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Introdução
Este manual, a partir deste momento intitulado por Procedimentos
Operacionais Padrão (POP) foi criado com o intuito de aprimorar o dia a
dia e o ambiente de trabalho de forma que todas as atividades pertinentes
ao bom processo de todas as rotinas da empresa estejam à disposição dos
funcionários facilitando para que no caso da ausência de um funcionário por
qualquer motivo, não acarrete na interrupção do andamento da empresa
preservando a produtividade.
É de estrema importância que este manual esteja à disposição dos
funcionários em lugar sabido de tal forma que na ausência do responsável
de determinado setor outrem possa exercer a atividade necessária para a
execução do atendimento de forma que seja material ou qualquer outra
solicitação do cliente seja acatada e processada usando como critério
padrão as recomendações deste POP.
As normas descritas neste instrumento devem ser seguidas à risca e
qualquer alteração de procedimento deste POP deve ser solicitada e ser
analisado antecipadamente pela diretoria da empresa. Nenhum funcionário
tem autoridade para alterar qualquer procedimento sem a autorização
previa da diretoria da empresa, sendo vetada tal pratica e devidamente
penalizado caso tal alteração provoque danos à empresa.

Natalia Vasconcelos Beraldo
Setor Administrativo
21/10/2015
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Setor administrativo
1. Faturamento:
Os pedidos devem ser encaminhados para faturamento até as 16:00
horas do dia. Para pedidos encaminhados após este horário o mesmo
deverá ser faturado no dia útil subsequente.
É de extrema importância que o pedido a ser faturado chegue até o
responsável por efetuar o faturamento do pedido (Assistente de
Faturamento) de forma concisa e completo, contendo todos os dados
cadastrais necessários para efetuar o cadastro no sistema conforme
descrito no item 1.1 deste instrumento e o pedido contendo:
 Produtos;
 Valor Unitário;
 Valor total do Pedido;
 Forma de pagamento;
 Prazo para pagamento;
 Forma de entrega;
Tais informações devem ser passadas para o Assistente de Faturamento
pelo vendedor responsável pelo pedido, sendo de sua inteira
responsabilidade a entrega do pedido ao Assistente de faturamento de
forma completa. A entrega de pedido para faturamento em desacordo com o
estabelecido neste instrumento dá direito ao Assistente de Faturamento de
devolver o pedido ao Vendedor responsável pelo pedido para que o mesmo
providencie as informações restantes.
Para pedidos onde a modalidade de pagamento será A Prazo por boleto
é indispensável a consulta nos órgão de proteção ao crédito SPC/SERASA.
É responsabilidade do Auxiliar de Faturamento fazer a analise do crédito do
cliente. Após o recebimento do pedido o Auxiliar de Faturamento tem até 24
horas para fazer a analise e consultar as referencias. Para clientes inclusos
no SPC/SERASA ou que tenha Protestos ou Ações Judiciais em andamento
as únicas formas de pagamento aprovadas serão: Pagamento A Vista ou
Cartão de Crédito. O não cumprimento desta norma poderá acarretar em
penalidade para o funcionário que por ventura tenha aprovado o crédito
para cliente com restrição em seu cadastro.
É importante ressaltar que é indispensável para o bom andamento do
trabalho manter as normas preestabelecidas para faturamento. Somente é
permitido o pagamento através de boleto para clientes cuja cadastro foi
previamente analisado e cuja o pedido esteja enquadrado na tabela abaixo.
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As exceções somente poderão acontecer com previa autorização da
diretoria da empresa, sendo vetada a qualquer funcionário a decisão quanto
a conceder prazo alem do estabelecido.
Tabela de Faturamento
Valor
Forma de pagamento
Até R$ 150,99*
A vista / Depósito antecipado /
Cartão
De 151,00 até 300,99*
Boleto para até 07 dias
De 301,00 em diante*
Boleto para até 15 dias
A alteração desta norma é vetada a qualquer funcionário, somente será
permitido com previa autorização da diretoria.*Essa tabela não se aplica a
clientes novos.
1.1. Cadastro de cliente;
O cadastro de cliente se dará em sistema próprio. Deverá constar:
Razão Social: Deve obedecer exatamente o cartão de CNPJ que pode
ser retirado no site da Receita Federal.
CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, O qual deverá ser
conferido no cartão de CNPJ no site da Receita Federal para visualizar se o
mesmo esta ativo.
O site onde a informação pode ser encontrada a razão social e CNPJ
corretos é:
http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/cnpjreva_s
olicitacao.asp
Inscrição Estadual: Inscrição na Secretaria de Fazenda do Estado, Esta
inscrição é obrigatória para empresas que exerce atividade de venda
(comercio). Caso o cliente não informe a IE, a mesma pode ser encontrada
no site do sintegra. http://www.sintegra.gov.br/
Endereço: Deve conferir o endereço para faturamento, que deve ser o
mesmo do cadastro na Receita Federal. O endereço de entrega, caso o
pedido não seja para retirada na empresa, pode ser o de escolha do cliente.
Telefone de contato: Deve conter o telefone de contato do comprador
responsável pelo pedido.
Email: E necessário cadastrar o email do responsável do pedido e o
email para envio da nota fiscal caso não seja o mesmo.
Forma de Pagamento: Deve ser cadastrado mediante analise de credito
previa e seguindo o que foi combinado com o cliente em proposta.
Frete: Cadastrar o tipo de frete do cliente.
1.2. Nota Fiscal:
1.2.1.
Tipos de notas
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Em nossa empresa as notas podem ser de 04 tipos de acordo com a
necessidade:
a) Nota de Venda: Para ser emitida quando efetuar venda de
algum produto ao cliente, esta nota serve para no caso do produto não
ser fabricado por nós e o mesmo não for personalizado (REVENDA de
produtos).
b) Nota de remessa para conserto: Esta deve ser emitida no caso
de algum equipamento necessitar ser enviado para conserto.
c) Nota de devolução: Esta nota é para o caso em que alguma
compra feita chegar em desacordo com o pedido e/ou o produto
comprado chegar com avarias.
d) Nota de Serviço: Esta nota deve ser emitida ao cliente quando
for solicitado a produção de material personalizado produzido por
nossa empresa como crachás, lonas, adesivos, etc.
1.2.2.
Emissão de Nota Fiscal de Venda:
A emissão de nota de venda deve ser feita sob o CFOP 5101 no caso de
produtos fabricados na empresa CFOP 5102 no caso produtos fabricados
por terceiros e revendidos pela empresa. Ambos para cliente ser cadastrado
no mesmo estado e CFOP 6101 no caso de produtos fabricados na
empresa CFOP 6102 no caso produtos fabricados por terceiros e
revendidos pela empresa no caso de vendas para fora do estado. Ambos
para cliente ser cadastrado fora do estado.
Em alguns casos tem alguma despesa acessória atrelada ao pedido,
como por exemplo, em casos onde tem alguma despesa com instalação ou
despesa de deslocamento, nesses casos, deve-se ser incluso esse valor no
campo Despesas Acessórias.
Os produtos que não forem retirados na sede da empresa serão enviados
por sedex ou transportadora. Nesses casos deve-se informar qual o
transportador, informar também se é CIF ou FOB e o valor.
No caso de haver na nota fiscal a inclusão de algum item que tenha sido
oferecido ao cliente em caráter de brindes, para este item deve ser utilizado
o CFOP 5910 – Remessa em Bonificação, Doação ou Brinde. O item não
deve compor o valor total de produtos constantes como base de calculo
para ICMS. Para modificar o CFOP do brinde deve-se acessar o produto ao
digitar a nota e troca-lo para o CFOP correto antes da transmissão da
mesma.
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Para conceder desconto em determinado item deve-se acessar o produto
e no campo adequado conceder a porcentagem de desconto a ser aplicado
em campo próprio. No caso do desconto ser concedido no total da nota
deve-se inserir a alíquota de desconto no campo próprio.
1.2.3.
Emissão de Nota Fiscal de Remessa para Conserto:
A emissão da nota de Remessa para Conserto deve ser feita sob CFOP
5915 no caso de fornecedor dentro do estado e 6915 para fornecedores fora
do estado.
1.2.4.
Emissão de Nota Fiscal de Devolução:
A emissão de nota de Devolução deve ser feita sob o CFOP 5202 no
caso de fornecedor dentro do estado e 6202 para fornecedor fora do estado.
1.2.5.
Emissão de Nota Fiscal de Serviço:
Para emissão de nota de serviço deve abrir o emissor de nota fiscal
eletrônica do município de Belford Roxo. Para isso, deve abrir o navegador
de internet e acessar o endereço: http//belfordroxo.ginfes.com.br , na tela
que se abre, clicar em acesso exclusivo PRESTADOR. Inserir o CNPJ no
local indicado, a senha e clicar em ENTRAR. Abrirá o emissor de nota fiscal
eletrônica de serviço. Clique em EMITIR NFS-e. Abrirá uma nova aba onde
deve ser digitdo os dados do cliente ao qual o serviço foi prestado e em
seguida clicar em PROSSEGUIR. Na segunda parte, deve ser digitado os
dados pertinentes à execução do serviço. Como o local onde o serviço foi
prestado, o código fiscal da prestação do serviço, a alíquota (5%) e a
descrição do serviço. No campo Descrição, deve constar o tipo de serviço,
quantidade de material impresso, a forma de pagamento, numero do boleto
e data do vencimento no caso do serviço não ter sido pago a vista.
Utilizando a barra de rolagem da pagina deve ser preenchido o valor total
da nota. Depois confirmar a emissão da nota e gerar o arquivo .pdf para
armazenamento utilizando sempre a forma de nomenclatura abaixo:
N° da nota – nome do cliente – data de emissão
1.2.6.
Emissão de RANF’S:
Para alguns municípios se faz necessário a emissão da RANF’S –
Registro Auxiliar de Nota Fiscal de Serviço junto com a Nota de Serviço. O
procedimento é simples mas requer atenção.
1.3. Como emitir a nota no gestor:
Após ter sido digitado o pedido no gestor, clicar em Gerar Nota Fiscal
(F9)
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No campo produto da nota, clicar no produto, em seguida alterar o
CFOP de acordo com o produto vendido conforme já mencionado
anteriormente.
Em detalhes do imposto, o campo ICMS deve estar zerado, ou seja, não
deve conter nenhuma unidade numérica nele. Para altera-lo clique no
ICMS e em seguida troque o CSOSN para 900, isso possibilitará que
você tenha acesso aos demais campos. Em seguida limpe os campos
Base de Cálculo e Alíquota e após isso troque CSOSN para o correto
seguindo as regras estabelecidas.

