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1 . 	I n t r odu çã o   
Apresenta-se a 1ª edição do Manual de Redação do Poder Executivo do Estado do 

Amapá, com o propósito essencial de facilitar a elaboração de expedientes administrativos 

padronizados, uniformizados e conformes aos preceitos da redação oficial. 

Nesse sentido, o manual trata sobre as principais orientações concernentes à redação 

oficial e está dividido em quatro capítulos a fim de facilitar seu manuseio, a saber: atributos da 

redação oficial, padronização e formatação, documentos oficiais e dúvidas frequentes no uso 

da língua portuguesa.

Entre as importantes atualizações apresentadas neste trabalho, ressalta-se de imediato 

que o expediente ofício substituiu os documentos aviso e o memorando, unificando a 

nomenclatura e a diagramação dos referidos expedientes. Assim, o padrão ofício será utilizado 

tanto para comunicações internas quanto para comunicações externas.

Adotou-se no Manual a estrutura básica do padrão ofício como referência para os 

demais documentos oficiais. No entanto, as especificações demandadas por determinados 

documentos serão apresentadas no tópico correspondente ao expediente.

Vale mencionar também que, embora este manual discorra sobre um considerável 

número de documentos, é pertinente considerar a possibilidade de situações especiais 

demandarem documentos específicos não citados neste Manual. Neste caso, orienta-se o 

aproveitamento da padronização e formatação básicas expostas neste material sempre que 

viável.

Ademais, a presente obra não tem por objetivo esgotar a matéria abordada, tendo em 

vista a necessidade de delimitar o escopo de trabalho. Assim, foram selecionados autores e 

manuais já consagrados para servir como referência para este manual, além de terem sido 

adotadas as orientações gerais da doutrina majoritária.

Por fim, com a publicação inédita de um Manual próprio de redação oficial do Poder 

Executivo do Estado do Amapá, espera-se que os agentes públicos tenham, ao seu dispor, os 

instrumentos necessários à produção de correspondências oficiais de forma padronizada. 
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2 . 	At r ib u t o s  d a  R e da çã o  O f i cia l
2.1 Cla reza  

O texto claro é aquele que possibilita o entendimento imediato. O atributo da clareza 

está relacionado com todos os demais princípios da redação oficial, uma vez que é por meio da 

aplicação adequada das técnicas de produção textual que se alcança o discurso claro.

Assim, recomenda-se:

• Utilizar períodos curtos e preferencialmente na ordem direta; 

• Evitar o emprego de vocabulário rebuscado, salvo quando necessário para a elaboração 

de textos técnicos; 

• Observar a uniformidade do tempo verbal, bem como dos pronomes de tratamento; 

• Empregar, sempre que possível, a língua portuguesa, usando idiomas estrangeiros 

apenas quando não houver traduções precisas.

2.2 Concisão  

A concisão é a qualidade do texto que permite ao redator transmitir o máximo de 

informações com o mínimo de palavras. Não se trata de eliminar palavras a qualquer custo, 

mas sim de dispensar elementos desnecessários e irrelevantes ao conjunto textual.

Consoante lição de Martino:

Existe um princípio de economia linguística, e a concisão atende a esse princípio. 
Não se deve de forma alguma entendê-la como economia de pensamento. Trata-
se exclusivamente de cortar palavras inúteis, redundâncias, passagens que nada 
acrescentem ao que já foi dito. (MARTINO, 2017, p. 429)1

Nesse sentido, orienta-se:

1 	 M a r t in o ,	A g n a ld o 	M a r t in o .	P o r t u g u ê s 	e s q u e m a t iz a d o :	g r a m á t ic a ,	 in t e r p r e t a ç ã o 	d e 	 t e x t o ,	 r e d a ç ã o 	o f ic ia l,	
r e d a ç ã o 	d is c u r s iv a .	6 .	e d .	S ã o 	P a u lo :	S a r a iv a ,	2 0 1 7 ,	p .	4 2 9
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• Sintetizar em uma frase aquilo que, sem a concisão, seria dito em duas;

• Evitar o uso excessivo de adjetivos e advérbios supérfluos;

• Verificar se é possível a redução de períodos extensos.

