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APRESENTAÇÃO 
 

 

 A Seção de Aquisição (Secaq) tem como atribuições a aquisição de livros, periódicos e recursos 
eletrônicos para o acervo da Biblioteca da Câmara dos Deputados e para outras unidades da Casa, na 
condição de coleção depositada. As atividades da Secaq demandam atenção e perícia na sua execução, 
uma vez que a Seção é responsável pela fiscalização de diversos contratos e demais processos 
administrativos relacionados à aquisição de material informacional: participação de procedimentos 
licitatórios; pré-catalogação de itens a serem adquiridos; encaminhamento de pedidos a fornecedores; 
recebimento, conferência e faturamento de itens adquiridos; cobrança de itens não entregues; e 
controle orçamentário. Diante disso, este manual pretende descrever os procedimentos necessários 
para a execução no sistema Aleph de todo o processo aquisitivo. 

 Importante ressaltar que a Biblioteca faz parte da Rede Virtual de Biblioteca Senado Federal 
(RVBI), a qual determina regras específicas para a utilização do Aleph por meio de sua gerência 
executiva. Na Biblioteca da Câmara, a automação dos processos aquisitivos tornou-se possível a partir 
da versão 20 do sistema, disponibilizada pela gerência a partir de 2012. Anteriormente, era feito 
apenas o processo técnico do livro. 
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INCLUSÃO DE LIVROS SELECIONADOS NO ALEPH 
 

 A Comissão de Seleção avalia os títulos de livros obtidos nos sites das diversas editoras, em 
conformidade com os critérios estabelecidos na Política de Desenvolvimento de Coleções e repassa as 
fichas de sugestões à Seção de Aquisição (Secaq) para efetuar a compra.  Cada ficha contém os dados 
necessários para a identificação do livro que será utilizada no início dos procedimentos da compra - a 
pré-catalogação: título, autor, editora, ISBN, além de ano e edição.  Com esses dados é possível incluir 
o livro na base de dados. Para acessar o Aleph, entre no ícone referente à Catalogação: 
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Coloque seu ID de operador e senha, clique em ok. E aparecerá essa tela: 

 

 No canto à esquerda é possível ver 4 ícones. Desses é utilizado apenas o que lembra um papel 
e lápis denominado Registros e o que é um binóculo denominado Buscas. O ícone “Registros” é 
utilizado para visualizar um registro da base, criar um novo ou realizar alterações. Já o ícone “Buscas”, 
como o próprio nome diz, é utilizado para localizar um registro ou planilha de um determinado livro, 
periódico ou multimeios. Então, o início dessa atividade será por meio do campo “Buscas”. Ao clicar 
nesse ícone, aparece a seguinte tela:  

 

  

Essa mesma tela está presente também módulo Aquisição, como veremos mais à frente. Na 
opção denominada “Busca por palavras”, localizada no canto esquerdo da tela, sinalizada na imagem 
com uma seta azul, encontramos dois modos de busca: pela Busca Avançada ou pela Busca Multi-
Campos.  
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 A Busca Avançada apresenta três campos para livre preenchimento. É possível utilizar a lógica 
booleana para filtrar a busca. O “and” representa o “e”, o “or” o ou, e “not” o “sem”, em português. 

 

 As setinhas à direita, existem para selecionar o que o texto representa, se é o título, autor, 
editora, e assim por diante. Há várias opções de escolha o que possibilita criar diferentes combinações 
de filtro e busca. 
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 Na Busca Multi-Campo, não há como realizar o filtro anterior, pois os campos já estão 
definidos. Nela, a busca é feita pelo ISBN, no caso de livro e ISSN, no caso de periódico, número do 
sistema (SYS), código de barras (específico em cada biblioteca) e número de tombo. O SYS (número de 
sistema) pode ser identificado no campo superior da planilha, como será explicado mais à frente. O 
único campo que pode ser alterado é o referente à base de dados. Pode-se utilizar a opção “Catálogo 
Coletivo da Rede”, pois estamos procurando um registro criado por qualquer Biblioteca da rede. 
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 Para a busca, utilize qualquer um dos dois mecanismos, pois a recuperação pode ser feita por 
ambos. Recomendação: caso procure pelo ISBN e não encontre o livro, faça a busca também por 
título, autor e editora; pode ser que o registro esteja sem o ISBN. 

 Após a busca, o resultado será mostrado em uma nova tela, no campo “Resultados”, no lado 
esquerdo da tela, em destaque na imagem pela seta azul : 

 

 O filtro utilizado está sinalizado em vermelho, na imagem. Caso precise verificar como foi feita 
a busca, é só olhar nesse campo. Nessa tela, há duas partes que mostram os resultados. A primeira é 
referente aos registros recuperados na busca e a segunda é a planilha já catalogada ou pré-catalogada. 

 

 Verifique, dentre as opções qual é o livro que será feito a compra. Para isso, faça a conferência 
dos dados que caracterizam o livro como autor, editora, título e, principalmente, ano e edição. Nesse 
exemplo, o livro foi encontrado, sem apresentar outras opções. Assim, com o registro do livro 
selecionado, clique em “Visão Geral”, no canto superior esquerdo e em seguida, “Aquisição”. 
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 Com isso, o livro que pesquisamos no módulo Catalogação é recuperado na base Aquisição. 
Desse modo, é possível vincular essa planilha com os procedimentos da Aquisição. Se quiser conferir, é 
só olhar nos detalhes sobre o livro mostrados na tela, destacado em azul na imagem a seguir. Ao lado 
do título, aparece o SYS, nesse caso é 965580. Para verificar se está no módulo Aquisição, basta 
observar para o canto superior esquerdo, em destaque em vermelho na imagem: 

 

 Para acrescentar o livro na base CAM50, clique em “Adicionar” no canto direito da tela: 

 

 Aparecerá um pop up. Nessa janela, selecione o tipo de material que deseja acrescentar. Nesse 
caso, como é livro, selecione “Monografia”.  Utiliza-se monografia também para mapas, dvds e cds. No 
campo “Contador de nº de pedido”, escreva o seguinte código: para encomendas nacionais, ENC 
seguido pelo número da encomenda, e para encomendas internacionais, ESTR seguido pelo número da 
encomenda. Esse campo aceita exatamente 5 dígitos. No exemplo, estamos fazendo a encomenda 8 
de livros nacionais, então colocaremos “enc08”.  

