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ATOS DO PODER EXECUTIVO
DECRETO Nº 44.970 DE 25 DE SETEMBRO DE 2014

APROVA O MANUAL DE REDAÇÃO
OFICIAL DO PODER EXECUTIVO DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso das
atribuições legais que lhe confere o art. 145, incisos IV e VI da Cons-
tituição Estadual, tendo em vista o que consta do Processo nº E-
12/005/114/2014,

CONSIDERANDO:

- a necessidade de padronizar, uniformizar e simplificar a elaboração
dos atos administrativos no exercício das atividades da Administração
Pública no âmbito do Poder Executivo Estadual,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aprovado o Manual de Redação Oficial do Poder Exe-
cutivo do Estado do Rio de Janeiro, na forma do Anexo.

Art. 2º - As autoridades e os agentes públicos, no desempenho de
suas funções, observarão quanto à elaboração de atos administrati-
vos, em quaisquer de suas modalidades, as orientações constantes
no Manual de Redação Oficial.

Art. 3º - As orientações contidas no Manual de Redação Oficial de-
verão ser amplamente divulgadas pelos dirigentes junto aos seus su-
bordinados, com vista a eficiente utilização dos procedimentos padro-
nizados.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, re-
vogadas as disposições em contrário, em especial o Decreto Estadual
nº 28.169, de 22 de abril de 2001.

Rio de Janeiro, 25 de setembro de 2014

LUIZ FERNANDO DE SOUZA

Id: 1737999
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APRESENTAÇÃO

Nesta segunda edição do Manual de Redação Oficial é apresentado o
conjunto de regras e procedimentos técnicos que deverão ser utiliza-
dos por todos os órgãos e entidades da Administração Pública Es-
tadual a fim de padronizar a comunicação administrativa no âmbito do
Poder Executivo do Estado Rio de Janeiro.
Reeditado pelo Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro, o Ma-
nual apresenta os procedimentos relativos à produção de documentos
e tem por objetivo atualizar o conteúdo textual e os modelos docu-
mentais, mantendo a configuração das linhas mestras de trabalho ori-
ginalmente desenvolvido.
Prezando pela compreensão clara, integral, padronizada e uniforme
dos conceitos e termos técnicos utilizados, nesta nova edição do Ma-
nual foi inserido, ao final, um Glossário que contém os termos utili-
zados, com suas respectivas definições e as espécies documentais
utilizadas no decorrer das atividades dos órgãos.

Por fim, o Manual de Redação Oficial foi elaborado em conformidade
com a legislação estadual atualizada, as normas do Direito, os con-
ceitos doutrinários aplicados à prática administrativa e o respeito aos
princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência, visando principalmente a melhoria e transpa-
rência nos serviços prestados.

INTRODUÇÃO

A comunicação é uma das expressões básicas da vida humana em
sociedade: constitui o canal pelo qual recebe, transmite e compartilha
informações. A vida social, portanto, pressupõe o intercâmbio de in-
formações e a comunicação, que se realiza fundamentalmente pela
forma oral e escrita, elementos existentes desde os primórdios das ci-
vilizações e cujo papel se tornou cada vez mais importante nas re-
lações pessoais.

As relações de trabalho demandam atenção especial com a lingua-
gem na sua forma escrita e seu registro adequado, para estabelecer
o entendimento comum. A comunicação interpessoal lida com ques-
tões fundamentais como a transmissão de informação, troca de ideias,
conhecimentos e experiências.

Os funcionários públicos não expedem mensagens com a intenção de
demonstrar seus conhecimentos, mas para registrar informações, re-
conhecer direitos e vantagens, estabelecer obrigações, comunicar in-
tenções e realizar negócios.

Na elaboração e expedição de documentos é preciso evitar a produ-
ção desnecessária, garantindo a redução do volume a ser pesquisado,
controlado e organizado, assim como a produção dos documentos ne-
cessários para servir de prova das atividades executadas. Nesta fase,
devem ser observadas as características de autenticidade, fidedigni-
dade, integridade e originalidade.

Portanto, um texto oficial de boa qualidade, especialmente aquele que
é responsável por criar direitos, obrigações e compromissos, depende
de certos pré-requisitos, aqui chamados fundamentos. Esses funda-
mentos são de ordem ética, legal e de linguagem.

1. FUNDAMENTOS ÉTICOS

A ética é a parte da filosofia que propõe discutir o bem comum, ou
seja, o interesse da sociedade como um todo, fator que em algumas
vezes pode vir a se contrapor aos interesses individuais. Ao exercer
suas funções, o servidor público se obriga a colocar o interesse co-
letivo acima do particular.

No momento da elaboração e emissão de documento, tais preocupa-
ções presidem as ações. Ao lado da boa vontade, a honestidade de-
ve pautar a conduta funcional, e os documentos elaborados devem
representar obrigatoriamente a veracidade dos fatos que são atesta-
dos em seu conteúdo, evitando adições ou subtrações de qualquer
espécie.

Todo cidadão tem direito de receber do funcionário público tratamento
correto quando recorre ao Estado, instituição impessoal que deve re-
presentar a vontade pública do bem comum. Dessa forma, espera-se
que todos os que utilizarem este Manual não percam de vista o com-
promisso de bem servir que caracteriza a moralidade pública, tendo a
verdade e o bem comum como metas de sua atuação.
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2. FUNDAMENTOS DE LINGUAGEM

O processo de comunicação consiste na transmissão de informação
entre um emissor e um receptor, que é responsável pela decodifica-
ção (interpretação) de uma determinada mensagem.
A Redação Oficial é o recurso utilizado pelo Poder Público para re-
digir atos normativos e comunicações. Desse modo, a finalidade prin-
cipal da Redação Oficial é comunicar com impessoalidade e clareza
para que a mensagem transmitida seja compreendida por todos os in-
divíduos que acessarem o documento. Em resumo, a Redação Oficial,
sob o ponto de vista da linguagem, deve atender a requisitos como:
correção, impessoalidade, objetividade, clareza, concisão, coerência,
coesão textual e padronização, tanto na sua elaboração textual quanto
na visual, pois facilita a consulta, a leitura e o acesso à informação
por qualquer indivíduo, além de refletir unidade e integração entre ór-
gãos e entidades que compõem a Administração Pública.
A boa expressão escrita deve ser entendida como condição para a
publicidade e eficiência da comunicação administrativa. Além disso,
ressalta-se também que os textos oficiais podem ser caracterizados
como documentos que fazem parte da história de comunidades, ins-
tituições, setores e de seus respectivos funcionários.

2.1 Impessoalidade

A impessoalidade caracteriza-se pelo emprego de verbos e pronomes
na terceira pessoa do singular, com o intuito de conferir ao texto isen-
ção e imparcialidade.
O tratamento impessoal que deve ser aplicado nos assuntos contidos
nas comunicações oficiais decorre:

a) da ausência de impressões individuais de quem comunica;
b) da impessoalidade de quem recebe a comunicação; e
c) do caráter impessoal do próprio assunto tratado.
A concisão, a clareza, a objetividade e a formalidade requeridas na
elaboração dos expedientes oficiais são elementos determinantes para
que a impessoalidade seja alcançada e aplicada.

2.2 Correção e Objetividade

A correção gramatical consiste no respeito às normas, princípios do
idioma e às regras gramaticais e ortográficas.

Na Redação Oficial, particularmente, devem ser evitados os solecis-
mos (erros de sintaxe), as deformações (erros na forma das palavras),
os cruzamentos (troca de palavras parecidas), os barbarismos (empre-
go abusivo de palavras ou expressões estrangeiras), os arcaísmos
(emprego de palavras e expressões antiquadas) e os neologismos
(palavras novas, cujo sentido é ainda instável).

A objetividade consiste no uso de termos adequados para que a ideia
transmitida seja entendida rapidamente pelo receptor. Um texto obje-
tivo possui como principal elemento a clareza nas ideias transmitidas,
as quais geralmente apresentam-se em uma estrutura definida e or-
ganizada, seguindo um padrão lógico.

Elementos como palavras desnecessárias, supérfluas, adjetivação ex-
cessiva, repetição de termos e ideias devem ser evitadas, pois com-
prometem a eficácia do documento.

Nas comunicações técnicas e burocráticas, em que a linguagem é uti-
lizada com objetivos pragmáticos, é necessário observar que as in-
formações expostas devem ser descritivas, narrativas e explicativas e
não partir das premissas de convencimento.

2.3 Clareza e Concisão

Clareza significa inteligibilidade, que por sua vez é a capacidade de
perceber e compreender de forma eficiente determinada informação.
Portanto, a organização mental e a riqueza de vocabulário são qua-
lidades essenciais para a busca de uma perfeita adequação dos ter-
mos em um texto dissertativo bem escrito. O texto considerado claro
é aquele que evita ao máximo a utilização de ideias e frases de duplo
sentido, consequentemente sendo entendido pelo leitor.

A clareza deve ser o elemento básico de todo texto oficial. Deve-se
utilizar:

a impessoalidade, evitando duplicidade de interpretações.

o uso de linguagem, em princípio, de entendimento geral e por de-
finição avesso a vocábulos de circulação restrita, como a gíria e o
jargão;

a formalidade e a padronização, que possibilitam a imprescindível
uniformidade dos textos; e

a concisão, que permite ao texto transmitir sua ideia com o mínimo
de palavras. A utilização desse elemento atende ao princípio da eco-
nomia linguística, ou seja, ausência de palavras supérfluas que podem
vir a confundir a ideia principal do texto.

2.4 Coerência e Coesão

A coerência textual é a relação lógica entre as ideias, ou seja, é o
resultado da não contradição entre as partes do texto. Inclui fatores
como o conhecimento linguístico e também o conhecimento geral que
o produtor e o receptor têm em relação ao conteúdo abordado no tex-
to.
Dessa forma, sugere-se redigir segundo a ordem:
cronológica, respeitando a temporalidade;

espacial, apresentando os elementos mais próximos e depois os
mais distantes; e

lógica, isto é, com coerência de raciocínio e de ideias.