Confira se os demais dados estão corretos e em seguida na aba (F12) –
NF-e clicar em Processar dados para a nota ser transmitida para o
SEFAZ.

2. Boletos:
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O boleto é o titulo bancário que o cliente utilizará para efetuar o
pagamento do valor da nota. Para emiti-lo deve-se abrir o APP Itaú na área
de trabalho do computador. Conforme indicado na imagem 2a.

Digite agência e conta e em seguida clique em acessar conta

Na tela abaixo, clique no nome da empresa e em seguida insira a senha
da internet e clique em OK.

Na nova tela clique em acesso básico.
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2.1. Emissão de Boleto;
Para emitir um boleto, clique na aba Cobrança, em seguida no subtítulo
Cobrança Itaú, clique na opção Emitir de Boleto.
Para emissão de boleto para venda em única parcela selecionar a opção
Venda a Vista.

Primeiramente deve informar se é apenas um boleto ou se será em
parcelas.
No caso de ser boleto para venda em uma única parcela aparecerá a tela
acima onde deverá ser preenchido de acordo com o descrito abaixo:
Numero do documento: Deve ser digitado o numero da nota
correspondente ao boleto;
Espécie: Será sempre DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL;
Data de vencimento: Deve ser igual à mencionada na nota;
Valor: Deve ser igual ao valor indicado no campo valor da parcela na
nota fiscal;
Juros de Mora: Digitar 3,00
Multa: Digitar 3,00
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Mensagem:
Na primeira linha deve conter:
Sujeito a protesto se não for pago no vencimento

segunda linha:
cheque somente receber cheque de emissão do sacado,
terceira linha:
sistema não reconhece deposito ou transferencia.

Pagador: Neste campo será selecionado o cliente pagador do boleto
emitido. Caso ainda não conste o mesmo no banco de dados, clique em
Cadastrar novo Pagador, digite os dados solicitados corretamente e em
seguida selecione a opção Salvar dados na lista de pagadores;

Após o correto preenchimento de todos os campos, clicar em somente
impressão e em seguida em Continuar.
Abrirá uma janela nova janela com um espelho do boleto, confira se todas
as informações estão corretas, caso não esteja clique em voltar e conserte
o que for necessário. Estando tudo correto clique em Incluir boleto, em
seguida abrirá uma nova janela com o boleto, clique em Imprimir. Abrirá a
tela para salvar o arquivo em PDF. O padrão de nomenclatura do arquivo
boleto é:
NOME DO CLIENTE – N° DO BOLETO – DATA DE EMISSÃO
O nome do arquivo deve ser escrito em caixa alta.
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Para emissão de boleto para venda em varias parcela selecionar a opção
Parcelado.