 Na tela seguinte, os campos a ser preenchidos: 

• 2. Geral 
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• 3. Fornecedor 
• 4. Quantidade e preço. 

Na tab “2. Geral”, o campo “status do pedido” deve ser modificado para RSV (Pronto para enviar 
ao fornecedor). Nessa tela, deve ser informado o ISBN do livro no campo “ISBN/ISSN do pedido”, clicar 
no local indicado pela setinha vermelha; o formato do material - PRN (impresso),  o tipo de material BK 
(livro); a Sub-biblioteca, CAM e o método de aquisição, P (compra). 

 

 Na tab “3. Fornecedor” será inserido os detalhes do fornecedor como o código a ele 
designado, o número do processo referente à contratação dessa empresa e a nota de empenho, como 
identificado na imagem abaixo. Essas duas últimas informações encontram-se na pasta referente aos 
contratos. 
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 Para escolher o fornecedor, basta clicar no ícone “reticências” ao lado do campo “Código”. Um 
pop up irá aparecer e mostrará uma lista de fornecedor. No campo “Iniciar em”, digite as primeiras 
letras do nome do fornecedor e aperte enter. Selecione o fornecedor e clique em “Selecionar”.  

 

 Na tab “4. Quantidade e preço” é preciso preencher os campos “nº de itens” e “preço 
unitário”.  O sistema Aleph não permite o uso da vírgula para diferenciar o real do centavo. Por isso, 
utilize o ponto ( . ). 
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 Para livros estrangeiros, é preciso fazer a conversão da moeda, pois o orçamento será sempre 
em real. Para isso, entre no site do Banco Central, na seção “Conversão de 
moedas”<  http://www4.bcb.gov.br/pec/conversao/conversao.asp>. Selecione a moeda estrangeira e 
faça a conversão para o real.  

Após esses passos, clicar em ”Adicionar” no canto direito.  

 

 O item adicionado aparecerá mostrando alguns dados que foram preenchidos. Com eles, é 
possível conferir e corrigir algum equívoco na inclusão. 

 

 Para facilitar é possível criar um modelo, com alguns campos já preenchidos. Pode-se salvar o 
fornecedor e todos os dados referentes a ele. Mas lembre-se de trocá-lo quando for outro tipo de 
encomenda ou novo contrato. Para fazer isso, depois de clicar em “Adicionar” ou “Novo” (caso já 
tenha algum item vinculado à planilha), preencha os campos que serão utilizados com a mesma 
configuração para as próximas inclusões. Após isso, clique em “Criar modelo”. Pronto, agora esses 
campos estarão padronizados. 
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Agora, utilizaremos o menu no canto esquerdo, denominado “Pedido (enc...)”. 

 

 Clique em “Empenho”. A seguinte tela aparecerá: 
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 Clique nas reticências e aparecerá um pop up com a lista de orçamentos. Selecione o 
orçamento ativo e clique em “Ad. Orçamento”.  

 

Outro modo de realizar o empenho é pelo campo “Orçamento” em “4.Quantidade e preço” 
(passo anterior ao descrito acima). 

 O próximo passo é clicar em “Itens/assinaturas” que se encontra no mesmo menu do ícone  
“Empenhos”. Essa tela representa o item no módulo Catalogação. Serão alterados com os seguintes 
campos: 

• 2. Info geral (1) 
• 3. Info geral (2) 

Na tab “2. Info. Geral (1)”, modifique os seguintes campos: “Status do item” 20 para livro,  “St. 
de processamento” OR (encomendado) e tipo de material para LIVRO. O campo “Coleção” deve ser 
deixado em branco quando se tratar de livro destinado ao Acervo; mas será preenchido como Coleção 
depositada, sigla CDE, quando o livro se destinar à outra unidade da Casa. Os outros campos em 
destaque serão preenchidos quando tiver mais de um exemplar ou de um volume. Nesse caso, além 
dos campos referentes a cada um, deve-se preencher também o campo “Descrição” com o volume 
(v.x) ou exemplar (ex.x). 
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 No exemplo, essa tab ficará assim: 

 

 Na tab “3. Info. Geral (2)” basta modificar o campo “Estatística” para 01 (compra).  

 

 Por fim, clique em “Atualizar”.   

CRIAR NOVA PLANILHA 
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 Quando o livro não estiver na base, é preciso criar uma nova planilha. Acesse o Módulo  
Catalogação e identifique o ícone “Abrir planilha”, no lado superior direito da tela. 

 

 Para facilitar o procedimento, é bom criar uma planilha-base para as próximas inclusões. Como 
se trata de pré-catalogação, não é necessário preencher todos os dados, mas somente os que 
permitem identificar o livro.  

 A tabela a seguir apresenta alguns comandos do Aleph que ajudam nos próximos procedimentos: 

Comandos Função 
Ctrl + N Duplicar planilha 
Ctrl + F Abrir opções do campo 

Ctrl + F2 Pesquisa no voc. controlado 
Ctrl + F3 Pesquisa Autoridade 
Ctrl + F5 Excluir campo 
Ctrl + F7 Excluir subcampo 
Ctrl + A Nova planilha 

F5 Mostra campos e números 
F6 Criar campo 
F7 Criar subcampo 

INSERT Traço fino ou grosso 
Botão direito do mouse Configura a barra de parâmetros e 

características que são mostradas do item 
 

 Ao clicar no ícone “Abrir planilha”, um pop up irá aparecer.  