Coesão é a conexão, ligação, harmonia entre os elementos de um
texto. Percebemos tal definição quando lemos um texto e verificamos
que as palavras, frases e os parágrafos estão entrelaçados, um dando
continuidade ao outro. Os elementos de coesão determinam a tran-
sição de ideias entre as frases e os parágrafos.

São várias as palavras que, num texto, assumem a função de co-
nectivo ou de elemento de coesão:

as preposições: a, de, para, por etc.;

as conjunções: que, para que, quando, embora, mas, e, ou etc.;

os pronomes: ele, ela, seu, sua, este, esse, aquele, que, o qual, cujo
etc.; e

os advérbios: aqui, lá, assim etc.

O uso adequado desses elementos de coesão também confere uni-
dade ao texto e contribui, consideravelmente, para a expressão clara
das ideias. Cada um deles tem um valor típico. Além de ligarem par-
tes do discurso, estabelecem entre elas uma relação semântica de
causa, finalidade, tempo, conclusão, contradição, condição etc. A es-
colha do conectivo adequado é importante, uma vez que determina a
direção que se pretende dar ao texto, manifestando as diferentes re-
lações entre os enunciados.

2.5 Padronização

A padronização é a definição de métricas e parâmetros para a ela-
boração de documentos produzidos no âmbito do Poder Executivo do
Estado do Rio de Janeiro. Tem como objetivo facilitar a comunicação
e interação entre os órgãos.

O Manual de Redação Oficial padroniza as espécies documentais que
originam os tipos de documentos definidos pela ação implicada no ato
administrativo. Identificar os elementos que caracterizam as espécies
documentais é o primeiro passo para elaborar os tipos documentais
que são de fato produzidos no cotidiano da comunicação administra-
tiva e que ganham elementos específicos.

Segundo Camargo e Belloto (1996), "espécie documental é a confi-
guração que assume um documento de acordo com a disposição e a
natureza das informações nele contidas" e "tipo documental é a con-
figuração que assume a espécie documental de acordo com a ativi-
dade que ela representa". Assim, a espécie documental é uma so-
lução genérica de caráter conceitual que se desdobra e engloba vá-
rios tipos documentais que se particularizam pela atividade envolvida.
Os tipos documentais se configuram pela espécie mais a ação (verbo
+ objeto). Assim, o modelo padronizado de espécie documental serve
de referência para a elaboração do tipo documental que é, de fato, a
solução concreta que expressa uma atividade específica. Por exem-
plo: a espécie Ofício serve de referência para a elaboração do tipo
Ofício de solicitação de material ou serviço, ou Ofício de solicitação
de combustível.

Os padrões de produção dos documentos devem seguir as regras de-
terminadas no Decreto Estadual n° 44.414, de 27 de setembro de
2013, conforme itens abaixo:

I. O Cabeçalho dos documentos e atos oficiais produzidos no âmbito
do Poder Executivo Estadual deve apresentar os seguintes elemen-
tos:
Brasão do Estado do Rio de Janeiro; e
Nome do órgão e hierarquia (subordinação).

II. O brasão deve seguir o padrão e deve constar somente na pri-
meira folha do documento, podendo ser colorido ou preto e cinza.

III. O nome do órgão e a subordinação devem ser escritos sem abre-
viações e devem estar centralizados abaixo do brasão, com as inicias
em letra maiúscula e as demais em letras minúsculas. A subordinação
não deve exceder três níveis de hierarquia. A fonte e o tamanho da
letra do nome do órgão e do setor devem seguir o padrão Times New
Roman 9.

IV. A página deverá respeitar as margens superior e inferior de 2,5cm
e esquerda e direita de 3 cm.

V. Serão admitidos logotipos de publicidade do Governo em atos ad-
ministrativos oficiais, desde que inseridos no rodapé da primeira pá-
gina.

VI. Na forma de tipos documentais, os documentos devem apresentar
os seguintes elementos, quando aplicável:
Código de Classificação;
Classificação de sigilo;
Classificação de precedência;
Identificador do documento;
Local e data;
Origem;
Destinatário;
Assunto;
Anexos;
Rodapé; e
Numeração de folha.

VII. O Código de Classificação deve ser inserido no canto superior
esquerdo, conforme tipologia documental correspondente no Plano de
Classificação de Documentos de Atividades-Meio do Estado do Rio de
Janeiro, em vigor, e no Plano de Classificação de Documentos refe-
rente às atividades-fim do órgão, se houver.

VIII. Se o documento produzido for de caráter sigiloso, deve ser in-
serida marcação ou indicação de grau de sigilo ou indicação das de-
mais hipóteses de sigilo que possuam legislação própria, no canto su-
perior esquerdo, acima do Código de Classificação, com o respectivo
grau de sigilo em todas as páginas.

IX. Se o documento exigir, pela sua natureza, celeridade e prioridade
de encaminhamento na sua tramitação, deve-se inserir carimbo de
classificação de precedência (URGENTE ou URGENTÍSSIMO) abaixo
da Classificação de Sigilo. Os documentos com classificação de pre-
cedência devem ter prioridade na tramitação.

X. Se o documento possuir anexos, indicar o nome da(s) tipologia(s)
documental(is) anexada(s) e a quantidade de folhas entre parênteses.

XI. O endereço do órgão remetente deve ser inserido no rodapé, que
aparecerá somente na primeira página. Deve conter o nome do órgão
por extenso, o endereço completo, e ao menos um telefone de con-
tato. O rodapé deve ser inserido somente em documentos de comu-
nicação entre órgãos da Administração Pública ou entidades priva-
das.

XII. A numeração de folhas deve constar em todos os documentos no
canto inferior direito, indicando o número da folha e o número total de
folhas.

Exemplo: Um documento contendo 5 folhas deve receber em cada
uma a indicação: folha 1 de 5, folha 2 de 5, folha 3 de 5, folha 4 de
5, folha 5 de 5.

XIII. O tamanho e a fonte da letra dos documentos devem seguir o
padrão Times New Roman, tamanho 12, o espaçamento entre linhas
de 1,5cm e com espaçamento de parágrafo de 1,25 cm.

XIV. Todos os documentos devem ser assinados pela autoridade que
o exarou.

3. FUNDAMENTOS LEGAIS

O servidor público está submetido às leis, estatutos e outros diplomas
legais que exigem correção e lisura em seus atos.

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu
artigo 37, dispõe que “a administração pública direta e indireta de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalida-
de, moralidade, publicidade e eficiência.” Além destes, há princípios
fundamentais que devem nortear a elaboração dos atos e comunica-
ções oficiais, a fim de atender à disposição constitucional, bem como
outras normas que tratam da matéria, como as abaixo elencadas:

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

Constituição do Estado do Rio de Janeiro de 1989.

Decreto-Lei nº 220, de 18 de julho de 1975 e atualizações poste-
riores vigentes.

Dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Poder
Executivo do Estado do Rio de Janeiro.

Decreto Estadual nº 2.479, de 08 de março de 1979.

Aprova o Regulamento do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do
Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro.

Decreto Estadual nº 31.896, de 20 de setembro de 2002.

Estabelece as normas dos processos administrativos no âmbito da
Administração Pública Estadual.

Lei Estadual nº 5.427, de 01 de abril de 2009.

Estabelece normas sobre atos e processos administrativos no âmbito
do Estado do Rio de Janeiro e dá outras providências.

Decreto Estadual nº 42.352, de 15 de março de 2010.

Regulamenta a Lei Estadual nº 5.427, de 01 de abril de 2009, no que
dispõe sobre a informatização de documentos e processos adminis-
trativos na Administração Pública Estadual e dá outras providências.

Decreto Estadual nº 43.871, de 08 de outubro de 2012.

Dispõe sobre a criação do Sistema de Arquivos do Estado do Rio de
Janeiro - SIARQ - e dá outras providências.

Decreto Estadual n° 43.897, de 16 de outubro de 2012.

Aprova o Manual de Gestão de Protocolo no âmbito do Poder Exe-
cutivo Estadual e determina outras providências.

Decreto Estadual n º 44.012, de 02 de janeiro de 2013.

Aprova o Manual de Gestão de Documentos e institui a padronização
do procedimento para atendimento à lei de acesso a informação e dá
outras providências.

Decreto Estadual n° 44.414, de 27 de setembro de 2013.

Dá nova redação ao Decreto Estadual nº 43.897, de 16 de outubro de
2012, que aprova o Manual de Gestão de Protocolo no âmbito do Po-
der Executivo Estadual e determina outras providências.

Portaria APERJ nº 08, de 15 de abril de 2013.

Dispõe sobre a obrigatoriedade da utilização do Manual de Gestão de
Protocolo pelos órgãos e entidades da Administração Pública direta e
indireta.

4. ATO ADMINISTRATIVO

Na Administração Pública brasileira, um ato administrativo é um do-
cumento juridicamente válido que concretiza o exercício da função ad-
ministrativa do Estado.

Segundo Hely Lopes Meyrelles (2014), "o ato administrativo é toda
manifestação unilateral de vontade da Administração Pública que,
agindo nessa qualidade, tenha por fim imediato adquirir, resguardar,
transferir, modificar, extinguir e declarar direitos, ou impor obrigações
aos seus administrados ou a si própria”.

4.1 Classificação dos Atos Administrativos

Os atos administrativos podem ser classificados quanto ao seu regra-
mento, ao destinatário, ao alcance, ao objeto, à formação, à estrutura,
à manifestação de vontade, aos efeitos, ao conteúdo, à situação ju-
rídica que criam, à eficácia, à exequibilidade, à retratabilidade, ao mo-
do de execução, à natureza da atividade e à função de vontade ad-
ministrativa.

