- 1ª Edição -

Décima Nona Legislatura: 2021 - 2024
RONAN LIBERAL JUNIOR
Presidente

JANDER ILSON PEREIRA

ALYSSON PONTES

1º Vice-Presidente

2º Vice-Presidente

PROF. JOSAFÁ GONÇALVES

CARLOS SILVA

1º Secretário

2º Secretário

ADRIANA ALMEIDA

ELIELTON LIRA

3º Secretária

4º Secretário

AGUINALDO PROMISSÓRIA

ANDREO RASERA

Vereador

Vereador

ANGELO TAPAJÓS

BIGA KALAHARE

Vereador

Vereador

CARLOS MARTINS

DIDI FELEOL

Vereador

Vereador

ENF.ª ALBA LEAL

ENF.º MURILO TOLENTINO

Vereadora

Vereador

ERASMO MAIA

ERLON ROCHA

Vereador

Vereador

GERLANDE CASTRO

JK DO POVÃO

Vereador

Vereador

JÚNIOR TAPAJÓS

SÍLVIO NETO

Vereador

Vereador

ALENE CUNHA

EDNAIRO BARBALHO

Diretora Geral CMS

Diretor da Escola do Legislativo

EQUIPE TÉCNICA
ELABORAÇÃO E COORDENAÇÃO
Escola do Legislativo Professor Raimundo Navarro dos Santos
Câmara Municipal de Santarém
Grupo de Trabalho encarregado de elaborar, sem qualquer ônus, a
primeira edição do Manual de Redação Oﬁcial da Câmara Municipal
de Santarém:
ALENE CUNHA - Diretora Geral
CISSA LOYOLA - Jornalista da CMS
EDNAIRO BARBALHO - Diretor da Escola do Legislativo
GABRIELA LEUSIN REGIO - Secretária da Escola do Legislativo
HUGO DANIEL - Servidor INTERLEGIS
LINDOMAR LEÃO - Coord. Pedagógico da Escola do Legislativo
PAULO BORBOREMA - Assessor Jurídico das Comissões
VALDOMIRO NASCIMENTO - Secretário Parlamentar
VANESSA FELEOL - Diretora Legislativa da CMS.

SUMÁRIO
MENSAGEM DO PRESIDENTE ............................................................................ 6
MENSAGEM DO DIRETOR DA ESCOLA DO LEGISLATIVO ............................ 7
APRESENTAÇÃO ................................................................................................... 8
SEÇÃO - 1 ...............................................................................................................
1. CONCEITUAÇÃO E PECULIARIDADES GERAIS DA REDAÇÃO .............
1.1. IMPESSOALIDADE ...................................................................................
1.2. PADRÃO CULTO DE LINGUAGEM .........................................................
1.3. CLAREZA ....................................................................................................
1.4. CONCISÃO .................................................................................................
1.5. FORMALIDADE .........................................................................................
1.6. UNIFORMIDADE .......................................................................................

9
10
11
11
12
12
13
13

SEÇÃO - 2 ............................................................................................................. 14
2. COMUNICAÇÕES OFICIAIS ........................................................................ 15
2.1. EMPREGO DOS PRONOMES DE TRATAMENTO ................................... 15
2.2. EMPREGO DOS VOCATIVOS .................................................................... 16
2.3. CONCORDÂNCIA COM OS PRONOMES DE TRATAMENTO ............... 18
SEÇÃO - 3 ............................................................................................................. 19
3. RECOMENDAÇÕES GERAIS .......................................................................... 20
3.1. PARA A ELABORAÇÃO DE TEXTOS OFICIAIS ........................................ 20
3.2. PARA A ESTRUTURAÇÃO DE TEXTOS OFICIAIS ................................... 23
3.3. SÍNTESE GERAL DA SEÇÃO ......................................................................... 25
SEÇÃO - 4 ............................................................................................................. 27
4. CORRESPONDÊNCIA OFICIAL ................................................................... 28
4.1. MEMORANDO ............................................................................................. 28
4.2. OFÍCIO ........................................................................................................... 31
4.3. FORMATAÇÃO E DIAGRAMAÇÃO DOS DOCUMENTOS .................... 33
4.4. FECHOS PARA AS COMUNICAÇÕES ...................................................... 33
4.5 IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO ................................................... 34
SEÇÃO - 5 ..................................................................................................... 36
5. DÚVIDAS DE LINGUAGEM E REDAÇÃO .................................................. 37
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ........................................................................ 45

MENSAGEM DO
PRESIDENTE
Em tudo que ﬁzermos, aprenderemos algo novo.

A

busca pela

excelência é uma motivação constante para a evolução em todas as áreas do
Legislativo. O conhecimento é transformador,

por isso no Legislativo,

temos atuado para além da promoção da cidadania, temos priorizado
também, aprimorar nossos colaboradores e parceiros, proporcionando
novas experiências de aprendizagem.
Este manual de redação oﬁcial da Câmara Municipal de Santarém, tem
como foco, subsidiar técnicas de redação, formas de escrita e orientações
pertinentes a servidores e parlamentares. E pretende instruir, quanto a
elaboração de documentos oﬁciais, sendo um dispositivo para correção e
consulta sempre que necessário.
Com um texto atualizado e leve, esse documento é fruto da atuação
conjunta de vários servidores. Queremos com este manual, reforçar nossos
princípios éticos e compromissos e por isso é primordial que ele seja efetivo
e chegue ao máximo de pessoas possíveis.