 

Escolha a planilha “Book”. 
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Essa tela mostrará todas as possibilidades de preenchimento para livros. Para a pré-
catalogação são utilizados os seguintes campos: 008, ISBN, autoria, título, edição, imprenta, descrição 
física, série, notas de conteúdo, assunto principal, tipo de material, biblioteca e fonte catalogadora. 
Para apagar os demais campos, tecle Ctrl F5.  Para criar novos campos, clique em qualquer lugar na 
planilha e aperte a tecla F6. Para criar subcampo, clique no campo destinado e aperte a tecla F7. Após 
esses comandos, a planilha assim se apresentará:  

 

 Alguns campos, já estão preenchidos, como a fonte catalogadora e assunto. Preencha na sua 
planilha também. No campo 008 aperte Ctrl F e altere os seguintes campos como a imagem: 
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 A data é o ano contido no livro. Portanto, pode ser preenchida com qualquer uma, pois deverá 
ser alterada em cada inclusão. O “Idioma” e o “Lugar de publicação” devem ser alterados quando o 
país de publicação não for o Brasil e idioma do livro não for português. Depois do preenchimento, 
clique em “Ok”. 

Outro modo de realizar esse processo, sem precisar das teclas de atalho, é utilizar a barra de 
ferramentas, no ícone “Editar texto”. Nele encontram-se todas as ações que se pode fazer em uma 
planilha, o que dispensa a memorização das teclas referentes a cada ação.  
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Após isso, clique em “Catalogação” no canto superior esquerdo, e depois em “Criar planilha  
em driver local”. Digite o seu nome, clique em “Ok” e terá criado a sua própria planilha.  

 

 

 Assim, quando precisar abrir uma nova planilha, essa já estará padronizada e não será preciso 
criar ou apagar novos campos e subcampos.  
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Para facilitar o preenchimento, segue uma tabela com as instruções: 

Campos Nome Função e preenchimento 
008 Campos de dados fixos Colocar a data de publicação. Idioma do 

livro e o lugar de publicação (Olhar no 
campo ajuda para verificar a sigla)  

020 ISBN Colocar o número sem hífen ou ponto. 
100 1 Autoria Último sobrenome, Nome e sobrenome 

(restante). 
245 10 Título a Título : 

b Subtítulo / 
c Autorias . -- 

250 Edição Nº. ed., rev., ampl., atual., reimpr. -- 
260 Imprenta a Local : 

b Editora, 
c Ano. 

300 Descrição física Nº p. 
490 Série (Nome da série; nº) 
505 Notas de conteúdo v. 1. Nome do volume – v. 2. Nome do 

volume 
650 14 Assunto principal Generalidades. 

BAS Tipo de material Livro 
998 Biblioteca BIB 

F. Cat. Fonte catalogadora a CAM 
b por  

 

Um exemplo prático do preenchimento da planilha: 
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 Note que a data de publicação é a data que está no livro. Depois de criada, basta seguir o 
procedimento descrito anteriormente e, assim, acrescentar o item tanto na Aquisição, quanto na 
Catalogação.  

ATENÇÃO: Quando tiver organizador e colaborador, o campo de autoria (100) deve ficar em 
branco; deve-se preencher o nome das pessoas que exercem essa função no campo 245 c. Segue um 
exemplo: 

 

 

Caso haja outras autoridades no livro como prefaciador e tradutor, escrever o nome dessas 
pessoas logo após o autor, separando cada função com ponto e vírgula ( ; ). Veja o exemplo: 
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Caso exista mais de três nomes para preenchimento de autoria (seja tradutor, prefaciador, 
autor, organizador,...), escreve-se apenas o primeiro nome que aparece seguido da expressão “... [et 
al.]”, conforme o exemplo abaixo: 

  

 Caso o livro não traga as informações: do lugar de publicação, colocar [s. l.]; da editora, colocar 
[s. n.]; de subtítulo, deixar em branco. Quando a data não for precisa, colocar o ano aproximado, de 
acordo com as informações disponíveis.  

 Quando tratar-se de um livro ou coleção, dividido em vários volumes, sendo todos da mesma 
edição, a pré-catalogação deve ser feita na mesma planilha. Para cada volume existe um ISBN 
diferente que deve ser informado no campo 020; portanto, deve-se criar um campo 020 para cada 
novo ISBN. No campo 505 - “Nota de conteúdo” escreve-se o título de cada volume, separando-os por 
dois traços (--). No campo 300 - “Descrição física”, informe que esta planilha refere-se à obra publicada 
em volumes; preencha o símbolo “v.”. Veja o exemplo: 
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 O campo “Assunto principal” de número 650 deve ser preenchido com o símbolo “XXXX”, 
conforme orientação da Seção de Catalogação da Biblioteca. 

 Sempre que ocorrer dúvida a respeito do preenchimento de campos, consultar os manuais 
disponíveis na Seção sobre esse assunto. 

Esses procedimentos de inclusão devem ser feitos até terminar a encomenda, lembrando que 
há um limite da quantidade de livro por pedido, definido no contrato. 

INCLUIR CDE NO PEDIDO 
 

Para incluir um livro da Coleção Depositada (CDE), siga os mesmos passos acima, mas há 
campos que deverão ser preenchidos.   

Na aba “2.Geral” colocar a sigla CDE e  informar a quantidade a ser adquirida.  
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Na aba “4. Quantidade e preço” no campo “Nota de quantidade” preencher com a quantidade 
de CDE, o nome da unidade administrativa a quem se destina e o número do protocolo ou memorando 
em que foi feito o pedido (pasta rosa). 

 

No menu à esquerda em “Itens/assinatura”, no campo “2. Info Geral (1)”, deve-se especificar a 
coleção com a sigla “CDE”. 

  

 

VERIFICAR O STATUS DOS ITENS NA BASE 
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Antes de gerar o documento que será enviado ao fornecedor é preciso emitir um relatório 
com o “Status de pedido” referente à encomenda em questão. Assim, é possível verificar se todos os 
itens de uma encomenda estão com o status “RSV”. Para isso, no módulo Aquisição, clicar em 
“Serviços”, (ícone superior), em seguida, “Recuperar e imprimir pedidos” e “Recuperar pedidos”. 

 

 

 Ao clicar, irá aparecer um pop up. 
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 Os campos para preenchimento são “Arquivos de saída”, “Utilizar orçamentos hierárquicos” e 
“Recuperar por”. O campo “Recuperar por” pode ser utilizado cada vez que quiser um filtro novo. 
Além disso, este campo tem várias opções e pode formar diversos tipos de relatórios.  

