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1 Objetivo

Estabelecer o Sistema Normativo, a estrutura, a formatação, os critérios e procedimentos para elaboração, 
atualização, emissão, implantação e divulgação dos documentos normativos da Codevasf.

2 Definição

2.1 Sistema Normativo (SN)

Conjunto de documentos organizados segundo critérios pré-definidos, que estabelecem regras, diretrizes e 
parâmetros utilizados para disciplinar e padronizar as atividades da Codevasf.

2.2 Documento Normativo

Documento elaborado e aprovado segundo diretrizes pré-estabelecidas, resultante do consenso das partes 
envolvidas,  contendo  regras  que  definem  tecnicamente  o  serviço,  gerenciam  processos,  estabelecem 
normas, rotinas e instruções a serem adotados durante os processos relacionados ao negócio da Codevasf, 
definindo valores, fornecendo recomendações, estabelecendo padrões, limites e medidas de controle e 
segurança, de forma a obter uniformidade técnica através de meios adequados.

2.2.1 Norma (N)

Documento normativo que regulamenta, disciplina e padroniza os procedimentos inerentes ao exercício 
das atividades técnicas, operacionais e administrativos da empresa.

2.2.2 Rotina (R)

Documento normativo, facultativo, que representa passo a passo o fluxo dos processo de trabalho. Será 
sempre de natureza descritiva e orientadora.

2.2.3 Instrução de Serviço (I)

Documento  normativo  utilizado  nas  unidades  orgânicas  da  Codevasf,  com o  objetivo  de  orientar  a 
organização e os trabalhos internos da unidade.

2.3 Formulário (FOR)

Documento diagramado, com denominação própria, padronizado, codificado e utilizado para facilitar a 
veiculação de informações.



FOR-001

NORMA  DE  ORGANIZAÇÃO  DO  SISTEMA 
NORMATIVO,  ELABORAÇÃO  E  IMPLANTAÇÃO  DOS 
DOCUMENTOS NORMATIVOS DA CODEVASF 

RES. 310

OBJETO: INSTRUMENTO / Nº

PÁGINA

APROVAÇÃO

CÓDIGO TIPO DE DOCUMENTO

3/16NORMAN-000
DATA

17/09/2007

2.4 Fluxograma (Fluxo)

Documento gráfico que representa o fluxo de atividades necessárias para a execução de um processo de 
trabalho.

2.5 Processo de Trabalho

Conjunto de atividades ou tarefas logicamente encadeadas e inter-relacionadas em um fluxo, executadas 
de forma contínua, intermitente ou cíclica, que recebem recursos ou insumos (materiais, informações, 
produtos físicos) e geram produtos (serviços, informações, produtos físicos).

2.6 Intranet

Rede corporativa de acesso restrito à rede interna de computadores da empresa na qual estarão as normas, 
os procedimentos,  as  instruções de serviço,  os fluxogramas e  os formulários destinados a  consulta  e 
disseminação  pela  Codevasf,  e  cuja  atualização  de  conteúdo  será  feito  pela  Unidade  de  Gestão  de 
Processos - UGP.

2.7 Texto Básico

Texto  que  serve  como base  para  a  elaboração  de  um documento  normativo.  O teor  deste  texto  irá 
descrever o fluxo das atividades do processo de trabalho a ser normatizado.

2.8 Catálogo de Documentos Normativos

Documento normativo composto pela relação das normas, rotinas e instruções de serviço, em vigência.

3 Competências

3.1 À Unidade de Gestão de Processos - UGP compete:

a) centralizar e gerir o Sistema Normativo;
b) supervisionar e coordenar as políticas de normatização, de modo a convergirem para o objetivo da 

