apreciação e aprovação inicial.
- Analisar o esboço quando for o caso, verificando a viabilidade de executá-lo.

2. Da Definição Final do Formulário
- Elaborar a arte final do formulário, colocando dentro dos padrões estabelecidos.
- Determinar se:
a) Impressão será interna ou externa.
b) O controle de estoque será do usuário (Impresso Específico) ou do Almoxarifado (Uso geral).
- Codificar devidamente os formulários.
- Obter do usuário a aprovação final.

B. PELA CONFECÇÃO DO FORMULÁRIO
1. Na Impressão Interna/Externa
1.1. Formulários Específicos

- Receber do usuário as solicitações de confecção do formulário através do Mod. A-009
(anexo 3), quando impressão interna ou externa respectivamente junto com a cópia da arte final
devidamente aprovada.
- Encaminhar o Mod. A-006 devidamente autorizado por Organização e Métodos junto a arte final
à Reprografia para confecção do formulário.
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- Enviar o Mod. A-009 devidamente autorizado por Organização e Métodos com 5 (cinco) cópias
de arte final à Compras para providenciar a cotação e a impressão do modelo solicitado.
1.2. Formulários Controlados pelo Almoxarifado
- Receber do usuário a cópia da arte final do impresso devidamente aprovada.
- Enviar à Suprimentos, através de “CI” com cópia do formulário a ser implantado para devidas
providências.
- Receber posteriormente do Almoxarifado o Mod. A-006 ou
impressão, conforme item 1.1.

A-009 para providenciar a

2. Na Reimpressão Interna/Externa
2.1. Formulários Específicos
- Receber do usuário os pedidos de reimpressão Mod. A-006 ou Mod. A-009 – reimpressão
interna ou externa respectivamente com 2 (duas) cópias ou jogos do formulário, com as devidas
alterações, quando houver:
Nota: Caso haja alterações efetuar as mudanças na arte final após devida análise.
- Encaminhar o Mod. A-006 devidamente autorizado com a arte final à reprografia para confecção
do impresso, anotando em evidência se houver alteração.
- Enviar o Mod. A-009 devidamente autorizado com 5 (cinco) cópias da arte final à Compras para
providenciar cotação e a impressão do modelo solicitado.
2.2. Formulários Controlados pelo Almoxarifado
- Receber do Almoxarifado os pedidos de reimpressão Mod. A-006 ou Mod. A-009 com 2 (duas)
cópias ou jogos do impresso a ser reposto.
- Emitir “CI” (anexo 4) solicitando parecer do(s) usuário(s) se o formulário será reposto ou não e
se houver qualquer alteração em caso afirmativo.
- Receber do(s) usuário(s) a devolução da “CI” devidamente preenchida com o “parecer”.
Nota: Caso a reposição seja negativa, informar o Almoxarifado sobre o destino do estoque do
Impresso em questão.
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- Parecer positivo com alteração, efetuar análise, alterar a arte final e proceder conforme segue:
- Parecer positivo sem alteração enviar:
- Mod. A-006 com o “de acordo” com a arte final para a Reprografia.
- Mod A-009 com o “de acordo” com 5 (cinco) cópias ou jogos do formulário a ser reposto a
área de compras.

C. CONTROLES
1. Da Recepção e Encaminhamento das Solicitações
- Registrar na “Ficha de Controle” Mod. U-088 (anexo 5) a data das solicitações, o número da
solicitação quando for compra e a data do recebimento.
- Registrar também os dados técnicos do formulário solicitado.
- Encaminhar as solicitações conforme descritos nos itens anteriores.
- Recepcionar, no caso de impressão/reimpressão externa, o fornecedor selecionado, entregandolhe a arte final do formulário.

- Preencher os dados referentes a entrega da arte final no formulário.
- Preencher os dados referentes a entrega da arte final no “Controle de Originais” (anexo 6)
colhendo o visto do fornecedor, alertando o mesmo para que a devolução da arte final, clichê ou
fotolito seja efetuada no ato da entrega dos impressos no almoxarifado/PLS.