A título de exemplificação, visualize uma redação que não observa tais orientações:

Gabriel, servidor público do Estado do Amapá, é o agente público cavalheiro que foi 

entregar o documento na Secretaria de Estado da Administração, naquela tarde quente do 

dia 28 do mês de março de 2020�

Em primeiro lugar, perceba a redundância do texto ao caracterizar o “servidor público” 

como “agente público” no trecho seguinte. Ora, todo servidor público é caracterizado como 

agente público, portanto, a adição deste termo é desnecessária, pois não acrescenta nenhuma 

informação à comunicação. 

Ademais, note a presença de termos desnecessários à finalidade pública das 

correspondências oficiais: cavalheiro e tarde quente. Na redação oficial não há espaços para 

impressões pessoais ou marcações circunstanciais dispensáveis. 

Todas as falhas mencionadas contribuem para que o texto fique indevidamente longo e 

prolixo. Desse modo, o exemplo poderia ser melhor desenvolvido da seguinte forma: 

Gabriel, servidor público do Estado do Amapá, entregou o documento na Secretaria de 

Estado da Administração no dia 28 de março de 2020�

2.3 Impessoa lidade

Segundo o princípio da impessoalidade, a atuação da Administração Pública deve 

ser pautada pela busca do interesse público, não podendo, assim, praticar atos visando fins 

discriminatórios de modo a prejudicar ou favorecer alguém em especial.

De acordo com a doutrina, “é possível considerar que, ao Estado, é irrelevante conhecer 

quem será atingido pelo ato, pois sua atuação é impessoal. O agente fica proibido de priorizar 

qualquer inclinação ou interesse seu ou de outrem” (CARVALHO, 2020, p. 72).

Nesse sentido, os documentos oficiais devem ser elaborados sempre visando ao atendimento 

do interesse geral da coletividade e em nome do serviço público. Portanto, é inapropriada a 

elaboração das comunicações oficiais sem a observância das seguintes disposições:
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• Não se inclua, em regra, no texto, empregando verbos na primeira pessoa do singular 

ou do plural;

• Evite o uso de linguagem irônica, pomposa ou rebuscada;

• Não utilize jargões ou comentários que denotem pessoalidade (tendo como exemplo 

“renovo meus votos de estima e apreço”). 

2.4 Forma lidade

As comunicações administrativas, pelo seu caráter público e oficial, exigem o 

cumprimento de determinadas formalidades; tais como a utilização do tratamento adequado, 

a observância às regras da norma padrão da língua portuguesa e a polidez vocabular.

A formalidade de tratamento diz respeito ao emprego correto dos pronomes de 

tratamento, conforme o destinatário com o qual se fala. Tal aspecto é essencial para a 

uniformização das correspondências oficiais, uma vez que a Administração é una e, por isso, os 

atos de seus agentes públicos devem estar em harmonia.

Quanto ao uso formal da língua, esclareça-se inicialmente que não corresponde à 

linguagem burocrática, limitada à compreensão dos funcionários públicos. Na verdade, exige-

se o atendimento aos ditames da gramática regular, os quais estão livres ao acesso e ao estudo 

de todos.

Com o emprego das normas gramaticais, evitam-se termos e expressões prejudiciais 

ao entendimento geral da mensagem; como as gírias, regionalismos, modismos vocabulares, 

diferenças lexicais e outras particularidades linguísticas consideradas restritas a grupos 

específicos.

A polidez vocabular representa a necessidade de se preservar a civilidade, a cortesia e 

o respeito na construção da redação. Assim, devem ser evitadas expressões chulas, ofensivas e 

impróprias ao formalismo exigido para as comunicações oficiais. 