Ronan Manuel Liberal Lira Junior

Presidente da Câmara Municipal de Santarém
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MENSAGEM DO
DIRETOR DA ESCOLA
DO LEGISLATIVO
O Manual de Redação Oﬁcial da Câmara Municipal de Santarém é fruto
de um trabalho de excelência desenvolvido por uma equipe de servidores de
diversos setores e departamentos da Casa Legislativa, que veriﬁcaram a
necessidade de padronizar a redação dos documentos oﬁciais, visando
orientar os usuário na realização do seu trabalho, além de reforçar a
identidade da Instituição.
Igualmente, em conformidade com a legislação vigente e com as novas
regras ortográﬁcas da língua portuguesa, busca aperfeiçoar e dinamizar os
procedimentos ligados à comunicação no serviço público dando mais clareza
e transparência.
A comunicação na Administração Pública deve ser eﬁcaz, eﬁciente e ágil,
implicando qualidade nas tarefas executadas. Para atingir essa meta, é
necessário que os documentos sigam normas e padrões estabelecidos,
adequados às necessidades da Casa, permitindo rapidez tanto na
elaboração quanto na identiﬁcação da mensagem que se pretende passar.

Ednairo G. Gomes Barbalho
Diretor da Escola do Legislativo
Prof. Raimundo Navarro dos Santos
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Apresentação
O Manual de Redação Oﬁcial da Câmara Municipal de Santarém é uma
iniciativa da Escola do Legislativo, Professor Raimundo Navarro dos Santos,
criada através da Resolução Nº 001/2021 em 19 de maio de 2021, tem como
objetivo, oferecer aos servidores e aos parlamentares um suporte conceitual
de natureza técnico-administrativa às atividades legislativas e aﬁns.
Nesse sentido, e principalmente levando em consideração a constante
rotatividade de servidores e parlamentares que atuam na produção textual
na instituição, é que foi idealizado o presente manual, o qual pretende
conferir maior segurança no seio da instituição pública, uma vez que se trata
de um instrumento teórico-referencial que permite maior clareza e
padronização tanto na produção dos atos de comunicação oﬁcial quanto em
seu cumprimento.
À luz do Manual de Redação da Presidência da República, o Manual de
Redação Oﬁcial da Câmara Municipal de Santarém enfatiza a conceituação e
peculiaridades gerais da redação, comunicações oﬁciais, recomendações
gerais, padronização de documentos e correspondência oﬁcial e
documentos de apoio Legislativo. Dessa forma, pretende-se orientar o uso
de termos adequados e oferecer modelos de documentos e sua formatação
que possam auxiliar aqueles que precisam redigir. O manual traz, ainda,
observações sobre linguagem e esclarecimentos de dúvidas mais comuns de
escrita que serão bastante úteis ao trabalho de escrita dos textos oﬁciais.
Assim, acreditamos estar contribuindo signiﬁcativamente com o
aprimoramento da redação oﬁcial do Parlamento Santareno; e acima de
tudo, facilitando o ofício daqueles que se dedicam cotidianamente em fazer
da produção textual oﬁcial desta Câmara Municipal, um meio concreto de
documentar e fazer prevalecer o interesse da coletividade.
08

SEÇÃO

01

CONCEITUAÇÃO E PECULIARIDADES GERAIS DA REDAÇÃO
IMPESSOALIDADE
PADRÃO CULTO DE LINGUAGEM
CLAREZA
CONCISÃO
FORMALIDADE
UNIFORMIDADE

1. Conceituação e Peculiaridades Gerais da Redação
De acordo com o que preconiza o Manual de Redação da
Presidência da República (2002), que conceitua a Redação Oﬁcial,
como a “maneira pela qual o poder público redige atos normativos e
comunicações’’.
Nas comunicações do Poder Público, há sempre um único
comunicador (o Serviço Público) e o receptor dessas comunicações ou é
o próprio Serviço Público (no caso de expedientes dirigidos por um
órgão a outro) – ou o conjunto dos cidadãos ou instituições, tratados
de forma homogênea (o público).
E estando em conformidade, com o disposto no artigo 37 da
Constituição Federal que assevera: “A Administração Pública direta e
indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da: legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eﬁciência (...)”.
Portanto, para que ocorra a comunicação oﬁcial com o máximo de
clareza e objetividade, a redação oﬁcial deve apresentar e se pautar
pelos seguintes atributos consagradamente estabelecidos, como:
impessoalidade, uso do padrão culto de linguagem, clareza, concisão,
formalidade e uniformidade.

10

1.1 Impessoalidade
A impessoalidade está alicerçada em dos princípios constitucionais
(Constituição, art. 37). Na redação oﬁcial, deve ser dado tratamento
impessoal aos documentos oﬁciais, ou se seja, sem marcas de primeira
pessoa do discurso, aos assuntos que estão inseridos nas comunicações
oﬁciais, pois sabemos que todo o processo, que gira em torno da
comunicação oﬁcial no caso, os Órgãos Públicos (quem comunica o que se
comunica e quem recebe a informação), por deﬁnição, é a manifestação do
Poder Público dirigido à coletividade ou ao cidadão, ou seja, trata-se de
assunto de caráter público. Dessa forma, não há espaço, na redação oﬁcial,
para marcas de pessoalidade, (1ª pessoa) como as que, podem constar em
documentos de cunho próprio, ou de um artigo assinado de jornal, ou
mesmo de um texto literário. A redação oﬁcial deve ser isenta da
“interferência da individualidade” de quem a elabora. Para que, seja
alcançada a necessária impessoalidade, é importante observar também os
requisitos como: concisão, clareza, objetividade e a formalidade.