2. Do Controle de Qualidade
2.1. Análise das Provas Gráficas
- Receber do fornecedor as provas gráficas de impressão.
- Registrar na “Ficha de Controle” Mod. U-088 a data do recebimento das provas gráficas.
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- Analisar as provas, verificando se está dentro das especificações técnicas definidas, solicitando
novas provas gráficas, se for o caso.
- Autorizar a impressão final.

2.2. Análise do Produto Final
- Receber do Almoxarifado/PLS amostra do formulário impressos ou bloco nos casos de
formulários numerados tipograficamente, junto com a arte final, clichê ou fotolito e 1 (uma) do
Pedido de Compra.
- Anotar no impresso “Controle de Originais” (anexo 6) a baixa referente a devolução da arte
final, clichê ou fotolito.
Nota: Quando for confecção interna receber o material acima diretamente na Reprografia.
- Proceder ao exame técnico qualitativo na amostra do formulário impresso verificando se o
mesmo foi confeccionado conforme especificações técnicas.
- Emitir CI à Compra nos casos de impressos confeccionados fora das especificações técnicas,
solicitando nova impressão.
3. Controles Finais
- Registrar na “Ficha de Controle” (anexo 5) a data de entrega e quantidade impressa.
- Colocar o visto de aceitação no lote impresso na via do pedido de compra, devolvendo-a
juntamente com a amostra ou bloco do formulário impresso ao Almoxarifado/PLS.

IV. PROCEDIMENTOS DA REPROGRAFIA
A. NA IMPRESÃO
1 Receber de Organização e Métodos a “Solicitação de Serviços Gráficos” Mod. A-006 (anexo 2)
com o “de acordo” de Organização e Métodos”, juntamente com a arte final do formulários a ser
impresso.
2. Providenciar a impressão conforme especificações técnicas e informar ao solicitante quando do
término dos serviços.
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3. Encaminhar
à Organização e Métodos a arte final acompanhada de amostra do
formulário impresso com a informação de data, quantidade de impressão e nome da Unidade
solicitante.

8. NA REIMPRESSÃO
1. Receber de Organização e Métodos a “Solicitação de Serviços Gráficos” com o “de acordo” de
acordo” de Organização e Métodos, juntamente com a arte final do formulário a ser impresso.
2. Verificar no campo “observações” se o formulário sofreu alteração em sua confecção.
3. Retirar do arquivo a chapa correspondente, caso o formulário tenha sofrido alterações, destruir a
chapa e confeccionar uma nova.
4. Providenciar a reimpressão e informar a Unidade Solicitante quando do término dos serviços.

5. Encaminhar à Organização e Métodos a arte final acompanhada de amostra do
formulário impresso com a informação de data, quantidade de impressão e nome da Unidade
solicitante.

B. NOTA GERAL
- Nenhuma impressão ou reimpressão poderá ser executada sem
área de Organização e Métodos.

o

“de acordo”

da

V. PROCEDIMENTOS DA ÁREA DE COMPRAS

A. NA IMPRESSÃO/REIMPRESSÃO
1. Receber de Organização e Métodos a “Solicitação de Compras” Mod. A-009 (anexo 3) com
o “de acordo”, acompanhadas de 5 (cinco) cópias da arte final com as especificações
técnicas
para efeito de cotação.
Nota: Nenhuma cotação de confecção de formulários poderá ser feita sem o “de acordo” da
Área de Organização e Métodos.
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2. Proceder a cotação junto aos fornecedores conforme procedimentos determinados.
3. Encaminhar o fornecedor a Organização e Métodos acompanhado da via do Pedido de Compra.

