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Comprar pelo menor preço o material mais
adequado; guardá-lo organizadamente de modo a
fazer sua armazenagem ou retirada imediatas e
contabilizá-lo da maneira mais eficaz e completa;
controlar o seu emprego nos mínimos detalhes; evitar faltas ou acumulações estagnadas; ter os inventários sempre perfeitos e automaticamente controlados; evitar as perdas; distribuí-lo pelos locais em
que deve ser empregado; utilizá-lo da maneira
mais eficiente e com menor desperdício; tais são, em
suma, os principais problemas com que deve lidar
um serviço de material racionalmente disposto.
Ao cogitar da nova organização da Imprensa
Nacional, foi esta das primeiras questões a ser
abordada pela sua administração.
Às dificuldades próprias do problema juntavam-se outras peculiares ao caso especial que era o
da Imprensa.
Antes do mais, tratava-se não de organizar um
serviço novo; sim de reformar um já existente,
aproveitando dele o que fosse de fato aproveitável
mas com a ação reformadora limitada por essa
mesma necessidade de aproveitamento do que já
havia. Tratava-se, mais, da reunião de diferentes
serviços incluídos nas várias oficinas tipográficas
anteriormente separadas e que a nova Imprensa
reuniu num corpo único. E aí novas dificuldades
apareciam com a divergência que existia entre os
serviços primitivos e que forçoso era levar em consideração.
Finalmente, sendo a Imprensa ainda, e de um
certo modo, uma repartição pública, era preciso
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considerar os impecilhos todos que a organização
burocrática impõe às repartições e que, se nessas se
empreendem pela justa preocupação de um controle
eficaz, num estabelecimento de natureza industrial,
como a Imprensa, tende a sanar uma série de entraves que tornam difícil a livre e desejada movimentação material, pessoal e contabilística dos serviços.
A importância do problema, porem, exigiu uma
-solução; e uma solução que não fosse apenas um
paliativo, mas que permitisse o trabalho em condições de máxima eficiência.
E' essa solução que, na presente publicação,
procuramos expor aos interessados no assunto,
visando contribuir para o esclarecimento de uma
questão que é das mais importantes em qualquer
organização administrativa e industrial. Claro é que
não temos a pretensão de haver resolvido, definitivamente, o problema: valerá, porem, a nossa tentativa como uma contribuição de que se poderão
aproveitar os administradores públicos e particulares que tenham a considerar as mesmas ou dificuldades semelhantes.
Convém observar que na organização estudada
e ora exemplificada procurámos considerar o serviço como um serviço industrial, deixando de lado
algumas restrições que derivam do controle burocrático prevalescente nas repartições públicas. E'
certo que à alta administração do pais caberá examinar a possibilidade definitiva de serem abandonados tais entraves, a nosso ver incompatíveis com
uma organização do tipo da Imprensa Nacional.
Notaremos ainda que o trabalho feito foi baseado num inquérito e num projeto preparados sob
nossa imediata orientação e cujos resultados e
detalhes foram por nós submetidos a paciente exame
e a um critério exaustivo.
Resta-nos, agora, apenas entregar o que se fez
à competência dos estudiosos para que nos tragam

com sinceridade e espírito real de cooperação o
auxílio de suas observações.
E a prática, mestra segura da verdade, é que há
de decidir afinal do valor do nosso trabalho feito
com todo o interesse que nos parece merecer assunto
de tão grande importância.
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ORGANIZAÇÃO DO SERVIÇO DO MATERIAL

11 _ CONSIDERAÇÕES GERAIS

No seu bem documentado "Modem Management" (New
York, 1937), J. E. Walters escreve:
"The management of materiais and machinery hás probably received more attention in the past than the management of men. At present the direction of human relationships seenis to be increasing, though there still is and
always will be the problem of the selection, control and disposition of materiais and machinery in modem industrial
management" •
Esse magno problema surgiu, também, na fase de intensa
renovação iniciada com a transferência da Imprensa Nacional das antigas instalações para as atuais.
Complicava-o, ainda, a circunstância da encampação de
várias oficinas gráficas oficiais (e conseqüente incremento
das tarefas da I. N . ) ter diminuído a disponibilidade do espaço existente e, por esta razão, tornado impossível a centralização do Serviço do Material num só local, como inicialmente se pretendia.
Como, no Serviço do Material, o elemento "Espaço"
forma, de fato, a base principal para possível êxito, a questão
de conseguir, antes de tudo, o necessário "espaço vital",
tornou-se imperiosa. Para solucioná-la, teve a Direção da
Imprensa Nacional de recorrer ao fracionamento do armazém central, primitivamente planejado, em núcleos de guarda, distribuindo neles o material de acordo com a sua utilização.
É evidente que a Imprensa, quando puder dispor de
espaço adequado para um único centro de guarda e distri-
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buição, deverá realizar a idéia primitiva. Neste caso, ficariam, apenas, em núcleos separados, os inflamaveis e os materiais guardados nos postos de abastecimento. Quanto aos
restantes problemas da organização do Serviço do Material,
procurou-se no plano estabelecer um mecanismo completo,
conjugando racionalmente a eficiência da execução com a
presteza e perfeição do controle e dotando o Serviço dos
melhores meios e métodos para perfeita consecução de seus
objetivos.
O Serviço do Material, para ser eficiente, necessita
abranger na sua ação a execução integral dos trabalhos
inerentes à sua denominação, isto é, concentrar em suas
funções as de comprador, guardador, distribuidor, bem
como as de verificador do estado do material em uso e as
de controlador do material em consumo.
Para comprovar esta asserção, é deveras interessante
citar a história do desenvolvimento, através de sucessivas
reorganizações, do Serviço do Material para manutenção
das empresas de utilidade pública, da Municipalidade de
Nova York.
Quando a Municipalidade de Nova York conseguiu, no
ano de 1903, desapropriar todos os serviços de abastecimento de água, gás e eletricidade, estabeleceu uma direção
central para essas três atividades.
Os serviços, na parte técnica, ficarapi adjudicados a
essa direção, continuando a parte administrativa subordinada à autoridade geral da Prefeitura Municipal.
A Prefeitura tomou a si a parte administrativa, ou seja,
a relativa à admissão do pessoal — os "pistolões" para preenchimento dos cargos ficaram sob a influência política —•
c a parte técnica, isto é, a de dirigir a distribuição da água,
etc., coube aos engenheiros.
Os choques e divergências entre a direção técnica e a
administração municipal logo se fizeram sentir. Aí, através de várias tentativas de reorganização, chegou-se finalmente a um novo desdobramento, ficando o serviço de águas

autônomo e separado do serviço de gás e eletricidade, permanecendo entretanto a administração geral a cargo da municipalidade .
A inconveniência dessa espécie de organização novamente se fez sentir, especialmente nos planos de urbanismo,
devido à falta de cooperação direta na manutenção das
linhas no subsolo. Acontecia, freqüentemente, que se fechava
uma rua, suspendendo o seu trânsito, para os trabalhos de
abastecimento de água; terminados estes trabalhos, voltando
a rua ao seu estado normal, pouco tempo depois sofria novamente completa reviravolta para a execução de serviços de
gás ou de eletricidade.
Verificou-se, alem disso, o elevado custo da manutenção,
devido à necessidade da existência de almoxarifados, postos de serviço, secções de engenharia e outros similares em
setores idênticos ou semelhantes e locais vizinhos, não se
justificando a duplicidade das despesas.
Esta multiplicidade era particularmente frisante no
custo dos materiais a serem adquiridos, pois artigos havia
que, servindo para as mesmas finalidades, eram comprados
separadamente para os diversos serviços.
Devido a isto, foi entãü nomeada uma comissão de
técnicos que, após prolongados estudos, decidiu a fusão de
todos os serviços de utilidade pública em um único órgão
autônomo, completamente separado dos serviços administrativos da municipalidade.
Denominou-se esse serviço: "Departamento de Abastecimento de Água, Gás e Eletricidade".
Mais tarde, tendo a América do Norte entrado na guerra,
tornou-se necessário arregimentar as indústrias bélicas,
bem como unificar a sua direção e, também, intensificar a
organização para-militar do próprio Estado que, por sua
vez, exigia a unificação e a especialização das compras. Não
há nada de estranho, pois, no fato de ter-se, posteriormente,
generalizado a idéia da criação de comissões de compras
em vários setores da administração civil dos Estados Unidos.
Deste modo, criou-se a comissão de compras do Departamen-
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Io de Abastecimento de Águas, Gás e Eletricidade da cidade
de Nova York, sob o nome. de "Bureau of Supplies", ou seja
"Serviço de Abastecimento do Departamento de Abastecimento de Água, Gás e Eletricidade".
Parece, entretanto, que esse serviço deu resultados
pouco práticos, pois, em 1928, foi nomeada mais uma comissão de estudo da reorganização do serviço, composta por engenheiros e jurisconsultos.
Do relatório dessa comissão foram extraídos os seguintes
dados quanto à sua atuação e aos resultados obtidos posteriormente, os quais ampliamos com os comentários que a
sua leitura nos sugeriu. Assim, diz o relatório no seu parágrafo inicial:
"Quando primeiramente instalado, o Serviço de Abastecimento do Departamento de Água e Eletricidade era
apenas uma Divisão de Compras, fazendo o papel de negócios de corretagem, sem voz ativa quanto à manutenção dos
estoques, a quantidade ou qualidade dos suprimentos a
comprar, sua inspeção, guarda, distribuição ou contabilização".
Verificando que essa situação estava e*rrada, porque
violava fundamentalmente as regras da administração (em
inglês, "Business Management"), a comissão de reorganização tomou como ponto de partida a formação dum plano
básico, traçado segundo os princípios racionais, afim de
proceder posteriormente de acordo com o mesmo.
No relatório, a comissão acentua de modo especial esse
fato dizendo que era necessário considerar os princípios
básicos da administração eficiente e racional corno ponto
de partida para o desenvolvimento futuro dos seus trabalhos. Já se falava muito a favor da instituição duma Agência Central de Compras para as necessidades do material
de toda a Prefeitura e era justamente contra este ponto de
vista que lutava o Departamento.
Mais tarde, três anos depois de ter conseguido o seu
objetivo quase integralmente, a comissão mais uma vez
chamou a atenção das autoridades competentes para o pe-

rigoso fato da formação duma entidade daquela espécie,
demonstrando que a centralização das compras, longe de
trazer conseqüências proveitosas para o Governo da cidade,
era bem capaz de fazer desmoronar tudo que havia sido conseguido pelo serviço especializado de material daquele Departamento e fundamenta essa advertência demonstrando,
com uma série de fatos objetivos, quanto esforço era necessário e quanto tempo havia decorrido entre o início da reorganização do "Bureau of Supplies" e a rotina perfeita dos
trabalhos da Divisão do Material desse mesmo Departamento.
Com efeito, de que vale comprar bem e barato se, depois, se consome o material de qualquer forma ou, então,
de que adianta ter o uso desse material muito bem controlado e organizado se as estatísticas não vão servir de bússola para o encarregado das compras?
De que vale, por outro lado, nestes tempos instáveis,
receber uma proposta muito vantajosa de uma firma prestes a falir ou de indivíduo qualquer, para a aquisição, em
condições vantajosas, de certa partida de material, mas ern
quantidade tal que vai durar o seu gasto quatro ou cinco
anos? Ter-se-á, por acaso, feito bom negócio? Não. Pelo contrário: uma péssima aquisição.
Alem disso, se a guarda não for controlada pelo Departamento de Compras, de nada vale comprar material bom
que se vai estragar antes do tempo, ou que corra o perigo
de, não só se incendiar, mas também de provocar incêndio no
resto dos materiais depositados.
Recorrendo a uma imagem prática, podemos comparar este problema com o de uma casa de família, onde a
dona faz as compras, a copeira assume a guarda e a cozinheira prepara as refeições, sem que tenham entendimento
prévio quanto às necessidades e ao material existente na
geladeira, dispensa, etc. Como fazer economia nurna casa
assim?
O caso do material é idêntico. Necessita ser controlado
e racionalizado desde o momento da compra até o consumo, devendo a orientação e controle permanecer absolutamente uniformes e unificados.
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Continuando o histórico, diz ainda o relatório:
"O nosso primeiro trabalho concentrou-se na parte essencial da fixação e determinação dos fins e das obrigações
do serviço de abastecimento e das suas relações com os
demais serviços do Departamento, verificando todos os
pontos de atrito ou conflito de autoridade, de forma que o
' plano fosse capaz de tornar possivel a realização dos trabalhos dessa secção de maneira própria e coordenada com
todos os outros serviços.
Assim, tivemos que definir, com toda a clareza, onde
deveriam acabar as atribuições do serviço de abastecimento, e onde e quando as mesmas deveriam começar. Estudando, ainda, a fundo, essas questões, verificamos também
as condições variáveis de quem e quando teria permissão
para requisitar os materiais e o abastecimento da manutenção da rotina, bem como verificar quem e em quais condições poderia aumentar, transformar ou vedar tais requisições?
Anteriormente, a rotina do serviço de abastecimento
era mais ou menos arbitrária quanto à fixação dos limites
dos estoques. Por sua vez, os serviços do Departamento
pediam e especificavam os materiais também arbitrariamente, sendo que, com freqüência, se verificava o chamado
"estouro de verba" que, alem de atrasar as respectivas compras, prejudicava grandemente a manutenção dos serviços
de rotina.
Chegou-se, finalmente, à conclusão de que o Departamento, com relação à Administração Central da Cidade, deveria agir dentro dum programa definitivo e independente
quanto aos planos e execução de todos os trabalhos novos,
aos melhoramentos, aos padrões de manutenção, às rotinas de operação diária e quanto à Administração do Pessoal
do Departamento.
É evidente que o estabelecimento de tal programa só
poderia ser desenvolvido e formulado por técnicos e peritos capazes de julgar as condições executivas do trabalho

as bases necessárias às suas atividades através dum plano
que abrangesse o trabalho do Departamento por vários anos.
A previsão do futuro plano de ação, uma vez assentada
e retificada pelo Governo da cidade, serviu de base para
as operações posteriores, bem como para toda a organização do serviço de abastecimento.
As finalidades anteriores da existência do serviço de
abastecimento estavam resumidas no seguinte:
e