 

 No campo “Arquivos de saída” coloca-se o nome do relatório com o nome da encomenda. 
Copie esse nome, pois será utilizado mais na frente. Nesse exemplo ficará “acq02enc10”. Para “Utilizar 
orçamentos hierárquicos” selecione o “Não”. 
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 Nos campos seguintes, como é uma verificação de status de uma encomenda específica de um 
fornecedor, pode-se colocar primeiro “código do fornecedor”, escrever o código no campo abaixo. No 
segundo “Recuperar por” escolher “número do pedido”. Para realizar o filtro, é preciso especificar a 
encomenda. Para isso, escreva no campo abaixo de onde está selecionado “número do pedido”, as 
iniciais do contador do pedido e no outro campo, o final. Utiliza-se para isso o seguinte código: encXX-
YYYY-01 para o início e encXX-YYYY-999z para o final; sendo XX o número da encomenda e YYYY o ano. 
Ao final, ficará assim: 

 

 

Ao final, clique em “Enviar para fila”. 
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Depois vá à “Administração”, “Log de execução” no menu à esquerda e espere o relatório 
finalizar.  

 

 Para saber se terminou, verifique o status de “Fim”, na tela à direita. Se não estiver com uma 
data e hora, não terminou. É possível também verificar qual é o relatório que está em execução, em 
destaque na imagem pela seta vermelha. 

 

 Clique no botão “Atualizar”, no canto direito da tela, para verificar se o processo já terminou. 
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Quando estiver pronto, clique em “Serviços”, “Recuperar e imprimir pedidos”, “Imprimir 
pedidos (acq-03)”.  

 

Abrirá um novo pop up. 
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No campo “Arquivo de entrada” coloque o nome do relatório anterior. Nesse exemplo é o 
“acq02enc10”. No campo “Arquivo de saída” preencha com o nome do relatório mais a encomenda, 
ou seja, “acq03encXX”. Nesse exemplo será “acq03enc10”. 

No campo “Formato do relatório” é escolhido as características que permitem verificar se 
algum status da encomenda passou despercebido. Assim, coloca-se número do registro ADM, número 
do pedido, código do fornecedor, ISBN e status do pedido. Depois de preenchida, clique no botão à 
direita denominado “Enviar para fila”. 

 

Volte para o “Log de execução” no menu à esquerda e espere ficar pronto. Depois disso, clique 
em “Ver impressões”. 

 

 

Uma nova tela será aberta. Mude o campo “Modo de impressão” para ”Visualizar impressão” e 
clique em “Imprimir” no canto direito da tela.  

29 
 



 

Um novo pop up aparecerá com o relatório solicitado. Nele, é possível conferir se todos os 
itens de um pedido estão com o status “RSV”. Em caso positivo, prosseguir para o próximo passo que é 
enviar a lista para o fornecedor. Caso contrário, entrar no item com o status diferente e alterá-lo, para 
depois enviar a lista ao fornecedor.  
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Clique em “Imprimir” e escolha a impressora “pdf creator” ou com o nome parecido.  Assim, 
será gerado um pdf que poderá ser salvo no computador. Com esse relatório será mais fácil verificar se 
algum item da encomenda ficou sem o status “RSV”. 

O relatório “Recuperar pedido” (Acq 02-01) feito anteriormente, pode ser utilizado para retirar 
várias informações contidas no Aleph. Para isso, basta selecionar quais dados interessa e escolher 
filtros, de forma a montar o relatório que necessita. 

ENVIAR AO FORNECEDOR O PEDIDO 
  

Ao terminar uma lista de encomenda, na base Aquisição, vá à tab “Serviços”, “Pedidos e 
Cobranças”, “Enviar lista de pedidos ao fornecedor” (acq-14). Essa opção gera um relatório com a 
última encomenda feita, para que essa lista seja enviada para o fornecedor. 

  

Essa lista é gerada com os itens de status “Pronto para enviar ao fornecedor” (RSV). Portanto, 
se houver mais de uma encomenda com esse status, a lista será montada juntando todos os itens das 
várias encomendas. Por isso, é importante incluir uma encomenda de cada vez e sempre que for 
iniciar uma nova inclusão, fazer o procedimento descrito acima. 
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 Os campos para preenchimento são: “Arquivo de saída” no qual se digita “acq_14_encxx”, 
sendo esse “xx” correspondente ao número da encomenda; informar o “Código do fornecedor” e em 
“Atualizar base de dados?” clicar em “Sim”. Os campos referentes à biblioteca podem ser alterados 
para “CAM50”, sem problema algum.  

Em seguida vá em “Administração”, “Gerenciador de tarefas” e “Log de execução”. Lá, espere 
até que apareça a data no campo “Fim”. 

 Logo após, clique em “Ver impressões”, no canto esquerdo da tela, acima do botão “Atualizar”. 
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Nessa tela, altere o “Modo de impressão” para “Visualizar impressão” e em seguida, clique no 
relatório que será impresso. Logo após, clique em “Imprimir” no canto esquerdo da tela. 

 

 Aparecerá um pop up com o relatório. Agora, é preciso apenas salvá-lo no computador. Clique 
com o botão direito do mouse, em seguida clique em “Imprimir”. Selecione a impressora “Pdf creator” 
ou algum nome parecido. Esse programa irá criar um documento em pdf que poderá ser salvo no 
computador. 
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TABELA DE MUDANÇA DE STATUS 
  

O Aleph automaticamente muda os status dos itens de acordo com os procedimentos 
tomados. A tabela a seguir mostra em ordem cronológica a sequência de status. 

NOME DO STATUS SIGLA DO STATUS ETAPA DO PROCESSO 
Novo NEW Início do pedido, inclusão na 

base Aquisição. 
Pronto para enviar ao 

fornecedor 
RSV Encomendado, item incluído na 

base. 
Enviado ao fornecedor SV Lista de pedido enviada ao 

fornecedor. Aguardando a 
compra e envio do material. 

Processamento iniciado PS Livro chegou e será processado 
após o pagamento. 