Codevasf; 
c) uniformizar a aplicação do conhecimento técnico e do fluxo dos processos de trabalho por meio de 

documentos técnicos;
d) gerenciar as atividades de elaboração, atualização, emissão, divulgação, implantação, controle e 

arquivamento dos documentos normativos da empresa;
e) assegurar a uniformidade e a coerência entre os documentos e os processos a que se referem;
f) assegurar a uniformidade e a coerência entre os documentos que compõem o Sistema Normativo;
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g) conduzir o mapeamento dos fluxos dos processos da empresa;
h) zelar pela racionalidade do fluxo de processos da empresa, cuidando, inclusive para que todas as 

interfaces do processo com os demais processos da empresa sejam compatíveis e que os impactos 
das mudanças e das melhorias projetadas por usuário, sejam analisadas também nestas interfaces;

i) acompanhar a produção e o registro de documentos normativos no Sistema Normativo;
j) registrar e arquivar os originais dos documentos normativos;
k) atualizar o Catálogo de Documentos Normativos, sempre que necessário;
l) disponibilizar os documentos normativos na Intranet; e
m) analisar e aprovar impressos para fins técnicos.

3.2 Compete às demais unidades orgânicas da Codevasf:

a) propor o texto básico e alternativas de melhoria dos processos relativos a suas áreas e participar do 
processo  de  fluxogramação,  bem  como  da  elaboração  e  aprovação  do  documento  final,  em 
conjunto com a UGP;

b) revisar, atualizar e aprovar, em sua instância, documentos normativos; e
c) implantar os documentos normativos nas respectivas unidades.

3.3 Compete à Diretoria Executiva aprovar as Normas (N) da empresa. 

3.4 As Rotinas (R) serão aprovadas pelos respectivos titulares de Área se for na Administração Central, e 
pelo respectivo Comitê de Gestão Executiva se for nas Superintendências Regionais.

3.4.1 As rotinas executadas por unidades orgânicas da Administração Central e das SRs serão aprovadas 
pelo respectivo titular da Área a que o assunto está afeto.

3.4.2 Quando não houver consenso na aprovação das rotinas que envolvem mais de uma Área, estas serão 
devidamente instruídas pela Área de Gestão Estratégica, e submetidas à aprovação pela DEX.

3.5 Compete aos Gerentes aprovar suas respectivas Instruções de Serviço (I).

4 Procedimentos

4.1 Elaboração dos Documentos

Na elaboração dos documentos normativos deverão ser observados os seguintes aspectos:
a) a legislação pertinente;
b) as normas existentes;
c) o mapeamento, o fluxo do processo e a possibilidade de melhorias nos fluxos de trabalho;
d) soluções de tecnologia disponíveis para sua implementação;
e) a racionalização e a desburocratização das atividades;
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f) a possibilidade de interfaces com outras unidades orgânicas, outros processos de trabalho ou 
atividades da empresa;

g) a observância à norma reguladora da atividade de normatização;
h) envolvimento dos executantes das atividades; e
i) a apreciação pelas unidades partícipes da atividade a ser normatizada e pelas demais unidades 

orgânicas e Superintendências Regionais, sempre que existirem interfaces.

4.2 Codificação dos Documentos

4.2.1 As Normas, as Rotinas e as Instruções de Serviço serão codificadas pela letra indicativa do tipo 
de documento seguida de número seqüencial composto por 3 (três) dígitos.

X-XXX
 número seqüencial do documento (3 dígitos)
 letra indicativa do documento normativo
Ex: Norma (N); Rotina (R) e Instrução de Serviço (I)

Exemplo: N-002; R-004; I-001.

4.2.1.1  O  número  do  documento  normativo  não  sofrerá  alteração.  Caso  o  assunto  pertinente  a  um 
documento normativo deixe de ser objeto de normatização, este será revogado e seu número ficará vago e 
somente poderá ser utilizado novamente pelo mesmo documento normativo.

4.2.2 Os documentos do tipo  Formulário (FOR)  e  Fluxograma (Fluxo)  serão codificados  por  suas 
respectivas abreviaturas, seguidas de número seqüencial de 3 (três) dígitos. 

Exemplo: FOR-001; Fluxo-002.

4.3 Estrutura dos Documentos Normativos

4.3.1 As  Normas,  as  Rotinas e  as  Instruções  de Serviço terão como base a  estrutura abaixo,  cuja 
numeração e ordem dos itens deverão ser sempre mantidas:

1  Objetivo;
2  Definição;
3  Competências;
4  Procedimentos;
5  Disposições Finais; e
Anexos.
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4.3.1.1 O  Objetivo  define a finalidade a que se propõe o documento normativo e os aspectos por ele 
abrangidos.