1) — O serviço devia ser administrado dentro dos
preceitos de absoluta economia.
2) - - Todos os artigos deveriam ser comprados
por preços possivelmente baixos.
3) — As mercadorias encomendadas deviam ser
pagas somente depois de entregues.
Todas as condições acima mencionadas podiam ser perfeitamente observadas e mantidas sem haver qualquer proveito real para os serviços, como aliás aconteceu, quando
se verificou qual a soma dos artigos comprados parceladamente e o seu preço comparado com aqueles que poderiam
ter sido obtidos, caso o mesmo material fosse adquirido
englobadamente."
Em vista desta conclusão, a referida comissão preestabeleceu o seguinte decálogo de preceitos fundamentais para
a organização dum Serviço de Material:
"l - - Todos os materiais encomendados e comprados devem ser exclusivamente os necessários;
2 — Os materiais especificados e comprados devem ser os que melhores condições tenham
para se adaptar ao uso a que se destinam;
3 — A quantidade encomendada deve ser sempre
aquela que for precisamente necessária;
4 — As compras serão feitas de acordo com o
plano definitivo, tomando sempre em consideração as condições mais favoráveis do mercado;

l •
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5 - - O dinheiro invertido nas compras do material deve ficar reduzido ao minimo possível;
6 - - Todos os materiais comprados devem ser guardados da melhor forma e distribuídos segundo
o melhor controle;
7 - Todos os abastecimentos deverão ser feitos
para fins especificados e preestabelecidos;
8 - - Os materiais serão usados com eficiência e economia;
9 - - Os materiais de abastecimento estarão no serviço ate a sua inutilização ou até que a mudança das condições básicas exija a sua substituição por um artigo mais eficiente e mais
econômico;
10 - - Todas as restrições ou trâmites que acarretem
dificuldades na aquisição ou que provoquem
quaisquer intromissões desnecessárias nas especificações das concorrências devem ser "a
priori" removidas".

locomotivas, só poderiam ser gastas em 30 ou 35 anos. Tudo
isto porque o almoxarife pedira 180 dúzias de canetas e o
funcionário, encarregado de transcrever a ordem, acrescentou, por engano, um zero à direita daquele número, transformando-o num pedido de 1.800 "unidades de compra" de
canetas.
A Comissão de Compras, recem-instalada naquele tempo, encontrou, porem, no caderno de encargos, na especificação "canetas", como "unidade de compra" a grosa, e o resultado foi este: converteram-se as dúzias em grosas e encomendaram-se 1.800 grosas de canetas, obrigando o Almoxarife a reservar grande parte da área do almoxarifado para
guardar tal avalanche de uma só espécie de material.

Em seguida, a Comissão justifica a maneira por que
devem ser obedecidos os preceitos do decálogo:

"Acontece com freqüência que se perdem grandes quantias devido à compra de material altamente dispendioso ou
de qualidade muito acima daquela estritamente necessária
para a finalidade pretendida.
Outras vezes, ao contrário, acontece que o dinheiro da
compra é literalmente desperdiçado com a aquisição dum
material mais barato, porem inadequado ao serviço a que
se destina.
Para evitar fatos dessa natureza, o Bureau de Abastecimento assentou, em comum entendimento com as secções
técnicas do Departamento, os padrões, normas e tipos dos
materiais mais adequados, afim de que sempre o artigo da
mesma espécie e qualidade fosse comprado para a mesma
finalidade dentro de todo o Departamento.
Eis, em poucas palavras, a finalidade máxima da padronização e normalização".

1) _ TODOS OS MATERIAIS ENCOMENDADOS E COMPRADOS DEVEM SER EXCLUSIVAMENTE OS NECESSÁRIOS.
"Várias podem ser as razões pelas quais a compra de
determinada espécie de material não seja, de fato, necessária. Entre elas, avulta o caso da existência de um grande
excesso de estoque idêntico em qualquer dependência do Serviço do Material".
Como exemplo frisante da ignorância desse controle,
basta citar o caso ocorrido no Brasil: no almoxarifado de
determinada Estrada de Ferro existia tal quantidade de canetas que, a menos que fossem utilizadas para alimentar as

2) - - OS MATERIAIS ESPECIFICADOS E COMPRADOS
DEVEM SER OS QUE MAIS E MELHORES CONDIÇÕES
TENHAM PAÍRA SE ADAPTAR AO USO A QUE SE DESTINAM.
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3) _ A QUANTIDADE ENCOMENDADA DEVE SER SEMPRE AQUELA QUE FOR PRECISAMENTE NECESSÁRIA.

À primeira vista, isso parece muito complexo, mas não
o é: cada um dos responsáveis por serviços avisa, antecipadamente, desde a menor célula ou núcleo de trabalho, quais
as necessidades para o ano seguinte. O responsável por
alguns núcleos revê, discute e assenta as necessidades do
conjunto; o chefe desses responsáveis procede da mesma
forma e, assim por diante, chega-se à concatenação final das
necessidades de toda entidade.

"No regime industrial em que não se cogita de formar
estoques, encomendam-se continuamente pequenas quantidades de material; esse procedimento causa à divisão de
compras uma série de despesas elevadas, pois o custo do
preparo duma compra é quase sempre o mesmo, comprem-se
quantidades pequenas ou grandes.
Alem disso, o custo do fornecimento, os fretes e as baldeações muitas vezes elevam consideravelmente o preço da
mercadoria e, finalmente, a necessidade d[a inspeção acarreta
despesas que pouco variam em relação às quantidades inspecionadas ,
Por outro lado, acontece que, agindo na maior parte
dos casos segundo a lei do menor esforço, o comprador encomenda o material em excesso, pois sabe que, de outra maneira, dentro de pouco tempo, terá a renovação desse pedido.
Isto torna-se especialmente verdadeiro quando o mecanismo da compra é complexo. Também pode acontecer
que, sabendo das dificuldades que ocasiona uma certa compra, procure criar delongas tais que, antes de concluir-se
todo o expediente, já seja necessário proceder ao aumento
das quantidades -encomendadas.
A Comissão verificou pelos levantamentos procedidos
que esses casos eram freqüentes, e que existia grande excesso
de estoques, devido à má compreensão dos indivíduos encarregados da expedição das encomendas.
Daí a razão de serem fixadas as responsabilidades
pessoais dos funcionários encarregados das compras, bem
como dos encarregados dos serviços, quanto às requisições
extravagantes ou desnecessárias. As punições preestabelecidas envolviam multas debitadas diretamente aos responsáveis, cobrindo as despesas dos juros de capital invertido e
as depreciações ou deteriorações ocasionais".

4) - - AS COMPRAS SÃO FEITAS DE ACORDO COM O
PLANO DEFINITIVO, TOMANDO SEMPRE EM CONSIDERAÇÃO AS CONDIÇÕES MAIS FAVORÁVEIS DO MERCADO.
"Acontece muitas vezes que sucessivamente várias requisições para material padronizado e idêntico sejam extraidas à medida que o mesmo material se torne indispensável
a esta ou aquela Secção executiva.
Encomendas assim feitas são altamente prejudiciais.
Em primeiro lugar, aumentam 'consideravelmente o
custo da manutenção do serviço de compras, ao mesmo tempo que prejudicam a possibilidade de conjugação destas
quantidades de material, afim de obter preço por atacado;
e finalmente, na maior parte dos casos, a necessidade de
abastecimento imediato elimina a possibilidade da espera
de condições favoráveis do mercado.
Nesse sentido, o melhoramento obtido com as encomendas em grandes proporções e com bastante antecipação de
certo artigo foi dum alcance acima de todas as previsões.
Mas as vantagens não se cingiram apenas às questões
financeiras: estenderam-se aos fornecedores, que sabiam de
antemão as quantidades e qualidades das mercadorias a
serem fornecidas no curso do ano; na parte da inspeção, pelo
conhecimento antecipado de cada um dos fornecimentos;

— 20 —

— 21 —

e, para os almoxarifados, pela possibilidade de terem sempre à disposição e conhecerem os lugares exatos onde iriam
guardar os materiais a chegar.
Desta forma, estabeleceu-se uma cooperação perfeita,
entre os chefes e encarregados de serviço que, conhecendo
as rotinas e os desgastes duma grande parte dos materiais
usados, e tendo em vista também a realização dos novos serviços constantes dos planos gerais, assentavam as bases de
fornecimentos parcelados para o ano inteiro que, uma vez
centralizados na chefia do Bureau de Abastecimento, eram
manejados e contratados em melhores condições de preço
e qualidade".

<jatas referentes ao reabastecimento das mercadorias coinumente usadas em cada setor executivo.
O preestabelecimento das quantidades exatas do equipamento de emergência, das ferramentas desgastaveis e das
peças sobressalentes dos maquinismos continua ainda em
estudo e, pelas observações permanentes, está sendo reajustado de acordo com as apurações estatísticas ou verificações momentâneas. (Neste caso, tenta-se introduzir regulamentos para os casos individuais, tais como instruções de
serviço permanente na Marinha ou Exército)".

5) - - O DINHEIRO INVERTIDO NAS COMPRAS DO MATERIAL DEVE FICAR REDUZIDO AO MÍNIMO POSSÍVEL
"A fixação dos limites do estoque é uma das questões
mais importantes no serviço de material.
Para que isso fosse possível, preestabeleceu-se também
um programa de estreita cooperação entre os chefes e encarregados de depósitos e almoxarifados e o centro controlador do Serviço de Abastecimento e, por outro lado
assentaram-se medidas complementares de entendimento
mútuo dos setores executivos com a secção técnica do Serviço de Abastecimento e os compradores do mesmo.
Para os fornecimentos de emergência ou para os casos
especiais, foi formada uma rotina especial, isenta de todas
as peias burocráticas, mas controlada "a posteriori" e sujeita ao regime de inteira responsabilidade do requisilante.
Estabelecendo dentro desses princípios um controle rigoroso através das estatísticas levantadas, as pautas de consumo e as de desgaste do material em uso, conseguiu a repartição determinar, não somente os mínimos das quantidades a serem mantidas em estoque, como também as

6) — TODOS OS MATERIAIS COMPRADOS DEVEM SER
GUARDADOS NA MELHOR FORMA E DISTRIBUÍDOS
SEGUNDO O MELHOR CONTROLE.
"Em toda a organização, considera-se como um grave
erro a colocação do controle da administração do material
de consumo em grandes quantidades nas mãos dos seus respectivos consumidores.
O Bureau de Abastecimento encarregou-se da guarda
do material antes da sua distribuição, bem como do controle de sua distribuição. Com essa finalidade, tomou conta de todos os depósitos e almoxarifados cujos serviços eram
da administração exclusiva do Bureau.
A economia do consumo e ia eliminação do desperdicio, efetuados através desse controle, foram verdadeiramente notáveis.
Todo o equipamento de guarda foi remodelado e os
métodos de uso, distribuição e controle contábil e quantitativo reorganizados.
Os depósitos e almoxarifados que passaram para a
jurisdição do Bureau demonstraram, cabalmente, na sua
existência passada, a impropriedade dos antigos processos
de guarda através de vários acidentes, e do estrago e avarias
verificadas.
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Assim, por exemplo, guardaram-se cerca de 18,3 m3 de
cimento em sacos num subterrâneo que foi invadido pela
água.
Artigos caros de borracha foram colocados em prateleiras duma parede vizinha às caldeiras, onde ressecaram
por completo.
Mangueiras e hidrantes, em pátio, expostos à ação do
tempo, estouraram com o congelamento da água.
Todas as regras para o controle de consumo e da distribuição foram cuidadosamente elaboradas e o pessoa! encarregado da guarda do material foi selecionado e adextrado
em todas as rotinas".

9) — OS MATERIAIS DE ABASTECIMENTO ESTARÃO
NO SERVIÇO ATÉ A SUA INUTILIZAÇÃO, OU ATÉ QUE
A MUDANÇA DAS CONDIÇÕES BÁSICAS OBRIGUE A
SUA SUBSTITUIÇÃO POR UM ARTIGO MAIS EFICIENTE
E MAIS ECONÔMICO

7) — TODOS OS ABASTECIMENTOS DEVEM SER FEITOS
PARA FINS ESPECIFICADOS E PREESTABELECIDOS
"Apesar deste preceito administrativo só ter podido ser
executado parcialmente pelo Bureau de Abastecimento, esta
entidade fez todo o esforço possível para obter a necessária
colaboração dos órgãos técnicos executores e convencionou
também uma série de medidas para a obtenção metódica e
periódica das informações dos encarregados do material
sobre o uso e a aplicação apropriados dos artigos distribuídos.
Foram também nomeados inspetores de campo, a quem
competia, entre outras funções, a verificação do destino e
aproveitamento exato dos materiais requisitados".
8) - - OS MATERIAIS DEVEM SER USADOS COM EFICIÊNCIA E ECONOMIA
"Não obstante todo o esforço do Bureau para obter os
melhores artigos nas melhores condições e guardá-los e
controlá-los da melhor forma, pouco seria conseguido sem
a boa, eficiente e harmônica cooperação dos setores do consumo. Neste sentido foi também coroado de notável êxito
o trabalho de coordenação e de boa vontade, conseguido
pelos inspetores de campo".