Pedido fechado CLS Material recebido e faturado. 
 

RECEBIMENTO DOS LIVROS NOVOS 
  

Para realizar o recebimento de livro é utilizado, além do material recebido, a lista da 
encomenda enviada ao fornecedor, notas fiscais (NF) e comprovantes de preço. 

Ao abrir uma caixa de livros, coloque a data do recebimento nas notas fiscais e depois, tire 
uma cópia de cada uma. Guarde os originais na pasta destinada às notas ficais.  A cópia acompanhará 
os livros e será utilizada para a conferência do pedido. Trabalhe apenas com a cópia. Para essa etapa é 
necessário muita atenção, pois se trata da confirmação do preço cobrado na nota fiscal. Então, deve-
se verificar se o valor descrito na nota fiscal confere com o valor do comprovante do preço. Além 
disso, deve-se comparar o preço cobrado com o preço estimado, contido na lista enviada ao 
fornecedor. Caso haja discrepância significativa no valor, preencher a filipeta de ocorrências, anexar à 
cópia da NF e entregar ao gestor do contrato para informar ao fornecedor. 

O comprovante de preço é também um documento fiscal emitido pela editora ou distribuidora 
em que o fornecedor realizou a compra. Por isso, não aceite páginas de internet e, no caso de 
encomenda de procedência estrangeira - livro adquirido fora do Brasil, o fornecedor deve apresentar 
invoice ou fatura de editora ou distribuidora estrangeira. Em qualquer um dos casos, nacional ou 
estrangeira, não sendo enviada a nota fiscal ou comprovante, devem-se anotar essas informações na 
filipeta de ocorrências, anexar à cópia da NF e entregar ao gestor do contrato para contatar o 
fornecedor. Para a conferência das encomendas estrangeiras, o fornecedor deve enviar também a taxa 
de conversão da moeda referente à data de emissão do comprovante de preço. 

 Após essa primeira conferência, inicia-se o procedimento de recebimento. O primeiro passo é 
colocar a NF no sistema Aleph, no módulo Aquisição. Nesse passo, não é preciso descrever quais itens 
estão nessa NF, é lançado apenas o valor total da nota – fatura geral.  O Aleph considera dois tipos de 
faturas: a geral e a específica. A geral representa o valor cheio/total da NF e a específica, o valor 
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referente a cada item. Entretanto, nessa etapa, será informado apenas o valor referente à Fatura 
Geral. 

O ícone “pote de tinta” representa “Fatura” no Aleph. No canto superior esquerdo, há um 
desses ícones. Essa barra é denominada “Barra fatura”, é utilizada para criar rapidamente a fatura. No 
primeiro campo, preencha o código de fornecedor e no segundo, o número da nota fiscal. Nesse 
último, o número é composto de nove dígitos, separados por pontos. Portanto, caso a nota não tenha 
tantos números, acrescentar “0” (zero). No exemplo, o número da nota fiscal é 6.360; o número fica 
assim: 000.006.360. 

 

Após o preenchimento, aperte enter e um pop up vai aparecer. Ele perguntará se quer mesmo 
criar essa fatura. Confirme. Na tela seguinte, será mostrada a tab “Fatura”. Preencha os seguintes 
campos: preço básico - preço da nota fiscal, com o desconto, referente ao item em recebimento; data 
da fatura - a data que foi gerada a fatura; data de recebimento - a data preenchida manualmente na 
nota fiscal no dia do recebimento do material e a data de envio - a mesma data da nota fiscal.  

 

 A aba “2.Pagamento” representa em que etapa do pagamento está essa NF. Por isso, é 
preenchido o campo “Status” de acordo com a tabela a seguir: 
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Nome do Status Código do Status Função 
Aprovação preliminar A Realizando a conferência dos livros 

Liberado R Conferência feita e sem ocorrências 
Pagamento Autorizado Y O pedido de pagamento foi encaminhado para 

o setor competente 
Pago P A NF foi paga 

Congelado F Há ocorrências 
 

 

 

Portanto, enquanto realiza a conferência, escolher a opção “Aprovação preliminar” e clicar em 
“Atualizar” no canto direito da tela. 

 

No caso de irregularidade (livro com edição desatualizada, com título diferente do solicitado, 
ou que não represente a nenhum item da encomenda, ou não corresponde ao que foi pedido), utilizar 
o campo “Nota” da aba “1.Fatura” para descrever o problema e indicar a encomenda a que se refere. 
Preencher também a filipeta de Ocorrências, anexar a cópia da NF e entregar ao gestor do contrato 
para contatar o fornecedor. 
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 Depois de inserir a fatura no Aleph e conferir os preços por meio da nota fiscal e do 
comprovante de preço, é preciso verificar se o livro que chegou é exatamente o que foi pedido. Essa 
confirmação é feita checando os dados de ISBN, edição, ano, título, autor e editora. A incoerência em 
qualquer um dos dados deve ser registrada na filipeta de Ocorrência. A edição mais recente que a 
solicitada é aceita e preferida pela biblioteca, portanto, não caracteriza problema.  

CONFERÊNCIA DO LIVRO 
 

 Para realizar essa conferência, pesquise o livro no Aleph por meio do NS ou ISBN.  

 

 Confira se o livro recuperado é o mesmo que está em suas mãos. Nessa etapa, faça a 
comparação dos aspectos descritivos do livro como ISBN, edição, ano, título, autor e editora. Esses 
dados estão na parte inferior da tela, destacado na imagem a seguir.  
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  Depois disso, clique em “Aquisição”. 

 

  Nessa nova tela, confira o fornecedor e se esse livro está na encomenda em questão. 
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  Vá a aba “2.Geral” e altere o status para PS “Processamento iniciado”. 

 

Após esse passo, clique em “Chegada” no menu à esquerda. 

 

  Nessa tela, clique no ícone “Adicionar” no canto à direita. Assim, os campos poderão ser 
editados. É preciso preencher todos eles. 
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  O campo “Data de envio” representa a data em que foi enviado o pedido de compra. Esta data 
consta na pasta referente à encomenda. O campo “Data de chegada” é a data em que o pacote de livros 
foi recebido. O campo “Nota” é preenchido com a data em que foi realizada a conferência do livro. 