Com o intuito de alcançar o nível de formalidade adequado, seguem algumas 

considerações:

• Consulte a gramática e o dicionário sempre que possível, ou quando houver dúvidas 

pontuais durante a elaboração textual;

• O emprego de palavras ou termos simples não fere a formalidade, desde que o uso 
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esteja em consonância com as regras formais da língua;

• Procure ter cuidado com os efeitos indesejáveis que as palavras podem transmitir a 

depender do contexto em que estão inseridas.

2.5 Coe são

Um texto bem construído requer uma conexão adequada entre termos, frases, períodos 

e parágrafos. Para tanto, é necessário dominar os recursos de coesão textual, ou seja, empregar 

os elementos linguísticos no estabelecimento das relações textuais - a fim de que o resultado 

final seja um tecido textual com unidade e fluidez.

Conforme aponta Martino:2

A coesão diz respeito à maneira como as palavras e as frases que compõem um texto 
— os chamados componentes da superfície textual — encontram-se conectadas entre 
si numa sequência linear, por meio de dependências de ordem gramatical (MARTINO, 
2014, p. 343).

 A coesão referencial desenvolve um sistema de conexões entre palavras e expressões 

dentro de um texto, possibilitando a identificação dos termos aos quais se refere. O referido 

fenômeno pode ser utilizado por meio de elipse, nominalização, perífrase, pronomes, sinônimos. 

2.5.1 Elipse

Ocorre quando há omissão de um ou mais termos, sem comprometer a clareza da 

oração.

Exemplo:

Joana foi a primeira a chegar à sala� (Ela) Ligou seu computador e começou a trabalhar�

Em vez de:

Joana foi a primeira a chegar à sala� Joana ligou seu computador e começou a trabalhar�

2 	 M a r t in o ,	 A g n a ld o 	M a r t in o .	 P o r t u g u ê s 	 e s q u e m a t iz a d o 	 g r a m á t ic a ,	 in t e r p r e t a ç ã o 	 d e 	 t e x t o ,	 r e d a ç ã o 	 o f ic ia l,	
r e d a ç ã o 	d is c u r s iv a .	3 .	e d .	S ã o 	P a u lo :	S a r a iv a ,	2 0 1 4 ,	P.	3 4 3 .
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2.5.2 Nom ina liza ção

A Nominalização é o uso de substantivos para retomar e substituir termos verbais e 

vice-versa:

Exemplo:

Eles foram testemunhar sobre o caso� O juiz disse, porém, que tal testemunho não era 

válido por serem parentes do assassino�

 

Em vez de:

Eles foram testemunhar sobre o caso� O juiz disse, porém, que testemunhar sobre o caso 

não era válido por serem parentes do assassino�

2.5.3 Pe r í f ra se

O ser é designado a partir de suas características:

Exemplo:

Edson Arantes do Nascimento se dividiu entre futebol e serviço militar em 1959� O rei do 
futebol era o Soldado 202 Nascimento e não tinha regalias� Limpava coturno, engraxava, 

lavava roupa, era sentinela…

Em vez de:

Edson Arantes do Nascimento se dividiu entre futebol e serviço militar em 1959� Edson 
Arantes do Nascimento era o Soldado 202 Nascimento e não tinha regalias� Limpava 

coturno, engraxava, lavava roupa, era sentinela…

2.5.4 P ronomes

Usam-se os pronomes para substituir e retomar termos já mencionados:

Exemplo:

Joana foi a primeira a chegar à sala� Ela ligou seu computador e começou a trabalhar�

Em vez de:

Joana foi a primeira a chegar à sala� Joana ligou seu computador e começou a trabalhar�
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2.5.5 Sinôn imos

Sinônimos também são importantes aliados na referência de termos:

Exemplo:

A lua clareava o palácio como se a noite não representasse um ébrio para aquela que expia 

privação� A mansão agora se tornara clara, tal como os pensamentos jovens dos que ainda 

vivem num eterno verão� 

Em vez de:

A lua clareava o palácio como se a noite não representasse um ébrio para aquela que expia 

privação� O palácio agora se tornara claro, tal como os pensamentos jovens dos que ainda 

vivem num eterno verão�

2.6 Coe rência  

O texto é considerado incoerente quando o autor não consegue construir um sentido 

ou uma ideia por meio da articulação dos termos textuais, resultando em contradição. Assim, o 

redator alcança a coerência quando relaciona ideias de forma lógica e complementar.