"Este item, entregue quasi que inteiramente aos cuidados
da administração técnica executiva, tem conexão bastante
acentuada com o Bureau, visto que, ao custo dum novo artigo que vem substituir o anterior antes do tempo teoricamente previsto para a sua depreciação completa, ou o seu
desgaste real, tem que ser adicionado o saldo do débito da
depreciação ainda não concluída.
Para os efeitos da contabilidade e especialmente para
as questões da exatidão dos orçamentos, não pode ser demasiadamente encarecido este ponto".
10) — TODAS AS RESTRIÇÕES OU TRÂMITES QUE ACARRETAM DIFICULDADES NAS AQUISIÇÕES DEVEM SER
REMOVIDOS "A PRIORI".
"Para que o comprador do Bureau de Abastecimento
possa desempenhar com real proveito as suas incumbências,
necessário se torna organizar e preparar sua gestão de tal
modo que, não obstante um controle exato e completo sobre
ele exercido, lhe seja possível atrair os fornecedores em número elevado.
Nesse sentido muito se conseguiu tornando o ato da
compra rápida, especialmente a parte da sua liquidação,
isto é, o pagamento.
Em linhas mestras, foi adotado para a secção de compras o sistema usado nas organizações congêneres das grandes empresas particulares.
Estabeleceram-se certos trâmites rotineiros de acordo
com a espécie do material a ser adquirido de forma que o
tempo da aquisição varia de 5 a 188 dias entre os menores
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e maiores períodos; desde aquisições pequenas e esporádicas na praça até lavraturas de contratos complexos, tratando
de fornecimentos a longo prazo em parcelas variadas.
As requisições urgentes, j^rovocacljas por sinistros ou
fatores imprevistos, não entraram neste cômputo, porque
são resolvidas diretamente pelo "Comissioner", isto é Diretor do Departamento. Este autoriza a compra imediata, sendo que a necessidade, a qualidade, o custo e outras questões
constituem nesses casos um expediente de averiguações "a
posteriori".
Finalizando, a Comissão organizou uma série de estatísticas e gráficos, pelos quais se vê, que, entre o pessoal e
material, conseguiu em três anos uma economia de 42%
sobre os gastos anteriores. Por outras palavras, as despesas
desceram quase à metade daquilo que anteriormente se gastava e a eficiência dos serviços aumentou sensivelmente em
todos os setoresVerifica-se pelo relatório que cerca de 78% do valor de
todo o material era comprado através de contratos de fornecimento por um ano, contratos normalmente lavrados 5
a 6 meses antes de iniciar-se o exercício. Nestas condições,
o grosso do abastecimento chegava matemática e automaticamente ao seu destino sem qualquer interferência ou pedido da secção interessada".
Aproveitando, em grande parte, os sábios e práticos ensinamentos dos trabalhos realizados pela Comissão supramencionada, procurou a Direção da Imprensa Nacional dotar
o Serviço do Material com uma organização que correspondesse, de forma mais eficiente, às suas necessidades. Assim,
dividiu toda a execução deste setor do seguinte modo:
\.° Ciclo — Aquisição
Dirigido por um chefe de compras, possue pessoal, equipamento e métodos adequados ao desempenho mais rápido
e independente da sua missão.

2.° Ciclo — Distribuição
Regida por uma outra chefia, está verdadeiramente
numa interdependência com a Aquisição e o Controle, cabendo-lhe a guarda, a arrumação e a conservação dos materiais,
3.° Ciclo •— Verificação
Serviço altamente técnico, independente e destinado a
examinar a qualidade dos materiais, executa também pesquisas das possibilidades de elevação do nivel da qualidade
dos produtos a serem usados ou fabricados.
Toda a execução dos encargos é controlada, contábil e
estatisticamente, numa entidade inteiramente separada c independente, isto é, na Divisão de Controle e Estatística, por
Turmas especializadas, em cada um dos misteres previamente definidos:
a) controle e estatística das aquisições (por espécie dos
materiais);
b) controle e estatística da distribuição da matéria prima (por obra e espécie das obras);
c) controle e estatística do gasto do material de consumo (por espécie do material e do serviço) .
Todos os métodos de trabalho, todas as rotinas de execução, bem como os meios e equipamentos necessários, foram previstos em seus mínimos detalhes. Todavia, quaisquer
anormalidades, exceções e casos imprevistos serão levados
imediatamente ao conhecimento do Diretor Geral e resolvidos
somente com o seu consentimento.
Expostos, embora a traçou largos, os três ciclos fundamentais do Serviço do Material, convém frizar que qualquer deles requer, a par de um método científico de trabaího, pessoal técnico escolhido, selecionado, sabedor, habilitado não a contornar os escolhos difíceis, mas a enfrentálos corajosamente, com entusiasmo.
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12 — CONSTITUIÇÃO

A constituição do Serviço do Material baseou-se no
princípio de que se devem repartir igualmente as atividades
e as responsabilidades, sem ignorar contudo a sua concatenação e o fim que teem como objetivo.
Era necessário, sobretudo, tornar tão real quanto possível o contato entre os chefes e os executantes, tendo em vista
a simplificação dos métodos de trabalho e o malhor aproveitamento das tarefas nos diferentes setores.
O Serviço do Material foi pois dividido em três secções:
a) Compras.
6) Distribuição,
c) Verificação.
a) Compras

A Secção de Compras, que orienta todo o ciclo de aquisição do material, subdivide-se em duas turmas, cujas atribuições são fixadas adiante.
TURMA DE CONCORRÊNCIA

a) recebe os pedidos de material;
fc) faz a coleta dos preços;
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TDRMA DE AQUISIÇÃO

a) executa os processos de compra, preparando os pedidos de fornecimento em quatro vias;
&) encaminha a 3.a via ao Controle Orçamentário para
o empenho da verba;
c) junta o comprovante do empenho da verba ao processo de compra;
d) entrega ao fornecedor a 1." e a 2.a vias do pedido de
fornecimento, exigindo recibo destacado da l.a via;
e) recebe, do fornecedor, a 2.a via do pedido e as faturas de fornecimento (três vias), registadas e encaminhadas
pelo Serviço de Comunicações;
/) remete a 2.a via do pedido de fornecimento ao encarregado do Depósito ou Almoxarifado;
g) guarda temporariamente as faturas;
h) remete o processo de compra ao diretor da Divisão
de Administração depois de anexar o laudo tecnológico e a
fatura em três vias para liquidação do fornecimento;
O controla os prazos de fornecimento através de um
fichário especializado;
b) Distribuição
Por sua vez, a Secção de Distribuição cuida do abastecimento e atende as requisições de material, subdividindose em três turmas, cujas atividades se estabelecem a seguir:

c) tabula e analisa os resultados;
d) procede à concorrência;
e) forma os processos de compra;
/) solicita ao Serviço de Comunicações, por telefone, o
N. Mestre, para os processos de compra;
g) encaminha os processos à Turma de Aquisição;
h) mantém organizado, por ordem alfabética, geográfica e por espécie de material, o cadastro dos fornecedores;
O mantém organizado o mostruário dos materiais;
j) mantém o arquivo de catálogos de material;
/) mantém o arquivo das concorrências.

TURMA DE DEPÓSITOS DE MATÉRIA PRIMA

Depósito de Papel, Papelão e Cartolina e Material Subsidiário de Produção (n.° 1)
a) recebe o material destinado ao consumo das oficinas
da I. N.;
b) faz conferência dos fornecimentos e encaminha
amostras, diretamente, à Turma de Exames Tecnológicos,
afim de ser verificado se o material corresponde às especificações estabelecidas nos "Pedidos de Fornecimento";
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c) devolve os materiais que não estejam de acordo com
os pedidos;
d) anota na ficha de registo de cada material recebido
a especificação, codificação, localização topográfica, unidade de compra e de consumo, o máximo e mínimo do estoque;
e) numera e arruma o material nas respectivas posições, marcando, com um sinal convencional, o ponto mínimo do estoque;
/) atende as requisições formuladas;
g) repõe, nos respectivos lugares, o material em excesso, devolvido pelas oficinas;
h) mantém o arquivo de requisições e devoluções;
i) formula os pedidos de abastecimento, encaminhandoos à Secção de Controle do Material.

b) arruma, de maneira apropriada, o material sob seu
controle nos locais previamente determinados;
c) executa, de maneira idêntica, o especificado nas letras b, c, d, f, g, do depósito n.° l.

Depósito de Tintas e Inflamáueis (n.° 2;.
a) recebe as tintas de impressão, vernizes, inflamaveis,
ácidos e mais: ferragens, canos e vergalhões;
b) numera e arruma nas estantes, nos cavaletes e nos
locais predeterminados, o material sob sua guarda;
c) executa, de maneira idêntica, o especificado no depósito n.° l, letras b, c, d, /• g.
Depósito de Matriz eu (n." 3)
a) recebe as matrizes das máquinas de composição, os
"magazins" e o material sobressalente daquelas máquinas;
b) numera e arruma nos gaveteiros, armários, estantes
e cavaletes o material sob seu controle;
c) executa, de maneira idêntica, o especificado nas letras b, c, d, f, g, do depósito n.° l.
Depósito de Chumbo (n.° 4)
a) recebe as ligas de chumbo e antimônio, adquiridos
pela I. N. e também os lingotes obtidos na fundição;

Depósito de Bobinas (n.° 5)
a) recebe as bobinas de papel destinadas ao consumo
das oficinas;
b) arruma-as nos locais previamente determinados;
c) requisita os veículos necessários para transporte das
bobinas;
d) executa, de maneira idêntica, o especificado nas letras b, c, d, f, g, do depósito n." l.
Depósito de Material Elétrico e de Construção (n.° G)
a) recebe os materiais de construção, motores e demais
aparelhagem elétrica;
b) numera e arruma, nas baias respectivas, o material
sob sua guarda;
c) executa, de maneira idêntica, o especificado nas letras b, c, d, f, g, do depósito n. l.
Depósito de Madeira (n. 7)
a)
b)
c)
tras b,

recebe a madeira;
arruma-a nos cavaletes;
executa, de maneira idêntica, e especificado nas lec, d, f, g, do depósito n. l.

b) Turmas de almoxarifado
Material de Consumo
a) recebe todo o material de expediente de escritório;
6) numera e arruma em estantes, o material sob sua
guarda;
c) executa, de maneira idêntica, o especificado nas letras b, .G, d, f, g, do depósito n. 1.
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Material de Limpeza e Conservação
a) recebe o material destinado à limpeza e conservação
das dependências da I. N., máquinas, moveis e utensílios
nelas existentes;
b) numera e arruma nos armários e estantes o material
sob sua guarda;
c) executa, de maneira idêntica, o especificado nas letras b, c, d, f, g, do depósito n. l.
c) Postos de abastecimento

Posto da Plani-Impressão (n. 1)
a) requisita aos depósitos e almoxarifados os materiais
necessários para poder atender aos trabalhos das oficinas;
b) arruma, nos locais predeterminados, os materiais
requisitados;
c) mantém organizado um fichado de registo e movimento do material;
d) atende aos pedidos de unidade de consumo formulados pelas turmas;
e) empresta, sob recibo, aos operários, as ferramentas
necessárias, para devolução posterior.
Posto da Roto-Impressão (n. 2)
As atribuições deste posto são idênticas às especificadas
para o posto n. 1.
Posto da Composição (n. 3)
As atribuições deste posto são idênticas às especificadas
para o posto n. 1.
Posto da Mecânica (n. 4)
As atribuições deste posto são idênticas às especificadas
para o posto n. 1.

C)

Verificação

A Secção de Verificação terá a seu cargo a análise dos
materiais recebidos e procederá a pesquisas tendentes a melhorar-lhes o aproveitamento. Divide-se em duas turmas,
cujas tarefas se especificam abaixo:
TURMA DE EXAMES TECNOLÓGICOS

tí) recebe as amostras do material que deve ser submetido a análise;
b) envia o resultado das análises redigido na 2." via do
pedido de fornecimento, à Turma de Aquisição.
TURMA DE ENSAIOS EXPERIMENTAIS

a) faz ensaios para melhor aproveitamento dos materiais, bem como procede a estudos sobre a possibilidade da
redução do custo da execução de obras, através da utilização de materiais adequados, mais baratos;
6) prepara tintas especiais para o trabalho de impressão de obras.
13—LOCALIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO SERVIÇO DO MATERIAL

A impossibilidade, já focalizada, de centralizar o Serviço do Material numa só área, impôs o seu desdobramento
por diferentes locais, fora e dentro do edificio da I. N.
Fora, ficaram localizados, no Calabouço, os depósitos
ns. 4 e 5, respectivamente de bobinas e de chumbo.
No edifício da I. N. situam-se:
a) no subterrâneo:
Depósito destinado à guarda de óleo.
b) no térreo:
Depósito n. l, destinado à guarda de papel, papelão e
cartolina e material subsidiário da Produção;
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Almoxarifado n. 2, destinado à guarda de material de
limpeza e conservação;
Posto de abastecimento n. l, na Plani-Impressão, destinado à guarda de material sobressalente para as máquinas,
matéria prima e material de limpeza e conservação;
Posto de abastecimento n. 2, na Roto-Impressão, destinado à guarda de material sobressalente para as máquinas,
matéria prima e material de limpeza e conservação;
Posto de abastecimento n. 4, na Mecânica, destinado à
guarda dos materiais sobressalcntes dos veículos, matéria
prima e material de limpeza e conservação;
c) no primeiro andar:
Depósito n. 2, destinado à guarda de tinta, inflamaveis,.
ácidos e ferragens;
Depósito n. 3, destinado à guarda de matrizes, "magazins" e peças sobressalentes das máquinas de composição;
Posto de abastecimento n. 3, na Composição, destinado
à guarda da matéria prima e do material de limpeza e conservação;
d) no terceiro andar:
Almoxarifado n. l, destinado à guarda de material deconsumo e de escritório;
e) no sotão:
Depósito n. 6, destinado à guarda do material de construção e elétrico.
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31 _ ABERTURA DE CONCORRÊNCIAS

As concorrências serão abertas quando autorizadas pelo
chefe da Secção de Compras e após a Secção de Controle
do Material ter confirmado o estado do estoque mínimo,
comunicado pelo Depósito ou Almoxarifado.
Esta confirmação só será lavrada mediante a requisição
de abastecimento, modelo 30 (22-12), formulado pelos Encarregados de Depósitos ou Almoxarifados, depois de constatada
a necessidade de nova provisão.
Segundo a natureza do material a ser fornecido, a Turma de Concorrência preencherá os pedidos de preço (Edital de Concorrência), modelo n. 28(22-10), que serve para a
coleta relativa a papel, papelão, cartão e cartolina e n. 29
(22-11) que se destina à coleta referente aos demais materiais.
O cadastro de fornecedores, organizado em fichas 3"x
5", modelo 32(22-13), por ordem alfabética, geográfica e por
espécie de material; um mostruário completo dos materiais
adquiridos; e um arquivo, atualizado, de catálogos de material, facilitarão à Turma de Concorrência o cumprimento
integral dos propósitos para que foi criada.
Apresentados os preços, são eles tabulados e analisados,
afim de formar o processo de compra, por meio do qual se
seleciona a proposta mais conveniente aos interesses da
I. N. e conseqüente aviso ao fornecedor escolhido.
Selecionada a proposta mais vantajosa, o encarregado
da Turma de Concorrência solicita, por telefone, ao Serviço
de Comunicações, o Número-Mestre para o processo de compra e a remessa da folha de movimento correspondente.
Nesta fase, o processo de compra é encaminhado, após
autorização do diretor da Divisão de Administração, à Turma de Aquisição que o executa, extraindo o pedido de fornecimento em quatro vias, senda que a 3." via será encaminhada à Secção de Controle Orçamentário para empenho da
verba respectiva. Não havendo verba disponível, serão tomadas providências no sentido de abertura de novo crédito.