4.3.1.2  A  Definição  apresenta  o  significado  dos  termos  utilizados  no  documento,  que  porventura 
necessitam padronização no seu entendimento.

4.3.1.3  As  Competências  informam  quem  são  os  responsáveis  (unidades  orgânicas,  entidades, 
autoridades, etc.) e as atividades por eles executadas, inclusive em nível gerencial e operacional.

4.3.1.4 No item Procedimentos serão estabelecidas, em seqüência lógica, as condições específicas a que 
se destina o documento normativo, agrupadas e identificadas em item próprio indicativo do assunto, de 
forma a abranger todas as unidades orgânicas e/ou entidades envolvidas no processo de trabalho.

4.3.1.5 No item Disposições Finais serão apresentadas as informações sobre a definição de unidades no 
que se refere a resolução de dúvidas de interpretação redacional, operacional e técnica, bem como dos 
casos omissos.

4.3.1.6 Os  Anexos estarão presentes quando necessários à execução da atividade normatizada ou para 
facilitar a compreensão e o uso do documento, como por exemplo formulários, tabelas, fluxogramas, etc.; 
e serão indicados como último item do sumário, sem constituir numeração de item.

Observação:  Por  serem  dispensáveis,  quando  possível,  os  anexos  estarão  ao  final  do  documento 
normativo e serão assim apresentados:

Anexo A - Tabela de ..........., 
Anexo B - Fluxograma do processo de ....,

4.3.2 Os formulários e suas respectivas instruções de preenchimento, bem como os fluxogramas estarão 
apostos em Anexos (ao final do documento).

4.4 Formatação dos Documentos Normativos

4.4.1 Os documentos normativos  serão digitados  em software  de edição de texto,  utilizando a  fonte 
“Times New Roman”, tamanho 12, papel A4. Salvo onde especificado, todo o texto será justificado, sem 
recuos e com espaçamento simples entre linhas.

4.4.2 As margens serão assim definidas:

- esquerda - 2 cm;
- direita     - 1 cm;
- superior  - 2 cm da borda do papel até o cabeçalho;
- inferior   - 2 cm da borda do papel até o rodapé;
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- início de texto    - 1 cm a partir do cabeçalho; e
- término do texto - 1 cm até o rodapé.

A padronização do texto com os recuos de seus elementos em relação às margens está apresentado no 
Anexo B desta Norma.

4.4.3 O texto poderá ser subdividido em:

a) itens e subitens; e
b) alíneas e subalíneas.

4.4.4 Os itens poderão ser divididos até a ordem quaternária, numerados progressivamente em algarismos 
arábicos, conforme exemplo apresentado no Anexo C desta Norma.

4.4.5 Os títulos dos itens de ordem primária (1) serão escritos em letras minúsculas e em negrito.

4.4.6 A matéria do item será apresentada em um único parágrafo, podendo existir uma ou mais frases. 
Caso  o  assunto  seja  extenso,  o  item será  dividido  em subitens  de  ordem secundária  (1.1),  e  assim, 
sucessivamente até a ordem quaternária (1.1.1.1), conforme o caso.

Observação: A numeração do parágrafo e a primeira letra seguinte (seja título ou não) serão separadas 
por um espaço.

4.4.7 Sempre que o título de um subitem ocupar mais de uma linha, a segunda e as demais linhas serão 
alinhadas com a primeira letra do título.

4.4.8  No  caso  de  subitens  com numeração  e  título,  ambos  serão  em negrito,  com as  letras  iniciais 
maiúsculas.

4.4.9 A matéria dos itens e subitens começará na segunda linha após o título.

4.4.10 No caso de subitens apenas com numeração, a matéria começará diretamente na mesma linha 
deste, separada da numeração por um espaço.