Exemplos de redações incoerentes:

“No verão passado, quando estivemos na capital do Ceará, não pudemos aproveitar a praia, 

pois o frio era tanto que chegou a nevar”�

“Estão derrubando muitas árvores e por isso a floresta consegue sobreviver”�

“Todo mundo viu o mico-leão, mas eu não ouvi o sabiá cantar”�

2.7 R ev isão  de  Tex to  

A revisão é indispensável para a elaboração de redações precisas, desprovidas de 

erros de conteúdo ou falhas estruturais. A simples releitura do texto possibilitará ao seu autor 

colocar-se na posição de destinatário da mensagem, o que facilitará, por exemplo, a correção 

de palavras com grafia equivocada e passagens incoerentes.

Entretanto, recomenda-se que a revisão seja feita por um revisor ou por outra pessoa, 

com o propósito de melhor identificar se a comunicação está clara e compreensível, além de 

serem identificados eventuais erros não percebidos pelo redator.
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Acerca da dedicação à atividade revisional, o Manual de Redação da Presidência da 

República acrescenta:

A revisão atenta exige tempo. A pressa com que são elaboradas certas comunicações 
quase sempre compromete sua clareza. “Não há assuntos urgentes, há assuntos 
atrasados”, diz a máxima. Evite-se, pois, o atraso, com sua indesejável repercussão no 
texto redigido (BRASIL, 2018, p. 18).3

Dessa forma, durante a revisão do texto, procure observar a adequação das seguintes 

categorias textuais:

• Conteúdo do texto (atendimento aos princípios mencionados neste Manual, tais como 

a coesão, coerência, impessoalidade e a clareza);

• Aspectos formais e estruturais (compatibilidade do pronome de tratamento e vocativo, 

padronização da fonte, margem, recuo, espaçamento, cabeçalho, dentre outros);

• Linguística e gramática (acentuação, pontuação, concordância, regência e demais 

prescrições da norma culta).

3 	 R O C H A ,	G u s t a v o 	d o 	V a le 	(o r g .).	M a n u a l 	d e 	r e d a ç ã o 	d a 	P r e s id ê n c ia 	d a 	R e p ú b l ic a .	3 	e d .	B r a s í l ia :	P r e s id ê n c ia 	
d a 	 R e p ú b l ic a ,	 2 0 1 8 .	 D is p o n ív e l 	 e m :	 <w w w 4 .p la n a lt o .g o v .b r /c e n t r o d e e s t u d o s /	 a s s u n t o s /m a n u a l-d e -r e d a c a o -d a -
-p r e s id e n c ia -d a -r e p u b l ic a /m a n u a l-d e -r e d a c a o .p d f>.	A c e s s o 	e m :	0 8 	m a io .	2 0 2 0 .

http://www4.planalto.gov.br/centrodeestudos/
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3 . 	P a d ron iza çã o  e  Fo rm a t a çã o
3.1 Gra f ia  de  Números 

3.1.1 Por  ex tenso

Os números serão escritos por extenso nas seguintes situações:

• Numerais, cardinais ou ordinais, representados por uma única palavra.

Exemplos:

Dez proposições foram debatidas, sete das quais projetos de lei�

Cem candidatos foram aprovados; o primeiro classificado tirou nota máxima�

O projeto de emenda constitucional foi aprovado no quinquagésimo dia de discussão�

• Em números fracionários, quando o numerador puder ser representado por uma única 

palavra e o denominador não possuir a expressão “avos”.