2 — COMPRAS
A centralização das compras de material destinado ao
abastecimento dos Depósitos e Almoxarifados da I. N. foi
uma das principais medidas tomadas, não só para emprestar a maior eficiência ao Serviço do Material, como também
para atender aos princípios de sã economia que sempre
acompanham uma administração racional.
O estabelecimento de fórmulas e tipos padronizados, o
preparo de novas especificações técnicas para o material em
uso na I. N. e outras providências racionalizadoras habilitam este setor a poder agir com segurança, dentro das
atribuições que lhe foram conferidas.
A Secção de Compras procurará, dando publicidade as
suas concorrências, atrair o maior número possivel de fornecedores, afim de, estabelecendo ampla competição, obter
preços reduzidos e condições favoráveis de aquisição.
No intuito de tornar mais rápido o abastecimento de
materiais, a Secção de Compras fixará prazos para entrega
dos mesmos, obrigando os fornecedores a cumprir, rigorosamente, os pedidos dentro das datas fixadas nos contratos
firmados.
Ao mesmo tempo, a Secção de Compras procurará liquidar, prontamente, as faturas de fornecimento, de modo
a
criar no mercado fornecedor uni ambiente de simpatia
tal que, insensívelmente, leve os vendedores a considerarem
a
I. N. um cliente a quem se deve não só conceder as maiore
s facilidades, como ainda reservar os artigos mais selecionados .
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Destaquemos, ainda, como orientador das atividades
deste setor, um arquivo das concorrências, ordenado numericamente. Os catálogos serão guardados em pastas com
projeção numérica.
22 — AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL

A 1." e a 2." vias do pedido são entregues ao fornecedor,
que firma recibo destacado da 1." como promessa de fornecimento dentro do prazo estipulado. Esse recibo é então
guardado em fichário especializado, que servirá para o controle dos prazos fixados para entrega do material.
O encarregado do fichário consulta, diariamente, os
prazos de entrega, cancelando os pedidos de fornecimento
não cumpridos dentro do tempo legal e inutilizando tanto
estes recibos como os referentes aos pedidos já satisfeitos.
Ao remeter o material para o encarregado do Depósito
ou Almoxarifado, o fornecedor fá-lo acompanhar por uma
nota de entrega, em duas vias, uma das quais lhe é devolvida, após conferência das quantidades, firmada pelo encarregado. A 2.a via é enviada à Turma de Aquisição.
Em seguida, o fornecedor extrai fatura em três vias e,
juntamente com a 2.a via do pedido de fornecimento, encaminha-a, por intermédio do Serviço de Comunicações, cã
Turma de Aquisição.
Esta remete a 2." via ao encarregado do Depósito ou
Almoxarifado e guarda a fatura até ser informada do resultado do exame tecnológico.
O encarregado do Depósito ou Almoxarifado destaca
amostras do fornecimento feito e envia-as, acompanhadas
da 2.a via e com o número de ordem das mercadorias anotadas, à Turma de Exames Tecnológicos, que comunica, na
2." via que é devolvida à Turma de Aquisição o resultado
dos exames realizados.
Quando os materiais experimentados não condisserem
com as especificações técnicas estabelecidas no pedido de fornecimento, serão devolvidos ao fornecedor sem que este tenha direito a qualquer indenização.

A Turma de Aquisição, recebendo o laudo tecnológico,
iunta-o ao processo de compra, submetendo-o ao diretor da
pivisão de Administração para autorizar a liquidação da
fatura.
Autorizada, o processo é enviado diretamente a Pagadoria que, após liquidação, guarda a 2." via da fatura como
comprovante de Caixa, remete a 3." via da fatura e a 4.a via
do pedido (autorização de pagamento) ao Serviço de Controle (Contabilidade). Depois, o processo é enviado à Secção de Controle do Material para o registo de entrada das
mercadorias fornecidas e preparo da comunicação de novo
preço unitário em quatro vias.
Estas serão assim distribuídas:
a) a l.a via
ção das tabelas
b) a 2.a via
c) a 3.a via
d) a 4." via

para o Serviço de Mecanização, para apurade movimentação dos materiais;
para o Serviço de Planejamento;
ao Almoxarifado ou Depósito;
ficará na Secção de Controle do Material.

Definitivamente liquidado, o processo de compra é então enviado ao Serviço de Comunicações para arquivamento.

3 -- DISTRIBUIÇÃO DO MATERIAL
Em virtude da impossibilidade de centralizar o armazenamento dos materiais adquiridos pela I. N., foram estes
espalhados por diferentes locais do edifício e divididos segundo a sua espécie e atendendo à proximidade dos órgãos
do consumo. Apenas dois se situam no Calabouço, portanto,
fora do edifício.
Esses locais foram denominados Depósitos, Almoxarifados e Postos de Manutenção.
31 — DEPÓSITOS

A terminologia Depósito ficou reservada para designação dos locais em que é guardado o material de transformação. Segundo a natureza do material que guardam, os depósitos ficaram classificados em:
311 - Depósito de papel, papelão, cartão e cartolina
c material subsidiário da produção;
312 -- Depósito de tintas e inflamaveis;
313 -- Depósito de matrizes;
314 -- Depósito de chumbo;
315 -- Depósito de bobinas;
316 -- Depósito de material elétrico e de construção;
317 - - Depósito de madeira.
32 — ALMOXARIFADOS

Foi reservada a designação de Almoxarifado para os
locais em que ficam guardados os materiais de consumo de
escritório e os de limpeza e conservação:
321 — Almoxarifado de material de consumo;
322 -- Almoxarifado de material de limpeza e conservação .
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33 — POSTOS DE ABASTECIMENTO

Foram chamados postos de abastecimento os locais
tinados a atender os pedidos de material solicitados em
dades de consumo pelas oficinas e ainda a emprestar
operários as ferramentas de que eles necessitam, para
temporário, na execução de suas tarefas:
331 —
332 -333 —
334 —

Posto
Posto
Posto
Posto

da
da
da
da

Plani-Impressão.
Roto-Impressão.
Composição.
Mecânica.

desuniaos
uso
4 - - GUARDA DO MATERIAL
Nem sempre são reconhecidas por quem administra as
necessidades e as vantagens de uma boa arrumação dos materiais. Olha-se, geralmente, com horror para as despesas
que resultam de um lógico sistema de arrumação, esquecendo que assim se atendem prontamente as requisições de
material, evitando delongas prejudiciais aos órgãos requisitantes.
Uma boa arrumação garante a guarda conveniente e
segura de todos os materiais, acelerando os tempos de recepção, armazenamento e distribuição das mercadorias; e.
por outro lado, automatiza os inventários de estoque, facilitando, simultaneamente, os pedidos de renovação do mesmo.
Alem desses incalculáveis benefícios, diminue o custo excessivo das áreas ocupadas e da supervisão e, ainda, a deterioração.
Daí a íntima conexão que existe entre os Depósitos e
Almoxarifados e a Secção de Compras.
Constitue um fator preponderante na arrumação o mobiliário destinado à guarda dos materiais, motivo porque foi
projetado um equipamento técnico racional, afim de atender
às peculiaridades de cada especificação.
A codificação numérica dos materiais e a sinalização
dos locais onde estão guardados vêem facilitar enormemente a tarefa dos Encarregados de Depósitos e Almoxarifados
no que diz respeito a:
a) rápido armazenamento do material;
b) estabelecimento das pautas do máximo e mínimo:
c) presteza no atender as requisições;
d) renovação automática do estoque.
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Para a conservação do material, foram tomadas precauções de caráter técnico geral procurando-se atender às condições atmosféricas do ambiente, ao estado higrométrico e
outros fatores que influem na constituição física das mercadorias.
As precauções aconselhadas no capítulo 43 foram adaptadas das Instruções do governo norte-americano, a respeito
da conservação dos materiais, traduzidas por D. Maria
Cândida Caeira, do D. F. C.
41 — LOCALIZAÇÃO TOPOGRÁFICA

Afim de atender prontamente as requisições de material e predeterminar os locais em que devem ser guardados
os artigos adquiridos, impôs-se a necessidade de estabelecer
a sinalização topográfica dos mesmosEssa sinalização, baseada no sistema decimal, processase na seguinte ordem:
a)
b)
c)
d)
e)
/)

número
número
número
número
número
número

do depósito, almoxarifado ou posto;
do corpo;
da rua;
da estante, armário e cavalete;
da prateleira;
do escaninho.

Depósitos, Almoxarifados e Postos — Locais de guarda.
Corpo - - é a situação física no depósito, almoxarifado
ou posto de manutenção.
Rua — é a seqüência numérica das filas do mobiliário.
Estantes, armários e cavaletes
- mobiliário-equipamento onde são guardados os materiais.
Prateleiras e Escaninhos — são divisões internas das estantes ou armários.
A representação simbólica, em conjunto, dos locais em
que se acham guardados os materiais apresenta-se como
segue:
a) um algarismo relativo ao Depósito, Almoxarifado ou
Posto;
b) um algarismo relativo ao corpo;
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c)
d)
e)
f)

um algarismo relativo à rua
;
um algarismo relativo à estante, armário ou cavalete;
um algarismo relativo à prateleira;
um algarismo relativo ao escaninho.

Por vezes, a representação topográfica não apresentará
o algarismo referente à estante, como sucede com o depósito
de papel, onde não existem estantes, visto que as resmas são
colocadas sobre estrados, arrumados dentro das ruas, por
ordem de seqüência numérica idêntica às dos escaninho?.
A localização topográfica corresponderá à designação
"posição" na ficha de registo e controle do material.
42 — ARRUMAÇÃO

O material será guardado em estantes, armários e cavaletes segundo a sua natureza física, de acordo com as condições estabelecidas como norma para conservação, exceto o
papel, que será colocado em estrados.
As estantes tinham de ser projetadas de modo a ocupar
a mínima área possível, permitindo, ao mesmo tempo,
a movimentação fácil na guarda e retirada dos materiais, evitando o emprego de escadas e bancos e, consequentemente,
eliminando as causas de acidentes tão comuns e sempre desagradáveis .
Tal objetivo foi alcançado pela construção de estantes
de 2.70 de altura, com recuo a partir de 1.50 e argolas de
sustentação de metro em metro, as quais possibilitam o
acesso aos escaninhos superiores.
A natureza especializada de determinados artigos impôs
a guarda em armários que os preservassem das transformações provocadas por fatores estranhos.
Por sua vez, os cavaletes foram reservados para arrumação dos canos e vergalhões.

45 —
44 —

O conjunto do mobiliário, destinado à guarda do material, será numerado e os números nele afixados em placas
metálicas de maneira bem visivel.
Estipulada a simbolização numérica dos locais, corpos
e ruas, dentro dos algarismos de l a 9, resta exemplificar a
simbolização do mobiliário e respectivas prateleiras e escaninhos.
As estantes, armários e cavaletes são numerados de l a
9.
Para sinalização das prateleiras e escaninhos nas estantes e armários, procedeu-se, primeiramente, à numeração
das prateleiras, em sentido vertical e, a seguir, numeraramse em sentido horizontal os escaninhos, dentro de cada prateleira. Desta maneira, obtivemos o quadro abaixo:

11

12

13

14

15

21

22

23

24

25

31

32

33

34

35

41

42

43

44

45

51

52

53

54

55

Os escaninhos podem conter mais de uma espécie de material bastando para isso dividi-los, convencionalmente, em
posições cuja ordem será representada pelos algarismos l,
2, etc.
11

Por conveniência e para maior facilidade na localização, o material será arrumado dentro das estantes em ordem
de número de codificação e, dentro dessa, por ordem de número de modelo.

Os cavaletes serão divididos em secções que, por sua
vez, se subdividirão em celas nas quais, segundo as especificações, serão guardados, como dissemos, os canos e vergaIhões.
Exemplo:
Sabendo-se que o depósito de tintas tem o n. 2, a situação topográfica de uma lata de tinta de impressão,
guardada na estante 3, situada no corpo 2, rua l, dentro da
prateleira l, escaninho l, e na posição 2, será descrita na
ficha modelo n. 26 (22-8) como segue: 221-3112. Essa simbolização numérica é assim interpretada:
2
2
l
3
l
l
2

- - n.
n.
n,
n.
-- n.
— n.
— n.

de
do
da
da
da
do
da

depósito
corpo
rua
estante
prateleira
escaninho
posição

A situação topográfica nos armários será indicada da
mesma maneiraNos cavaletes, o material será arrumado do seguinte
modo:
Os canos e os vergalhões mais pesados serão colocados
na secção n. l e nas celas das secções 2, 3 e 4 será disposto
o metal mais leve. Assim, um tubo guardado na cela 21 da
secção 2 será indicado topograficamente: 210-121.
Interpretando-se, vem:
2 - - n. do depósito.
l - - n. do corpo.
0 — por não possuir rua, usa-se um algarismo inexpressivo .
1 — n. do cavalete.
21 — n . da secção e ordem da cela.
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43 — NORMAS DE

CONSERVAÇÃO DO MATERIAL

431 — Precauções de Armazenagem
ÁCIDOS - - devem ser protegidos contra altas temperaturas. Os ácidos que produzam combustão não devem ser armazenados no mesmo compartimento.
ACUMULADORES ELÉTRICOS - - devem ser guardados em
local quente e seco.
ÁLCOOL - deve ser armazenado em reservatório de
metal.
CABOS E CORRENTES — quando estiverem expostos ao tempo, devem ser totalmente protegidos com pintura obtida por
imersão ou por meio de brocha.
ARGILA REFRATÁRIA -- deve ser armazenada em compartimentos fechados.
ARTIGOS DE MADEIRA — (inclusive ferramentas com cabo
de madeira) — não devem ser armazenados próximo a tubos
de vapor.
ARTIGOS NIQUELADOS -- devem ser cobertos.
ARTIGOS DE OURO - - devem ser embrulhados em papel
fino, pois oxidam-se com facilidade.
ASBESTO -- deve ser armazenado em depósitos fechados.
BORRACHA — deve ser armazenada longe da luz e do
qalor, evitando contato com metais. Os compartimentos
para armazenagem devem ser regados freqüentemente para
manter o estado higrométrico necessário.
BROCAS DE AÇO AO CARBONO, DE ALTA VELOCIDADE —

devem

ser embrulhadas em papel oleoso e conservadas em local
seco.
CAL -- deve ser armazenada em depósitos fechados.
CAL VIVA — não deve ser armazenada próxima de depósitos que contenham outros artigos.
CIMENTO PARA BORRACHA -- deve ser conservado no compartimento das tintas ou em lugar separado de outros artigos.