4.2 Espécies do Ato Administrativo

Atos normativos: são aqueles que contêm um comando geral do
Executivo visando ao cumprimento de uma lei. Podem apresentar-se
com a característica de generalidade e abstração (decreto geral que
regulamenta uma lei), ou individualidade e concreção (decreto de no-
meação de um servidor). Exemplos: regulamento, decreto, regimento
e resolução.

Atos ordinatórios: são manifestações internas da Administração Pú-
blica decorrentes do poder hierárquico, disciplinando o funcionamento
de órgãos e a conduta de agentes públicos. Podem ser expedidos por
chefes de serviços aos seus subordinados; logo, não obrigam aos
particulares. Exemplos: instruções, portarias e ordens de serviço.

Atos negociais: são todos aqueles que contêm uma declaração de
vontade da Administração Pública, aptos a concretizar determinado
negócio jurídico ou a deferir certa faculdade ao particular, nas con-
dições impostas ou consentidas pelo Poder Público. Exemplos: licen-
ça, autorização e permissão.

Atos enunciativos: são todos aqueles em que a Administração Pú-
blica se limita a certificar ou a atestar um fato, ou a emitir uma opi-
nião sobre determinado assunto, constante de registros, processos e
arquivos públicos, sendo sempre, por isso, vinculados quanto ao mo-
tivo e ao conteúdo. Exemplos: certidões, atestados e pareceres.

Atos punitivos: são aqueles que contêm uma sanção imposta pela
lei e aplicada pela Administração Pública, visando a punir as infrações
administrativas e as condutas irregulares de servidores ou de parti-
culares perante a Administração Pública. Exemplos: multa administra-
tiva e interdição administrativa.
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ESPÉCIES DOCUMENTAIS PADRONIZADAS

1. APOSTILA

1.1 CONCEITO - Aditamento a ato enunciativo ou declaratório de uma
situação anterior criada por lei. É utilizado nos casos de retificação e
atualização de dados funcionais, averbando assuntos de ordem pes-
soal (nomeação, promoção, ascensão, recondução, remoção, reinte-
gração, dispensa, disponibilidade, demissão, aposentadoria, readapta-
ção e aproveitamento). Ao apostilar título, a Administração Pública
não cria direito, pois apenas reconhece a existência de um direito
criado por norma legal.

1.2 PARTES COMPONENTES
Título (a palavra APOSTILA) em letras maiúsculas, em negrito, cen-

tralizado;
Subtítulo (a palavra ATO) seguido da data e dados da publicação em

Diário Oficial do Ato, em negrito, centralizado;
Texto paragrafado, explicitando a quem se refere, com indicação do

processo;
Local e data, por extenso, à esquerda;
Assinatura, nome, cargo e ID funcional da autoridade com compe-

tência legal ou delegada que subscreve a apostila, centralizados; e

Na elaboração final do tipo documental, devem ser incluídos o código
de classificação, a classificação de sigilo e a classificação de prece-
dência, quando aplicáveis na estrutura do documento, seguindo as
orientações dispostas na seção 2.5 (VII, VIII e IX) deste Manual.
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2. ATA

2.1 CONCEITO - É o documento de valor jurídico que consiste no
resumo fiel dos atos, fatos, ocorrências e decisões de sessões, reu-
niões ou assembleias, realizadas por comissões, conselhos, congre-
gações ou outras entidades semelhantes, de acordo com uma pauta
ou ordem do dia previamente divulgada. É geralmente lavrada em li-
vro próprio, autenticada, com as páginas rubricadas pela mesma au-
toridade que redige os termos de abertura e de encerramento.

O texto apresenta-se seguidamente, sem parágrafos, ocupando cada
linha inteira, sem espaços em branco ou rasuras, para evitar fraudes.
A fim de ressalvar os erros, durante a redação, usar-se-á a palavra
"digo"; se for constatado erro ou omissão, depois de escrito o texto,
usar-se-á a expressão "em tempo". Quem redige a ata é o secretário
(efetivo do órgão, ou designado ad hoc para a reunião). A ata vai
assinada por todos os presentes, ou somente pelo presidente e pelo
secretário, quando houver registro específico de frequência.

2.2 OBSERVAÇÕES - Com o advento do computador, as atas têm
sido elaboradas e digitadas, para posterior encadernação em livros de
ata. Se isto ocorrer, deve ser indicado nos termos de abertura e fe-
chamento, rubricando-se as páginas e mantendo-se os mesmos cui-
dados referentes às atas manuscritas. Dispensam-se as correções do
texto, como indicado anteriormente.

No caso de se identificar, posteriormente, algum erro ou imprecisão
numa ata, faz-se a "ressalva", apresentando nova redação para o tre-
cho. Assim, submetida novamente à aprovação do plenário, ficará
consagrada. O novo texto será exarado na ata do dia em que foi
aprovado, mencionando-se a ata e o trecho original.

2.3 PARTES COMPONENTES:
Cabeçalho (a palavra ATA) em letras maiúsculas, seguida do número

(ordinal) da sessão, reunião ou assembleia e o nome do órgão que a
subscreve, em negrito, à esquerda;
Texto sem delimitação de parágrafos, que se inicia pela enunciação

da data, horário e local de realização da reunião, por extenso, objeto
da lavratura da ata, nome e sobrenome das pessoas presentes, com
respectivas qualificações e a quem representa; declarações do presi-
dente e secretário; assuntos tratados (ordem do dia);
Fecho, “nada mais havendo a tratar... Eu... Secretário Geral, lavrei a

presente ata”, seguido da assinatura de presidente e secretário, e dos
presentes, se for o caso, centralizados; e
Na elaboração final do tipo documental, devem ser incluídos o código

de classificação, a classificação de sigilo e a classificação de prece-
dência, quando aplicáveis na estrutura do documento, seguindo as
orientações dispostas na seção 2.5 (VII, VIII e IX) deste Manual.
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3. ATESTADO

3.1 CONCEITO - Documento firmado por servidor público em razão
do cargo que ocupa ou função que exerce, a favor de uma pessoa
física ou jurídica, declarando um fato existente do qual tem conhe-
cimento, e sobre o qual dá fé.

3.2 PARTES COMPONENTES:
Título (a palavra ATESTADO) em letras maiúsculas, em negrito, cen-

tralizado;

Texto constante de um parágrafo, indicando a quem se refere, o nú-
mero de matrícula e a lotação, caso seja servidor, e a matéria do
atestado;

Local e data, por extenso, à esquerda;

Assinatura, nome, cargo e ID funcional da autoridade com compe-
tência legal ou delegada que expede o atestado, centralizados; e

Na elaboração final do tipo documental, devem ser incluídos o código
de classificação, a classificação de sigilo e a classificação de prece-
dência, quando aplicáveis na estrutura do documento, seguindo as
orientações dispostas na seção 2.5 (VII, VIII e IX) deste Manual.
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4. ATO

4.1 CONCEITO - Ação dispositiva interna do Estado, emanada de au-
toridade legal ou delegada, feita, em geral, para designar provimento,
vacância de cargos e funções gratificadas, alteração de vencimentos
etc.

OBSERVAÇÃO - Os atos destinados a ações referentes a pessoal
não deverão ser numerados.

4.2 PARTES COMPONENTES:
Título (a palavra ATO) em letras maiúsculas, seguido do número e

data por extenso, em negrito, centralizados;
Titulação, com qualificação/cargo do emitente (sem o seu nome), em

letras maiúsculas e em negrito, seguido da referência dos dispositivos
constitucionais, legais ou regulamentares que alicerçam a expedição
do ato, seja ao processo ou a outro documento que lhe deu origem;
Texto, contendo o assunto do ato, nomes e qualificação dos interes-

sados;
Local e data, por extenso, à esquerda;
Assinatura, nome, cargo e ID funcional da autoridade com compe-

tência legal ou delegada que expede o ato, centralizados; e
Na elaboração final do tipo documental, devem ser incluídos o código

de classificação, a classificação de sigilo e a classificação de prece-
dência, quando aplicáveis na estrutura do documento, seguindo as
orientações dispostas na seção 2.5 (VII, VIII e IX) deste Manual.
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5. CARTA

5.1 CONCEITO - Forma de comunicação externa dirigida a pessoa fí-
sica ou jurídica estranha à Administração Pública, utilizada para fazer
solicitações, convites, externar agradecimentos ou transmitir informa-
ções.

5.2 PARTES COMPONENTES:
Local e data, por extenso, à direita;
Na linha seguinte, endereçamento alinhado à esquerda, contendo no-

me do destinatário, precedido da forma de tratamento e o endereço;
Vocativo, a palavra Senhor(a), seguida do cargo do destinatário e de

vírgula;
Texto paragrafado, com a exposição do(s) assunto(s) e o objetivo da

carta;
Fecho de cortesia, seguido de advérbio adequado: "Cordialmente",

"Atenciosamente", ou "Respeitosamente";

Assinatura, nome, cargo e ID funcional da autoridade com compe-
tência legal ou delegada emitente da carta, centralizados;

Rodapé, centralizado; e

Na elaboração final do tipo documental, devem ser incluídos o código
de classificação, a classificação de sigilo e a classificação de prece-
dência, quando aplicáveis na estrutura do documento, seguindo as
orientações dispostas na seção 2.5 (VII, VIII e IX) deste Manual.
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Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro
Praia de Botafogo, nº 480 - Botafogo Rio de Janeiro - RJ - CEP.:

22.250-040 - Tel/fax: (21) 2332-1444

6. CERTIDÃO

6.1 CONCEITO - Declaração feita por escrito, objetivando comprovar
ato ou assentamento constante de processo, livro ou documento que
se encontre em repartições públicas. Podem ser de inteiro teor -
transcrição integral, também chamada traslado - ou resumidas, desde
que exprimam fielmente o conteúdo do original.