Exemplo:

Um meio, meio ou metade, dois terços, três quintos, um décimo

A partir do número treze, é obrigatoriamente empregada a expressão “avos”� 

Isso porque são reconhecidas tanto as formas “onze avos” e “doze avos” quanto 

“undécimos” e “duodécimos”�

3.1.2 Alga r ismos a ráb icos

Os algarismos arábicos são usados nas seguintes situações:

• Quando os numerais, cardinais ou ordinais, forem formados por duas palavras ou mais.

Exemplos:

O Plenário votou 24 projetos de lei e 26 projetos de resolução�

O 12º projeto foi aprovado�
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Quando o numeral é representado por uma palavra e por mais de uma palavra na 

mesma frase ou período, usam-se somente algarismos�

Exemplos:

O Plenário aprovou o 7º e o 12º item da pauta�

O Plenário votou 12 projetos de lei e 25 projetos de resolução�

• Quando os números fracionários forem incompatíveis com a regra de escrita por extenso.

Exemplos:

A dívida será paga em parcelas equivalentes a 4/15 do montante emprestado�

• Quando mencionar resultados de jogos, veredictos, contagem de votos e assemelhados.

Exemplos:

O réu foi absolvido por 5 a 2�

O projeto foi aprovado por 300 votos a favor, 125 contra e 13 abstenções�

• Quando precedido da palavra “número” ou de sua respectiva abreviação, como em 

numerações, leis, códigos e assemelhados. A regra é válida também para a expressão de 

números de endereços, telefones, páginas, documentos, caixas postais e assemelhados. 

Exemplo:

O número 10 foi sorteado�

• Quando expressar frações decimais, em qualquer caso.

Exemplos: 

0,5

13,35

• Quando a referência for feita a unidades monetárias (sempre usar o símbolo 

correspondente à moeda), pesos, medidas e grandezas em geral.

Exemplos:

R$ 30,31; US$ 33,75; € 1�445,55

O atleta correu 21 quilômetros�

Comprou uma garrafa de 20 litros�
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• Quando mencionar porcentagens.

Exemplos:

3%, 11%, 243%

3.1.3 Alga r ismos e  por  ex tenso

Quantidades acima de mil representadas por algarismos com até duas casas decimais 

seguidos das expressões “mil”, “milhão”, “bilhão” e assemelhados.

Exemplos:

Cerca de 2 mil famílias foram beneficiadas�

Segundo a ONU, 2 bilhões de pessoas enfrentam insegurança alimentar moderada ou grave�

A mesma regra se aplica a unidades monetárias, pesos, medidas, assim como a 

unidades de tempo e grandezas em geral�

Exemplos:

10 mil reais ou R$ 10 mil; 1,25 bilhão de dólares ou US$ 1,25 bilhão�

• Números abaixo de dois obrigam o uso das palavras “milhão”, “bilhão”, “trilhão” no singular.  

Exemplos:

1,4 milhão de vacinas; 1,7 bilhão de pessoas; 1,9 trilhão de euros�

Em documentos que exijam segurança especial, recomenda-se a grafia de valores 

monetários, porcentagens e demais quantitativos em algarismos arábicos e por 

extenso entre parênteses�

Exemplos:

fica aprovado o crédito de R$ 3�000�000,00 (três milhões de reais)�

A empresa com 100 (cem) ou mais empregados está obrigada a preencher de 2% (dois por 

cento) a 5% (cinco por cento) dos seus cargos com pessoas portadoras de deficiências�

Esta licitação refere-se à aquisição de 235 (duzentos e trinta e cinco) novos computadores�

3.1.4 Alga r ismos romanos

Os algarismos romanos são utilizados para designar séculos, dinastias, papas, reis, 

imperadores, grandes divisões das Forças Armadas, eventos periódicos ou nomes grafados 

com algarismos romanos.
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Exemplos:

Século XX, João Paulo II, D� Pedro I, II Distrito Naval, II bienal de São Paulo, XII 

Copa do Mundo, Clube XV de Piracicaba, Centro Acadêmico XI de Agosto�

3.1.5 Da t a s

• O dia e o ano devem ser escritos em algarismos arábicos. Já o mês, por extenso.