O campo “Nº de itens recebidos” é preenchido com a quantidade de exemplares recebidos. 
Caso não tenha chegado todos os exemplares, colocar apenas a quantidade recebida; concluir o 
procedimento de chegada quando receber o restante dos exemplares. Veja o exemplo: 

 

Após o preenchimento, clique em “Adicionar”. É possível fazer a conferência dos dados na tela 
acima dos campos. 

 

  O passo seguinte é verificar o estado físico do livro. Nessa etapa, confere a paginação e 
mancha gráfica - se está faltando páginas, se a encadernação está errada, se há páginas em branco, se 
há páginas coladas ou rasgadas ou se apresenta qualquer outro problema físico. 
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ARMAZENAMENTO DE LIVROS NO ARMÁRIO 
 

Após todos esses procedimentos, guardar no armário os livros, separados por nota fiscal (NF), 
com a identificação, em um papel, do número da NF e da encomenda, do nome do fornecedor e a 
situação em que se encontra: aguardando o pagamento, aguardando comprovante de preço, etc.  

No caso dos livros problemáticos - com defeito, desatualizados ou diferente do solicitado, 
utilizar os mesmos procedimentos, mas indicar no papel: para devolução, para substituição, etc.  

 ATENÇÃO: Sempre identificar no papel em qual etapa os livros se encontra! Outros tipos de 
etapas são: “conferência de preços e pedido”, “etiquetar e carimbar”, “inclusão no Aleph”. Se houver 
outro tipo que represente a etapa seguinte e que não conste neste manual, anote-o no papel, de 
forma clara, para facilitar a identificação. 

ATUALIZAÇÃO DA PLANILHA E INCLUSÃO DE ITENS 
  

Logo após o pagamento, é preciso faturar o livro na base Aquisição, conferir planilha, adicionar 
o número de tombo e código de barras no sistema. 
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 Primeiro, abra a Catalogação e faça a busca do livro na base, como explicado anteriormente. 
Identifique a planilha na qual está inserido o item referente a essa encomenda. Verifique se os dados 
que estão no livro são iguais aos descritos; caso haja divergência, deve-se alterar os dados na planilha 
correspondente ao livro ou, se necessário, criar uma nova (fazer uma nova catalogação). Se na planilha 
em aberto estiver tudo correto, clique em “Ver registro na busca do Aleph”, no canto superior direto: 

 

 Se os dados estiverem corretos, faça o procedimento descrito anteriormente, “Visão Geral”, 
“Aquisição”. Na tab “2. Geral” mude o Status do pedido para “CLS”, pedido fechado. No campo “Nota 
de Biblioteca” digite o número do registro ou tombo contido no carimbo do verso da folha de rosto. 
Para escrevê-lo, o padrão utilizado é “Reg. xxxxxyyyy”, sendo que o “x” representa cada número do 
registro e “y” o ano. No exemplo, o registro tem apenas 4 dígitos, para completar os 5 acrescentamos 
“0” (zero). Após o preenchimento, clique em “Atualizar”. 

 

 Clique em “Itens/assinaturas” no menu à esquerda. Na tab “2. Info geral (1)” preencha o 
campo código de barras com o número do código de barra que está atrás do livro.  
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 Na tab “3. Info Geral (2)” preencha os campos “número de tombo” da mesma forma que foi 
preenchido na “Nota de biblioteca” anteriormente, retirando apenas o “Reg.”; e data do tombo 
contida também no carimbo no verso da folha de rosto. 

 

 Ao final, clique em Atualizar. 

 

INCLUSÃO DA FATURA ESPECÍFICA 
  

Para incluir a fatura específica, faça a busca pela “Fatura Geral” por meio da “Barra de fatura” 
utilizada anteriormente. Digite o código do fornecedor no primeiro campo e em seguida, clique no 
ícone seta, ao lado do segundo campo, destacado na imagem a seguir.  
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Assim, serão mostradas todas as NFs cadastradas desse fornecedor. Identifique a fatura geral 
na qual serão acrescentadas as faturas específicas e aperte enter. Nessa tela, é possível conferir se o 
código é referente ao fornecedor desejado e se foi escolhido a NF certa. Esses dados estão no canto 
superior da tela, destacado em vermelho na imagem. 

 

Clique em “Adicionar”. Um pop up irá aparecer. Digite o número do pedido e clique em ok. 

 

 A aba “Formulário da Fatura Específica” será aberta. Para verificar se esse número do pedido 
representa o livro de interesse, basta conferir a descrição acima das abas relativas à fatura específica, 
destacado na imagem a seguir. 
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Nessa tela, preencha os seguintes campos: “Básico” com o valor que foi cobrado na NF para o 
livro em questão, e “Código de objeto” com “7030” que representa “Monografia Geral”. Em seguida, 
clique em “Adicionar”. Pode ser que ele pergunte se quer registrar a chegada, clique em Sim. Repita o 
procedimento para os demais livros que estão na fatura. 

 

Após esses passos, vá em “Fatura Geral” no menu à esquerda, e depois na aba “2.Pagamento”,  
e preencha a “Data de pagamento” com a data que foi liquidada a fatura. Essa data pode ser obtida 
pelo  Sigmas, sistema de controle de compra da Casa. Altere o campo “Status” com a letra “P” de pago. 
Após isso, clique em “Atualizar”. 

INCLUIR LIVROS DE DOAÇÃO 
 

 Faça a busca do livro para ver se já existe no Aleph. Caso não exista, fazer a pré-catalogação. 
Após, clicar no ícone do módulo Aquisição e em seguida em “Adicionar”; digitar o contador  “Livdo”. 
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 Na tab “2.Geral”, preencher os campos “Status do pedido” com “CLS” que significa “Pedido 
Fechado” e “Método de Aquisição”  com  “G’ que representa “Doação”. 

 

 Na tab “3. Fornecedor”, selecione o CAM-001 “Doação”. Os outros campos ficarão em branco. 