Selecione a espécie, sempre será Duplicata Mercantil, em seguida o
valor total da venda, a data de vencimento da primeira parcela e a
quantidade de parcelas e clique em continuar.
Na janela seguinte deve se observar se o valor e quantidades de parcelas
estão corretos, estando ok, digite no campo Numero do documento o
numero da nota correspondente aos titulo. Confira se as datas de
vencimento das parcelas estão de acordo com o que foi combinado em
proposta e se esta de acordo com o que esta na nota, se não estiver correto
corrija e em seguida clique em continuar.

Na janela seguinte, deve digitar os seguintes campos, iguais ao boleto à
vista: Juros de Mora, Multa, Mensagens e Pagador e proceder a
finalização da inclusão do boletos como já descrito acima.
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2.2. Alteração de Boleto:
A alteração de boleto de ser efetuada no caso de boleto efetuado com
algum erro. Para alterar um boleto emitidos no mesmo dia, clique na aba
Cobrança, em seguida no Subtítulo Cobrança Itaú selecione a opção
Alterar e consultar boletos emitidos no dia. Abrirá uma janela listando os
boletos emitidos no dia, clique no boleto desejado e efetue as alterações
necessárias em seguida salve as alterações e imprima o boleto alterado.

3. Contas a Pagar:
3.1. Cadastro de Nota Fiscal de Entrada;
Primeiro passo é confirmar se foi recebido o arquivo XML da nota a ser
cadastrada. Após ter sido conferido os itens da nota, forma de pagamento e
etc. estando tudo de acordo com as normas de recebimento e conferencia
de material, o próximo passo é, abrindo o sistema ir ao campo
MOVIMENTO DE ESTOQUE, em seguida NOTA FISCAL DE ENTRADA,
Abrirá uma nova janela, clique no botão IMPORTAR NFe abrirá uma nova
janela onde deverá ser indicado o arquivo XML a ser importado.
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3.2. Cadastro de Titulo a pagar;
No caso de faturas no qual não haja nota fiscal correspondente como, por
exemplo, contas de água, Luz, telefone, etc. o titulo deve ser cadastrado
manualmente após sua analise.
3.3. Baixa de titulo pago;
Para informar no sistema o pagamento de um titulo cadastrado,

4. Contas a Receber:
4.1. Cadastro de Titulo a Receber;
Após a emissão da nota fiscal, o boleto correspondente deve ser
cadastrado no sistema para ser feito o controle do pagamento deste por
parte do cliente.
4.2. Baixa de Titulo pago;
Após a confirmação do recebimento do titulo deve ser dada baixa do titulo
cadastrado no sistema anteriormente cadastrando a data do recebimento do
titulo.

5. Cobrança:
5.1. Aviso de Debito em Aberto;
O aviso de cobrança deve ser feito a priori por email, por telefone e em
seguida por carta registrada. Deve conter as informações pertinentes ao
titulo em aberto informando, é importante estar destacado a data de
vencimento do titulo e também o prazo para que o titulo vá a protesto (nos
casos em que se aplique) .
5.1.1.
Email de Cobrança;
O email de cobrança deve impreterivelmente seguir as especificações do
código de defesa do consumidor e código do comercio para evitar possíveis
ações por danos morais ou semelhantes.
Modelo de email de cobrança disponível na Sessão Dep. De Cobrança
Anexo I.
5.1.2.

Carta de Cobrança;

5.2. Inclusão no Serviço de Proteção ao Crédito (SPC/SERASA);
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5.3. Cobrança Judicial;
A cobrança judicial é apenas para os casos onde todas as opções de
cobrança já foram tentadas e o cliente ainda não efetuou o pagamento ou
ainda para os casos onde o cliente se recusa a fazer um acordo de quitação
da divida. Nesses casos é necessário que junte todas as informações
pertinentes ao valor em aberto como por exemplo, copia da nota, boleto e
proposta assinada pelo cliente e entregue ao setor jurídico para ser dado
andamento no processo.

6. Departamento de Recursos Humanos:
A área de recursos humanos é responsável pela valorização dos
colaboradores, atuando no processo de recrutamento e seleção, na
divulgação das vagas para o mercado de trabalho, e na capacitação dos
funcionários. Vale ressaltar que o RH desempenha outras funções como o
planejamento sobre os benefícios e salários, e a otimização do clima
organizacional, que visa o desenvolvimento do colaborador em prol da
empresa.
Fonte: PORTAL EDUCAÇÃO - http://www.portaleducacao.com.br/administracao/artigos/48074/rh-x-departamentopessoal-diferencas#ixzz3pKT75R2P

6.1. Abertura de processo seletivo:
A abertura do processo seletivo deve ser feita após a solicitação de
abertura de processo seletivo ao RH pelo responsável do setor onde a vaga
se aberta.
As vagas podem ser solicitadas para preencher uma demanda préexistente ou para abertura de novo posto.
6.2. Anuncio de Vaga:
A vaga deve ser anunciada nos principais meios de pesquisa.
6.3. Entrevista de Candidato:
O procedimento para execução de entrevista deve obrigatoriamente
seguir os procedimentos abaixo relacionados e devem ser respeitados os
critérios pontuados.
 O candidato deve ter no mínimo 18 anos completo;
 Caso seja do sexo masculino, se não tiver se apresentado ao
serviço militar o candidato deve ser descartado de imediato;
 É indispensável que o candidato apresente a CTPS para o
entrevistador no momento da entrevista para que o mesmo possa
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confrontar as informações contidas nela de forma que a entrevista
seja mais proveitosa;
Candidato que não possua CTPS deve ser descartado de imediato;
Deve ser seguida a risca o quesito experiência levando em
consideração o informado pelo solicitante do processo;
É de extrema importância que se identifique se o candidato
conhece algum funcionário, caso haja, dependendo do grau de
relacionamento, o candidato não poderá ocupar cargo onde o
“conhecido” ocupe cargo de igual ou superior hierarquia para que
assim não seja possível favorecimento das partes.
Deve ser analisados, vícios de linguagem, postura, apresentação,
etc. principalmente nos casos em que o candidato esteja
concorrendo à vaga que tenha contato direto com o publico.
Deve ser passada na entrevista todas as informações referentes à
vaga como: horário, período, atribuições, e responsabilidades e
também todas as informações referentes à empresa como a
política interna.