Exemplo:

A palestra será realizada no dia 14 de setembro de 2020�

• O numeral ordinal pode ser usado para referir-se ao primeiro dia do mês. 

Exemplo:

O Dia do Trabalhador é comemorado anualmente em 1º de maio�

• O ano deve ser grafado com quatro dígitos. 

Exemplo:

Lei n� 8�666/1993�

• Datas históricas podem ser grafadas por extenso, com iniciais maiúsculas. 

Exemplos:

O Sete de Setembro, o Quinze de Novembro�

3.1.6 Hora s

• Quando a menção a horário for completa, contendo horas, minutos e segundos, usam-

se os símbolos correspondentes: “h”, “min” apenas.

Exemplo:

O queniano Eliud Kipchoge é a primeira pessoa a correr uma maratona em apenas 

1h59min40�

• Quando a menção a horário referir-se apenas a horas e minutos, usa-se apenas o símbolo 

correspondente a horas.

Exemplo:

Os trabalhos serão iniciados às 8h30�

• Quando a menção for apenas a horas, usa-se por extenso “hora(s)”.

O evento será realizado às 16 horas�



25MANUAL DE REDAÇÃO DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO AMAPÁ - 1ª EDIÇÃO 
CAPíTULO 3 - PADRONIzAÇÃO E fORMATAÇÃO

• Quando a menção referir-se a período de tempo, usam-se “hora(s)”, “minuto(s)”, 

“segundo(s)” por extenso.

Exemplo:

A reunião começou às 10h30 e durou três horas e vinte minutos� 

3.1.7 Pa r t icu la r idade s da  gra f ia  dos números

• Quando a menção referir-se a números da mesma ordem, separe-os por ponto, exceto 

nos casos de anos e endereços.

Exemplos:

2�533�465�394

2020

Av� fab, 87

CEP 68901-259

• Quando a menção referir-se à abreviatura da palavra “número”, usa-se “n.” ou “nº”.

Exemplos: 

Lei n� 8�666/1993 

ou 

Lei nº 8�666/1993

3.2 De st aque s 

Os destaques são recursos importantes para as comunicações administrativas. Sua 

aplicação pode estar relacionada ao propósito de dar realce a informações relevantes, à 

transcrição de textos produzidos por outros autores ou associada até mesmo à necessidade de 

atendimento às prescrições das normas gramaticais.

Apesar da utilidade dos destaques, seu uso deve ser feito com moderação. Deve-se 

buscar preservar a natureza excepcional de tais ferramentas, de forma a chamar a atenção do 

leitor para informações expressivas e substanciais do texto.

3.2.1 Aspa s 

As aspas podem ter diferentes utilizações a depender do contexto em que estão 

inseridas. A seguir, são listadas algumas das suas aplicações:
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• Citações textuais diretas de até 3 linhas.

Exemplos:

A secretária, durante a reunião, informou: “Nosso objetivo é atender a população do Estado 

do Amapá com presteza�”

A Constituição do Estado do Amapá, promulgada em 1991, no seu art� 8º, estabelece: “São 

símbolos do Estado, a bandeira, o hino e o brasão, adotados à data da promulgação desta 

constituição” (AMAPÁ, 1991, p� 3)�

Quando o texto original a ser citado já contiver aspas, estas deverão ser 

substituídas pelas aspas simples�

Exemplo:

O servidor público que trabalha com o protocolo de documentos declarou: “Ao preencher 

o requerimento, o servidor deverá marcar ‘sim’ ou ‘não’ no formulário�”