6.2 OBSERVAÇÃO - Certidões autenticadas têm o mesmo valor pro-
batório do original e o seu fornecimento, gratuito por parte da repar-
tição pública, é obrigação constitucional (Constituição Federal de
1988, art. 5º, XXXIV, "b").

6.3 PARTES COMPONENTES:
Título (a palavra CERTIDÃO) em letras maiúsculas, em negrito, se-

guido de numeração, centralizado;
Texto constante de um parágrafo, com o teor da certidão;
Local e data, por extenso, em sequência ao texto, à esquerda;
Termo “Confere” à esquerda, seguido na próxima linha da assinatura

do digitador da certidão , com nome, cargo e ID funcional, centrali-
zados;
Termo “Visto” à esquerda, seguido na próxima linha da assinatura da

chefia maior, com nome, cargo e ID funcional, centralizados;
Na elaboração final do tipo documental, devem ser incluídos o código

de classificação, a classificação de sigilo e a classificação de prece-
dência, quando aplicáveis na estrutura do documento, seguindo as
orientações dispostas na seção 2.5 (VII, VIII e IX) deste Manual.
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7. CORRESPONDÊNCIA INTERNA

7.1 CONCEITO - É o instrumento de comunicação para assuntos in-
ternos, entre chefias de unidades administrativas de um mesmo ór-
gão. É o veículo de mensagens rotineiras, objetivas e simples, que
não venham a criar, alterar ou suprimir direitos e obrigações, nem tra-
tar de assuntos de ordem pessoal.

7.2 OBSERVAÇÃO - A Correspondência Interna (CI) substitui o me-
morando, cuja nomenclatura não deve ser mais utilizada.

7.3 PARTES COMPONENTES:
Título (abreviado - CI - com a sigla da unidade administrativa emi-

tente e o número do documento), em letras maiúsculas, à esquerda;
Data, por extenso, na mesma linha do título, à direita;
Destinatário, precedido de "Para:", à esquerda;
Remetente, precedido de "De:", à esquerda;
"Assunto:", expresso sinteticamente, à esquerda;
Texto, paragrafado, explanando o assunto da CI;
Fecho de cortesia, com o advérbio "Atenciosamente", à esquerda;
Assinatura, nome, cargo e ID funcional da autoridade com compe-

tência legal ou delegada que subscreve a CI, centralizados; e
Na elaboração final do tipo documental, devem ser incluídos o código

de classificação, a classificação de sigilo e a classificação de prece-
dência, quando aplicáveis na estrutura do documento, seguindo as
orientações dispostas na seção 2.5 (VII, VIII e IX) deste Manual.
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8. DECRETO

8.1 CONCEITO - Ato administrativo com força obrigatória, destinado a
assegurar ou promover a ordem política, social, jurídica ou adminis-
trativa, prover situações gerais e individuais, previstas de modo ex-
presso, explícito ou implícito pela legislação. É da competência exclu-
siva do chefe do Executivo.
O Decreto pode ser:
regulamentar, visando a explicar a lei e a facilitar a sua execução;
individual ou coletivo, relacionando-se a situações funcionais

8.2 OBSERVAÇÃO - Os decretos destinados a ações referentes a
pessoal não deverão ser numerados e nem deverão conter ementa.

8.3 PARTES COMPONENTES:
Título (a palavra DECRETO), número e data de expedição, por ex-

tenso, em letras maiúsculas, em negrito, centralizado;
Ementa da matéria do decreto, em letras maiúsculas, justificado à

direita;
Indicação da autoridade (Chefe do Poder Executivo), em letras

maiúsculas, em negrito, seguido da referência dos dispositivos cons-
titucionais, legais ou regulamentares que alicerçam a expedição do
ato, seja ao processo ou a outro documento que lhe deu origem;
A palavra CONSIDERANDO em letras maiúsculas e em negrito, se-

guida de dois pontos à esquerda. Abaixo dela, as considerações dis-
criminadas, com a justificativa da medida adotada;
A palavra DECRETA, em letras maiúsculas e em negrito, à esquerda,

seguida de dois pontos.
Texto: exposição do conteúdo do decreto, constituído de tantos ar-

tigos quantos forem necessários, todos numerados. Os artigos podem
se desdobrar em parágrafos ou em incisos, os parágrafos em incisos,
os incisos em alíneas, e as alíneas em itens. A expressão "Parágrafo
único" deve ser grafada por extenso.
Encerramento
Cláusula de vigência;
Cláusula revogatória;
Local e data, por extenso, à esquerda;
Assinatura do Chefe do Poder Executivo, centralizada; e
Na elaboração final do tipo documental, devem ser incluídos o código

de classificação, a classificação de sigilo e a classificação de prece-
dência, quando aplicáveis na estrutura do documento, seguindo as
orientações dispostas na seção 2.5 (VII, VIII e IX) deste Manual.
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9. DELIBERAÇÃO

9.1 CONCEITO - Ato administrativo decisório sobre assunto submetido
ao estudo e à decisão, praticado por órgão colegiado.

9.2 PARTES COMPONENTES:
Título (a palavra DELIBERAÇÃO), com a sigla do órgão emitente,

número e data por extenso em letras maiúsculas, em negrito, centra-
lizado;
Ementa da matéria da deliberação, em letras maiúsculas, justificado

à direita;
Indicação da autoridade competente, em letras maiúsculas, em ne-

grito, seguido da referência dos dispositivos constitucionais, legais ou
regulamentares que alicerçam a expedição do ato, seja ao processo
ou a outro documento que lhe deu origem;
A palavra DELIBERA, alinhada à esquerda, em negrito, seguida de

dois pontos;
Texto, contendo exposição do conteúdo da deliberação, distribuído

em artigos, parágrafos, incisos e alíneas;
Local e data, por extenso, à esquerda;
Assinatura, nome,cargo e ID Funcional da autoridade com competên-

cia legal ou delegada que expede a deliberação, centralizados; e
Na elaboração final do tipo documental, devem ser incluídos o código

de classificação, a classificação de sigilo e a classificação de prece-
dência, quando aplicáveis na estrutura do documento, seguindo as
orientações dispostas na seção 2.5 (VII, VIII e IX) deste Manual.
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10. DESPACHO

10.1 CONCEITO - É espécie do gênero ato administrativo ordinatório
ou interlocutório. Encaminhamento com decisão proferida por autori-
dade administrativa em matéria que lhe é submetida à apreciação.
Pode ser informativo (ordinatório ou de mero expediente) ou decisó-
rio.

10.2 OBSERVAÇÕES - O Despacho não deve ser exarado na mesma
folha do original submetido à autoridade, e sim em folha separada,
para permitir o correto arquivamento dos autos.

10.3 PARTES COMPONENTES:
Setor ou nome do destinatário, seguido do órgão, precedido da pre-

posição adequada, à esquerda;
Texto que expressa o teor da decisão;
Local e data, por extenso, à esquerda;
Assinatura, nome, cargo e ID funcional da autoridade com compe-

tência legal ou delegada que exara o despacho, centralizados;
Rodapé, centralizado; e
Na elaboração final do tipo documental, devem ser incluídos o código

de classificação, a classificação de sigilo e a classificação de prece-
dência, quando aplicáveis na estrutura do documento, seguindo as
orientações dispostas na seção 2.5 (VII, VIII e IX) deste Manual.
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Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro
Praia de Botafogo, nº 480 - Botafogo Rio de Janeiro - RJ - CEP.:

22.250-040 - Tel/fax: (21) 2332-1444
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Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro
Praia de Botafogo, nº 480 - Botafogo Rio de Janeiro - RJ - CEP.:

22.250-040 - Tel/fax: (21) 2332-1444

11. EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

11.1 CONCEITO - É integrante da estrutura da correspondência oficial
endereçada ao Governador por titular de Secretaria de Estado ou ór-
gão equivalente, propondo e justificando a necessidade de algum ato,
propondo alguma medida, submetendo à sua consideração projeto de
ato normativo, informando-o de determinado assunto. Comporta as
considerações preliminares e doutrinárias que justificam a medida so-
licitada.

11.2 OBSERVAÇÃO - A Exposição de Motivos que submeta à con-
sideração do Governador do Estado a sugestão de medidas a serem
adotadas ou que apresente projeto de ato normativo, deve, obrigato-
riamente, apontar o problema, o porquê da medida e o ato normativo
que deve ser editado para a solução do problema. Deve ainda trazer
em anexo os documentos ou informações necessários ao esclareci-
mento das questões.

11.3 PARTES COMPONENTES:
Título abreviado - EM - seguido da sigla do órgão expedidor e sua

esfera administrativa, número do documento, à esquerda;
Local e data, por extenso, à direita, na mesma linha do Título;
Vocativo, a palavra Senhor(a) e o cargo da autoridade a quem se

destina o documento, seguido de vírgula;
Texto, composto de:
introdução, onde se esclarece o problema que está exigindo a ado-

ção da medida ou ato normativo proposto;
desenvolvimento, onde se esclarecem as razões de ser da medida

ou do ato normativo oportuno para o problema exposto, e eventuais
alternativas existentes para equacioná-lo;
conclusão, para efeito de ênfase da validade da medida para solu-

cionar o problema exposto.
Fecho de cortesia, com o advérbio "Respeitosamente";
Assinatura, nome, cargo e ID funcional da autoridade com compe-

tência legal ou delegada, centralizados;
Rodapé, centralizado; e
Na elaboração final do tipo documental, devem ser incluídos o código

de classificação, a classificação de sigilo e a classificação de prece-
dência, quando aplicáveis na estrutura do documento, seguindo as
orientações dispostas na seção 2.5 (VII, VIII e IX) deste Manual.
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Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Av. Erasmo Braga, nº118 - Centro

Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20.020-000 - Tel: (21) 2332-7059

12. INSTRUÇÃO NORMATIVA

12.1 CONCEITO - Ato assinado por titular de órgão responsável por
atividades sistêmicas, visando a orientar órgãos setoriais e seccionais,
a fim de facilitar a tramitação de expedientes relacionados com o sis-
tema e que estejam com instrução e resolução sob responsabilidade
desse órgão. Trata, também, da execução de leis, decretos e regu-
lamentos.