4.4.11 Itens e subitens jamais aparecerão isolados no final de uma folha ou com apenas uma linha da 
matéria.

4.4.12 A apresentação do assunto de um subitem na forma de alíneas, ordenadas alfabeticamente, traz 
clareza e rapidez na compreensão e visualização das idéias. Na identificação das alíneas poder-se-á usar o 
alfabeto completo, inclusive as letras "k", "y" e "w".
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4.4.13 A disposição gráfica das alíneas obedecerá às seguintes regras:

a) as alíneas serão ordenadas por letras minúsculas, seguidas de parênteses e um espaço; segue o 
texto, que começará com letra minúscula;

b) a alínea terá uma única frase e dentro da alínea somente serão usadas vírgulas; 
c) nas alíneas de subitens:

-  alinhamento das suas letras indicativas terá recuo de um TAB; e
- seu texto, quando ocupar mais de uma linha, será alinhado com a primeira letra da alínea;

d) o texto da alínea terminará por ponto e vírgula, exceto:
-  nos casos em que são seguidas de subalíneas, quando terminarão por dois pontos; e
-  na última alínea, onde terminará por ponto; e

e)  nas  seqüências  de  alíneas  e  subalíneas,  o  penúltimo elemento  será  pontuado com ponto  e 
vírgula seguido da conjunção "e", quando de caráter cumulativo, ou da conjunção "ou", se a 
seqüência for disjuntiva.

4.4.14 As subalíneas deverão ser utilizadas para subdividir o assunto de uma alínea, tornando mais clara a 
sua compreensão. A subalínea será indicada apenas por um hífen, sem indicativo de número ou letra. Seu 
texto começará com 1 (um) espaço após o hífen; as linhas seguintes começarão sob a primeira letra da 
própria subalínea; as subalíneas, exceto a última da última alínea, terminarão por ponto e vírgula.

4.4.15  Após  o  capítulo  Disposições  Finais,  na  folha  subsequente,  cada  anexo,  quando  existir,  será 
designado pela palavra  Anexo, seguida de letra maiúscula em ordem alfabética ou do número, ambos 
sublinhados  e  negritados.  O  título  estará  imediatamente  após,  em  letras  minúsculas  com  iniciais 
maiúsculas, e será negritado e sublinhado.

Exemplo: Anexo A - Tabela de Siglas; 
Anexo C - Uso de Itens no Texto.

4.4.16 De forma idêntica serão apresentadas as tabelas e as figuras.

4.4.17 O formulário a ser utilizado na elaboração dos documentos normativos será o FOR-001 - Folha de 
Texto, apresentado no Anexo A.

4.4.18 O cabeçalho e o sumário estarão contidos em uma mesma folha e serão assim elaborados:

a) cabeçalho:

APROVAÇÃO 03/10/2006
NORMA DE ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA NORMATIVO / 
ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DOS DOCUMENTOS 
NORMATIVOS DA CODEVASF 

OBJETO: INSTRUMENTO/Nº

PÁGINA

DATA

CÓDIGO

RES. 010

TIPO DE DOCUMENTO
8/16NORMAN-000
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- código: composto pela sigla do documento normativo (N, R, I ou FOR), maiúsculas, negritadas 
e seguidas do numero sequencial do documento (três dígitos);

-  tipo  de  documento:  informar,  em  letras  maiúsculas  e  negritadas,  o  tipo  do  documento 
(NORMA, ROTINA, INSTRUÇÃO DE SERVIÇO ou FORMULÁRIO);

- página nº: número sequencial da página/total de páginas em negrito (EX: 1/14);

- objeto: expressão identificadora do conteúdo do documento normativo de forma clara, concisa, 
precisa e inequívoca, em letras maiúsculas e negritadas;

- aprovação:
- data: informar a data da aprovação do documento normativo;

- instrumento nº: informar o tipo de ato normativo e o número do ato normativo que aprovou o 
documento,  informando  DEL(Deliberação);  RES(Resolução);  DEC(Decisão)  ou 
DET(Determinação);

- número: informar o número do ato normativo que aprovou o documento.

b) Sumário: conterá a lista dos itens componentes do documento, na mesma ordem que nele estarão 
apresentados,  permitindo  visão  global  do  mesmo  e  facilitando  a  sua  consulta.  A  palavra 
SUMÁRIO será centralizada, em letras maiúsculas e negritadas; a numeração dos itens será em 
algarismos arábicos seguidos do título dos itens, em letras minúsculas, negritadas e seguidas de 
vírgula e o número da página onde se encontra o respectivo item.