VI. PROCEDIMENTOS DO ALMOXARIFADO
A. PELA SOLICITAÇÃO DE REPOSIÇÃO DE ESTOQUE
1. Emitir, sempre que for necessário, conforme instruções em vigor (Nível de Estoque),
a solicitação de reposição.
2. Emitir “Solicitação de Compra” Mod. A-009, nos casos de reimpressão externa e “Solicitação
de Serviços Gráficos” Mod. A-006, nos casos de reimpressão interna.
3. Encaminhar à Organização e Métodos os documentos emitidos acompanhados de dois modelos
do formulário a ser reimpresso.

8. PELA RECEPÇÃO DOS FORUMLÁRIOS ELABORADOS
1. Confecção Interna
- Receber da reprografia o lote de formulários e conferir quantitativamente.
- Efetuar os registros conforme norma em vigor e estocá-los.
2. Confecção Externa
- Receber do fornecedor o lote de formulários impressos acompanhado de arte final, clichê ou
fotolito e conferir quantitativamente.
- Enviar à Organização e Métodos amostra do formulário ou blocos nos casos de formulários
numerados, arte final, clichê ou fotolito e a via do Pedido de Compra.
- Receber de Organização e Métodos a via do Pedido de Compra e
formulário.

a

- Verificar se organização e Métodos autorizou o recebimento mediante
Pedido de Compra e efetuar o seguinte procedimento:

amostra

assinatura

ou bloco do

na via do

a) em se tratando de formulários cujo estoque seja controlado pelo próprio Almoxarifado,
efetuar o registro conforme normas em vigor e efetuar a guarda de estoque.
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b) em se tratando de formulários controlados pelo usuário, efetuar os registros e informar a área
solicitante.
VII. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente normativo aprovado em reunião de Diretoria do dia 04.02.87, revoga automaticamente as
Normas Gerais nº 7, 029 e 030 de 22.08.77 e 15.01.85 respectivamente e passa a vigorar a partir de
04.02.87.

VIII. ANEXOS

Anexo 1 - Carimbo
Anexo 2 - Solicitação de Serviços Gráficos – Mod. A-006
Anexo 3 - Solicitação de Compra – Mod.A-009
Anexo 4 - Comunicação Interna – CI
Anexo 5 - Controle de Impresso – Mod. A-088
Anexo 6 - Controle de Originais em Poder de Terceiros

FRANCISCO ANTONIO KAUPERT
Organização e Métodos
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ANEXO 1

APROVADO
RESPONSÁVEL
DATA
NOME
/

/

REG. CET
ASSINATURA

Devolver esta cópia à Gerência de
Organização e Métodos
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ANEXO 2 - MODELO REDUZIDO
= VER MOD. A-006 =
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ANEXO 3 - MODELO REDUZIDO

= VER MOD. A-009=
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ANEXO 4 - MODELO REDUZIDO
= VER MOD. A-001=
DE: ORGANIZAÇÃO E MÉTODOS

PARA:

SÍNTESE DO ASSUNTO / REFERÊNCIA:
REIMPRESSÃO DE FORMULÁRIOS
ASSUNTO:
Nome do formulário:
Mod.:
Estoque Atual
Consumo Médio Mensal:
Solicitação de Compra nº
de Impressão:

Quantidade

De acordo com a informação recebida do Almoxarifado / PLS, o estoque do formulário anexo
atingiu sua quantidade mínima e para que o mesmo tenha o estoque renovado, solicitamos seu
parecer no quadro abaixo, com a maior brevidade possível.
Atenciosamente

Organização e Métodos
PARECER
Renovado sem alterações
Renovar com as alterações constantes no modelo anexo
Não. Renovar

Prazo Devolução: 3 (três) dias a contar da data de recebimento.
____/____/____
Data

__________________________
Assinatura
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ANEXO 5 – MODELO REDUZIDO
= VER COM A UNIDADE GESTORA DA NORMA =
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ANEXO 6 - MODELO REDUZIDO
= VER COM A UNIDADE GESTORA DA NORMA =

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