12.2 PARTES COMPONENTES:
Título (a expressão INSTRUÇÃO NORMATIVA), sigla do órgão ex-

pedidor, seguidos de número e data, em letras maiúsculas, em negrito
e centralizado;

Ementa da matéria da Instrução Normativa, em letras maiúsculas,
justificado à direita;
Autoria, em letras maiúsculas e em negrito, fundamento legal, segui-

da de vírgula e do conectivo "e";
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A palavra CONSIDERANDO em letras maiúsculas e em negrito, se-
guida de dois pontos à esquerda. Abaixo dela, as considerações dis-
criminadas, com a justificativa da medida adotada;
A palavra RESOLVE, em letras maiúsculas e em negrito, alinhada à

esquerda e seguida de dois pontos;
Texto, com a exposição do conteúdo da Instrução Normativa, cons-

tituído de tantos artigos quantos forem necessários, todos numerados.
Os artigos podem conter parágrafos, itens e alíneas. A expressão
"Parágrafo Único" deve ser grafado por extenso;
Local e data, por extenso, à esquerda;
Assinatura, nome, cargo e ID funcional da autoridade com compe-

tência legal ou delegada que expede a Instrução, centralizados; e
Na elaboração final do tipo documental, devem ser incluídos o código

de classificação, a classificação de sigilo e a classificação de prece-
dência, quando aplicáveis na estrutura do documento, seguindo as
orientações dispostas na seção 2.5 (VII, VIII e IX) deste Manual.
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13. LEI

13.1 CONCEITO - É a ordem ou regra imposta à obediência de to-
dos, pela autoridade competente.

13.2 OBSERVAÇÃO - O processo de formação da Lei, previsto no
art.112 e seguintes da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, é
deflagrado pelo Projeto de Lei.

13.3 PARTES COMPONENTES:
Título (a palavra LEI), número e data, por extenso, em letras maiús-

culas, em negrito, centralizados;
Ementa da matéria da lei, em letras maiúsculas e justificada à di-

reita;
Autoria e enunciação da autoridade, em letras maiúsculas, em negrito

e à esquerda, sancionando a lei;
Texto constituído de tantos artigos quantos forem necessários, todos

numerados. Os artigos podem conter parágrafos, incisos e alíneas. A
expressão "Parágrafo Único" deve ser grafada por extenso;
Local e data, por extenso, à esquerda;
Assinatura do Chefe de Governo, centralizada; e
Na elaboração final do tipo documental, devem ser incluídos o código

de classificação, a classificação de sigilo e a classificação de prece-
dência, quando aplicáveis na estrutura do documento, seguindo as
orientações dispostas na seção 2.5 (VII, VIII e IX) deste Manual.

14. LEI COMPLEMENTAR

14.1 CONCEITO - É espécie normativa complementar, cujo âmbito
material é predeterminado pela Constituição Federal de 1988 e obser-
va, para sua aprovação, o voto da maioria absoluta dos membros
componentes da Casa Legislativa.

14.2 PARTES COMPONENTES:
Título (a palavra LEI COMPLEMENTAR), número e data, por exten-

so, em letras maiúsculas, em negrito, centralizados;
Ementa da matéria da lei, em letras maiúsculas, justificada à direita;
Autoria e enunciação da autoridade, em letras maiúsculas, em negrito

e à esquerda, sancionando a lei;
Texto constituído de tantos artigos quantos forem necessários, todos

numerados. Os artigos podem conter parágrafos, incisos e alíneas. A
expressão "Parágrafo Único" deve ser grafada por extenso;
Local e data, por extenso, à esquerda;
Assinatura do Chefe de Governo, centralizada; e
Na elaboração final do tipo documental, devem ser incluídos o código

de classificação, a classificação de sigilo e a classificação de prece-
dência, quando aplicáveis na estrutura do documento, seguindo as
orientações dispostas na seção 2.5 (VII, VIII e IX) deste Manual.
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15. MENSAGEM

15.1 CONCEITO - Ato escrito e solene com o qual o Governador do
Estado se dirige à Assembleia Legislativa, por ocasião da abertura
dos trabalhos legislativos, para expor o Plano de Governo, encami-
nhar Projetos de Lei, ou apresentar razões de veto a projetos apro-
vados e submetidos à sua sanção.

15.2 PARTES COMPONENTES:
Título (a palavra MENSAGEM), seguido da numeração e data, por

extenso, da expedição, em letras maiúsculas, em negrito, à esquer-
da;
Vocativo e cargo da(s) autoridade(s) destinatária(s), em negrito, se-

guidos de vírgula, à esquerda;
Texto paragrafado, explicitando a matéria da mensagem;
Fecho de cortesia;
Assinatura do Chefe do Governo, centralizada, sem digitar o nome e

o cargo;
Na elaboração final do tipo documental, devem ser incluídos o código

de classificação, a classificação de sigilo e a classificação de prece-
dência, quando aplicáveis na estrutura do documento, seguindo as
orientações dispostas na seção 2.5 (VII, VIII e IX) deste Manual.
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16. OFÍCIO

16.1 CONCEITO - Correspondência por meio da qual se mantém in-
tercâmbio de informações a respeito de assunto técnico ou adminis-
trativo entre órgãos e entidades da Administração Pública direta e in-
direta. São objeto de ofícios as comunicações realizadas entre dirigen-
tes de unidades administrativas do mesmo nível hierárquico, podendo
ser também dirigidos aos particulares.

16.2 PARTES COMPONENTES:
Título abreviado "Of.", acompanhado da sigla do órgão expedidor,

sua unidade administrativa, numeração e ano, à esquerda;
Local e data, por extenso, à direita, na mesma linha do título;
Endereçamento (alinhado à esquerda), contendo o nome do destina-

tário, precedido da forma de tratamento, cargo (se aplicável) e o en-
dereço;

Vocativo, a palavra Senhor(a), seguida do cargo (se aplicável) do
destinatário e de vírgula;
Texto paragrafado, com a exposição do(s) assunto(s) e o objetivo do

ofício;
Fecho de cortesia, expresso por advérbios: "Atenciosamente", "Cor-

dialmente" ou "Respeitosamente";
Assinatura, nome, cargo e ID funcional da autoridade com compe-

tência legal ou delegada do emitente do Ofício, centralizados;
Rodapé, centralizado; e
Na elaboração final do tipo documental, devem ser incluídos o código

de classificação, a classificação de sigilo e a classificação de prece-
dência, quando aplicáveis na estrutura do documento, seguindo as
orientações dispostas na seção 2.5 (VII, VIII e IX) deste Manual.
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Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro
Praia de Botafogo, nº 480 - Botafogo Rio de Janeiro - RJ - CEP.:

22.250-040 - Tel/fax: (21) 2332-1444
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Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro
Praia de Botafogo, nº 480 - Botafogo Rio de Janeiro - RJ - CEP.:

22.250-040 - Tel/fax: (21) 2332-1444

17. OFÍCIO CIRCULAR

17.1 CONCEITO - Variante do ofício dirigida concomitantemente a di-
versos órgãos e entidades da Administração Pública direta e indireta,
contendo o mesmo texto.

17.2 PARTES COMPONENTES:
Título (a palavra OFÍCIO CIRCULAR), em letras maiúsculas, sigla do

órgão que o expede e número, à esquerda;
Local e data, por extenso, à direita, na mesma linha do título;
Destinatário, após o termo "Para:" (com inicial maiúscula);
"Assunto:", expressado sinteticamente;
Texto paragrafado, contendo a exposição do(s) assunto(s) e o ob-

jetivo do ofício circular;
Fecho de cortesia, seguido do advérbio "Atenciosamente";
Assinatura, nome, cargo e ID funcional da autoridade com compe-

tência legal ou delegada que subscreve o ofício circular, centraliza-
dos;
Rodapé, centralizado; e
Na elaboração final do tipo documental, devem ser incluídos o código

de classificação, a classificação de sigilo e a classificação de prece-
dência, quando aplicáveis na estrutura do documento, seguindo as
orientações dispostas na seção 2.5 (VII, VIII e IX) deste Manual.
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Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro
Praia de Botafogo, nº 480 - Botafogo Rio de Janeiro - RJ - CEP.:

22.250-040 - Tel/fax: (21) 2332-1444
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18. ORDEM DE SERVIÇO

18.1 CONCEITO - Instrumento pelo qual se determina ou regula pro-
cedimentos para a execução de serviços, fixa comandos de trabalho,
imposições de cunho administrativo específicas e relativas a pessoal.