 

 A tab “4. Quantidade e preço”, o campo “Quantidade” será preenchido apenas no caso de 
mais de um exemplar do mesmo livro. O preço não é preenchido, já que não houve gastos. Depois, 
clique em ‘Adicionar’. 
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 Automaticamente, o sistema coloca no orçamento “Gift-Default”. Agora, é preciso alterar os 
campos da tab “Itens/assinatura” com os dados que constam no livro.  

 

A única diferença será no campo “Estatística” localizado em ‘3.Info geral (2)’, que deve ser 
preenchido com “02” de doação. 

 

 Clicar em “Atualizar” no canto direito da tela. 
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 O último passo é anotar o número do NS no campo indicado no carimbo que está na folha de 
rosto do livro.  

CRIAR ORÇAMENTO 
 

 Criam-se orçamentos individuais, de acordo com o tipo de material. A Seção de Aquisição tem 
orçamento específico para livros nacionais, livros estrangeiros, periódicos nacionais, periódicos 
estrangeiros e base de dados. Assim, para cada pedido é feita a alocação do valor no orçamento 
específico, observando o tipo de material. A criação do Orçamento é feita no ícone “Administração”, 
no menu à esquerda (pote com lápis) e em seguida, “Orçamentos” 

 

Nessa tela, clique em “Novo” no canto direito. 
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Em “1. Info. do Orçamento 1”, preencha os seguintes campos: 

• Nome externo: será sempre preenchido com ‘CAM’; 
• Cód.orçamento: utilizar o padrão anterior, modificando apenas o ano; 
• Nome: identificar o tipo de orçamento (Periódicos nacionais ou estrangeiros, livros nacionais 

ou estrangeiros); 
• Grupo do orçamento: para o tipo de material que será comprado (periódico ou monografia); 
• Válido de e Válido até: data de validade do orçamento. Caso necessário, esse valor pode ser 

alterado. Assim, pode-se aumentar a vigência desse orçamento. 
 

 

Logo após, clique em “Adicionar” no canto direito da tela. 
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Pronto, agora é preciso alocar valor ao orçamento. 

ALOCAR VALOR EM ORÇAMENTO 
 

Ainda em “Orçamentos”, clique no nome do orçamento que quer adicionar um valor. Vá a tab 
“4.Transações” e clique em “Alocar”. 

 

 Ao clicar, um pop up vai aparecer. Há dois tipos de procedimentos que se pode escolher: 
alocar um valor inicial ou regular. É utilizado o “Inicial” para acrescentar a verba inicial do orçamento. 
O “Regular” é utilizado para adicionar um valor a mais ao orçamento. No exemplo, é feito o “Inicial”. 

 Os outros campos para preenchimento são: “Moeda” e “Valor”. 

 

Após isso, clicar em “Ok” e será adicionado automaticamente. 

Alocar o valor do novo contrato no orçamento vigente. 

CRIAR FORNECEDOR 
 

Na base Aquisição, faça a busca pelo fornecedor, no menu à esquerda,  ícone “Administração” 
(copo com lápis), na tab “Fornecedores”. 
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Nesse local, é possível fazer a busca por fornecedor através de quatro filtros: código, nome, 
exato e palavras-chave.  

 

A busca por código representa o código do fornecedor e tem a seguinte configuração CAM-
XXX, sendo ‘X’ números. Ao selecionar “Nome”, a busca é realizada pelas letras iniciais do nome do 
fornecedor A busca por “Palavras-chave” é feita por todos os nomes da base. Quando não encontrar o 
fornecedor, clique em “Novo” no canto direito da tela. 

 

Abrirá uma tela com várias opções de preenchimento. Nessa etapa, serão preenchidas as 
seguintes tabs: 
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• Info. fornecedor 1 
• Info. fornecedor 2 
• Info. fornecedor 3 

 

 

A primeira a ser alterada é a tab “Info. fornecedor 1”. Os campos para preenchimento são 
código do fornecedor, nome, status, idioma, país e tipo de material. Lembrando que os dados 
referentes ao fornecedor encontram-se no processo referente à contratação.  

 

Para a escolha do código do fornecedor é preciso consultar a tabela criada pela Secaq. O tipo 
de material representa o que está sendo oferecido pelo fornecedor; livro, revista, base de dados, 
mapa, dvd... Preencha os demais campos, de acordo com o processo. 
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O próximo passo é o “2. Info.do Fornecedor 2”. Nesse passo, são modificados os seguintes 
campos: conta bancária e percentual (quando houver), moeda 1, envio do pedido, método envio de 
carta e método envio lista. Esses dados também são obtidos no processo. 

 

 Por fim, a tab “Info. Fornecedor 3”. Nesse item são preenchidos os campos contato 1 (com o 
nome da pessoa que representa esse fornecedor), entrega 1 e prazo de entrega. Para saber ao certo o 
que preencher nessas datas, consulte o servidor responsável pelo setor.  

 

 Depois de preencher, clique em “Adicionar” no canto direito da tela. 
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Pronto, o fornecedor está criado. 

COMO LIDAR COM CASOS PROBLEMÁTICOS 
 

1. Livro de edição mais atual do que da encomenda. 
 

• Copiar o número da encomenda da edição mais antiga; 
• Excluir a encomenda no módulo Aquisição; 
• Fazer uma nova planilha, caso não tenha no Aleph; 
• Inclui o item no módulo Aquisição usando o mesmo número da encomenda 

excluída (copiada anteriormente); 
• Realizar os mesmos procedimentos de inclusão no módulo Aquisição. 

 
2. Livro esgotado ou indisponível  

Nesses casos, os passos são esses: 

• Tirar o empenho referente ao livro; 
• Mudar o status para LC, caso tenha sido cancelado pela biblioteca;  
• Mudar o status para VC, caso tenha sido cancelado pelo fornecedor; 
• Colocar em ambos os casos acima, na aba “2. Geral”, no campo “Nota da biblioteca”, a 

informação “livro indisponível” ou “livro esgotado”, o que corresponder ao ocorrido; 
• Colocar também a data em que foi constatado o ocorrido; 
• Apagar o item no módulo Catalogação. 