1.2 Padrão Culto de Linguagem
Por serem introduzidas por marcas de impessoalidades, e também por
apresentarem o máximo objetivo de comunicar com elevado nível de
coerência e coesão, as comunicações oﬁciais necessitam do emprego no uso
do padrão culto da língua. E que por deﬁnição, este padrão culto, é a
modalidade da língua, onde se está atrelado as regras gramaticais e o
formalismo, é um campo onde se emprega as construções vocabulares, de
identiﬁcação à uma comunidade linguística. Compete frisar, que a
determinação do uso do padrão culto na redação oﬁcial provém da
circunstância de que ele está acima de quaisquer diferenças lexicais,
morfológicas ou variação regional, de modismos vocabulares,
comportamento linguístico, assegurando assim, por essa razão, que se atinja
a tão almejada compreensão, por todos os cidadãos.
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1.3 Clareza
A clareza textual é o atributo elementar de qualquer texto, que permite a
transparência dos atos Administrativos em conformidade assim, com o
princípio da publicidade, é o recurso pelo qual se dá a imediata compreensão,
do texto pelo leitor e por todos os cidadãos. Todavia, a clareza não é um
artifício que se atinja por si só: ela está estritamente relacionada as outras,
características da redação oﬁcial. Para se atingir clareza textual, é necessária
a presença de várias peculiaridades, ora mencionadas, tal como: concisão,
objetividade, ideias ordenadas, correção, aplicação da norma culta, coesão e
coerência. A utilização da impessoalidade, evita a duplicidade de
interpretações que poderia decorrer de um tratamento pessoal dado ao
texto. Para se ter a efetivação da clareza nos textos é necessária dar
preferência às orações na ordem direta e à forma positiva, bem como buscar
a uniformidade do tempo e modo verbais além da utilização da
correspondência semântico-sintático.

1.4 Concisão
Concisão, por deﬁnição é a transmissão de uma mensagem tendo um
máximo de informações com um mínimo de palavras. É a escolha precisa de
vocábulos ou termos, gerando objetividade para tratar do assunto, sem
rodeios, com foco na intencionalidade da informação do texto, evitando-se
informações desnecessárias ou com multiplicidade de sentido, que
dispersam o leitor e diﬁcultam a inteligibilidade ou compreensão do texto.
Ser conciso é ser breve, abolir o que é supérﬂuo, não exagerar na quantidade
de palavras para expressar uma ideia. Um texto claro, e resumido alcança-se
pela reﬂexão no ato da elaboração da escrita, com enfoque na meta
principal, sabendo-se precisamente o que e como escrever. Para que se
escreva com essa qualidade, é importante que se tenha, além de
conhecimento acerca do assunto do qual se escreve, além de um olhar sobre
revisão do texto depois de acabado. Pois muitas das vezes, se encontra
eventuais redundâncias ou repetições descartáveis de informações.
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1.5 Formalidade
As comunicações oﬁciais por obrigação, precisam ser formais, ou seja; a
linguagem usada obedece ao padrão formal na escrita, a utilização da norma
culta, ao modelo documental adequado, às formas de tratamento ajustadas
e ao respeito a hierarquia das autoridades ou comando. Por deﬁnição,
Formal é algo que é tradicional, que está de acordo com as formalidades,
etiquetas e padrões de tratamento educado, além do uso da polidez e a
deferência com relação ao assunto estabelecido ao destinatário. Os textos
oﬁciais, assim entendidos, também são um processo de interatividade entre
as pessoas praticados pela escrita. Isto é, a utilização do tratamento,
considerado cortês, que se emprega a um superior ou a um particular
adotada nos documentos oﬁciais.

1.6 Uniformidade
A uniformidade é gerada quando se delimitam e se seguem alguns
procedimentos, normas e arquétipos, sendo o que auxilia na facilitação da
elaboração de textos, garantindo assim, mais celeridade e compreensão a
todos. Os documentos oﬁciais estão sujeitos à regras de padronização e de
formatação, tanto na sua construção textual quanto no seu aspecto
estrutural, pois contribuem, decisivamente para a: consulta, leitura e o
acesso à informação por qualquer pessoa, além de reﬂetir unicidade e a
união entre órgãos e entidades que integram a administração pública.
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SEÇÃO

02
COMUNICAÇÕES OFICIAIS

EMPREGO DOS PRONOMES DE TRATAMENTO
EMPREGO DOS VOCATIVOS
CONCORDÂNCIA COM OS PRONOMES DE TRATAMENTO

2. Comunicações Oﬁciais
A maneira redacional nas comunicações oﬁciais necessita, obedecer aos
pressupostos apresentados no segmento anterior. Em acréscimo a isso,
existem características peculiares paras as modalidades de expediente, que
serão abordadas com minúcias neste item. E que estão inseridas em todas as
tipologias de comunicação oﬁcial.

2.1 Emprego dos pronomes de tratamento
Na redação oﬁcial, os pronomes de tratamento, tem o seu uso consagrado
na 2ª pessoa, do plural de forma indireta, com o objetivo de remeter a
qualiﬁcação da pessoa à quem se dirige. Nos documentos oﬁciais a serem
tratados, se faz necessário atenção quanto a utilização destes pronomes de
tratamento em três aspectos diferentes: no endereçamento, no vocativo e
no corpo do texto. No vocativo, o autor remete-se ao destinatário no
princípio (início) do documento. No corpo do texto, é necessário que os
pronomes de tratamento possam vir de forma abreviada (reduzida) ou por
extenso. O endereçamento é a expressão textual, utilizada no envelope que
possui a correspondência oﬁcial.
Autoridade

Endereçamento

Vocativo

Tratamento no corpo
do texto

Presidente da
República

A Sua Excelência o Senhor

Excelentíssimo Senhor
Presidente da
República,

Vossa Excelência

Presidente do
Congresso Nacional

A Sua Excelência o Senhor

Excelentíssimo Senhor
Presidente do
Congresso Nacional,

Vossa Excelência

Presidente do
SupremoTribunal
Federal

A Sua Excelência o Senhor

Excelentíssimo Senhor
Presidente do Supremo
Tribunal Federal,

Vossa Excelência

Vice-Presidente
da República

A Sua Excelência o Senhor

Senhor Vice-Presidente
da República,

Vossa Excelência
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Abreviatura

Não se usa

Não se usa

Não se usa

V.Exa.