No caso de citação com mais de 3 linhas, deve-se recuar o parágrafo e inserir o 

texto sem aspas� 

Exemplo:

Muito frequente entre órgãos públicos e entre pessoas/empresas e órgãos públicos, a 
correspondência oficial tem um aspecto para o qual poucos atentam: ela inclui textos que 
têm caráter documental e jurídico mesmo que tramitem apenas entre pessoas� É o caso 
da declaração, da ata, do atestado, do parecer etc� (MARTINO, 2017, p� 423)�

Não são utilizadas as aspas em citações indiretas�

Exemplo:

Tendo em vista a definição trazida por Martino (2017, p� 120), podemos concluir���

• Definições e exemplificações.

Exemplos:

Não confunda o prefixo ante, que significa “anterior”, com anti, “contra”�

Com objetivos didáticos, considere-se “servidor temporário” aquele que…

• Menção a títulos de reportagens, artigos, matérias e editoriais.

Exemplo:

O jornal regional apresentou matéria denominada “Executivo do Amapá conquista bons 

resultados na pesquisa de eficiência do serviço público�”
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• Escolha de termos ou expressões ainda não incorporados ao léxico da língua, ou 

dispostos em sentido irônico, figurado ou impróprio.

Exemplos:

O brasileiro sabe falar o “internetês” com propriedade�

Ontem, “choveu” mensagens no celular de Pedro�

• Nomeação de alíneas, na referência a artigos de leis.

Exemplo:

De acordo com o estabelecido nas alíneas “e” e “f” …

• Posição das aspas em frases com citação:

Quando a conclusão da frase coincidir com o fim da citação, marcado por ponto 

final; ponto de interrogação ou ponto de exclamação, as aspas são inseridas após 

os referidos pontos, sem adição de outro sinal de pontuação�

Exemplos: 

O governador informou: “O decreto foi publicado�”

O parlamentar suscitou: “Quantos membros estão presentes na sessão?”

O secretário declarou: “Precisamos de recursos!”

O ponto de exclamação e o ponto de interrogação deverão vir após as aspas, 

caso não façam parte da citação�

Exemplo:

Quem é o autor da frase “Só sei que nada sei”?

Na hipótese de continuar a frase após a citação, adota-se o ponto de interrogação 

ou de exclamação, e não o ponto final�

Exemplo:

A expressão histórica “Até tu?” ainda é utilizada atualmente para manifestar surpresa com 

alguém� 

3.2.2 I t á lico

Quanto ao itálico, pode-se utilizá-lo nos seguintes contextos:

• Títulos de publicações (revistas, jornais, livros) ou títulos de conferências e congressos.

Exemplos:



28MANUAL DE REDAÇÃO DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO AMAPÁ - 1ª EDIÇÃO 
CAPíTULO 3 - PADRONIzAÇÃO E fORMATAÇÃO

O livro Vidas Secas, de Graciliano Ramos, é um clássico da literatura brasileira�

Aconteceram discussões importantes na Conferência de Estocolmo.

• Palavras estrangeiras não incorporadas ao uso corrente da língua portuguesa, ou não 

aportuguesadas.

Exemplos:

O excesso de pop-ups causa grande estresse durante a pesquisa virtual�

O caput do artigo contém informações importantes a respeito do assunto�

• Nomes científicos (classificação de animais, vegetais etc.), com a inicial maiúscula apenas 

na primeira palavra.

Exemplos:

Homo sapiens, Ananas comosus, Primates.

3.2.3 Negr ito  e  Sub linhado

Inicialmente, cumpre reforçar que a utilização do negrito e do sublinhado deve ocorrer 

com zelo e parcimônia. O uso excessivo e sem critérios poderá comprometer o efeito de 

destaque desejado, de modo a desgastá-lo, além de poluir visualmente o documento.

O negrito pode ser empregado com o propósito de realçar determinadas palavras e 

trechos considerados primordiais. Por outro lado, recomenda-se evitar o uso do sublinhado 

para o realce de texto em correspondências oficiais. 