18.2 PARTES COMPONENTES:
Título (a expressão ORDEM DE SERVIÇO), centralizado, seguido da

sigla do órgão emitente, do número do documento e da data, por ex-
tenso, em letras maiúsculas, em negrito;
Ementa, contendo o resumo do assunto, obrigatório nos atos norma-

tivos, e, se for o caso, citação dos dispositivos ou atos alterados ou
revogados, em letras maiúsculas, justificada à direita;
Denominação da autoridade expedidora, em letras maiúsculas e em

negrito, a fundamentação legal e a matéria em pauta, seguido de vír-
gula;
A palavra RESOLVE, em letras maiúsculas e em negrito, seguida de

dois pontos, à esquerda da página;
Texto, com a explicitação da matéria desdobrada em artigos, pará-

grafos, incisos e alíneas, conforme o caso;
Local e data, por extenso, à esquerda;
Assinatura, nome,cargo e ID funcional da autoridade com competên-

cia legal ou delegada que expede a Ordem de serviço, centralizados;
e
Na elaboração final do tipo documental, devem ser incluídos o código

de classificação, a classificação de sigilo e a classificação de prece-
dência, quando aplicáveis na estrutura do documento, seguindo as
orientações dispostas na seção 2.5 (VII, VIII e IX) deste Manual.
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19. PARECER

19.1 CONCEITO - Pronunciamento de órgãos técnicos, colegiados, ju-
rídicos e especializados sobre assuntos submetidos à sua considera-
ção. Emite um juízo, indica a solução, ou razões e fundamentos ne-
cessários à decisão a ser tomada pela autoridade competente. Pode
ser enunciativo, opinativo ou normativo. Em se tratando de parecer
emitido por colegiado, este somente surtirá efeitos se aprovado pelo
plenário, caso em que deve ser explicitado no documento.

19.2 PARTES COMPONENTES:
Destinatário em letras maiúsculas, em negrito, à esquerda;
A palavra PARECER, seguido de numeração, sigla do órgão em le-

tras maiúsculas e ano, à esquerda;
Número do processo;
Ementa da matéria do parecer, contendo um resumo do assunto, em

letras maiúscula, justificada à direita;
Texto paragrafado, abrangendo introdução (histórico), esclarecimentos

(análise do fato), fundamento legal e conclusão;
Local e data, por extenso, à esquerda;
Assinatura, nome, cargo e ID funcional da autoridade com compe-

tência legal ou delegada que emite o parecer, centralizados;
Rodapé, centralizado; e
Na elaboração final do tipo documental, devem ser incluídos o código

de classificação, a classificação de sigilo e a classificação de prece-
dência, quando aplicáveis na estrutura do documento, seguindo as
orientações dispostas na seção 2.5 (VII, VIII e IX) deste Manual.
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Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro
Praia de Botafogo, nº 480 - Botafogo Rio de Janeiro - RJ - CEP.:

22.250-040 - Tel/fax: (21) 2332-1444

20. PAUTA DE REUNIÃO

20.1 CONCEITO - Relação dos assuntos a serem tratados em reu-
nião. Deve ser disponibilizada ao público com antecedência, quando
se tratar de assuntos de interesse de terceiros, para que estes pos-
sam se manifestar. Dela constarão, também, data, horário e endereço
onde se realizará a reunião, além do quorum necessário, se for o ca-
so.

20.2 PARTES COMPONENTES:
Título (a palavra PAUTA DE REUNIÃO) em letras maiúsculas, em ne-

grito, centralizado;
Data, local, objeto e participantes da reunião;
Texto, incluindo os assuntos abordados em reunião;
Local e data, por extenso, à esquerda;
Assinatura, nome, cargo e ID funcional da autoridade com compe-

tência legal ou delegada que elabora a pauta, centralizados; e
Na elaboração final do tipo documental, devem ser incluídos o código

de classificação, a classificação de sigilo e a classificação de prece-
dência, quando aplicáveis na estrutura do documento, seguindo as
orientações dispostas na seção 2.5 (VII, VIII e IX) deste Manual.
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21. PORTARIA

21.1 CONCEITO - Ato por meio do qual o titular do órgão determina
providências de caráter administrativo, visando a estabelecer normas
referentes à organização, à ordem disciplinar e ao funcionamento de
serviço ou procedimentos para o(s) órgão(s) e entidade(s) da Admi-
nistração Pública, bem como para nortear o cumprimento de dispo-
sitivos legais e disciplinares.

21.2 PARTES COMPONENTES:
Título (a palavra PORTARIA), centralizado, seguido da sigla do ór-

gão, numeração e data, por extenso, em letras maiúsculas, em ne-
grito;
Ementa da matéria, em letras maiúsculas, justificada à direita;
Denominação completa da autoridade que expede o documento, em

letras maiúsculas e em negrito, seguida da fundamentação legal;
A palavra CONSIDERANDO em letras maiúsculas e em negrito, se-

guida de dois pontos à esquerda. Abaixo dela, as considerações dis-
criminadas, com a justificativa da medida adotada;
A palavra RESOLVE, em maiúsculas e em negrito, acompanhada de

dois pontos, à esquerda;
Texto, subdividido em artigos, parágrafos, incisos e alíneas, explici-

tando a matéria da portaria;
Local e data, por extenso, à esquerda;
Assinatura, nome, cargo e ID funcional da autoridade com compe-

tência legal ou delegada que emite a portaria, centralizados; e
Na elaboração final do tipo documental, devem ser incluídos o código

de classificação, a classificação de sigilo e a classificação de prece-
dência, quando aplicáveis na estrutura do documento, seguindo as
orientações dispostas na seção 2.5 (VII, VIII e IX) deste Manual.
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22. RELATO DE REUNIÃO

22.1 CONCEITO - É a forma simplificada do relato de fatos e deci-
sões de reuniões para assuntos rotineiros, de procedimento padroni-
zado.

22.2 PARTES COMPONENTES:
Título (a expressão RELATO DE REUNIÃO) em letras maiúsculas,

em negrito, centralizado;
O termo "Data:", à esquerda;
Horário explicitando o início e o término, à direita, na mesma linha

da data;
O termo "Local:", à esquerda;
O termo "Assunto:", exposto sinteticamente, em letras maiúsculas, à

esquerda;
Texto (com citação de OCORRÊNCIAS e DECISÕES, quando neces-

sário), com linguagem sucinta e clara;
Citação dos presentes;
Assinatura, nome e ID funcional do relator, centralizados; e
Na elaboração final do tipo documental, devem ser incluídos o código

de classificação, a classificação de sigilo e a classificação de prece-
dência, quando aplicáveis na estrutura do documento, seguindo as
orientações dispostas na seção 2.5 (VII, VIII e IX) deste Manual.

INSERIR IMAGEM 25

23. RELATÓRIO

23.1 CONCEITO - É o documento oficial no qual uma autoridade ou
servidor expõe fatos, atividades de serviço levadas a termo por fun-
cionário, no desempenho das funções do cargo que exerce, ou por
ordem de autoridade superior. É geralmente feito para expor: situa-
ções de serviço, eventos ocorridos em relação a planejamento, pres-
tação de contas ao término de um exercício etc.

23.2 PARTES COMPONENTES:
Título (a palavra RELATÓRIO) em letras maiúsculas, em negrito, cen-

tralizado;
Vocativo, a palavra Senhor(a), seguida do cargo do destinatário, e de

vírgula;
Texto paragrafado, composto de introdução, desenvolvimento e con-

clusão. Na introdução se enuncia o propósito do relatório; no desen-
volvimento - corpo do relatório - a exposição minudente dos fatos; e,
na conclusão, o resultado ou síntese do trabalho, bem como a reco-
mendação de providências cabíveis;
Local e data, por extenso, à esquerda;
Assinatura, nome, cargo ou função do signatário e ID funcional, cen-

tralizados;
Anexos, complementando o relatório, com material ilustrativo e/ou do-

cumental, quando houver; e
Na elaboração final do tipo documental, devem ser incluídos o código

de classificação, a classificação de sigilo e a classificação de prece-
dência, quando aplicáveis na estrutura do documento, seguindo as
orientações dispostas na seção 2.5 (VII, VIII e IX) deste Manual.
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24. REQUERIMENTO

24.1 CONCEITO - Documento pelo qual o interessado solicita ao Po-
der Público reconhecimento sobre algo a que se julga com direito, ou
concessão de algo que tenha amparo legal, para se defender de ato
que o prejudique.

24.2 PARTES COMPONENTES:
Vocativo, a palavra Senhor(a), precedida da forma de tratamento, o

título completo da autoridade a quem se destina, seguida de vírgula;
Nome do requerente (em maiúsculas), seguido dos dados de iden-

tificação: nacionalidade, estado civil, profissão ou cargo público e ou-
tras informações pertinentes ao pleito. Texto: “Requer...”, seguido da
exposição do pedido, de forma clara e objetiva, citando o fundamento
legal que autoriza a solicitação;

Fecho, parte que encerra o documento, usando-se, alinhada à es-
querda os termos:
"Nestes Termos", seguido na próxima linha de
"Pede Deferimento.";
Local e data, por extenso, à esquerda;
Assinatura do requerente, centralizada; e
Na elaboração final do tipo documental, devem ser incluídos o código

de classificação, a classificação de sigilo e a classificação de prece-
dência, quando aplicáveis na estrutura do documento, seguindo as
orientações dispostas na seção 2.5 (VII, VIII e IX) deste Manual.

OBSERVAÇÃO - O Requerimento pode ser padronizado em formu-
lário desde que todas as informações das partes componentes este-
jam dispostas no documento.

EXEMPLO

Senhor Diretor de Recursos Humanos,

MARCOS ALMEIDA, brasileiro, solteiro, agente administrativo, nível I,
ID0000000-0, lotado na Secretaria de Estado de Educação, com exer-
cício na Divisão de Administração e Finanças, requer a revisão de
seus proventos, por discordar do disposto em seu contracheque.

Nestes Termos,
Pede Deferimento.

Rio de Janeiro, 26 de abril de 2014.

José Oliveira

25. RESOLUÇÃO

25.1 CONCEITO - Ato assinado por Secretários de Estado e / ou ti-
tulares de órgãos diretamente subordinados ao Governador do Esta-
do, visando a instruir normas a serem observadas no âmbito da res-
pectiva área de atuação.

OBSERVAÇÃO: Denominar-se-á Resolução Conjunta quando o as-
sunto abranger área de competência de mais de um órgão e for as-
sinada por mais de um titular de órgão.