Autoridade

Endereçamento

Vocativo

Tratamento no corpo
do texto

Abreviatura

Ministro de Estado

A Sua Excelência o Senhor

SenhorMinistro,

Vossa Excelência

V.Exa.

Secretário
Executivo de
Ministério e
demais ocupantes
de cargos de
natureza especial

A Sua Excelência o Senhor

Senhor Secretário
Executivo,

Vossa Excelência

Embaixador

A Sua Excelência o Senhor

Senhor Embaixador,

Vossa Excelência

V.Exa.

Oﬁcial-General das
Forças Armadas

A Sua Excelência o Senhor

Senhor + Posto,

Vossa Excelência

V.Exa.

Outros postos
militares

Ao Senhor

Senhor + Posto,

Vossa Senhoria

V.Sa.

Senhor Senador,

Vossa Excelência

V.Exa.

Senhor Deputado,

Vossa Excelência

V.Exa.

Senhor Ministro do
Tribunal de Contas da
União,

Vossa Excelência

V.Exa.

Senhor Ministro,

Vossa Excelência

V.Exa.

Senador da
República

A Sua Excelência o Senhor

Deputado
Federal

A Sua Excelência o Senhor

Ministro do Tribunal
de Contas da União

A Sua Excelência o Senhor

Ministro dos
Tribunais
Superiores

A Sua Excelência o Senhor

V.Exa.

2.2 Empregos dos vocativos
Conceitualmente o vocativo é um chamamento dirigido aos destinatários
de uma correspondência. Nas comunicações oﬁciais, o vocativo é
posicionado antes da vírgula (preposto). Já nas comunicações dirigidas aos
Chefes de Poderes, utiliza-se a seguinte expressão: Excelentíssimo Senhor
ou Excelentíssima Senhora, com o respectivo cargo, seguidos de vírgula.
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As outras autoridades hierárquicas, tratadas por Vossa Excelência,
constarão o vocativo

Senhor ou Senhora e posteriormente o cargo

respectivo (que diz respeito). Como nos exemplos abaixo:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Senhor Prefeito,
Senhor Governador,
Senhor Ministro,
Senhor Juiz,
Senhor Senador,
Senhora Vereadora,
Senhor Bispo,
Senhor Comandante,
Senhora Secretária,

No caso do usuário comum do serviço público ou qualquer cidadão, cujo
cargo não necessita estar em evidência, o vocativo deverá estar contido com
o pronome de tratamento, acompanhado pelo nome do receptor da
mensagem ou por um adjetivo, e posteriormente pelo pronome de
tratamento. Conforme, Exemplos:

·
·
·
·

Senhora Maria,
Prezada Senhora,
Senhor João,
Prezado Senhor,

17

2.3 Concordância com pronomes de tratamento
Os pronomes de tratamento, apesar de aludirem à segunda pessoa
gramatical do discurso (com quem se fala), recebem a concordância nominal
na terceira pessoa. O verbo concorda com o substantivo que compõe a
locução, conforme os exemplos: “Vossa Senhoria designará o substituto”;
“Vossa Excelência esclareceu o assunto”. De tal modo, como os pronomes de
modo possessivos, são sempre os da terceira pessoa: “Vossa Senhoria
encaminhará seu pedido” (e não “vosso pedido”).
Quando se direciona à pessoa com quem se fala, são utilizados as formas
de tratamento Vossa Excelência, Vossa Senhoria; quando a ela se faz
referência ou alusão, utilizam-se os termos de tratamentos Sua Excelência,
Sua Senhoria. Já, com relação aos adjetivos que se relacionam a esses
pronomes, a concordância sempre é feita com o gênero da pessoa a que se
refere, e não com a nomeação que compõe a locução (expressão). Assim
sendo, se o interlocutor for do sexo masculino, o correto será: “Vossa
Excelência está atrasado”, “Vossa Senhoria deve estar cansado”; se for do
gênero feminino, “Vossa Excelência está atrasada”, “Vossa Senhoria deve
estar cansada.

18

SEÇÃO

03
RECOMENDAÇÕES GERAIS

PARA A ELABORAÇÃO DE TEXTOS OFICIAIS
PARA A ESTRUTURAÇÃO DE TEXTOS OFICIAIS
SÍNTESE GERAL DA SEÇÃO

3. Recomendações gerais
Nas comunicações oﬁciais, ﬁca determinado o desuso o tratamento
Digníssimo (DD). A dignidade é a condição para quem se invista em qualquer
cargo público;
É também desobrigada a adoção do superlativo Ilustríssimo, para as
autoridades que recebem o tratamento de Vossa Senhoria, assim como para
os particulares. Bastando, o uso do pronome de tratamento Senhor.
Salienta-se também, que o termo Doutor não é mais uma forma de
tratamento, mas título acadêmico, sendo necessário evitar seu uso, de
maneira indistinta.
Como regra geral:
Aplica-se tão somente, em comunicações dirigidas a pessoas que tenham esta
graduação, e por terem completado curso universitário com doutorado. É hábito,
comum nomear como doutor os bacharéis, especiﬁcamente os bacharéis em
Direito e em Medicina. Já os demais, casos o tratamento Senhor atribui a tão
almejada formalidade nas comunicações conferidas.