7. Departamento de Pessoal:
O Departamento de pessoal é o setor responsável pela parte burocrática
na relação funcionário/empresa, ou seja, o departamento pessoal cuida
exclusivamente do cumprimento da legislação trabalhista e eventuais
relações sindicais que possam existir. A importância do departamento
pessoal está relacionada à legislação trabalhista e fiscal e pouco possui
relação com a área de RH.
Fonte: PORTAL EDUCAÇÃO - http://www.portaleducacao.com.br/administracao/artigos/48074/rh-x-departamentopessoal-diferencas#ixzz3pKQDQq3w

No quesito Departamento Pessoal, também será levado em consideração
o REGIMENTO INTERNO, Documento entregue o funcionário no momento
da admissão. No Regimento Interno constam todas as praticas permitidas
ou proibidas dentro da empresa assim como as penalidades a serem
administradas no caso de descumprimento das normas estabelecidas neste
documento e no próprio Regimento Interno.
7.1. Admissão:
Admissão é o acordo estabelecido entre empregados e empregadores
segundo estabelecido pela CLT. Para que a admissão de um funcionário
aconteça é necessário que sejam obedecidos alguns critérios:
Para a admissão por vias normais conforme estabelecido na CLT é
necessário que o candidato seja maior de 18 anos e seja capaz. Somente é
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permitida a contratação de menores de 18 anos pelas empresas que
atendam aos critérios estabelecidos pela lei de JOVEM APRENDIZ.
No ato da admissão alem dos documentos assinados costumeiramente,
os funcionários também deverão assinar o Termo de Compromisso e
Sigilo, é indispensável a assinatura do mesmo. O modelo encontra-se no
anexo I Sessão de Departamento De Pessoal deste documento.
Após o processo de admissão do funcionário, é imprescindível que o
mesmo seja cadastrado no REP (Registrador de Ponto Eletrônico) e no
Software de Gerenciamento de Ponto para que seja registrado o ponto do
mesmo desde o primeiro dia de trabalho. Para efetuar o cadastro
corretamente siga os passos descritos nos manuais dos referidos
dispositivos.
7.2. Documentos necessários:
Todos os documentos abaixo relacionados são de extrema importância,
mas alguns são indispensáveis, sem os quais não há como fazer a
admissão do candidato. É extremamente importante que o entrevistador
confira com o candidato ainda na entrevista se o candidato possui tais
documentos para que não haja perda de tempo no processo de admissão
para preenchimento de novas vagas.
 CTPS - É indispensável à apresentação da CTPS, sem a qual não é
possível prosseguir com a admissão. Assim sendo é de extrema importância
que seja conferido ainda na entrevista se o funcionário possui este
documento.
 RG
 Titulo de Eleitor
 CPF
 Fotografia – 2 fotos devem ser entregues ao DP.
 Certidão de Casamento – Caso Solteiro desconsiderar
 Certidão de Nascimento dos filhos – Caso haja
 Carteira de vacina (filhos menores de 7 anos)
 Declaração escolar (filho menor)
 Comprovante de residência
 Exame médico admissional - ASO
 Caso menor – Estar acompanhado por um responsável – Apenas no
caso de Jovem Aprendiz.
 Antecedentes criminais (Não é mais permitido pedir ao candidato,
portanto o responsável pela entrevista deve fazer a busca)
7.3. Requerimento de Vale Transporte;
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O requerimento de Vale Transporte deve ser solicitado no momento da
admissão. Deve ser informado ao funcionário no momento da contratação
que haverá um desconto mensal de 6% referente à concessão do beneficio.
7.4. Requerimento de Salário Família;
O requerimento do Salário Família deve ser feito apenas para
funcionários que obedeçam aos critérios estabelecidos pelo governo.
 Cada cota por filho até 14 anos de idade ou invalido;
Conferir anexo II Sessão de Departamento De Pessoal: Salários e Valor
por cota são reajustados anualmente pelo governo.
7.5. Folha de Pagamento:
Par a folha de pagamento ser produzida corretamente, primeiro
precisamos conferir a folha de ponto. Para isso é preciso acessar o
Software de gerenciamento de Ponto, conferindo dia a dia as marcações de
ponto e caso o funcionário tenha deixado de marcar algum horário realocar
os horários nas suas respectivas entradas, informar ao sistema no caso de
falta por motivo de saúde, etc.
É obrigação do funcionário marcar corretamente seu ponto a cada
entrada ou saída da empresa. Se o funcionário “esquecer” de marcar o
ponto fica a critério do responsável do departamento pessoal corrigir ou não
colocando a marcação do dia tendo como critério os antecedentes do
referido funcionário, sendo permitido apenas 03 correões mensais para
cada funcionário no período de adaptação do sistema e apenas 01 correção
para funcionários que já tenham passado do período de experiência. Após a
correção que se faça necessária, a folha de ponto deve ser impressa e
assinada pelos funcionários.
Para contabilização da folha de pagamento, devem ser contabilizadas as
faltas, atrasos, horas extras, e demais informações contidas na folha de
ponto.
7.5.1.
Calculo de Benefícios;
O calculo de benefícios tem como critério,
7.6. Demissão;
A demissão pode decorrer por solicitação do da empresa, por solicitação
do funcionário ou ainda por justa causa. Veremos os documentos
necessários para cada situação.
7.6.1.

Demissão 1 - Pedido da Empresa:
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Na demissão solicitada por algum dos departamentos da empresa.
Primeiro é necessário à aprovação da solicitação por parte da Diretoria e do
Departamento Financeiro que avaliará a solicitação de acordo com o
motivo, necessidade da empresa e histórico do funcionário. Havendo a
aprovação dos dois setores, o departamento pessoal deverá dar
prosseguimento ao processo de demissão do funcionário, primeiro
perguntando ao setor ao qual o funcionário é subordinado se há a
necessidade ou viabilidade do funcionário cumprir o aviso o que será
determinado pelo motivo pelo qual o setor solicitou o desligamento e em
sequencia ao departamento financeiro. Esta informação é imprescindível
para prosseguir no processo.
Deve ser dado o Aviso prévio ao funcionário informando-o se o mesmo
deve cumpri-lo ou se a empresa o indenizara. No caso da empresa optar
pelo aviso prévio trabalhado e o funcionário se recusar a cumpri-lo, a
empresa pode descontar do funcionário os dias em que o mesmo faltar ao
trabalho.
Deve ser observado o critério estabelecido pelo MTE do acréscimo de 03
dias para cada ano trabalhado.
O funcionário tem direito à Retirada do FGTS, sendo necessário que até
05 dias antes do final do Aviso seja efetuado o pagamento da GRRF (Multa
aplicada pelo Governo para a demissão, é calculada com base no saldo do
FGTS. 40% destinado ao trabalhador e 10% destinado ao Governo). O
funcionário também tem direito a Proporcional de 13° e Proporcional de
Férias e aos dias trabalhados no mês da demissão.
7.6.2.
Demissão 2 - Pedido do Funcionário:
Na demissão oriunda de pedido por parte do funcionário, é necessário
que o mesmo redija uma carta de próprio punho solicitando o desligamento
da empresa, onde o mesmo informará se em seu pedido prestará aviso ou
não. A partir do recebimento do pedido o responsável pelo departamento
pessoal deverá prosseguir com o processo de desligamento do funcionário.
No caso do funcionário pedir demissão, o mesmo deve redigir uma carta
de próprio punho formalizando o pedido de demissão. Na carta deve conter,
o nome completo do funcionário, RG, CPF, CTPS e informando que pede o
desligamento e se quer dispensa imediata ou se vai cumprir o aviso.
Neste caso, após o período do aviso, caso o funcionário o cumpra, não
será necessário gerar guia de GRRF pois no pedido de demissão o
funcionário perde o direito de retirada do FGTS. O funcionário tem direito à
Proporcional de 13° e Proporcional de Férias e aos dias trabalhados no mês
do pedido.
Av. Retiro da Imprensa, 1130, Loja B, Piam Belford Roxo/RJ CEP: 26.112-180
Telefone: 21-2663-7128 • Email: adm@capitalcolor.com.br