25.2 PARTES COMPONENTES:

Título (a palavra RESOLUÇÃO), centralizado, seguido da sigla do ór-
gão, numeração e data, em letras maiúsculas, em negrito;

Ementa, em letras maiúsculas, justificada à direita;

Denominação completa da autoridade, em maiúsculas, e em negrito,
seguida da fundamentação legal do ato e vírgula;

A palavra RESOLVE, em letras maiúsculas e em negrito, à esquer-
da;

Texto, dividido ou não em artigos, parágrafos, incisos e alíneas;

Local e data, por extenso, à esquerda;

Assinatura, nome, cargo da autoridade com competência legal ou de-
legada que subscreve a resolução e ID Funcional, centralizados; e

Na elaboração final do tipo documental, devem ser incluídos o código
de classificação, a classificação de sigilo e a classificação de prece-
dência, quando aplicáveis na estrutura do documento, seguindo as
orientações dispostas na seção 2.5 (VII, VIII e IX) deste Manual.
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APÊNDICE

ABREVIATURA DOS MESES

MÊS ABREVIATURA
janeiro jan.

fevereiro fev.
março mar.
abril abr.
maio mai.
junho jun.
julho jul.

agosto ago.

setembro set.
outubro out.

novembro nov.
dezembro dez.

SIGLAS DAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO

ESTADO SIGLA ESTADO SIGLA
Acre AC Paraíba PB

Alagoas AL Paraná PR
Amapá AP Piauí PI

Amazonas AM Pernambuco PE
Bahia BA Rio de Janeiro RJ
Ceará CE Rio Grande do

Norte
RN

Distrito Federal DF Rio Grande do
Sul

RS

Espírito Santo ES Rondônia RO
Goiás GO Roraima RR

Maranhão MA Santa Catarina SC
Mato Grosso MT São Paulo SP

Mato Grosso do
Sul

MS Sergipe SE

Minas Gerais MG Tocantins TO
Pará PA

ABREVIATURAS DE TÍTULOS, POSTOS E FORMAS DE TRATA-
MENTO

EXTENSO ABREVIATURA
Almirante Alm.
Arcebispo Arco.
Bacharel Bel.
Bachareis Béis.

Bispo Bpo.
Contra-Almirante C.-Alm.

Capitão Cap.
Cardeal Card.
Coronel Cel.

Comandante Com.
Comendador Com.

Cônego Con.
Conselheiro Cons.

Digno D.
Dom / Dona D.
Digníssimo DD.

Doutor / Doutores Dr. / Drs.
Doutora / Doutoras Drª. / Drªs.

Embaixador Emb.
Eminentíssimo Emmo

Engenheiro Engo.
Excelentíssimo Exmo.

General Gal. / Gen.
Ilustríssimo Ilmo.
Licenciado Ldo.

Major Maj.
Marechal Mar. / Mal.

Muito Digno M.D.
Médico Méd.

Meritíssimo MM.
Monsenhor Mons.

Nosso Senhor N.S.
Nossa Senhora N.Sa

Padre Pe.
Pároco Páro.

Presidente Pres.
Procurador Proc.

Professor / professores Prof. / Profs.
Professora / professoras Profa. / Profas.

Reverendo Rev. / Revdo.
Reverendíssimo Revmo.

Santo Padre S.P.

ABREVIATURAS DE TÍTULOS, POSTOS E FORMAS DE TRATA-
MENTO

EXTENSO ABREVIATURA
Senhor / Senhores Sr. / Srs.
Senhora / Senhoras Sra. / Sras.
Senhorita / Senhorita Srta. / Srtas.

Tenente Ten. ou Tte.

EXPRESSÕES DE TRATAMENTO E VOCATIVOS

FORMA ABREVIATURA
SINGULAR

PLURAL

VOCATIVO USADA PARA

Vossa Excelência ou Sua Exce-
lência

Não se usa Excelentíssimo Senhor
(respectivo cargo)

Presidente da República, Presidentes do Congresso Nacional e do Supremo
Tribunal Federal.

Vossa Excelência ou Sua Exce-
lência

V.Exa.(s)
S.Exa.(s)

Senhor (cargo respectivo) Vice-Presidente da República, Ministros de Estado, Secretário-Geral da Presi-
dência da República, Chefe do Estado Maior das Forças Armadas, Chefe do
Gabinete Militar da Presidência da República, Chefe do Gabinete Pessoal do

Presidente da República, Procurador Geral da República,

Governadores e Vice-Governadores de Estado, Chefes de Estado Maior das
Três Armas, Oficiais-Generais das Forças Armadas, Embaixadores, Secretários-
Executivos de Ministérios, Secretários de Estado dos Governos Estaduais, Pre-

feitos Municipais, Presidentes, Vice-Presidentes e Membros da

Câmara dos Deputados e do Senado Federal, Presidentes e Membros de Tri-
bunais, Presidentes e Membros das Assembleias Legislativas Estaduais, Presi-
dentes das Câmaras Municipais, Juízes, Desembargadores e Auditores da Jus-

tiça Militar.

Vossa Senhoria ou Sua Senhoria V.Sª.(s)
S.Sª.(s)

Senhor (cargo respectivo) Demais autoridades e particulares

Vossa Magnificência ou Sua
Magnificência

V.Maga.(s). S.Maga.(s) Magnífico Reitor Reitores de Universidades

Vossa Santidade ou Sua Santida-
de

V.S.
S.S.

Santíssimo Padre Papa

Vossa Eminência ou Sua Emi-
nência ou Vossa Eminência Re-
verendíssima ou Sua Eminência

Reverendíssima

V.Em.ª, V. Ema. ouV.Em.ªRev.ma, V. Ema. Revma.
/ V.Em.as, V. Emas. ouV.EmasRev.mas ou V.

Emas. Revmas.

Eminentíssimo Senhor Cardeal ou Eminentíssimo e
Reverendíssimo Senhor Cardeal

Cardeais

Vossa Excelência Reverendíssima
ou Sua Excelência Reverendíssi-

ma

V.Ex.ªRev.ma ou V. Exa. Revma. / V.Ex.as-
Rev.mas ou V. Exas. Revmas.

ExcelentíssimoReverendíssimo Arcebispos e Bispos

Vossa Reverendíssima ou Sua
Reverendíssima ou Vossa Senho-

ria Reverendíssima.

V.Revma.(s), S.Revma.(s) Reverendo (Cargo respectivo) Sacerdotes, clérigos e demais religiosos

Vossa Reverendíssima V. Rev.ma (s)ou V. Revma.(s) Reverendíssimo (Cargo respectivo) Monsenhores, Cônegos e superiores religiosos
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GLOSSÁRIO
A
ABONAR Justificar, condescender.
ABREVIAR Simplificar, resumir.
ACERVO Conjunto de bens que integram um patrimônio.
ADITAMENTO Acréscimo.
ADESÃO Assentimento; concordância, anuência.
ADIMPLENTE Aquele que cumpre no devido termo as obrigações
contratuais.
ADITIVO Acréscimo; prorrogação de validade; complemento.
ADULTERAR Falsificar; alterar; modificar; deformar.
AFERIR Ajustar ao padrão; conferir; comparar.
ALÇADA Limite da ação; autoridade ou influência de alguém, jurisdi-
ção; competência.
ALÍNEA Subdivisão de um artigo ou parágrafo de lei, decreto ou de
qualquer ato deliberativo-normativo, normalmente designada por letra.
ANTEPROJETO DE LEI Minuta de projeto de lei a ser submetida ao
Poder Legislativo.
APÊNDICE Parte anexa ou acrescentada a uma obra; acréscimo;
anexo.
APENSAR Ato de colocar processo junto ao outro, sem que forme
parte integrante do mesmo.
ARTIGO Unidade elementar das leis, decretos, regulamentos, regi-
mentos, rigorosamente numerada, que contém uma norma ou regra a
ser cumprida.
ASSENTAMENTO Averbação ou registro de ato público ou privado;
lançamento; anotação.
ATO CONSTITUCIONAL Conjunto de normas legais, fundamentais,
decretadas por governo e subsidiárias à Constituição do país.
ATO INSTITUCIONAL Conjunto de normas legais, fundamentais, tran-
sitórias, complementares à Constituição do país, visando a restabe-
lecer a ordem política, garantir a integridade dos poderes públicos e a
soberania nacional.
AUTARQUIA Serviço autônomo criado por lei, com personalidade ju-
rídica, patrimônio e receita próprios, para executar atividades típicas
da Administração Pública que requeiram, para seu melhor funciona-
mento, gestão administrativa e financeira descentralizada.
AUTENTICAÇÃO Confirmação; ratificação.
AUTORIDADE ADMINISTRATIVA Designa a pessoa que tem poder de
mando em um órgão público.
AUTOS Conjunto de documentos que constituem um processo.
AUTUAR Reunir, ordenar ou renumerar dos documentos de um pro-
cesso; indexar.
AVERBAR Ato ou efeito de anotar ou apostilar, em assento ou do-
cumento, qualquer fato que posteriormente o altere, modifique ou am-
plie.
C
CABEÇALHO Título de capítulo. Indicação do destinatário de ofício ou
carta.
CADUCAR Perder o direito, a validade ou o efeito jurídico.
CAPACIDADE Aptidão legal; habilidade; competência.
CAPÍTULO Divisão de lei, regulamento, livro ou discurso.
CAPUT Diz-se do começo ou da primeira parte de um artigo em texto
legal.
CARGO PÚBLICO Função instituída na organização do serviço públi-
co, com denominação própria, atribuições e responsabilidades espe-
cíficas e estipêndio correspondente, para ser provido e exercido por
um titular, na forma estabelecida em lei.
CARGO EM COMISSÃO Cargo que só admite provimento em caráter
provisório. Destina-se às funções de confiança dos superiores hierár-
quicos.
CLÁUSULA Disposição contida num contrato, título ou documento.
COMPETÊNCIA Faculdade legal para apreciar e julgar; qualidade de
quem é capaz de julgar.
COMPROBATÓRIO Que contém provas do que diz; que serve para
comprovar.
CONSIDERANDO Cada um dos fundamentos sucessivamente expos-
tos, justificando uma proposição.
CONSTITUIÇÃO Lei fundamental e suprema de um país, contendo
normas em relação à formação dos poderes públicos, a formas de go-
verno, aos direitos e deveres dos cidadãos. Carta Constitucional. Lei
Magna.
CÓPIA AUTENTICA Transcrição textual de ato escrito cuja exatidão é
devidamente certificada.CÓPIA IDÊNTICA Reprodução de documento;
fax símile.
D
DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA Ato pelo qual uma autoridade
transfere a subordinado poderes, incumbências e responsabilidades,
mediante ato próprio que indique com clareza e precisão a autoridade
delegante, delegada e o objeto da delegação.
DELIBERAÇÃO Resolução. Decisão aprovada por várias pessoas ou
pelo voto da maioria.DESFECHO Conclusão; remate; epílogo.
DISPOSIÇÕES GERAIS Normas ordinariamente estabelecidas em tí-
tulo ou capítulo final de texto legal, com o fim de esclarecê-lo ou
completá-lo.
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS Preceitos de duração temporária nu-
ma lei; destinados a reger certas relações jurídicas modificáveis ou de
efeito predeterminado.
DISPOSITIVO Que contém disposição, ordem, prescrição; regra; pre-
ceito; parte de lei; regulamento ou norma.
E
EMENDA CONSTITUCIONAL Modificação na Constituição.
EMENTA Parte do preâmbulo de lei, decreto, portaria ou parecer, que
sintetiza o contexto do ato, permitindo conhecimento prévio da maté-
ria.
EMPRESA PÚBLICA Entidade dotada de personalidade jurídica de di-
reito privado, com patrimônio próprio e capital exclusivo da União,
criada por lei para exportação de atividade econômica que o governo
seja levado a exercer, por força de contingência ou de conveniência