CIMENTO PARA LiNOLEUM -- deve ser conservado em continentes estanques.
CIMENTO PORTLAND — deve ser arrumado onde haja compartimento fechados e o mais protegido possivel da umidade.
COLA DE PEIXE - - deve ser guardada no compartimento
das tintas; caso seja noutro local, não deve ficar armazenada junto dos outros materiais.
ESCOVAS DE PELO DE PORCO -- devem ser polvilhadas com
naftalina em pó, porque são facilmente destruídas pela traça.
Devem ser armazenadas nas bordas, com espaço para a circulação do ar por debaixo e através da pilha.
ESTOFAS E TRAPOS DE ALGODÃO — não devem ser conservados, depois de usados, em depósitos ou compartimentos de
armazenagem, por causa do perigo da combustão espontânea.
EXPLOSIVOS - - não devem ser permitidos nos depósitos
ou almoxarifados.
FERRAMENTAS DE AÇO — devem ser conservadas nos pacotes originais até que sejam postas em uso. Se os pacotes forem desatados devem ser cobertos com petrolatum.
FILMES - - devem ser armazenados num local fresco,
bem ventilado; tomar especial cuidado para protegê-los da
umidade e do fogo, porque são altamente inflamaveis.
FIOS — devem ser cobertos e guardados em local seco.
FÓSFOROS - - devem estar armazenados num caixão de
metal especial ou deixados nas suas caixas metálicas originais .
GACHETA — deve ser armazenada em local fresco e longe
das drogas e produtos químicos que, pelo contato, causem a
sua deterioração. O estoque velho deve ser usado em primeiro lugar, porque esse artigo endurece com o tempo e
Perde as suas propriedades elásticas. Os depósitos devem ser
regados com bastante freqüência para manter a atmosfera
úmida apropriada à boa conservação do artigo.
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GACHETA EM FOLHAS — não deve estar enrolada e, em
nenhuma circunstância, colocado sobre ela outro material.
O local de armazenagem deve estar sempre seco e não sujeito a variações de temperatura.
GACHETA PARA VAPOR — deve ser conservada coberta e nas
caixas originais, quando possível; não deve ser armazenada
próxima dos encanamentos de vapor.
GASES COMPRIMIDOS — os cilindros podem ser conservados
ao ar; e, em tais casos, devem estar protegidos contra altas
temperatura, não expostos u umidade contínua c à radiação solar direta. Os cilindros cheios não deverão ser armazenados perto de substâncias altamente inflamaveis, tais
como gasolina, óleo, estopa, etc., nem colocados próximo a
elevadores, ou em locais onde objetos pesados possam bater
ou cair sobre eles. Os cilindros vasios e cheios devem estar bem separados uns dos outros para evitar confusão. Os
cilindros deverão ser claramente marcados com cores ou
outros meios de identificação pa^ra indicar o gás neles
contido.
GASOLINA - - deve ser armazenada em ambieriíe muito
bem ventilado; se forem empregados ventiladores, devem ser
tomadas precauções para que não se desprendam faíscas
dos mesmos. Nenhuma chama deve se,r acesa ou transpor- ;
tada através do armazém ou do edifício. As latas não devem
estar vazando; sempre que se verificar vazamento, a gasolina, antes de armazenada, deverá ser transferida para
outros recipientes. A maneira mais segura de guardar este
material é conservá-lo em tambores de aço enterrados e
servidos por bombas próprias, de forma a permitir a retirada do líquido.
Avisos aconselhando cautela e chamando a atenção para
o perigo de explosão e incêndio deverão ser colocados no
exterior, nas vias de acesso ao edifício ou armazém.
GOMA-LACA — não deve ser armazenada em recipientes de
metal, e nunca por mais de seis meses. Porem, qualquer tipo
pode ser armazenado, indefinidamente, em recipientes de
porcelana ou de vidro.

INSTRUMENTOS, TELESCÓPIOS, ETC. - instrumentos para
controle de fogo, telescópios e outros instrumentos óticos
devem ser conservados num local quente e seco, e ficar sempre sob observação. Aconselha-se manejá-los o menos possível, afim de evitar prejuízos. Não podem ser expostos a
poeira e precisam ser limpos periodicamente.
JUNTAS DE BORRACHA -- devem estar isentas de óleo ou
graxa, protegidas contra a exposição à luz e ao calor excessivo, longe de tabiques ou de prateleiras de metal e, de preferência, armazenadas em água.
LATAS — não se deve armazenar material estanhado em
local úmido.
LINOLEUM - - racha e quebra com facilidade em baixas
temperaturas. Por isso, devem se»r tomadas providências
para que nada seja empilhado sobre ele. É aconselhável conservá-lo enrolado.
LÍQUIDO PARA POLIR METAIS — deve ser conservado no depósito das tintas ou em local separado de outros artigos.
LONA IMPERMEABILIZADA — deve ser armazenada em local
fresco e seco e de fácil acesso em caso de fogo.
MOTORES A GASOLINA - - as chapas de base, cilindros e o
arcabouço devem ser conservados pintados. As partes polidas devem ser tornadas brilhantes pelo uso de óleos, líquidos para limpar metais ou petrolatum.
MADEIRA DE TORAS — se não estiverem totalmente secas,
ao serem aquecidas pegarão fogo. Devem ser empilhadas,
portanto, de maneira que seja permitida a livre circulação
do ar e vigiadas com assiduidade.
MATERIAL DE FIBRA COMPRIMIDO - - não deve ser armazenado próximo ao radiador, às canalizações de vapor. etc.
porque o calor excessivo causa rápida deterioração.

-

MATERIAL SANITÁRIO DE PORCELANA PARA BANHEIRO -- deve

ser conservado encaixotado e arrumado bem envolto, afim
de impedir que se quebre ou se lasque.
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MUNHÃO DE ESTANHO — deve ser examinado mensalmente e, se for encontrado enferrujado, usado imediatamente,
se possível. Não deve ser armazenado em contato com
outros artigos de metal.
ÓLEO - - deve ser armazenado em depósitos especiais,
onde haja somente artigos de metal sem madeiras, e protegido das faíscas e chamas.

TAMBORES VAZIOS DE TINTA - - depois de arrolhados, em
torno do orifício de saída deve ser feita uma pintura com
zarcão, para impedir eventual entrada de água.
TANQUES DE GASOLINA — devem ser totalmente esvasiados
e secos por dentro. Se possível, deixá-los abertos para ventilação e para impedir a formação de orvalho proveniente
da umidade do ar e que se misturaria à gasolina.
TECIDO - - não devem ser armazenados contra paredes
ou tabiques metálicos, devido à sua umidade natural. Quando o tecido não está sendo fornecido, embrulhá-lo em papel,
para assegurar, no futuro, confecções limpas.

ÓLEO PARA CILINDRO DE MÁQUINA

A VAPOR - - HOS barris e

caixas, contendo óleos para uso geral, devem ser claramente
gravadas as palavras: EVITE A ÁGUA SALGADA.
ÓLEO COMBUSTÍVEL -- deve ser armazenado em compartimentos preparados para esse fim.
ÓLEO DE LINHAÇA -- não se deve pôr latas ou tambores
que estejam vazando perto de serragem de madeiras, porque
pode resultar daí combustão espontânea.
ÓLEO LUBRIFICANTE -- deve ser armazenado em vasos de
folha, tambores, ou tanques, protegidos das faíscas ou outros
riscos de fogo.
PEÇAS SOBRESSALENTES DE MÁQUINAS E MOTORES — devem S6F

lubrificadas e embrulhadas, afim de evitar enferrujamento
e corrosão.
PILHAS SECAS -- devem ser conservadas em local perfeitamente seco, onde a temperatura não exceda de 65 graus
cent. e não devem ser guardadas em estantes de metal ou
junto de divisões metálicas. Se não for possível dispor de
prateleiras de madeira, com encosto também de madeira,
poderão ser utilizadas prateleiras de metal cobertas de madeira ou matérias isolantes.
PRATA - - conserve todos os artigos cobertos. Deve ser
protegida dos que soltam vapores sulfurosos, do papel de.
embrulho e outros artigos contendo enxofre.
QUEROZENE -- deve ser terminantemente proibida a armazenagem perto de depósitos que contenham outros artigos .

TECIDOS IMPERMEABILIZADOS OU PINTADOS

não

devem

ser armazenados em compartimentos aquecidos.
TÊXTEIS — devem ser armazenados num local seco e protegido da poeira com papel de embrulho.
TINTAS - - devem ser armazenadas eim depósitos especiais onde haja somente manufaturas de metal (sem madeira) . Todas as tintas em tambores devem estar armazenadas
sob coberta. Não se deve deixar anmazenar água sobre os
tambores. Quase todas as tintas preparadas desprendem
gases inflamaveis.
TINTA DE ALUMÍNIO -- deve ser conservada numa temperatuna abaixo de 32 graus centígrados.
TINTAS ANTI-CORROSIVAS - - devem ser conservadas num
local fresco e seco. Essas tintas produzem gases e, por isso,
os tambores devem ser conservados bem fechados para impedir que se espalhem.
TINTAS PREPARADAS (Em tambores) . - - devem ser arrumadas nas extremidades do depósito, em quatro camadas
sobrepostas e próximas das portas do armazém, de modo
que sejam alcançadas, facilmente, em caso de fogo.
TINTA ZARCÃO — deve ser usada o mais breve possível,
não devendo ficar em estoque mais de seis meses.
TUBOS DE CALDEIRA — devem ser mergulhados numa mistura preservativa consistindo de volumes iguais de óleo de
milho, óleo do Japão e gasolina a 63° Baumé, uma vez por
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ano. Antes de mergulhar, os tubos devem ser escovados por
dentro e por fora.
TUBULAÇÕES DE BORRACHA PARA FERRAMENTAS PNEUMÁTICÁS

— devem ficar isentas de óleo.
VERNIZ -- deve ser armazenado em compjartimentos que
contenham somente manufaturas de metal, sob temperatura uniforme e protegido das faíscas e das chamas.
VIDRO - - deve ser armazenado verticalmente em cavaletes e calçado por meio de chumaços de estopa de algodão.
Nunca deve ser colocado de chapa.
ZINCO - - não deve ser armazenado em contato com o
latão, cobre ou aço; de preferência em receptáculo de madeira .

5 -- ROTINA DO MATERIAL
51 — Registo
Nos Depósitos e Almoxarifados e Turma de Manutenção,
o registo do material será feito em fichas unitárias 3"x5",
mod. 26 (22-8), cujo preenchimento obedecerá às seguintes
regras:
a) espécie, discriminação alfabética do material;
b) número de ordem, ordem de seqüência do material
dentro de cada especificação;
c) codificação, símbolo numérico do código do material;
d) descrição topográfica, localização do material;
e) unidade de compra, unidade de aquisição do material;
f) unidade de consumo, unidade em que o material é
consumido;
g) unidade de embalagem, envólucro dos materiais;
h) máximo, indica a quantidade máxima que deve
existir em estoque;
í) mínimo, determina a quantidade mínima que impõe
a necessidade de renovação do estoque.
Nos postos de abastecimento, o registo do material será
feito em ficha unitária, 5"x8", mod. n. 23 (22-7), cujo preenchimento será processado da seguinte maneira:
a) código, símbolo da codificação do material;
b) especificação, discriminação alfabética do material;
c) posição, situação topográfica do material;
d) unidade, quantidade de consumo;
e) data, época da requisição;
/) número da requisição;
g) movimento, quantidade de material pedido;
h) estoque, indicação do material existente.
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As fichas unitárias 3"x5", usadas nos Depósitos e Almoxarifados, serão guardadas em fichários verticais e dispostas por ordem de código do material. Igualmente, as unitárias 5"x8", usadas nos Postos de Abastecimento.
53 — REQUISIÇÃO DO MATERIAL

Haverá quatro espécies de requisição de material, conforme a natureza dos artigos a serem consumidos:
a) Requisição de obras
Destinada a atender à impressão de obras, sendo extraídas em três vias (branca, amarela e verde-claro), em impressão preta.
9
A l.a via é encaminhada à Secção de Controle do Material, que faz as anotações necessárias, remetendo-a depois ao
Serviço de Mecanização para apuração do custo da mão de
Obra. A 2.a via será encaminhada aos Depósitos ou Almoxarifado para que forneçam às quantidades solicitadas, sendo
arquivada em ordem de seqüência numérica. A 3.a via fica
em poder da Secção requisitante. Essas requisições são de
uso exclusivo da Divisão de Produção.
b) Requisição adicional
Serve para os pedidos de suprimento adicional às requisições de material, formuladas para conclusão dos trabalhos de impressão de obras. Essas requisições são feitas
pelas Oficinas, sendo rubricadas pelo Diretor da Divisão (7) e extraídas em três vias, em cores idênticas às da requisição anterior, sendo a impressão dos dizeres feita em cor
verde-escuro. A distribuição das vias é processada de maneira semelhante ao item a.
c) Requisição~Devolução
Destina-se à devolução dos materiais em excesso, depois de concluídos os trabalhos de impressão de obras: São,
também, preparadas em três vias, nas cores branca, verde
e amarela, com a impressão das legendas em vermelho. O
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processo de distribuição das vias é o mesmo que o descrito
anteriormente.
A cor da 2.a via desta requisição é, entretanto, diferente
das demais, de modo a indicar automaticamente ao encarregado do Depósito ou Almoxarifado o local de arquivamento. Estas requisições são de uso exclusivo das Oficinas.
d) Requisição interna do material de consumo
É usada para os pedidos de material de consumo formulados, indistintamente, pelas Secções e Chefias de Oficina. É confeccionada em três vias, cujas cores e distribuição são idênticas à dos itens a e b.
PREENCHIMENTO DAS REQUISIÇÕES