Ex: “5 Procedimentos, 3/8”.

4.5 Linguagem e Redação dos Documentos Normativos

4.5.1 A redação dos instrumentos normativos tem estilo próprio, deve ser lingüisticamente correta, sem 
preocupações  literárias  e,  tanto  quanto possível,  uniforme.  A clareza  do  texto  é  qualidade  essencial, 
devendo ser facilmente compreensível por interessados e evitar interpretações diferentes.

4.5.2 Para maior clareza e objetividade dever-se-á: 

a) construir as frases em ordem direta (sujeito, verbo, complementos);
b) utilizar frases curtas, para facilitar o entendimento e evitar duplo sentido; a clareza não pode, 

porém, ser prejudicada pela concisão;
c) usar, preferencialmente, o substantivo em lugar do pronome;
d) empregar somente palavras de uso corrente e sentido preciso;
e) utilizar termos técnicos já definidos em terminologia existente;
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f) usar, preferencialmente, o presente do indicativo, salvo quando a regência gramatical exigir o 
uso de outros tempos ou modos;

g) utilizar o verbo no infinitivo nas descrições de etapas (exemplos: elaborar, emitir, aprovar);
h) evitar detalhes excessivos e desnecessários que inibam a criatividade;
i) redigir prescrições análogas da mesma forma; e
j)  ao  longo do texto,  as  palavras  norma,  rotina e  instrução de  serviço,  quando se referir  aos 

próprios deverão ser grafadas com a inicial maiúscula.

4.5.3 As aspas deverão ser utilizadas para:

a) dar ênfase a um determinado termo;
b) indicar termo de língua estrangeira; e 
c)  indicar  expressões  de  linguagem,  comumente  usadas  no  meio  da  especialidade,  as  quais, 

todavia, ainda não foram incorporadas ao vernáculo.

4.5.4 Sempre que uma sigla for citada pela primeira vez, esta será colocada entre parênteses, logo após o 
nome por extenso. O uso da sigla só se justifica quando usada repetidamente no documento.

Ex: Área de Gestão Estratégica (AE).

4.5.5 Serão grafadas por extenso quaisquer referências, feitas no texto, a números e percentuais (dez, 
treze, trinta, dois vírgula quinze por cento, etc).

4.5.6 Valores monetários serão expressos em algarismos arábicos, seguidos da indicação, por extenso, 
entre parênteses.

4.6 Emissão dos Documentos

4.6.1 Antes de iniciar a redação do texto básico ou a descrição de fluxograma, em caso de rotinas e 
instruções de serviço, o responsável por sua elaboração (indicado pelo responsável pela unidade orgânica) 
deverá coletar informações disponíveis e conhecimentos específicos a serem utilizados como referência 
para o trabalho.

4.6.2 O responsável pelo texto básico deverá obter a concordância interna, desenvolvendo o trabalho em 
estreita consonância com as pessoas que são responsáveis diretamente pela atividade em questão.

4.6.3 O responsável pelo texto base, após executado o disposto no subitem 4.6.2, enviará por e-mail o 
trabalho que foi escrito à UGP.
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4.6.4 Com base no texto básico, a UGP redigirá a minuta do documento normativo, formalizará processo 
e o encaminhará à unidade orgânica responsável pelo trabalho para obtenção da concordância sobre o 
mesmo.

4.6.4.1  Os  encaminhamentos  serão  feitos  através  do  Sistema  de  Registro  de  Documentos  -  SRD,  e 
obedecerão o prazo de 15 (quinze) dias, conforme disposto na Decisão nº 033 de 16/02/1998.