21

Procedimento Operacional Padrão - POP

7.6.3.
Demissão 3 - Justa Causa:
No caso de demissão por Justa Causa, primeiramente deve-se observar
se de fato a atitude do funcionário é passível da aplicação deste tipo de
rescisão de contrato tendo como base o Art. 482 da CLT.
a) ato de improbidade;
b) incontinência de conduta ou mau procedimento;
c) negociação habitual por conta própria ou alheia sem permissão do
empregador, e quando constituir ato de concorrência à empresa para a qual
trabalha o empregado, ou for prejudicial ao serviço;
d) condenação criminal do empregado, passada em julgado, caso não
tenha havido suspensão da execução da pena;
e) desídia no desempenho das respectivas funções;
f) embriaguez habitual ou em serviço;
g) violação de segredo da empresa;
h) ato de indisciplina ou de insubordinação;
i) abandono de emprego;
j) ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço contra
qualquer pessoa, ou ofensas físicas, nas mesmas condições, salvo em caso
de legítima defesa, própria ou de outrem;
k) ato lesivo da honra ou da boa fama ou ofensas físicas praticadas
contra o empregador e superiores hierárquicos, salvo em caso de legítima
defesa, própria ou de outrem;
l) prática constante de jogos de azar.
Neste caso deve ser observado:
A gravidade dos fatos;
Comprovação dos fatos;
A incidência dos fatos;
Caráter dos fatos;

8. Departamento de Compras:
8.1. Cotação de Material;
A cotação de suprimento e outros materiais deve ser feita
impreterivelmente em três fornecedores que possuam o material cotado. As
cotações devem ser do mesmo produto nas mesmas dimensões,
quantidade e modelo para melhor analise dos valores apresentados.
8.2. Formalização de pedido;
O pedido deve ser feito seguindo os critérios estabelecidos pela diretoria
da empresa e formalizado por email, obedecendo aos prazos de pagamento
e entregas aprovados pela direção. Qualquer divergência do previamente
autorizado deve ser notificada a direção antes do fechamento do pedido.
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Após o fechamento do pedido um borderô com as informações
pertinentes ao pedido deve ser enviado para a pessoa responsável pelo
recebimento de mercadorias a fim de que a mesma possa conferir se o
pedido chegou corretamente.
9. Departamento Contábil:
9.1. Considerações Iniciais;
A empresa esta registrada no Regime de Caixa, ou seja, o fato gerador
do imposto é o recebimento do valor referente à nota emitida. Sendo desta
forma imprescindível o acompanhamento correto do Contas a Receber a
fim de evitar erros que possa comprometer a exatidão das planilhas e
documentos utilizados para a geração do imposto mensal.
9.2. Fechamento Mensal;
O fechamento mensal consiste na geração de arquivos e documentos a
serem enviados para o contador (escritório externo) a fim de que seja
efetuada a geração do imposto mensal. Esses arquivos e documentos
consistem em:





Os arquivos XML das notas emitidas;
Os arquivos XML das notas recebidas;
A planilha de Valores Recebidos no período;
As notas e faturas pagas no período.

O prazo para entrega dos documentos ao escritório é de até o 10 dia do
mês subsequente.
9.3. Planilha de Valores Recebidos;
A planilha Registro de valores a receber encontra-se no endereço:
C:\DOCUMENTOS\CONTABIL
Para gerar a planilha de Valores Recebidos, deve-se ter em mãos as
seguintes informações.






Planilha de notas emitidas no período;
Planilha de boletos recebidos no período;
Extrato do mês;
Planilha de cheques recebidos;
Planilha de recebimento no cartão.

Com as informações nas mãos, devem-se listar todas as notas emitidas
no mês anterior que não foram quitadas no mesmo, ou seja, o seu
vencimento foi programado para o mês subsequente, e em seguida deve
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listar as notas emitidas no mês vigente, sempre seguindo o preenchimento
informado na planilha modelo.
Devem ser informados corretamente os títulos que foram quitados no
mês vigente informando a data de vencimento.
Esta planilha juntamente com os arquivos listados acima deve ser
enviada para o email: fiscal@migros.com.br

Setor Comercial
O Setor comercial é o responsável direto pelas vendas da empresa,
exposição dos produtos e ações de merchandising.
São atribuições pertinentes aos funcionários do setor comercial:
 Planejar as estratégias de venda;
 Montar o telemarketing ativo;
 Alcançar todos os objetivos da empresa no que diz respeito a
faturamento, criando metas de desempenho para os
colaboradores;
 Fazer prospecção de novos clientes;
 Manter, fazer as manutenções dos clientes, portanto é responsável
pelo atendimento também;
 Fazer analise de concorrência e manter a sua equipe bem
informada;
 Fazer a analise do mercado e do seu publico alvo;
 Trabalhar junto ao departamento de marketing dando suporte do
que é preciso pra melhorar as vendas;
 Responsável pelo desenvolvimento de novos produtos.
10. Vendas:
10.1.
Venda Interna e Externa:
As vendas se darão nas dependências da empresa e ou externa, tendo
com meio de promoção da venda os veículos disponíveis, sendo eles:





Venda direta – Balcão;
Venda Por telefone – Televendas;
Venda por email e site – Ecommerce;
Venda direta – Visita/prospecção;