administrativa, podendo revestir-se de qualquer das formas admitidas
em direito.
EXECUTIVO O que é incumbido de dar execução às leis, de gover-
nar, de gerir negócios; administrador de empresas ou de órgão pú-
blico.
F

FAC SIMILE Reprodução exata, idêntica.
FORMULÁRIO Impresso padronizado de uso geral.
G
GABARITO Medida; padrão; modelo.
H
HOMOLOGAÇÃO Ato de ratificar, confirmar ou aprovar.
I
INFLIGIR Impor; aplicar pena.
INFRINGIR Violar lei.
INSTAURAR Começar; iniciar; instalar.
INSTITUIR Estabelecer; fundar; criar.
INSTRUÇÃO Explicação fornecida para determinado fim; despacho;
parecer; informação.
ITEM Subdivisão de um artigo ou parágrafo; inciso.
J
JUSTIFICATIVA Arrazoado; razões; explicação.
L
LAUDA Página de livro; impresso padronizado com espaço delimitado
para datilografia, utilizado para apresentação de originais.
LAYOUT Representação gráfica que propõe distribuição racional do
espaço físico.
LEGISLAÇÃO Conjunto de leis aprovadas e promulgadas.
LEGITIMIDADE Qualidade ou caráter do que é legítimo ou do que se
apoia na lei.
LICITAÇÃO Processo que regula as compras e a contratação de
obras e serviços na Administração Pública e compreende a concor-
rência, a tomada de preços e o convite.
LÍCITO Legítimo; justo; permitido; legal; regular.
M
MINUTA Rascunho; anteprojeto.
N
NORMALIZAR Regularizar; voltar ao normal; por em ordem.
NORMATIZAR Estabelecer normas para.
O
ORGANOGRAMA Gráfico representativo de uma organização, indican-
do as inter-relações de suas unidades constitutivas e o limite das atri-
buições de cada uma.
P
PADRONIZAÇÃO Estandardização; uniformização; estabelecimento de
modelo; de norma ou de padrão.
PÁGINA Uma das faces das folhas de um livro ou documento.
PARÁGRAFO Desdobramento de artigos num texto legal. Seção de
discurso ou de capítulo que forma sentido completo, e que usualmen-
te se inicia com a mudança de linha.
PAUTA Agenda; ordem do dia; lista; relação.
PRAXE Rotina, aquilo que se pratica habitualmente; uso constante;
hábito.
PREÂMBULO Exposição inicial que antecede o texto de lei ou decre-
to; prefácio.
PRECEDENTE Antecedente; anterior.
R
RATIFICAR Confirmar; reafirmar; endossar.
RESSALVA Nota destinada a corrigir erro ou omissão; errata.
RETIFICAR Corrigir; emendar.
REVOGAR Extinguir; invalidar; anular total ou parcialmente.
RUBRICA Firma ou assinatura abreviada. Título sob o qual se ins-
creve uma verba.
S
SINDICÂNCIA Conjunto de atos realizados com o fim de formar prova
sobre fato ou ocorrência.T
TEXTUAL Reproduzido fielmente; transcrito.
TRÂMITE Andamento regular pelas vias legais ou processuais apro-
priadas.
TRANSCREVER Reproduzir textualmente; trasladar.
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DECRETO Nº 44.971 DE 25 DE SETEMBRO DE 2014

TRANSFORMA, SEM AUMENTO DE DESPE-
SAS, O CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓ-
GICA E PROFISSIONALIZANTE - CETEP/
VASSOURAS EM ESCOLA TÉCNICA ESTA-
DUAL DE RESTAURO CARLOS FREDERICO
WERNECK LACERDA.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de
suas atribuições constitucionais e legais, tendo em vista o que consta
do Processo nº E-26/005/4595/2014,

DECRETA:

Art. 1º - Transforma, sem aumento de despesas, o Centro de Edu-
cação Tecnológica e Profissionalizante - CETEP/Vassouras, instituído
pelo Decreto nº 44.045, de 30 de janeiro de 2013, publicado no Diário
Oficial de 31 de janeiro de 2013, em Escola Técnica Estadual de
Restauro Carlos Frederico Werneck Lacerda, situada à Avenida Ma-
rechal Paulo Torres, nº 551 - Centro, no Município de Vassouras, Rio
de Janeiro.

Art. 2º - A Escola Técnica Estadual de Restauro Carlos Frederico
Werneck Lacerda funcionará com a estrutura da Fundação de Apoio à
Escola Técnica - FAETEC, segundo as disposições do Decreto nº
22.011, de 09 de fevereiro de 1996, do Decreto nº 23644-A, de 23 de
outubro de 1997, e do Decreto nº 26.059, de 14 de março de 2000.

Art.3°- Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, re-
vogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 25 de setembro de 2014

LUIZ FERNANDO DE SOUZA

Id: 1737909

DECRETO Nº 44.972 DE 25 DE SETEMBRO DE 2014

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR Á ÓRGÃOS
E ENTIDADES ESTADUAIS NO VALOR GLO-
BAL DE R$ 488.314.717,44, PARA REFORÇO
DE DOTAÇÕES CONSIGNADAS AO ORÇA-
MENTO EM VIGOR, E DÁ OUTRAS PROVI-
DÊNCIAS.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de
suas atribuições legais,

CONSIDERANDO:

- o art. 5º da Lei Estadual nº 6.668, de 13 de janeiro de 2014, que
estima a Receita e fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para
o exercício financeiro de 2014;

- o Decreto nº 44.567 de 16 de janeiro de 2014, que dispõe sobre a
programação orçamentária e financeira e estabelece normas para exe-
cução orçamentária do Poder Executivo para o exercício de 2014;

- e o que consta dos Processos nos E-01/004/112/2014,E-
01/004/113/2014 e E-09/1961/004/2011 ,
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar ao Orçamento Fiscal de Ór-
gãos e Entidades Estaduais, no valor global de R$ 488.314.717,44
(quatrocentos e oitenta e oito milhões trezentos e quatorze mil sete-
centos e dezessete reais e quarenta e quatro centavos), para reforço
de dotações orçamentárias, na forma do Anexo I.
Art. 2º - O crédito de que trata o artigo anterior será compensado na
forma do § 2º, itens 2 e 3 do art. 120 da Lei Estadual nº 287, de 04
de dezembro de 1979, na forma do Anexo I.

Art. 3º- Fica alterado o valor estabelecido no Decreto nº 44.567, de
16 de janeiro de 2014, na forma do Anexo II.

Art. 4º - Fica excepcionalizado, neste decreto, do § 2º do art. 6º do
Decreto nº 44.567 de 16 de janeiro de 2014, o Instituto de Terras e
Cartografia do Estado do Rio de Janeiro- ITERJ, constante do Anexo
I.

Art. 5º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 25 de setembro de 2014

LUIZ FERNANDO DE SOUZA
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I
CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO

VALOR SUPLEMENTADO
(R$)

VALOR COMPENSADO /
CANCELADO             (R$)

PROGRAMA DE TRABALHO NATUREZA DE DESPESA FR

CÓDIGOS
E
S
F

Secretaria de Estado de Obras

0701.06.181.0092.1632
Reestr Delegacias Legais e Órg Investigativos

F 4490.00
Aplicações Diretas

3.979.600,0011

0701.26.782.0422.5275
Implant e Melh da Infraestr Viária – Pró-Vias

F 4490.00
Aplicações Diretas

87.865.067,0011

Procuradoria Geral do Estado

0901.03.122.0002.2660
Pessoal e Encargos Sociais

F 3190.00
Aplicações Diretas

100.000,0000

0901.03.122.0002.2660
Pessoal e Encargos Sociais

F 3390.00
Aplicações Diretas

100.000,0000

Secretaria de Estado de Governo

1401.04.122.0002.2010
Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif

F 3390.00
Aplicações Diretas

150.000,0000
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