3.1 Para elaboração de textos oﬁciais
De acordo com o consagrado autor Lima (2005), que preceitua que:
“Os principais requisitos que se impõem na redação
oﬁcial são a simplicidade na estrutura da frase e, no
vocabulário, a objetividade e a clareza”.
E para se atingir a essa simplicidade, citada e tão almejada na escrita
oﬁcial, é necessário cumprir os seguintes requisitos: impessoalidade,
Clareza, concisão, formalidade, padronização estando de acordo com a
norma culta da língua. Por essa razão, introduzimos abaixo, recomendações
práticas de uso da linguagem escrita adequada, destinada para este ﬁm.
Como regra geral, apresente no início da redação, a ideia central para que
o leitor reconheça claramente o assunto a ser tratado no documento em
questão.
20

Orientações Gerais
Use, de preferência, a oração com disposição na ordem direta para
construção das frases, ou seja, (sujeito, verbo mais complemento). A oração
na ordem inversa com termos deslocados, em demasia, pode diﬁcultar a
compreensão e gerar confusão ou multiplicidade de sentidos. Por isso,
utilize essa estrutura frasal, somente quando, for necessário dar ênfase a
alguma expressão;
Atenção com a pontuação. A mudança no arranjo da frase de uma vírgula,
pode alterar completamente a semântica (sentido) da frase;
Não use termos com sentido denotativo ou ﬁgurado como: metáforas,
analogias e outras ﬁguras de linguagem. O texto é considerado como oﬁcial
e não uma construção textual de acordo com as normas da literatura;
Evite tópicos frasais muito extensos, ou seja períodos longos;
Evite o emprego de palavras e expressões que compliquem a
compreensão do leitor. Tais como: Estrangeirismos, termos técnicos,
arcaísmos, jargões e regionalismos vocabulares, que são de absorção
limitada, restrita a tão somente destinada a um grupo especíﬁco de pessoas,
sempre que possível, devem ser alterados por expressões próximas.
Preferencialmente ao vocabulário, popular de entendimento comum;
Atenção, também para o uso exagerado de adjetivos. Use-os
moderadamente;
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Orientações Gerais
Utilize os meios de coesão, que determinam uma progressão lógica,
racional, seqüencial e semântica entre as frases, orações e parágrafos
obtendo, assim a coerência, como esses operadores argumentativos: mas,
entretanto, porém, conforme, etc;
Escrever com maior exatidão vocabular;
Para se obter a concisão (síntese), deve-se retirar;
O uso demasiado dos artigos indeﬁnidos “um” e “uma”;
O uso exagerado da palavra “que” (adequando-se com a troca, para
orações reduzidas ou de períodos simples);
E informações, desnecessárias e supérﬂuas, evitando a redundância
(repetição).
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3.2 Para estruturação de textos oﬁciais
A ﬁm de se redigir um texto com clareza, estabelecendo a coerência e a
coesão, é necessário, acima de tudo, estruturar as ideias e saber exatamente
o que precisa ser descrito. Para ajudar no processo da escrita, elencamos
abaixo, orientações Gerais, que facilitarão na organização, mantendo, assim
a coerência textual a ser empregada.

Orientações Gerais
Determinar no assunto, o que precisa ser comunicado ou dito com
clareza. Este será o foco principal do seu texto, e dará direção a todo o
processo de elaboração e estruturação;
Ter noção de quem irá assinar o documento em si, determinar também a
linguagem a ser usada, sabendo assim, se estará redigindo em nome de uma
entidade (autoridade especíﬁca) ou em nome do órgão/instituição que
representa;
Conhecer bem quem é o receptor da mensagem. Sendo este
considerado o motivo, que deﬁnirá qual será o tipo de linguagem e o grau de
formalidade que deverão ser usados;
Compreender qual é a propósito central do texto (requerer, informar, dar
explicações etc.);
Saber o que se quer alcançar com o texto, conhecer quem é o emissor e o
destinatário, a quem serão destinados, determinando assim, qual será o tipo
de documento, a ser utilizado com mais precisão (ofício, memorando, nota
técnica etc.);
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3.2 Para estruturação de textos oﬁciais
Fazer um pequeno esboço (rascunho) do texto antes de redigi-lo. Isso irá
ajudar no foco, narrativo e a distinção das informações principais das
periféricas. Informações exageradamente secundárias são desnecessárias,
não adicionando em nada no texto e no entendimento do leitor,
diﬁcultando, assim a imediata compreensão;
Se considerar, mais de um assunto no mesmo texto, utilize estruturas
frasais diferentes para cada uma delas;
Após o encerramento, recomenda-se não estruturar com mais frases, por
um tempo antes de revisá-la. Fazer outras atividades e depois reler. Essa
lacuna ajudará a perceber com maior detalhe, se o que você pensou está
escrito de forma clara, se suas ideias foram transcritas dentro da lógica e com
a clareza que você deseja;
Faça uma primeira releitura, veriﬁcando a ordem das ideias e a
compreensão geral do texto. Veja se há coerência no todo. Nesse momento,
você também identiﬁcará se há algum trecho obscuro que possa gerar
ambiguidade;
Releia, seu documento com um olhar mais crítico e atendo-se aos
detalhes. Na segunda releitura, busque erros de vocabulário, concordância,
redundâncias, repetições de palavras e excessos que podem ser cortados;
Para terminar, peça que outra pessoa leia o texto. A compreensão dela
lhe mostrará se o que você escreveu está realmente claro e compatível com a
sua intenção.
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3.3 Síntese Geral da Seção
Redação Oﬁcial: “É a Maneira, pela qual o poder público redige atos
normativos e comunicações que tanto podem ser dirigidos ao poder público
como aos particulares”. (Manual de Redação da Presidência da República),
seguindo os critérios abaixo, elencados de:
Impessoalidade;
Clareza;
Concisão;
Formalidade;
Padronização;
Correção.
Principais Critérios:
Simplicidade na estrutura da frase e no vocabulário;
Objetividade;
Clareza.
Dicas para a estruturação de textos:
Deﬁna o objetivo do texto;
Saiba quem emite e quem receberá o documento para determinar a
linguagem e o grau de formalidade do texto;
Tenha em mente qual é a ﬁnalidade do texto (solicitar, comunicar,
encaminhar...);
Deﬁna o modelo de documento (ofício, memorando...);
Faça um esquema do texto antes de escrevê-lo para distinguir, com
clareza, quais são as informações principais
25