10.1.1. Uniformização;
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10.1.1.1. Roupas/Uniforme:
O funcionário, independente do cargo exercido na empresa deve sempre
se portar de maneira adequada ao ambiente de trabalho, não havendo sido
estabelecido um uniforme deve-se seguir as seguintes normas.
• Não é permitido dentro das dependências da empresa o uso de
roupas inadequadas, curtas, muito justas ou com decotes grandes.
• Não é permitido nas dependências da empresa o uso de roupas que
contenham propagandas de:
 Partidos Políticos, ONG’s, Grupos Ativistas, etc.;
 Candidatos;
 Empresas de qualquer atividade;
10.1.1.2. Atendimento:
O atendimento deve sempre seguir as normas de educação e boa
convivência, deve sempre ser utilizada uma linguagem formal e de fácil
entendimento. Devem ser evitados: Gírias, Palavrões...
 Balcão: Bom dia! Meu nome é ...! Em que posso ajuda-lo?
 Telefone: Capital Color, Bom dia!
 Email: Bom dia, ...
Em todos os meios de comunicação da empresa com o cliente deve ser
de forma cordial.
10.1.2. Abordagem ao cliente:
A abordagem ao cliente deve ser feita de forma cortes, sempre prezando
pelo bem estar do cliente. Sempre deve ser perguntado ao cliente:
 Qual a quantidade de funcionários/membros/associados seu
estabelecimento tem?
 Qual a quantidade de crachás/carteirinhas/credenciais quer fazer
no momento?
 Quer acrescentar no pedido cordão/jacaré/bolsinha... para fixar o
cartão de identificação?
 Qual o local da empresa?
 Telefone de contato?
 Email de contato?
 Tem interesse em outros produtos gráficos?
 Gostaria de receber um email com toda nossa linha de produtos?
 Como conheceu a empresa?
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Estas perguntas são necessárias para conhecer melhor as necessidades
dos clientes e poder criar um perfil de potencial de compras do mesmo, mas
não devem ser feitas de forma mecânica para que o atendimento não fique
maçante para o cliente e com isso o desestimule a efetuar a compra.
10.1.3. Preparo e envio de Orçamento:
Após visto com o cliente a quantidade, modelo, e acessórios, será feito o
orçamento para o cliente. O orçamento deve ser preenchido em formulário
próprio descriminando os produtos, quantidades, forma e prazo de entrega
e forma de pagamento. O mesmo deve ser salvo no endereço
\\Marcelo\documentos\CAPITAL COLOR\Propostas em arquivo PDF. O
arquivo poderá ser enviado para o cliente via email ou impresso e entregue
em mãos de acordo com a necessidade do cliente. É essencial o cadastro
das informações pertinentes ao cliente no software de gerenciamento para
que havendo a ausência do consultor que esteja acompanhando o
atendimento, outro possa dar andamento no atendimento sem muitas
dificuldades.
10.1.4. Fechamento da Venda:
Tendo o cliente concordado com os termos para fornecimento do material
orçado, o consultor deve orienta-lo a enviar em mãos ou por email o
orçamento assinado pelo responsável pelo departamento de compras,
gerente, diretor ou proprietário.
10.1.5. Abertura de Pedido:
Após o fechamento com cliente, o consultor responsável pelo pedido
deve preencher o Pedido Interno colocando todas as informações
pertinentes ao pedido como:
 Nome do cliente;
 Contato;
 Telefone;
 Email;
 Data de chegada do pedido;
 Produtos;
 Observações do pedido;
 Observações de entrega;
 E principalmente Observações de Faturamento.
A ficha de pedido juntamente com a ficha cadastral do cliente deve ser
entregue ao responsável por faturamento devidamente preenchidos. É
Imprescindível que esteja todos os dados para que a pessoa do faturamento
possa dar andamento na emissão de nota e forma de pagamento
acordados.
Av. Retiro da Imprensa, 1130, Loja B, Piam Belford Roxo/RJ CEP: 26.112-180
Telefone: 21-2663-7128 • Email: adm@capitalcolor.com.br

26

Procedimento Operacional Padrão - POP

É responsabilidade do consultor de vendas entregar a ficha de pedido e
de cadastro devidamente preenchidos para que o responsável pelo
faturamento efetue o mesmo, o não fornecimento de todas as informações
corretamente acarreta em pendência do pedido até que o consultor
providencie os dados faltantes.
10.1.6.

Setor de Marketing:
11. Requisitos para Marketing;
11.1.
Utilização da Marca/Logo;
11.2.
Divulgação;
11.3.
Propaganda;

Setor de Produção:
12. Produção de Crachá:
12.1.1. Abertura de Ordem de Produção (OP);
A abertura da OP se inicia com o recebimento do pedido do cliente via
email, deve-se considerar sempre o prazo de entrega pré-estabelecido entre
o cliente e o setor comercial. Deve ser produzido impreterivelmente em até
1 dia antes do termino do prazo, ou seja, seguindo conforme o exemplo
abaixo.
Ex.: Pedido fechado com o setor comercial com o prazo de 03 dias uteis,
considerando que o layout já esteja aprovado pelo cliente.
Material recebido em 26/10/2015 até as 14:00hs deve estar produzido e
entregue na expedição até as 16:00hs do dia 27/10/2015
Pedidos que cheguem após as 14:00hs do dia será considerado como
chegado no primeiro dia útil subsequente.
É imprescindível que o email seja checado todos os dias no período da
manhã para acolher os pedidos chegados.

Obs.: O prazo é para entrega ao cliente e não para produção dos
crachás. Sendo necessário que o pedido esteja pronto com 01 (um)
dia de antecedência.
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Obs. 2: Entende-se por pedido pronto, o material preparado,
impresso, fornado, cortado, conferido, embalado e entregue para a
expedição.
Após o recebimento do pedido via email, deve-se criar uma pasta com o
nome do cliente no computador da produção onde irá ser salvo os arquivos
chegados no email. A forma correta de nomear esta pasta é: NOME DO
CLIENTE – EMAIL RECEBIDO EM – DATA DO RECEBIMENTO.
Dentro da pasta alem dos arquivos recebidos em anexo deve conter um
arquivo.txt ou .pdf contendo o corpo do email.
12.1.2. Criação de Layout Crachá;
Para preparar o layout do crachá configurado para impressão no
Bravasoft, deve seguir as especificações abaixo:
 Abrir um arquivo .cdr em branco e colocar as seguintes
dimensões: 93mm x 57mm. A folha de fundo tem de ter
impreterivelmente este tamanho assim como o tamanho total da
arte, ou seja, não deve deixar nenhum pontinho sequer para fora
da folha de fundo.
 No caso de modelo vertical, após preparar a arte deve-se girar o
layout frente em 270° de forma que o cartão fique na posição
horizontal e com a logo deitada no lado direito da tela. Para o verso
deve girar em 90° de forma que as informações fique deitada para
o lado esquerdo da tela.
 Após girar o cartão, crie um novo retângulo medindo: 85,6 x 54
mm, transforme-o em curvas (Ctrl + Q), exclua o nó superior
esquerdo. Selecione o nó superior direito e clique uma vez no
botão break curve na aba superior. Dê dois cliques na setinha que
aparece no nó superior direito, selecione o retângulo de 85,6 x 54 e
configure a borda para 0,18mm em seguida mova 0,2 mm para a
direita e 0,2 mm para baixo.
 Exporte o arquivo para .jpg a partir do Corel versão 13 com
resolução 350dpi RGB.
 Salve o arquivo .jpg para a pasta Arquivo Bravasoft - data que
você deve criar dentro da pasta do cliente.
12.1.3. Criação de Arquivo Brava;
Antes de criar o arquivo você deve se certificar de que já consta na pasta
Arquivo Bravasoft – data que se encontra na pasta do cliente, as fotos, o
gabarito frente, o gabarito verso e a planilha contendo os dados.
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Obs.: Após configurar a planilha com os dados você deve criar um
intervalo para a planilha de modo que o intervalo seja composto por todas
as células que compreendem as informações digitadas.
Ex.: Se a palavra nome esta em A1 e a ultima informação na célula G30,
você deve selecionar todas as células de A1 até G30.