Os dísticos dos pedidos de material são preenchidos semelhantemente, exceto os da requisição interna, em que não
se anotam os dados relativos à "SEQ-FASE", "Obra n.", tabela, espécie e indicação. Discriminando o preenchimento,
temos:
a) seq-fase - - é a seqüência das operações que devem
ser realizadas para execução da obra;
b) turma — símbolo de codificação da turma incumbida do trabalho;
c) obra n. número de ordem do orçamento;
d) requisição n. — número de ordem da requisição;
e) tabela — é o índice das dificuldades da execução do
trabalho;
/) espécie — natureza do trabalho;
g) id -- idioma em que o texto da obra é impresso;
h) código do material — símbolo da codificação do material necessário.
í) cod. unid. — é a unidade em que o material é pedido;
j) quantidade - - número de unidades do material pedido;
/) preço unitário - - preço do material unitariamente;
m) artigo e especificação de uso
• denominação do
material a ser empregado para a confeção do trabalho.
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54 — RENOVAÇÃO DE ESTOQUE

A adoção de um processo automático para suprimento
das faltas de material foi um dos benefícios reais trazidos
por este plano. Os Depósitos e Almoxarifados, ao armazenarem os artigos em seus locais, numeram-nos em ordem de
seqüência e arrumam-nos em ordem decrescente. O ponto
mínimo de cada espécie de material é assinalado com uma
convenção, afim de lembrar, visualmente, a necessidade de
reabastecimento.
Objetivando, teremos:
As latas de tinta de impressão de cor azul estão arrumadas em prateleiras e dispostas em ordem decrescente de
50 a 1. A lata de n. 10 está anotada com o símbolo indicativo
da quantidade minima. O encarregado, ao retirá-la do escaninho, verifica que há necessidade de uma nova provisão.
Preenche, então, após consulta da ficha mod. n. 26 (28-8), a
requisição de abastecimento mod. 30 (22-12). Recebida nova
provisão de material, o encarregado do Depósito ou Almoxarifado retira a quantidade anterior, considerada abaixo do
mínimo, da posição em que se acha, e deposita o novo suprimento neste local, numerando-o em ordem decrescente.
Sobre o novo material é então colocado o anterior, havendo
assim um ciclo automático de renovação. Dessa maneira, o
consumo se fará rigorosamente, pelo tempo de existência do
material em estoque.

6 _ FUNÇÕES
As funções no Serviço do Material foram classificadas
atendendo à sua natureza técnico-especializada e procurando
repartir as responsabilidades, harmonizando-as ao mesmo
tempo entre si.
61 — NAS COMPRAS

Na Secção de Compras, as funções ficaram assim distribuídas:
Chefe da Secção de Compras
a) autoriza as aberturas de concorrências;
b) aprova a proposta de aquisição mais vantajosa;
c) confirma o cancelamento das propostas não satisfeitas dentro do prazo legal;
d) autoriza a liquidação da fatura de fornecimento à
I. N.
Encarregado da Turma de Concorrência
a) recebe os pedidos de fornecimento de material,
quando despachados pelo chefe;
b) prepara os Editais de Concorrência;
c) coleta os preços, tabula e analisa os resultados apurados;
d) pede, por telefone, o n. Mestre para o processo de
compra;
e) inicia os processos de compra e encaminha-os à Turma de Aquisição;
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/) organiza o cadastro dos fornecedores por ordem alfabética, geográfica e por espécie de material;
g) mantém organizado o mostruário dos materiais;
h) mantém organizado o arquivo de catálogos do material;
i) mantém o arquivo das concorrências.
ENCARREGADO DA TURMA DE AQUISIÇÃO
a) executa os processos de compras, encaminhados pela
Turma de Concorrência;
b) prepara, em quatro vias, os pedidos de fornecimento
de material;
c) remete a l.a e 2.a via ao fornecedor, exigindo do mesmo o recibo de promessa de entrega do material dentro do
prazo estipulado;
d) encaminha a 3.a via à Secção de Controle Orçamentário para o empenho da verba;
e) anexa a 4." via ao processo;
/) controla os prazos de fornecimento mediante um fichário especializado;
g) recebe as faturas de fornecimento, juntando-as ao
processo de compras;
h) transmite a autoridade competente, após a verificação do' exame tecnológico, os processos de compra para a
autorização do pagamento.

Encarregado de Depósitos e Almoxarifados
a) recebe, confere quantitativamente e guarda o material que deve ser submetido a exame tecnológico;
fc) remete, juntamente com a 2.a via do pedido de fornecimento, amostras de material recebido, anotando nelas o
número de ordem do pedido, à Turma de Exames Tecnológicos;
c) regista o material entrado, na ficha mod. 26 (22-8),
arquivando-as em fichário vertical;
d) arruma, em ordem numérica decrescente, os materiais sob sua guarda, tendo em vista uma racional economia
de espaço e de tempo e ainda absoluta ausência de dauificação e extravio;
e) entrega o material mediante requisição;
/) controla o estoque e, logo que este atinja o mínimo,
faz o pedido de reabastecimento.
Encarregado de Posto

Na Distribuição, foram atribuídas as seguintes funções:

a) mantém arrumado criteriosamente os materiais sob
sua guarda, tendo em vista a economia de espaço e tempo;
b) atende aos pedidos de unidades de consumo de materiais, formulados pelas oficinas;
c) regista, em ficha mod. 23 (22-7), arquivada em fichário vertical, o material sob seu controle;
d) exige recibo dos operários a quem entrega as ferramentas, para posterior devolução;
e) fornece material, em unidades de consumo, sempre
que as oficinas o requisitem' utilizando o modelo (req. adicional) .

Almoxarife

63 — NA VERIFICAÇÃO

62 — NA DISTRIBUIÇÃO

a) Chefia a Secção de Distribuição;
b) controla os serviços dos Depósitos, Almoxarifados e
Postos de Abastecimento;
c) autoriza os pedidos de suprimento de material, formulados pelos Encarregados dos Depósitos e Almoxarifados.

As funções na Verificação ficaram assim discriminadas:
Tecnologista-chefe
a) recebe as amostras das mercadorias que devem ser
examinadas;
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í>) distribue-as aos encarregados da Turma de Exames
Tecnológicos;
c) visa os resultados dos exames tecnológicos expressos na 2." via do pedido de fornecimento, mod. 30 (22-12);
d) apresenta sugestões, para ensaios experimentais, à
Turma respectiva.
Encarregado da Turma de Exames Tecnológicos
a) recebe as amostras dos materiais para análise, acompanhadas da 2.a via do pedido de fornecimento;
b) devolve-as, após o "visto" do Tecnologista-Chefe,
com o resultado dos exames realizados, à Turma de Aquisição;
c) propõe o estabelecimento de especificações técnicas
para definição dos materiais;
d) requisita a aparelhagem técnica indispensável aos
laboratórios de análise.
Encarregado da Turma de Ensaios

Experimentais

a} promove experimentações tecnológicas no sentido de
um melhor aproveitamento dos materiais usados na I. N.;
b) atende e estuda as sugestões que lhe forem dirigidas
com idêntico objetivo;
c) requisita a aparelhagem técnica indispensável aos
laboratórios experimentais.

7 -- CÓDIGO DE MATERIAIS
Para melhor compreensão do código de materiais, definamos, antes de mais nad<a, a diferença existente entre
classificação e codificação.
71 — CLASSIFICAÇÃO
Segundo a definição enciclopédica, a classificação representa o método através do qual se reúnem em grupos distintos
os componentes das matérias, objetos ou seres que tenham
caracteres comuns.
Há duas espécies de classificação :
A classificação artificial, que consiste em grupar os
objetos segundo um só caráter tirado, não dos mais visíveis.
Nesse gênero artificial podem-se incluir as classificações
botânicas de Linneu, as zoológicas de Brehm e, finalmente,
citar qualquer dicionário como tipo de classificação artificial
feita pelo método da seqüência alfabética.
A classificação natural, que tem por objetivo grupar,
definir e sistematizar fenômenos da natureza ou processos
de coordenação dos conhecimentos humanos através duma
análise mais específica, proporciona dessa maneira um grupamento uniforme na base dos caracteres comuns, concretos
ou abstratos.
Pode-se afirmar que, nesse terreno, não existe classificação perfeita, devido ao estado bastante deficiente do
conhecimento das leis e fenômenos da natureza.
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72 -- CODIFICAÇÃO
Representa, em tese, o grupamento e promulgação das
leis que regem a vida das nações. Entretanto, o uso da
palavra codificação como termo técnico nos trabalhos administrativos significa, usualmente, uma simbolização numérica,
alfabética ou mista de todos os itens materiais ou abstratos
que se queira incluir em grupamentos imagináveis, com
seqüências predeterminadas e lógicas.
Assim, por exemplo, num almoxarifado, em que todas
as mercadorias estejam perfeitamente classificadas, deverá
existir uma predeterminação de grupamento por ordem
numérica, alfabética, topográfica ou qualquer outra, cuja
simbolização deve constar no código adrede preparado.
Dessa forma, numa biblioteca, tanto a arrumação dos livros
quanto a sua ordenação pelos assuntos de que tratam, devem
seguir um método preestabelecido, através do qual seja
possível determinar a existência de todos eles, ou de qualquer
um dentro da premissa alvitrada, como: autor, número do
livro ou assunto tratado.
Resumindo, as duas definições, classificação e codificação
no campo prático da organização executiva do trabalho,
carecem de separação nítida. Isto, entretanto, não pode ser
estabelecido, visto o que de fato deveria prevalecer seria
apenas classificação e simbolização, sem se recorrer à codificação propriamente dita.
Todavia, o uso desta palavra ganhou tal extensão que
suplantou o emprego de expressões como simbolização ou
criptologia, isto é, estudo e confecção de símbolos secretos
para os fins acima indicados.
A codificação racional ou lógica pode servir de guia ao
raciocínio. O teste seguinte exemplifica esta afirmação:
Os nomes transcritos abaixo são muito conhecidos e
designam o mobiliário e demais objetos que se encontram,
comumente, numa habitação simples. Qualquer tentativa de

repetição de todos esses nomes, após dois minutos de leitura,
resultaria imperfeita pela omissão de alguns.
Casa
Cama
Quarto de Banho
"Buffet"
Fogão
Sala de jantar
Instalação sanitária
Penteadeira

Guarda-comida
Mesa
Cristaleira
Poltrona
Cadeira
Criado Mudo
Geladeira
Banheiro
Guarda-casaca

Pia
Cozinha
Banheira
Lavatório
Guarda-vestido
Quarto de dormir
Trem de cozinha
Aquecedor

Analisando-se o todo que representam os 25 itens acima,
ter-se-á como resposta: UMA CASA. Em que se divide esta
casa? Em sala, quarto, cozinha e banheiro. De que são, por
sua vez, compostas cada uma destas quatro divisões da casa?
De seu respectivo mobiliário, isto é, no presente caso, os
nomes das peças de mobília acima citados.
Esses 25 itens, agrupados em seqüência lógica, através
de uma classificação sucessiva e de agrupamento codificado,
proporcionam o seguinte quadro:
CASA
l — Sala de jantar
Mesa