Dicas para a estruturação de textos:
Assuntos diferentes exigem parágrafos diferentes;
Descanse o texto por algum tempo antes de revisá-lo. Faça outras
atividades e depois releia;
Primeira releitura: veriﬁque a ordenação das ideias e a compreensão
geral do texto.;
Segunda releitura: atenção aos detalhes, buscando erros de
vocabulário, concordância, redundâncias, repetições de palavras e
excessos que podem ser cortados
Peça para outra pessoa ler o seu texto. Assim veriﬁcará se a
compreensão dela é compatível com a intenção da comunicação.
Dicas para a redação de textos oﬁciais:
Apresente a ideia principal no início do texto;
Utilize a ordem direta na construção das frases (sujeito, verbo e
complemento);
Cuidado com a pontuação;
Não use metáforas, analogias e outras ﬁguras de estilo;
Empregue frases curtas, evitando os períodos muito longos;
Evite o uso de palavras e expressões que diﬁcultam a compreensão
do leitor, dando preferência ao vocabulário de entendimento geral;
Evite o excesso de adjetivos.
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SEÇÃO

04
CORRESPONDÊNCIA OFICIAL
MEMORANDO
OFÍCIO
FORMATAÇÃO E DIAGRAMAÇÃO DOS DOCUMENTOS
FECHOS PARA AS COMUNICAÇÕES
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATARIO

4. Correspondência oﬁcial
Por deﬁnição, correspondência oﬁcial é um conjunto de documentos
que apoiam o processo administrativo e garantem a sua funcionalidade. A
rigor, esses documentos podem cumprir algumas funções diretas nas etapas
administrativas de um órgão ou entidade Pública ou não, tendo como
tratamento as medidas administrativas, para que esse processo decorra
satisfatoriamente. Neste item, serão abordados conceitos e a estruturação
dos documentos de natureza administrativa, especiﬁcadamente o padrão:
Memorando e Ofício.

4.1 Memorando
Documento administrativo, que tem por ﬁnalidade a comunicação entre
unidades administrativas da estrutura da Câmara de Vereadores, inclusive
entre órgãos da Casa e os gabinetes.
O memorando deve conter, as seguintes divisões:
Identiﬁcação abreviada “Memo.”, seguida do número do documento,
ano no formato AAAA e o órgão expedidor, logo abaixo do cabeçalho
com alinhamento à esquerda:
Memo. Nº. ...../AAAA/órgão expedidor
Local e data: sempre por extenso, alinhados à direita;
Vocativo e cargo do destinatário: sem menção nominal, com
alinhamento à esquerda. Quando o memorando for destinado a
gabinete parlamentar, o cargo deverá ser acompanhado do nome
do(a) parlamentar:
À Senhora Diretora-Geral da Câmara de Vereadores
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4.1 Memorando
À Senhora Secretária-Geral da Mesa da Câmara dos Deputados;
Ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara de Vereadores;
Ao Senhor Chefe de Gabinete da Presidência;
Ao Senhor Vereador José de Souza;

Assunto : contém um resumo do teor do documento, com
alinhamento à esquerda e escrito em negrito.

Texto: contém introdução, desenvolvimento e conclusão.
Assinatura: Nome escrito em negrito com o cargo do autor da
comunicação, centralizados.

29

Modelo Memorando
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4.2 Ofício
Documento administrativo, que tem por ﬁnalidade o tratamento de
assuntos oﬁciais entre a Câmara de Vereadores e órgãos externos e/ou
particulares.
O ofício deve conter as seguintes divisões:
Identiﬁcação "Ofício", seguida do número do documento, ano no
formato AAAA e sigla do órgão expedidor, logo abaixo do cabeçalho, com
alinhamento à esquerda;
Ofício. Nº. …/AAAA/ órgão expedidor
Local e data: Escrito por extenso, alinhados à direita;
Endereçamento: Com alinhamento à esquerda;
Assunto: contêm um resumo do teor do documento, com
alinhamento justiﬁcado;
Vocativo: conforme formato da tabela do item 2.1, seguido de
vírgula, com alinhamento justiﬁcado;
Texto: contêm introdução, desenvolvimento e conclusão, com
alinhamento justiﬁcado;
Fecho: seguido de vírgula, com alinhamento esquerdo.
Assinatura: Nome em negrito e cargo do autor da comunicação,
centralizados.
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Modelo Ofício

32

4.3 Formatação e diagramação dos documentos
A padronização oferecida para cada ato administrativo, visa melhorar a
identiﬁcação do documento, propiciar rapidez na sua elaboração e na
compreensão da mensagem pelo destinatário, como também facilitar sua
juntada a processos ou sua inclusão em arquivos, tradicionais e eletrônicos.
Para alcançar esses objetivos citados, sugere-se a diagramação a seguir
para todos os tipos de documentos administrativos:
Papel branco ou reciclado, tamanho A4 (29,7 cm x 21 cm);
Cabeçalho: logomarca oﬁcial da CMS;
Alinhamento do corpo do texto: justiﬁcado;
Texto: fonte “Times New Roman”, tamanho 12, cor preta;
Espaçamento entre as linhas: simples;
Espaçamento entre os parágrafos: 0 (zero) ponto antes e 6 (seis)
pontos depois (Word);
Margem superior: 4,5 cm;
Margem esquerda: 3,5 cm;
Margem inferior: 3,0 cm;
Margem direita: 2,5 cm;
Recuo do parágrafo (tabulação): 2 cm da margem esquerda.