Em seguida clique com o botão direito do mouse e clique em renomear,
o nome do intervalo deve ser sempre a data em que o arquivo esta sendo
criado e não deve conter símbolos, vírgulas, hífen, ponto, etc.
Após ter se certificado que os itens descritos acima esta de acordo, abra
o software Editar Projeto BRAVASOFT na sua área de trabalho, em
seguida selecione o botão Novo Projeto (Ctrl + N), selecione a pasta onde
esta os arquivos mencionados acima. O Bravasoft criará um arquivo matriz
do seu projeto dentro desta pasta e utilizará como base esses arquivos.

Na primeira janela selecione:
 Cartão;
 Banco de dados;
 Multiplo;
 Frente e verso (caso o cartão seja 4/0 pode marcar frente).
Conforme na imagem abaixo. Em seguida clique em Continuar.
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Abrirá uma nova janela, na aba papel, selecione Papel Largura e digite
210,00mm e onde esta Papel Altura digite 297,00mm. É importante que
esteja configurado nas dimensões de uma folha A4, o tamanho exato da
folha de PVC.

Na aba Cartão, Onde diz Cartão Largura digite 93,00mm e onde diz
Cartão Altura digite 57,00mm. Essas são as dimensões exatas da matris
do cartão contando com a sangria do cartão. Deve estar consfigurada estas
dimensões para que ao importar o gabarito para o Bravasoft o software não
deforme o layout do cliente.

Na aba Carreira será configurado quantas colunas e linhas seram
impressas por folha, por esse motivo deve sempre estar configurado
conforme as instruções a seguir para evitar erros na hora da impressão no
PVC. Onde diz Carreira Linha digite 5 e onde diz Carreira Coluna digite 2.
Em seguida clique em Continuar.
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Passará para a tela seguinte, clique em Continuar.

Passará para a tela seguinte onde você deve selecionar a opção: Ativar
Multilayout. Selecionando esta opção o arquivo possibilitará que você faça
a impressão deste projeto junto com outros desta forma economizando PVC
na hora da impressão final. Após selecionar Ativar Multilayout clique em
Continuar para prosseguir.

Na tela seguinte deve selecinar Criar Conexão ODBC, Onde esta escrito
Tipo do Banco de Dados selecionar Microsoft Excel Drive, em seguida
onde esta escrito Arquivo do Banco de Dados indique o arquivo .xls onde
esta os dados do cliente que será utilizado para a produção dos crachás.
Em seguida clique em continuar para passar para a proxima tela.
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Na proxima tela, deve ser selecinado a opção Conectar Banco de
Dados, em seguida no campo Nome da Tabela de Dados deve selecionar
o nome do intervalo previamente criado na planilha de dados do cliente. Em
seguida clique em Continuar para seguir pra proxima tela.

A tela seguinte mostra a quantos e quais são os campos disponiveis na
planila, é de extrema importancia que confira se esta correto antes de
prosseguir. Estando correto, clique em Continuar para prosseguir.

Na tela Importa Campos de Dados clique no botão Marcar Todos e em
seguida Importar Campos.
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Na tela Propriedades dos Campos de Dados, deve selecionar cada
campo e em seguida selecionar a opção Ativar Edição de Conteúdo em
seguida abrirá uma janela onde você deve selecionar a opção de acordo
com o layout do cliente, geralmente a opção selecionada é Letra
Maiuscula. Após ter selecionado todos os campos e selecionado a opção
como informado acima, clique em Continuar.

Na tela Propriedade dos Dados, Na opção Campos de Navegação,
Selecione na primeira linha a opção Nome.

Na tela Caminho das Pastas verifique se o caminho indicado esta
correto, estando clique em Continuar.
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Na tela Assistente de Componentes deve-se configurar no projeto quais
dados serão colocados em cada lado do cartão. Em seguida clique no botão
Executar.

Abrirá uma nova tela com o projeto, nesta tela você configurará o local
dos campos e também o fundo. Para inserir o fundo do cartão aperte as
teclas Ctrl+Insert, abrirá a tela Incluir Componete – Frente. Selecione as
opções Cartão e 2-Imagem e clique em OK. Abrirá uma nova janela onde
você deve informar o local da imagem Frente e em seguida clicar em
Transformar em Imagem de Fundo, em seguida clique em OK.
Para configurar a Imagem de Fundo do verso deve-se selecionar a aba
verso e em seguida repetir o procedimento acima nformando o local da
Imagem Verso.

12.1.4.

Preparação de pedido de crachá;