 
3. Incluir livro antigo adquirido por compra na base Aquisição. 

 
• Faça a busca pela planilha do livro ou pesquise o NS; 
• Utilize como contador “enc20” e altere o ano do contador para o ano em o livro foi comprado; 
• Utilize como fornecedor “CAM-9999”, cuja denominação é “Não determinado”; 
• Colocar status CLS (pedido fechado); 
• Preencha os campos da tab “Itens/assinaturas” de acordo com os dados da compra na época 

da aquisição. 
 
Veja o exemplo a seguir: 
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Contador modificado 

 

 
“Itens/assinaturas” modificado 

 
4. Pedidos com vários exemplares, mas com NFs diferentes. 

Nesse caso, o pedido de compra consta de um livro que possui mais de um exemplar, sendo 
que cada um deles apresenta uma NF diferente.  O que irá divergir em relação ao procedimento 
anterior, é a quantidade de itens na fatura específica. 

 Faça a busca pela fatura utilizando a “Barra de faturas”. Nessa nova tela: 

• Clique em adicionar; 
• Coloque o “número do pedido”; 
• Mude para “1” o campo “Número de itens”; 
• Coloque o valor do livro que está sendo cobrado na fatura; 
• Repita o procedimento para o outro exemplar, mas na fatura correspondente a ele. 
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Assim, poderá faturar exemplares em faturas diferentes. Os demais passos são os mesmos 
explicados nesse manual. 

5. Livros que deverão ser devolvidos junto ao fornecedor ou aos editores. 

Nesses casos, o livro não ficará na Biblioteca e precisará ser reposto. Assim, seguem-se os 
seguintes passos: 

• Faça a busca do livro no módulo Aquisição; 
• Mude o status para “RET” (Devolvido); 
• Preencha no campo “Nota da biblioteca” o motivo da devolução; 
• Coloque nesse campo também a data em que foi feito o pedido de troca. 

Quando for realizada a troca, alterar o status para “PS” ou “CLS”, de acordo com a situação. 

6. Livro com o contador errado ou que não foi incluído no módulo Aquisição. 

Em algumas ocasiões, há equívoco no preenchimento do contador. Para corrigir essa falha, 
siga os passos abaixo:  

• Procure o item no módulo Aquisição; 
• Duplique o item que está com o contador errado, através do ícone à direita na 

tela; 
• Preencha com o contador correto. Se precisar, altere o campo “Número de 

pedido”. 
• Preencha também os dados que estão faltando nas abas (fornecedor, geral, etc...). 
• Vá para o módulo Catalogação através do ícone “Visão geral”. 
• Vá aos “Itens”. 
• Clique no item mais antigo que não tinha contador. 
• Vá à aba “3. Info. Geral 2”, no campo “Número de pedido” 
• Clique na setinha ao lado desse campo e selecione o número do pedido correto. 
• Clique em “Atualizar”. 
• Volte ao item criado recentemente e o exclua. 
• Vá para o módulo Aquisição novamente através do ícone “Visão geral”. 
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• Exclua a inclusão feita equivocadamente. 

 No caso de não ter sido incluído no módulo Aquisição, não haverá a duplicação e sim uma 
nova inclusão e, por isso, não será feita a última parte do processo descrito acima. 

7. Alterar número de fatura. 

Em algumas ocasiões, há a substituição de nota fiscal. Quando isso acontecer, não é necessário 
criar uma nova fatura. Acesse a fatura que será substituída pela “Barra de faturas” (ícone do tinteiro).  
Após digitar o código do fornecedor, clique na setinha no campo ao lado e procure a nota fiscal que 
será substituída. 

 

Após abri-la, vá em “Fatura Geral”, no ícone “Número fatura”, no canto direito da tela. 

 

Logo após, uma nova janela se abrirá. Digite no campo “Trocar número fatura” o novo número 
da nota fiscal e clique em “Ok”.  

 

A nota fiscal terá o novo número. Agora, é preciso atualizar os dados que estão na Fatura 
geral, como valor, observações em nota e o status. 

8. Livro extraviado e resposto. 
• Livro reposto idêntico ao extraviado. 
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• Manter os dados informacionais sobre o item (número de tombo, 
fornecedor, etc...); 

• Colocar novo código de barras. 
• Livro reposto com uma edição diferente ou outra obra. 

• Anotar os dados que estiverem no registro do livro perdido como: 
fornecedor, processo, NE, NF, contador; 

• Por decisão da direção da Biblioteca, excluir todas as informações do 
item/título no Aleph; 

• Caso, só a CAM tenha itens na planilha, deletá-la também; 
• Criar novo registro no módulo Aquisição; 
• Utilizar o contador “enc19”; 
• Na aba “2.Geral” colocar no campo “Método de aquisição”, Doação 

(G); 
• Utilizar o fornecedor CAM-9998, Reposição; 
• Preencher os campos referentes ao fornecedor de acordo com os 

dados anotados. 

 

 
• No campo “Preço”, deixar em branco. 
• Na aba “Itens/ Assinaturas”, preencher também o campo “Nota 

interna” em “Info geral 2” com a palavra “Reposição”. 
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TABELA DE STATUS 
 

 Essa tabela mostra todos os possíveis status que um item no Aleph pode ter. 

NOME DO STATUS SIGLA DO STATUS ETAPA DO PROCESSO 
Novo NEW Início do pedido, inclusão na 

base Aquisição. 
Pronto para enviar ao 

fornecedor 
RSV Encomendado, item incluído na 

base. 
Enviado ao fornecedor SV Lista de pedido enviada ao 

fornecedor. Aguardando a 
compra e envio do material. 

Processamento iniciado PS Livro chegou e será processado 
após o pagamento. 

Pedido fechado CLS Material recebido e faturado. 
Cancelado pela biblioteca LC Cancelado pela biblioteca. 

Informar o motivo em “Nota de 
biblioteca”. 

Cancelado pelo fornecedor VC Cancelado pelo fornecedor. 
Informar o motivo em “Nota de 

biblioteca”. 
Devolvido RET Livro será substituído. 
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