4.4 Fechos para as comunicações
O fecho das comunicações oﬁciais objetiva, têm como ﬁnalidade
precípua de arrematar o texto, e também saudar o destinatário. Com o
objetivo de simpliﬁcá-los e uniformizá-los, este Manual estabelece o
emprego de somente dois fechos diferentes para todas as modalidades de
comunicação oﬁcial:
a) Para autoridades superiores, inclusive o Presidente da República,
utiliza-se a forma: Respeitosamente,
b) Para autoridades de mesma hierarquia ou de hierarquia inferior,
utiliza-se a forma Atenciosamente,
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4.4 Fechos para as comunicações
Ficam excluídas dessa fórmula as comunicações dirigidas a autoridades
estrangeiras, que atendem a rito e tradição próprios.
O fecho da comunicação deve ser formatado da seguinte maneira:
Centralizados e seguidos de vírgula:

4.5 Identiﬁcação do signatário
Todas as comunicações oﬁciais, devem trazer o nome e o cargo da
autoridade que as expede, abaixo do local de sua assinatura. Exemplo de
forma da identiﬁcação:
A identiﬁcação

(Espaço para assinatura)
NOME
Presidente da Câmara

(Espaço para assinatura)
NOME
Vereador (a)

O signatário é o responsável pela produção do conteúdo no documento.
E quem o assina é o titular do órgão ou alguém com competência legal para
falar em nome da instituição ou Órgão em questão.
Se o signatário estiver emitindo o documento que trata de assunto da
competência de outra autoridade, a situação deve ser esclarecida no começo
do texto, como por exemplo: “Por determinação do Presidente da Câmara...”
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Orientações Importantes
A ordem de assinaturas, segue a hierarquia dos cargos, começando com
quem estiver no nível inferior (é como se o ocupante do cargo mais alto,
desse a sua concordância às informações prestadas).
No caso de signatários de mesma hierarquia, as assinaturas devem vir
lado a lado.
Para evitar erros ou equívocos, recomenda-se não deixar a assinatura em
página isolada do expediente. É recomendado que se transﬁra para essa
página ao menos a última frase anterior ao fecho.
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SEÇÃO

05
DÚVIDAS DE LINGUAGEM
E REDAÇÃO

5. Dúvidas de linguagem e redação
Usualmente, ao elaborarmos uma oração ou texto, surgem algumas
dúvidas quanto a utilização adequada de expressões e frases. Neste sentido,
visando melhorar a maneira da comunicação, empregada na redação oﬁcial,
apresentamos, como recomendação de uso, as seguintes expressões de
linguagem:
A nível de: esta não é uma locução prepositiva adequada, sendo melhor
empregada, com a seguinte expressão “ao nível de”, referindo-se a algo que
esteja a mesma altura ou nivelamento.
Exemplos:
Ela sempre se coloca ao nível da direção;
A pavimentação asfáltica não deve estar ao nível das galerias, de forma a
garantir o escoamento das águas.

Em nível de: expressão que pode ser usada, quando pretende, se referir a
algo, tal como: “em relação a” ou ainda “em termos de”.
Exemplos:
Em nível de proposições, cabe ao departamento legislativo os
encaminhamentos aos órgãos competentes;
Santarém é o terceiro município mais populoso em nível do estado do
Pará.

A princípio: termo que expressa o sentido de: “começo”, “inicio”.
Exemplos:
A princípio, todos apresentavam parecer favorável;
A princípio, a sessão não estava sendo transmitida nas redes sociais.
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5. Dúvidas de linguagem e redação
Em princípio: locução que traz o sentido de: “em tese”, “de maneira
geral”.
Exemplos:
As proposições, em princípio, são aprovadas por unanimidade;
Em princípio, os pontos facultativos do poder executivo são mantidos
pelo Poder Legislativo.
Anexo/Anexa: é um termo, gramaticalmente classiﬁcado, como um
adjetivo e que deve concordar com o núcleo do substantivo, empregado da
frase.
Exemplos:
Enviamos, em anexo, o relatório (núcleo do substantivo) da viagem;
Visando justiﬁcar a referida solicitação de revitalização, a imagem
(núcleo do substantivo) da passarela segue anexa a este documento.

Ao encontro de: expressão que indica concordância, convergência, na
mesma direção ou situação favorável.
Exemplos:
Os demais membros da comissão temática foram ao encontro do
parecer do relator;
A reunião com os comunitários possibilitou diálogos que vão ao encontro
das propostas de atuação do vereador.
De encontro a: termo que traz um signiﬁcado de: discordância, oposição
ou contrariedade.
Exemplos:
Durante a audiência pública, muitos comunitários apresentaram
situações que vão de encontro às políticas públicas;
O projeto de lei apresentado vai de encontro ao princípio da
administração pública.
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5. Dúvidas de linguagem e redação
Ao invés de: esta locução representa uma posição semântica de:
oposição e também sugere, uma contrariedade.
Exemplos:
O presidente da Associação de Moradores preferiu realizar um bingo
beneﬁcente ao invés de seguir o que havia sido feito no ano passado nas
festividades do ano passado;
Ao invés de aprovar o projeto de Lei, colocado em pauta, o presidente da
Câmara, preferiu encerrar a sessão Legislativa.
Em vez de: expressão que carrega um signiﬁcado de: “em lugar de”.
Exemplos:
A direção optou pela realização de um workshop, para os servidores em
vez de palestra;
Em vez de viajar para a região de rios, o vereador irá para a região de
planalto.
Em função: expressão que indica: ﬁnalidade, objetivo.
Exemplo:
A revitalização da quadra de esportes é de suma importância em função
da prática esportiva e promoção da saúde dos comunitários.
Em razão: termo que tem um signiﬁcado de: “consequência”, “causa ou
decorrência”.
Exemplo:
As atividades administrativas foram suspensas em razão da falta de
energia elétrica.
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5. Dúvidas de linguagem e redação
NESTE/NESTA: Pronome demonstrativo nesta/ neste pode ser utilizado
quando a pessoa ou objeto referido está localizado, geograﬁcamente perto da
pessoa que se fala:
Exemplos:
O Assessor procurou, o objeto nesta gaveta aqui;
O requerimento sugere melhorias, neste logradouro, que ﬁca ao lado da
minha casa.
NESSE/NESSA: Pronome demonstrativo nessa/nesse poderá ser utilizado,
quando a pessoa ou objeto a que se faz referência está localizado
geograﬁcamente distante da pessoa a que se fala e perto da pessoa a quem se
fala:
Exemplos:
O Assessor procurou o papel, nessa gaveta aí.
O requerimento, atendido foi nessa rua mesmo.
AFIM: Este termo grafado junto, apresenta signiﬁcado de: semelhança,
similitude ou aﬁnidade.
Exemplos:
Os parlamentares apresentam ideais partidários aﬁns;
Os conselhos de direito apresentam-se com uma atividade aﬁm dos órgãos
de controle.
A FIM: expressão grafada de forma separada, apresenta sentido de:
ﬁnalidade, intenção, podendo ser representada pelas palavras “para”, “por que”.
Exemplos:
A ﬁm de padronizar a comunicação, estamos planejando a elaboração de um
manual de redação oﬁcial;
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5. Dúvidas de linguagem e redação
Convidamos os servidores desta Casa para participarem de reunião a ﬁm de
esclarecimentos acerca do retorno das atividades parlamentares.