12.1.5. Impressão de crachá;
Ainda em Editar Projeto BRAVASOFT, Depois de salvar o projeto, clique
em imprimir, em seguida Multilayout e imprimir para criar uma fila de
impressão.
Em seguida, inicie o Operar Projeto Bravasoft na sua área de trabalho,
abra o projeto e clique em imprimir.
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Em seguida clique em abrir projeto,
12.1.6. Alinhamento:
O alinhamento deve acontecer seguindo os pontos guias impresso nas
folhas de PVC sempre considerando as orientações de frente e verso.
Esses pontos guias são impressos automaticamente pelo Bravasoft.
Na mesa de luz coloque a folha frente virada com a parte impressa para o
vidro e cole-a com direx fino (12mm) em seguida coloque a folha verso em
cima da folha frente com a parte impressa virada para cima alinhe os pontos
guias e em seguida cole-a a folha frente também com durex fino (12mm).
No caso de crachás de proximidade, o procedimento é o mesmo apenas
acrescentando a folha de in-lay .
Vá reservando os pares de frente e verso para que ao termino possa
montar os berços.
12.1.7. Fornagem:
Após a impressão do material o mesmo deve ser preparado para a
fornagem.
Pegue o berço e em seguida monte da seguinte forma:
 Primeiro, coloque no berço uma folha de manta térmica;
 Em seguida coloque uma Placa Inox;
 Após a placa inox, coloque uma folha de Cristal para Laminação
A4 observando se o lado com a cola ficará em contato com a parte
impressa da folha de PVC;
 Em seguida coloque o PVC já alinhado previamente;
 Após coloque uma nova folha de Cristal para Laminação A4;
 E em seguida coloque outra Placa Inox;
Repita a operação acima até completar o berço. (10 conjuntos para PVC
comum e 09 para Cartão de proximidade).
Por fim,coloque a ultima Placa Inox e em seguida uma nova folha de
Manta Térmica, coloque no Forno e gire a manivela para que o berço fique
bem pressionado. Ligue o forno, ao chegar a 155°C ligue o dispositivo de
resfriamento do forno. O berço deve ser retirado do forno ao chegar em
55°C após o processo de resfriamento.
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Em seguida coloque em local arejado para que termine o resfriamento.
Somente poderá desmontar o berço após o total resfriamento.
Obs.: O forno não deve chegar a valores superiores a 155°C a fim de não
estragar o material.
Obs. 2: Não deve tirar o material antes de completo o processo de
resfriamento, pois ao tira-lo antecipadamente provocará a perda de todo o
material. O material deve ser mantido sob pressão constante até o termino
do processo de resfriamento para que o processo de laminação seja bem
sucedido.
Caso perceba-se que o termômetro do forno não esta funcionando
corretamente, o mesmo deve ser desligado imediatamente e chamado o
técnico para a averiguação.
12.1.8. Corte;
Primeiro corte a folha ao meio na guilhotina manual e em seguida corte
os cartões individualmente na maquina própria sempre utilizando o
pontilhado impresso no cartão como guia de corte e tomando o devido
cuidado para que o corte não saia torto.
12.1.9.

Arquivamento de Dados;

12.2.
12.2.1.

Produção de Lona:
Preparação de layout;

Av. Retiro da Imprensa, 1130, Loja B, Piam Belford Roxo/RJ CEP: 26.112-180
Telefone: 21-2663-7128 • Email: adm@capitalcolor.com.br

36

Procedimento Operacional Padrão - POP

Sessão de Anexos
Setor - Cobrança
Anexo I
Email de Cobrança
Prezados,
Consta em nosso sistema o título em aberto:
NFe n°: ****
Boleto n°: ****-*
R$ ***,**
Vencimento: **/**/****
Agendado para protesto em 05 dias corridos.
Caso tenha efetuado o pagamento por favor enviar o
comprovante via email para que possa ser providenciado a baixa do
titulo no sistema.
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Anexo II
Carta de Cobrança
26 de outubro de 2015
Nome:
Nome do Cliente

Ref: Conta Vencida
Solicitamos com URGÊNCIA seu comparecimento junto a Loja Nome da
empresa, no prazo de 3 dias, após o recebimento desta, a fim de
regularizar pendências junto ao nosso setor de crediário, constando em
aberto a(s) seguinte(s) parcela(s):

Nro. Título:

Valor Original:

1302-5 / 2941-01

517,40

Vencida em:
10.12.2014

Alertamos que o não pagamento da dívida neste prazo importará no envio
de seu nome para inclusão no SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITOSPC, o que lhe prejudicará em suas futuras compras através de crediário no
comércio e financiamento junto ao sistema bancário.

Atenciosamente,

Setor de Cobrança / EMPRESA...

Recebido em: ................/................/..................

Assinatura: .............................................................................................
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Setor - Departamento Pessoal
Anexo I
Termo de Compromisso e Sigilo
Na qualidade de empregado da empresa Capital Color Serviços Gráficos
EIRELI cadastrada sob o CNPJ________________, tendo em vista minhas
funções e a necessidade dos serviços, recebi e/ou receberei vários
documentos e demais dados técnicos, catálogos, croquis, plantas, projetos,
desenhos, etc. descrições e listas de materiais de propriedade da empresa, dos
seus licenciadores, clientes ou ainda dos seus conselheiros ou assessores.
Eu, ____________________________ portador do CPF_______________ e
RG_____________ estou ciente de que constitui crime de concorrência
desleal, a divulgação ou utilização desautorizadas de informações e/ou
segredos de negócios, relativos à estrutura empresarial, e à tecnologia de
produção da respectiva empresa, de que eu venha a ter conhecimento em
razão de serviços prestados a esta empresa, sendo a infidelidade delituosa
durante ou após a vigência do contrato de trabalho, sujeitando-me à penas de
detenção e multa.
Caso haja necessidade funcional de informar assuntos confidenciais de minha
função a outros funcionários, esta informação não poderá ultrapassar o
estritamente necessário, para execução da tarefa a estes destinada.
Concordo que o mais absoluto e irrestrito sigilo deverá ser conservado,
mormente quando se tratar de assuntos relativos ao desenvolvimento de
modelos de nossa linha de produtos, testes, planejamento e projetos em todas
as áreas, custos, fornecedores, ou referentes ao pessoal, bem como outros
assuntos que são caracterizados como confidenciais.
Outrossim, estou ciente de que qualquer informação confidencial somente
poderá ser entregue a firmas ou quaisquer outras pessoas acompanhado de
carta assinada pelo gerente responsável ou pela Diretoria.
Confirmo entender que o ambiente harmonioso entre todos os colaboradores
da empresa, exige que os proventos de cada um, a qualquer título, sejam
encarados como assunto altamente confidencial, de alçada exclusivamente do
interessado, dos seus superiores imediatos e da alta administração da
empresa, comprometendo-me, portanto, manter meus proventos e os dos
meus subordinados, se for o caso, sob o mais restrito sigilo.
Confirmo estar ciente de que qualquer desobediência ao acima estipulado,
representa infração não só das normas da empresa, como também do artigo
482, letra "g", da CLT, que rege as violações de segredo da empresa, podendo
até incorrer nas c... ato ilícito, tudo nos precisos termos da legislação vigente.
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Fica explícito que estas proibições perdurarão mesmo após haver encerrado
minhas relações empregatícias com esta empresa.
(local, data, assinaturas do empregado e do empregador, e testemunhas).
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Anexo II
Salário Família
Para funcionários que receba até R$ 725,02 – Valor por cota R$ 37,18;
Para funcionários que receba de R$ 725,03 a R$ 1089,72 – Valor por
cota R$ 26,20;
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