Cristaleira
"Buffet"
Poltrona
Cadeiras

2 — Quarto de dormir 3 — Cozinha

Cama
Criado mudo
Penteadeira
Guarda-vestido
Guarda-casaca

Fogão
Guarda-comida

Geladeira
Trem de cozinha
Pia

4 — Qtüarto de banho

Instalação sanitária
Banheira
Aquecedor
Lavatório
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Lendo-se agora, atentamente, os nomes contidos no quadro acima, é mais fácil retê-los na memória. A retenção
mnemônica ficou simplificada pela seqüência lógica dos
itens.
As codificações são a base primordial para o sucesso de
todas as organizações onde há necessidade de guiar o espírito
humano, habituando-o a pensar, sempre, de acordo com a
ordem de grandeza do desdobramento dos fatores evocados,
quer dizer, do maior para o menor ou, tendo como evocador
mnemônico um item, procurar lembrar-se de sua situação
dentro de um todo, percorrendo do menor até o maior, sucessivamente .
Os códigos são preparados para induzir as pessoas,
dentro de um determinado trabalho, a pensar sobre o mesmo
de maneira uniforme e, também, para exprimir, sensata
e resumidamente, uma série de fatores que, de outra forma,
tomariam o aspecto de uma frase e, às vezes, de uma série
de frases para a sua descrição. Também os materiais, sejam
eles para distribuição, para guarda, para compra, etc., sendo
classificados ou, por outras palavras, sendo agrupados segundo seus tipos, suas denominações congêneres e, depois,
sub-agrupados ou subclassifiçados em partes, jamais especificadas, para, finalmente, serem detalhados unitariamente,
podem ser simbolizados da mesma forma, através de letras
ou números em séries progressivas e convencionadas.
Os homens^ dentro de um trabalho, podem ser agrupados
com a definição perfeita de suas prerrogativas, de seus direitos, responsabilidades e obrigações, em cada uma das diferentes classes e, dentro destas classes, em cada um dos diversos itens. Os próprios assuntos de trabalho, sejam eles
pertinentes à fabricação ou digam respeito à correspondência ou outro gênero de produção, também podem ser agrupados, classificados e, finalmente, especificados unitariamente, afim de que, de uma forma simbólica, o homem possa
exprimir uma série de idéias ou fatores, por meio de um
símbolo apenas. Eis o sentido máximo da codificação.
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O agrupamento de assuntos torna-se mais visivelmente
necessário na organização de bibliotecas. Em geral, numa
biblioteca, quanto maior número de volumes existir, tanto
maior é a variedade de assuntos tratados e estudados.
Existem, porem, bibliotecas especializadas, cujos livros
versam unicamente sobre um certo campo do saber humano,
campo este então tratado em todos os seus aspectos.
Seja a biblioteca geral ou especializada, o leitor deverá
encontrar, consultando um catálogo, quais as obras que tratem desta ou daquela matéria.
Uma pessoa que quiser folhear uma obra sobre Medicina,
por exemplo, deverá ter meio de achar esta obra dentro de
milhares de outros volumes. E' evidente que esta procura
não poderá ser feita apenas pelo nome do autor, pois por
este não se pode conhecer o assunto da obra. Também não é
viável procurar uma obra simplesmente por seu título e,
muito menos ainda, pela numeração, identificadora dos
livros. A necessidade, portanto, de procura fácil provocou a
formação de índices, isto é, de catálogos dos assuntos. Para
formação destes catálogos, é lógico que se deveria utilizar a
base de classificação referida anteriormente, ou seja, a base
lógica da seqüência sucessiva dos itens, passando do maior
para o menor e assim por diante. Esse método, porem, se
não for seguido na base rígida e uniforme de interpretação
ordenada dentro de um sistema perfeitamente lógico, terá
vários inconvenientes. O primeiro consiste na interpretação
de quem vai classificar o livro, isto é, do funcionário encarregado de examiná-lo, para classificação do assunto. Supondo
que ele encontre um livro sobre cooperativismo e ache que
deva classificá-lo em "Economia Social", um outro funcionário pode achar que "Cooperativismo" é cooperação no
trabalho, no esforço humano e, portanto, irá classificá-lo em
"Relações Humanas" ou "Trabalho Humano" ou em outro
título qualquer; outro, finalmente', pensa que cooperativismo
só pode ser incluído em "Sociedades Cooperativas". A seqüência lógica, partindo de grupos maiores, para chegar até
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o indivisível, não pode ser perfeitamente seguida, quando
o grupamento é feito apenas pela ordem alfabética dos
assuntos.
73 — SISTEMA DECIMAL
Sentindo todas essas inconveniências, MELVIL DEWEY,
biliotecário da Biblioteca da Municipalidade de Nova York,
que naquele tempo já possuía cerca de três milhões de volumes, idealizou, em 1876, um sistema a que chamou de decimal.
Hoje, este sistema é universalmente usado na quasi totalidade
de códigos das atividades humanas.
Melvil Dewey concluiu que toda a ciência, todo o saber,
tudo que os homens produziram, desde o início.da invenção
da escrita, poderia ser tomado como uma unidade.
O símbolo l, aritmeticamente, representa uma unidade;
desdobrando-o em frações decimais, temo-lo, então, mais a
vírgula (l,).
Subdividindo aquele l em 10 frações, ele desaparece,
porque somadas as 10 frações de igual teor, só a sua totalidade é que vai formar o l. E' como se ele fosse abstrato e
não algarismo exponencial. Existindo em todas as frações
pode ser perfeitamente omitido. Daí a razão por que não
se escreve nem a vírgula, nem o O, começando-se a divisão
decimal pela indicação daquele décimo, em que foi dividido
o todo.
Por outro lado, sabe-se que o O depois da vírgula nada
significa. Pode-se colocar zeros à vontade (1,000) e teremos,
sempre, apenas l.
Partindo dessa premissa, de novo se apresenta a seqüência lógica do pensamento. Melvil Dewey tomou o primeiro
grupo da sub-divisão dessa totalidade, isto é, o grupo O, para
definição de obras generalizadas: --as enciclopédias. Todos
os livros enciclopédicos sobre certas ciências humanas foram
incluídos no grupo O da sub-divisão.

4»

Todo o saber humano ficou, portanto, dividido da
seguinte maneira:
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Generalidades
Filosofia
Teologia
Ciências Sociais — Direito
Filologia — Lingüística
Ciências Puras
Ciências Aplicadas
Belas Artes
Literatura
História, Geografia, Biografia

Partindo do princípio da decimalização, sabemos que,
quanto mais o algarismo significativo dista à direita do
inicial, menor é a fração que o mesmo representa. Em outras
palavras: quando uma fração, por exemplo: - - 0,16843 é
representada aritmeticamente, sabemos que o 3 é fração do
fator de ordem de grandeza do 4; que o 4 é fração do 8, e
assim por diante. Portanto, a menor fração de todas é a
última, no exemplo citado, o 3.
A mesma coisa ocorre quanto ao sistema decimal. Quanto
maior o algarismo indicativo, tanto menor e mais especificado o assunto que ele deve simbolizar.
Dewey, depois de grupar, dividiu a seguir esses conhecimentos. Tomando-se como exemplo, um item insignificante
dentro do saber humano, tal como o electrodinamômetro,
este seria, no caso, simbolizado por 9 algarismos — 621317712,
partindo, como se observa, do 6, que representa as Ciências
aplicadas. Esse 6 é subdividido em dez partes; assim 6-2
corresponderia a Engenharia, como dependência de Ciências
aplicadas, a divisão do 2, por sua vez, corresponderia na subdivisão 62-1 à Mecânica geral; a Electrotécnica, abrangendo
já o assunto da Mecânica, será 621-3; a eletricidade industrial.
6213-1; os aparelhos de medida e indicadores elétricos será
62131-7; o 7, dividido, mais uma vez, dará 621317-7 que representará, somente, aparelhos de medida; para aparelhos de
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medida de corrente, teríamos 621.317.7-1 e, finalmente, o
electrodinamômetro, que é um dos aparelhos de medição da
corrente elétrica, será 621.317.712.
Esse número, que já é muito grande, porque abrange
nove algarismos, foi tirado do código organizado pela Sociedade Bibliófila de Composição dos Códigos Decimais, com
sede em Bruxelas. Nesse gênero é a edição mais completa
que existe no mundo.
A ânsia de tudo representar, de tudo dividir até ao
extremo, de não se poder imaginar uma parcela de vida sem
a respectiva simbolização, acarretou o absurdo, por exemplo,
de certas expressões médicas, abrangendo o aparelhamento,
os medicamentos e a doença, conterem, na linguagem do
código decimal, "apenas" 46 algarismos. Quer dizer que, às
vezes, a decifração levaria mais tempo do que a consulta a
um dicionário em ordem alfabética.
Assim, a presunção de se representar simplificadamente
todo o conhecimento humano leva, às vezes, ao absurdo da
construção de números verdadeiramente astronômicos. É o
que devemos evitar.
O primeiro dogma, portanto, de toda e qualquer codificação é guiar o pensamento até o ponto onde a seleção do
raciocínio possa trabalhar sem o menor embaraço e, na
pesquisa, a procura não cause dificuldades ao cérebro.
Quando se está, por exemplo, numa cidade desconhecida,
deve-se usar um mapa ou apelar para um guia, afim de
atingir determinado quarteirão, onde se encontra a rua procurada, para depois localizar a casa, já na seqüência direta
da numeração.
O caso é idêntico à orientação dada pelo código. Se as
idéias dos fatores são desdobradas excessivamente, de tal
forma que perturbem ou dificultem o raciocínio, o código
não atinge em absoluto a sua finalidade.
O código decimal não deve ser usado de acordo com
todas suas regras clássicas, se estas vierem prejudicar a facilidade do seu manuseio.
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Nos códigos decimais, o O é comumente usado em sentido
positivo ou negativo, quer para exprimir uma generalização,
quer a ausência de divisões. Escrevendo-se 102, a existência
do zero demonstra, apenas, que esse l, na primeira ordem
da divisão, não foi sub-dividido e, portanto, o 2 que se segue
ao zero é o desdobramento de "l", mas já na ordem ternária.
Existem duas espécies distintas de códigos: os estáticos
e os dinâmicos. Os primeiros são códigos imutáveis, como os
de materiais, de conhecimentos humanos, os topográficos, etc.
Estes são de fácil construção.
Os códigos estáticos, que poderiam ser denominados de
unitários, teem como principal característico a unidade de
composição, que pode ser perfeitamente isolada e identificada.
Com relação à representação de um organismo, o código
estático assume, sob o ponto de vista da nomenclatura, a
função de organograma.
O uso do código é tão vantajoso, que foi aplicado, também, para a nomenclatura mutável, ou seja, para a definição
de ações ou de um conjunto delas que, através do tempo e
do espaço, podem sofrer modificações ilimitadas. A adaptação do código para definições dessa ordem de nomenclaturas
se assemelhará a um harmonograma que representa funções
variadas, dentro de tempo e espaço também variáveis.
Códigos dessa ordem são denominados dinâmicos, analogamente à definição do harmonograma.
Enquanto basta uma única definição na estrutura codificada dum grupo de definições imutáveis, não seria possível
guardar o mesmo critério para solucionar satisfatoriamente
a questão dos códigos dinâmicos; estes teem que usar forçosamente a conjugação de duas ou mais definições, cada uma
com as variantes que a matéria a ser codificada exigir.
Assim, por exemplo, um bom código de correspondência
deve subdividir-se, pelo menos, em dois, completamente independentes, mas conjugaveis de acordo com as necessidades.
Um deles será o código de assuntos, e o outro o de procedência.
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Ultimamente, realizam-se tentativas para a conjugação
tríplice dos códigos de correspondência. A conjugação dos
códigos de assunto e procedência veio demonstrar a vantagem da criação dum terceiro: o código de ações.
Essa conjugação é usada da seguinte forma:
O código de procedência ou destino serve para a definição do missivista ou destinatário. Ás vezes, este código se
completa com a conjugação do código geotopográfico, que
indica as localizações nos diferentes países onde as entidades
missivistas ou destinatários possam ter o seu "habitat".
Para constituir a parte relativa à codificação do assunto
e da ação, procede-se da seguinte forma: Em primeiro lugar,
analisa-se a matéria contida na missiva e procura-se a sua
classificação no código de assuntos. Depois, conjuga-se esta
classificação com o símbolo numérico codificador da ação
que se desenvolve em torno do assunto tratado.
O enorme alcance proporcionado pela conjugação tríplice dos códigos é o resultado de pesquisas laboriosas,
empreendidas no sentido de maior aperfeiçoamento. Para
ilustrar o esforço despendido na elaboração dos códigos basta
citar como exemplo o do Ministério do Exterior para classificação da correspondência, que representa o resultado de
um trabalho de cerca de 60 anos de pesquisas e estudos de
dois Ministérios do Exterior: o da Inglaterra e o dos Estados
Unidos. Estes estudos foram depois refundidos e submetidos
ainda ao exame de cerca de 20 funcionários, que os completaram com os dados colhidos em nosso país.

74 - - CODIFICAÇÃO DO MATERIAL NA I. N.
Afim de atender às vantagens decorrentes de uma classificação numérica para definição dos materiais em uso na
I. N., seu registo, requisição e inventário, foi elaborado um
Código, baseado no Sistema Decimal de Melvin Dewey, tarefa aliás um tanto trabalhosa, dada a multiplicidade de
itens considerados, que obrigaram a consultas de orçamentos públicos, catálogos de firmas comerciais e industriais e
de bibliografia especializada.
Na verdade, a codificação das diversas unidades de material uniformiza e simplifica a especificação, evitando denominações arbitrárias, produto da imaginação de todo
aquele que deseja classificar ou requisitar um artigo.
Por outro lado, o caráter especificamente industrial do
Código, impôs uma técnica especial na classificação dos materiais a agrupar, pois o objetivo de um Código é facilitar no
máximo o seu manuseio, permitindo, automaticamente, a
identificação numérica do item que se pretende classificar.
Na elaboração do Código atendeu-se, também, ao fato
de que o custo e a despesa com os materiais serão avaliados
mecanicamente, razão por que a classsificação numérica
não ultrapassou a capacidade de sete algarismos, harmonizando-se assim com o plano do Serviço de Mecanização.
O Código foi dividido em dez grupos desdobrados logicamente, em subgrupos, até a individualização especifica de
cada item a ser classificado.
Desses dez grupos, consideraram-se oito, ficando dois
para desdobramento posterior, em caso de necessidade.
Daí, ter-se dividido, de maneira ampla, os materiais em
permanentes e de transição.
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Entretanto, alguns itens de caráter permanente, em virtude de sua fragilidade e mesmo de seu pequeno preço, foram incluídos em grupo à parte, denominado semi-permanente.
Considerou-se material de transição tpdo aquele que
não é consumido em sua forma de aquisição cujo emprego implique num desgate rápido ou dê origem a um produto manufaturado.
Dentro do critério estabelecido por esta terminologia, o
material de transição foi classificado em:
Matéria prima - - por sua extensão e por conveniência
de se destacar certos itens de magna importância nos trabalhos da I. N., tais como papel, papelão, cartão e cartolina,
foi distribuído através de três grupos gerais, sob a seguinte
denominação:
Ferragens — no grupo 4;
Material de transformação - - no grupo 5;
Papel, papelão, cartão e cartolina — no grupo 6..
Material de consumo - ~ englobando os itens relativos
aos materiais de expediente de escritório e material de limpeza e conservação, no grupo 7. Os impressos usados pelas
dependências da I. N. foram distribuídos pelo grupo 8, especificadamente, por dependência, natureza, finalidade do
impresso e número de ordem.
O sumário que se segue permite analisar as classe e os
grupos:
l — Material permanente
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2 — Material sobressalente para material permanente
3 .— Material semi-permanente

31
32
33
34
35
36
37
38

Utensílios
Utensílios
Utensílios
Utensílios

de escritório.
para oficina.
para laboratório.
clínicos e odontológicos.

Outros utensílios.
Ferramentas manuais.
Ferramentas para laboratório e gabinete médico,
cirúrgico e odontológico.

39 —
4 — Ferragens

41 -- Arame, fios, telas, grampos.
42 -- Cabos, canos, tubos, caixas e curvas.
43 - - Cadeados, dobradiças, fechaduras, f echadores,
fechos, ferrolhos, chaves e taramelas para chaves.
44 - - Correntes e vergalhôes .
45 — Arestas, luvas, braçadeiras, joelhos e mordentes.
46 - - Parafusos, arruelas, pregos, pinos e contrapinos,
rebites e encontradores de rebites.
47 — Agulhas, chuveiros, esferas e tarjetas.
48 -

11 - - Moveis.

12 -13 -14 -15 -~
16 -17 —
18 —

Meios de transporte — Motores.
Máquinas para artes gráficas.
Máquinas acessórias para artes gráficas.
Acessórios para artes gráficas.
Outras máquinas.
Aparelhos e instrumentos.
Objetos e coleção.

Material e tranformação (exclusive o especificado no item 6)

51 - 52 —
53 —
54 —
55 - -

Metaloides.
Metaloides (cont.).
Metais.
Corantes, tintas e vernizes.
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56
57
58
59

—
-—
—

Peles.
Madeira.
Tecidos e fiosBorracha.