SENÃO: Expressão que é escrita junta e apresenta a acepção de: “de
outro modo”, “mas”, “a não ser”, caso contrário.
Exemplos:
O servidor deverá utilizar o ponto eletrônico para controle da freqüência
senão será considerado falta;
A resposta do pedido de informação não contempla a descrição das
legislações, senão os dados ﬁnanceiros solicitados.

SE NÃO: conjunção que é escrita de forma separada, apresentando o
sentido de: “caso não”, “quando não”.
Exemplos:
Solicitamos que mantenham o cerimonial informado se não houver
indicação de homenageado na Sessão Especial;
Se não estiver disponível o veículo oﬁcial modelo pick-up, será
disponibilizado outro veículo.

FAZER/FAZ: formas verbais empregadas nas frases, com o sentido de
tempo e não utilizados no plural, se tornando expressões invariável
ou impessoal
Exemplos:
Faz quatro anos que a referida lei foi sancionada.
O relatório ﬁcou por ser analisado fazia quinze dias.
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5. Dúvidas de linguagem e redação
USO DOS PORQUÊS: A palavra por que apresenta 4 (quatro) formas de
graﬁa e signiﬁcado, a saber:
POR QUE: escrito de forma separada e sem acentuação gráﬁca (signiﬁca
motivo, razão podendo ser substituído por: por que motivo, por qual razão,
pelo qual, por qual).
Exemplos:
Por que não haverá sessão hoje?
A reunião será transferida por que o parlamentar terá uma agenda
externa na data em questão;
Sendo assim, esses são os anseios da população por que estamos
lutando;
PORQUE: escrito junto e sem acentuação gráﬁca (signiﬁca uma
explicação, causa, podendo ser substituído por: pois, uma vez que)
Exemplos:
O parlamentar que este subscreve, justiﬁca sua ausência à sessão do dia
10 (dez) do corrente mês porque estará em viagem para a região de rios;
Informamos que na última terça-feira, 9, não foi possível realizar a
sanitização na Casa porque não havia energia.
POR QUÊ: escrito de forma separada e com acento gráﬁco circunﬂexo na
letra “e” (signiﬁca motivo, razão e é utilizado sempre ao ﬁnal da frase
acompanhado de ponto de interrogação ou ponto ﬁnal).
Exemplos:
O Projeto de Lei não foi enviado para a comissão temática. Por quê?
O Parlamentar não veio hoje por quê?
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5. Dúvidas de linguagem e redação
PORQUÊ: escrito junto e com acento gráﬁco circunﬂexo na letra e
(signiﬁca motivo, causa, estando sempre acompanhado de um artigo
deﬁnido e indeﬁnido).
Exemplos:
Vimos através do presente, solicitar informações sobre o porquê da
ausência de registro de ponto e a respectiva justiﬁcava ao setor de RH;
Será comunicado oportunamente aos gabinetes o porquê da utilização
do formulário de demanda.

USO DA CRASE: A crase, por deﬁnição é a fusão entre duas vogais
idênticas por meio do acento grave. Como regra geral, só pode ser craseada a
expressão, onde a palavra anterior requeira o uso regido da preposição “a” e
o posterior artigo “a”.

Exemplos:
A câmara, pode aprovar projeto que trata de restrições à propaganda
eleitoral.
O Vereador está em visita à comunidade ribeirinha.

ATENÇÃO! Não use a crase nas seguintes situações:
Antes do verbo no inﬁnitivo:
Exemplo: Requer a melhoria da rua.
Antes de palavra masculina:
Exemplos: O Vereador preferiu andar a pé pela comunidade;
O parlamentar resolveu falar a respeito disso na tribuna.
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5. Dúvidas de linguagem e redação
Antes de pronomes pessoais e expressões de tratamento
Exemplos: Eu pedi a ela, que me repassasse o relatório de viagem;
Solicitei a ele, os documentos da Reunião;
Requeiro a Vossa senhoria, os documentos pendentes.
Antes dos pronomes relativos que, quem, cuja.
Exemplos:

A razão do não atendimento da solicitação, foi o não
seguimento de algumas regras textuais, a que são submetidos
todos os documentos oﬁciais.
O relatório foi encaminhado, a quem de direito.

ALERTA: A crase é facultada nas seguintes situações:
Antes de pronomes possessivos acompanhados de palavras
femininas de sentido deﬁnido:
Exemplo: O vereador retrucou todas as críticas a/à sua proposição.
Antes de nomes próprios femininos:
Exemplo: Na tribuna, o vereador fez menção a/à fulano de tal.
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