4.6.4.2  O  não  atendimento  ao  prazo  definido  no  subitem 4.6.4.1,  implicará  na  aceitação  tácita  do 
documento proposto.

4.6.5 A unidade orgânica responsável pelo trabalho, após registrar parecer no respectivo processo, fará 
sua devolução à UGP para ajustes e/ou encaminhamento para aprovação em instância superior.

4.6.6 Após a aprovação do documento, a UGP o disponibilizará na Intranet e procederá a atualização 
do Catálogo de Documentos Normativos.

4.7 Registros e Atualizações dos Documentos

4.7.1 A atualização dos documentos dar-se-á pela ocorrência de alguma das seguintes situações:

a) alteração dos procedimentos vigentes ou adoção de novos;
b) estabelecimento de novos dispositivos legais ou regulamentares, bem como reformulação dos 

existentes; ou
c) acolhimento de sugestões dos usuários, visando ao seu aperfeiçoamento.

4.7.2  No  caso  de  atualização,  deve-se  seguir  as  mesmas  atividades  de  elaboração,  verificação, 
concordância e aprovação descritos acima.

4.7.3 Todo documento deverá ser registrado no Catálogo de Documentos Normativos, bem como suas 
atualizações. 

4.7.3.1 Do registro citado no subitem 4.7.3, deverá constar: código, objeto, motivo, nº do documento 
que aprovou e sua respectiva data/nº do documento que revogou e sua respectiva data.

4.7.3.2 A última folha do documento normativo será sempre o registro de sua aprovação, bem como de 
suas atualizações, conforme apresentado no Anexo D.
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4.8 Arquivamento/Divulgação dos Documentos 

4.8.1 Os documentos normativos e gráficos aprovados serão arquivados e disponibilizados na Intranet, 
em pasta própria a ser definida na Rotina de Arquivamento e Divulgação dos Documentos Normativos e 
Gráficos da Codevasf (R-000).

5 Disposições Finais

5.1  As  dúvidas  de  interpretação  da  presente  Norma  serão  dirimidas  pela  Unidade  de  Gestão  de 
Processos  da  Gerência  de  Planejamento  e  Estudos  Estratégicos  da  Área  de  Gestão  Estratégica 
(AE/GPE/UGP).

5.2 Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria Executiva (DEX).
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Anexo A - Folha de Texto - FOR-001

APROVAÇÃO 03/10/2006
NORMA DE ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA NORMATIVO / 
ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DOS DOCUMENTOS 
NORMATIVOS DA CODEVASF 

OBJETO: INSTRUMENTO Nº

PÁGINA

DATA

CÓDIGO

RES. 010

TIPO DE DOCUMENTO
13/16NORMAN-000
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Anexo B - Modelo de Recuo dos Elementos do Texto e Uso de Alíneas e Subalíneas

8 Aaaaaaaaaaaaa

                                                                                                                                                            
                                                                                                                          :

a)                                                     ;
b)                                    ; e
c)                                                                                      .

8.1 Aaaaa Aaaaaa

                                                                                                                                                            
                                                                                                                       .

8.1                                                                                                                                          :
a)                                 ;
b)                                                                ; ou
c)                                                                                       .

8.1.1 Aaaaa Aaaaaa

                                                                                                                                                                       
                                                                                                                       .

8.1.2                                                                                                                             :
a)                                        ;
b)                                                                ; e
c)                                                                                       .

8.1.2.1 Aaaaa Aaaaaa

                                                                                                                                                                       
                                                                                                                       .

8.1.2.2                                                                                                                                          :
a)                                    :
-                                                                      ;
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Anexo C - Uso de Itens e Subitens no Texto

   3.3

    3.2

  4.1

1 Objetivo

2

3

N

O

R

M

A

  3.1

  3.2.3

  3.2.2

  3.2.1

3.2.2.3

3.2.2.2

3.2.2.1

4

4.3

4.2
4.2.2

4.2.1
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Anexo D - Folha de Aprovação/Atualização da N-000

OBJETO: CÓDIGO:

MOTIVO APROVAÇÃO REVOGAÇÃO
Nº DOC. DATA Nº DOC. DATA