6 — Papel, papelão, cartão e cartolina
61 -

64
65
66
67
68
69

—
- Papelão.
Cartão e cartolina
—

7 — Material de consumo

71 - - De escritório.
72 -- De oficina.
73 -- Elétrico.
74 - - Óleos, combustíveis e lubrificantes.
75 -- Artefatos de borracha e couro.
76 -- Artefatos têxteis.
77 - - De conservação, limpeza e higiene.
78 -- De uso clínico, cirúrgico e odontológico.
79 8 — Impressos da Imprensa Nacional

81 - - De uso geral.
82 — Da Diretoria.
83 — Da Administração.
84 - - De Controle e Estatística.
85 -- De Assistência Médico, Social e Cultural
86 — De Publicações.
87 - - Da Tesouraria.
88 -- De Produção.
89 - - De Serviços Auxiliares e Segurança Industrial.

75 — APLICAÇÃO

Os algarismos demonstrativos das características de
cada material são separados por traços de união, de acordo
com o seguinte exemplo:
11 -- 111 -- 01
Dentro desses sete algarismos, os cinco primeiros foram
tomados como designação do material, reservando-se para
os dois últimos o caráter de especificação. Por exemplo, a
classificação 11-111 significa "mesa de madeira para escritório, para chefe de serviço e funcionário".
Se, porem, quisermos mencionar que é o tipo padronizado Ml, acrecentaremos a classificação anterior dois algarismos mais, 01 ficando assim: 11-111-01.
Para não tornar o código excessivamente maçudo, repetindo para cada item os mesmos característicos, recorreu-se
à elaboração de tabelas numéricas para serem conjugadas
com o código.
Foram estabelecidas as seguintes tabelas:
o) tabela de pesos;
b) tabela de cores;
c) tabela de unidades.
Exemplos:
a) quando se desejar classificar um papel apergaminhado 57, de cbr amarela, bastará localizá-lo no subgrupo
em que se enquadra e, em seguida, acrescentar os algarismos
relativos à cor e ao peso:
61-111-03
Desdobrando, temos:
61-11 Símbolo de codificação de AP-900 x 670mm,
l Símbolo da cor.
03 Símbolo representativo do peso.
b) quando necessitarmos de codificar qualquer outra
espécie de material, devemos, primeiro, olhar à sua classificação dentro dos oito grupos principais e, depois, dentro
dos subgrupos localizar aquele que melhor se lhe quadre.
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Assim:
Compasso:
Um compasso é considerado como utensílio para desenho. Procura-se, portanto, no grupo 3 (material semi-permanente), o sub-grupo material de desenho. Encontrado este,
localiza-se dentro dele os utensílios de desenho, selecionando em seguida o que lhe interessa (31-33).
Portanto, o compasso será codificado:
31-331
Desdobrando esses números, temos:
3 -- Material semi-permanente.
31 - - Utensílios de escritório.
31-3 -- Material de desenho.
31-33 - - Utensílios para desenho.
31-331 - - Compasso.
ÍNDICE REMISSIVO, ALFABÉTICO

No intuito de facilitar a tarefa dos codificadores, preparou-se um índice remissivo alfabético do CódigO' que
permitirá a rápida localização dos materiais nos respectivos
grupos e subgrupos.
Este índice será de grande utilidade e ajudará os funcionários a decorarem, pouco a pouco, os símbolos codificadores atribuídos aos materiais mais utilizados.

8 -- CONTROLE DO MATERIAL
81 — REGISTO

O registo do material adquirido pela I. N. será processado em fichas unitárias 5"x8", de entrada e saída, modelos
ns. 16 (22-6) e 15 (22-5), na Secção de Controle de Material
do Serviço de Estatística.
Essas fichas, que constituem um registo desdobrado,
permitem o controle rigoroso da movimentação do material,
indicando, automática e visualmente, a situação do estoque,
por espécie de material.
Os dísticos da ficha, índice de fornecimento, modelo
n. 16 (22-6), serão preenchidos da seguinte maneira:
a) número, símbolo da codificação do material;
b) posição, situação topográfica do material;
c) unidade, quantidade em que o material será requisitado (groza, caixa, litro, etc.);
d) máximo, determina a quantidade máxima que deve
existir em estoque;
e) mínimo, determina a quantidade mínima que impõe a necessidade de reabastecimento;
/) índice dos fornecedores, anotação dos nomes das firmas fornecedoras;
g) pedidos, descriminação da data, número de ordem
e quantidade dos pedidos;
h) recebimento, escrituração da data, número do fornecedor, número-mestre do processo de compra, quantidade
recebida, preço unitário, preço total, preço unitário médio,
e conferência.
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O preenchimento da coluna preço unitário médio será
feito quando houver variação de preço nas mercadorias adquiridas, após o cálculo da média entre o preço do material
existente e do novo adquirido.
A ficha de movimento do material, mod. 15 (22-5), será
assim preenchida:

tinta azul e, ao mesmo tempo, far-se-á, a tinta vermelha, a
anotação do saldo, após dedução das quantidades pedidas.
Para a guarda das fichas unitárias de entrada e saida
do material, utilisam-se fichários horizontais, 5"x8", tipo
Kardex.
A sua colocação nas bandejas obedece às seguintes regras:
a) a primeira bolsa da bandeja ficará com o anverso
vasio, sendo apenas usado o reverso, onde se colocará a ficha mod. n. 16 (22-6);
6) no anverso da bolsa seguinte, colocar-se-á a ficha
mod. n. 15 (22-5), de maneira que, ao abri-la, fiquem as
duas fichas simultaneamente visíveis e em posição de serem
escrituradas.
Estas fichas são colocadas por ordem do símbolo da codificação da espécie de material a que se refiram.
As fichas de saida, depois de preenchidas e retiradas
das bolsas do fichário horizontal, serão arquivadas, em fichários verticais, por espécie de material e, dentro dessa,
por ordem de seqüência numérica anotada no topo.
As fichas "índice do Fornecimento", quando inteiramente preenchidas, serão guardadas junto das anteriores e
obedecendo à mesma ordenação.
A Secção de Controle mantém também o registo do material permanente adquirido pela I. N., fazendo os cálculos
de depreciação do mesmo. Periodicamente, a Secção faz
o inventário do material permanente e apresenta as sugestões
decorrentes desse trabalho.
Para a consecução das suas finalidades, a Secção de
Controle dispõe:
a) de um fichário do material permanente por espécie
de material e por ordem alfabética do fornecedor;
b) de um fichário básico, encadernado, do material
permanente;
c) de um arquivo com as faturas, fotografias e outros
documentos relativos ao material permanente e, ainda, notas
descriminativas da aplicação dos mesmos.

a) número, de ordem das fichas escrituradas;
b) data, da requisição;
c) requisição, n. de ordem da requisição;
d) quantidade, número de unidades pedidas;
e) estoque, anotação do material existente;
/) número, codificação da espécie do material;
g) artigo, especificação alfabética do material;
h) ped. unidade, especifica o número que atribue o vá- í
lor às divisões da escala;
z) escala, serve para avaliar a situação do estoque;
O cálculo para a determinação do estoque existente será
feito multiplicando o número anotado na coluna ped. unidade pelo número que o cursor indicar na escala.
Exemplo:
Estando o cursor no n.° 20 da escala e sendo a unidade
de consumo de tinta, l lata, conclue-se que o estoque é de
20 latas; se o n. no local Ped. unidade for 20 latas e o cursor
estiver no 20, o estoque será de 400 latas.
811 — Escrituração e Arquivamento das fichas

Confirmada a aquisição do material, o encarregado da j
escrituração na Secção de Controle do Material lança na ficha "índice do fornecimento" a quantidade recebida; e, na
ficha "Movimento do Material" a mesma quantidade, a tintavermelha, se não existir em estoque qualquer unidade daquela espécie de material. Existindo, o funcionário soma a
quantidade entrada com a anterior e anota o resultado, a
tinta vermelha. As unidades requisitadas serão anotadas, a
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80 —
82 — APURAÇÃO ESTATÍSTICA

A Secção de Controle, alem das operações de registo do
material adquirido, levanta estatística dos mesmos, coligindo os dados dos mapas fornecidos pelo Serviço de Mecanização.
Esses mapas, mods. 7 (32-7), 6 (32-6) e 5 (32-5), referemse à entrada do material, seu movimento e custo nas obras
e são preparados mediante a 1." via das requisições de material, formuladas pelas dependências da I. N. e da comunicação de preço do material adquirido.
As apurações são feitas, mecanicamente, pelo Sistema
Hollerith.
A Secção de Controle, ao receber os mapas, estuda quais
as estatísticas que devem ser elaboradas e prepara, em seguida, a relação das freqüências a apurar pela Mecanização.
Podem ser obtidas, pelos mapas de entrada e movimentação do material, as seguintes demonstrações estatísticas:
a)
b)
c)
d)
e)
/)
g)

quantidade adquiridas;
quantidades consumidas;
quantidades em estoque;
preço unitário do material adquirido;
importância total do material adquirido;
preço unitário do material em estoque;
importância total do material em estoque;

Pelos mapas de custo de material nas obras, poder-se-á
obter unitariamente, por número da obra, as representações
estatísticas seguintes:
o) fases de operação;
b) turmas executantes;
c) tabelas das dificuldades;
d) espécie da obra a ser executada (livro, mapa, relatório, etc.)
e) idioma em que é redigido o texto da obra;

/)
obra;
g)
h)
z)

qualidade do material empregado na confecção da
quantidade de material consumido;
preço unitário da obra executada;
importância total do trabalho.

Alem das possibilidades aqui enumeradas, outras por
certo serão sugeridas pela prática dos serviços, quando já
estiver em pleno funcionamento, a rotina estatuída neste
plano.

o

o

NOME FORNECEDOR

CLASSE

DE

ftRTIGOS

wod 32 (22-13)

FORNECIDOS

CHU. Fornecedor

Fig. n. 2 — Ficha nominal de cadastro de fornecedores (anverso)

l

CONCORRÊNCIAS
NÚMERO

DATA

CONCORRÊNCIAS
NUMERO

DATA

CONCORRÊNCIAS
NÚMERO

DATA

CONCORRÊNCIAS
NUMERO

ig. n. 3 — Ficha nominal de cadastro de fornecedores

DATA

(reverso)

NOME FORNECEDORES

oa

33 C22-14)

ma dos Meterlels

Fig. n. 4 — Ficha de cadastro de fornecedores por espécie de artigo
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RECEBEMOS DA I. N. O EDITAL DE CONCORRÊNCIA N. MESTRE
Data da entrega da proposta
MOD

« (22—11)

/

/19
!•, , 1 1 1 . 1 1 i i i do

1'ropunem

FiS". n. õ — Edital cie concorrência para material cm geral (anverso)

IMPRENSA NACIONAL
Sr..
Rua

fj

1 —

PEDIDO DE FORNECIMENTO N
"
"

De ordem do Sr. Diretor Geral, queira. fornecer à I M P R E N S A N A C I O N A L o

material abaixo discriminado.
2 —

0 prazo de entrega

é de

dias, a contar da data deste pedido, de acordo

com & sua proposta*
3 — Findo este prazo, será cancelado o presente pedido de fornecimento,
SAUDAÇÕES.

Quanlidade

AVISO

Codig<

-"• Não teri valor o pedido de fornecimento sem a assinatura do Diretor da Divisão de Administração.
A fatura, cobrindo o valor da mercadoria, deve ser apresentada em 3 vias, acompanhada
de UPS nota de entrega e da 2-'! via (amarela) deste pedido.
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RECEBEMOS O PEDIDO DE FORNECIMENTO N.
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DEPÓSITO DE TINTAS E PRODUTOS QUÍMICOS (312)

1 — Estante

com 20 escaninhos . . . .

284x 70 cm.

2

Estante com 40 escaninhos . . .

580x 70 cm.

3

Estante com 65 escaninhos . . . .

910x 70 cm .

4 - Estante com 65 escaninhos . . . .

910x 70 cm.

5 - Estante com 65 escaninhos . . . .

910x 70 cm.

6 - Estante com 75 escaninhos . . .

1089x 70 cm.

7

Armário guarda-material . . . . . . „

650x 70 cm.

óleo SAE 30

320x110 cm.

'9 — Óleo SAE 50

480x110 cm.

10 -

Óleo SAE 70

170x110 cm.

u

Gasolina

240x110 cm.

12 -

Álcool

335x 60 cm.

J. O

Querosene

220x110 cm.

Q

O

~~

DEPÓSITO DE MATRIZES (313)

1 - - Balcão-estante

270x60 cm.

2 -- Balcão-estante

270x60 cm.

3 - - Armário de aço para guarda de matrizes (capacidade 100.000)

100x55 cm.

100.000)

100x55 cm.

4 — Armário de aço para guarda de matrizes (capacidade 100.000)

100x55 cm.

5 r- Armário de aço para guarda de matrizes (capacidade 100.000)

100x55 cm.

6 — Armário de aço para guarda de matrizes (capacidade 100.000)

100x55 cm.

7 - - Estante de ferro fundido para guarda
de magazins na posição vertical . . .
8 -- Balcão-estante

270x60 cm.

9 - - Balcão

256x60 cm.

10 -- Mesa do encarregado

130x80 cm.

11 -- Fichário

70x45 cm.

12 -- Balcão-estante

270x60 cm.

13 —• Armário de aço para guarda de matrizes

-

100x55 cm.

14 — Armário de aço para guarda de matrizes
15 — Estante
16 — Estante.

100x55 cm.
360x70 cm.
360x70 cm.
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ALMOXARIFADO DE MATERIAL DE CONSUMO
DE ESCRITÓRIO (321)

1 — Armário guarda-material

.

210x45 cm.

2 — Armário guarda-material

250x45 cm.

3 -- Armário guarda-material

315x45 cm.

4 — Armário guarda-material

315x45 cm.

POSTO DE MANUTENÇÃO DA COMPOSIÇÃO (333)

1 — Balcão-estante

338x60 cm.

2 -- Balcão-estante

338x60 cm.

3 _ _ Estante

230x65 cm.

4 — Mesa do encarregado
5 -- Fichário

.

130x80 cm.

, .

70x45 cm.

6 -- Balcão-estante

270x60 cm.

7 — Balcão

300x60 cm.

8 — Balcão-estante
9 — Balcão-estante.

.

338x60 cm.
338x60 cm.
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