3.2.4 Ma iú scu la s

De forma geral, empregam-se com inicial minúscula todos os vocábulos da língua 

portuguesa de uso corrente. Entretanto, serão apresentadas algumas situações exemplificativas 

nas quais o uso das iniciais maiúsculas é adequado. 

• Início de período, verso ou citação direta.

Exemplo:

A atividade administrativa deve ser desempenhada com eficiência� Portanto, deve ser 

utilizado o mínimo de recursos e entregar o máximo de resultados�

• Nomes próprios de pessoas e lugares.
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Exemplos:

Matheus Henrique, Carlos Santana, Débora Aparecida�

Macapá, Amapá, Mazagão, brasil�

• Nomes de instituições, órgãos públicos, empresas e afins.

Exemplos:

Tribunal de Contas do Estado do Amapá, Receita federal, Secretaria de Estado da fazenda�

• Regiões geográficas e pontos cardeais, quando empregados de forma absoluta.

Exemplos:

Norte, Nordeste, Sudeste (sentido absoluto)�

norte do brasil, sudeste do Amapá (não absoluto - iniciais minúsculas)�

Oriente, Ocidente (sentido absoluto)�

ocidente europeu, oriente asiático (não absoluto - inicial minúscula)�

• Leis, decretos, medidas provisórias, taxas e impostos, quando especificados.

Exemplos:

A Lei de Acesso à Informação (especificada)�

A lei é para todos (genérica, portanto, com iniciais minúsculas)�

O Decreto nº 758 foi publicado�

O decreto é um instrumento administrativo utilizado por algumas autoridades�

O Imposto de Renda é um tributo constitucional federal�

Os impostos sofreram modificações durante a crise econômica�

“Artigo”, “inciso” e “parágrafo” são termos mantidos com as iniciais minúsculas�

• Pronomes pessoais de tratamento em correspondências oficiais e abreviaturas de 

axiônimos.

Exemplos:

Vossa Excelência, Senhor Secretário, Senhor Senador�

Sr�, Dra�, Dr�

• Títulos de publicações periódicas (como jornais e revistas) e programas televisivos.

Exemplos:

Revista Veja, Superinteressante, O Estado de S. Paulo.
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• Festas e festividades.

Exemplos:

Natal, Sete de Setembro, Páscoa�

3.2.5 Sig la s

Orientações iniciais:

Recomenda-se a priorização do uso de siglas aclamadas ou já existentes, de 

forma a evitar termos desconhecidos e a inserção abusiva de tal ferramenta nas 

comunicações administrativas�

Na primeira menção, a palavra deverá ser redigida por extenso e antes da sigla, 

sendo ambas separados por parênteses� 

Exemplo:

A palestra foi ministrada por um ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ)�

A exigência de escrita por extenso, mencionada acima, só será dispensável 

quando forem utilizados nomes de partidos políticos e empresas comerciais que 

possuam a forma abreviada como sinônimo do próprio nome�

Quanto à aplicação das siglas, recomendam-se as seguintes aplicações:

• Siglas constituídas de até três letras serão redigidas em maiúsculas.

Exemplos:

OAb, MEC, PRf�

• Siglas com mais de três letras pronunciáveis separadamente serão compostas com 

letras maiúsculas.

Exemplos:

fGTS, IbGE, INSS�

• Siglas formadas por mais de três letras que formem palavra pronunciável devem ser 

grafadas apenas com a inicial maiúscula.

Exemplos:

Detran, Unesco, Embrapa�

• Siglas nas quais haja leitura mista (parte pronunciável pela letra e parte como palavra) 
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serão grafadas todas com letras maiúsculas.

Exemplos:

DNIT, DPVAT�

• Quando for necessário evitar confusão com outros termos, ou quando forem siglas 

consagradas, respeita-se a grafia própria.

Exemplos:

CNPq, Unb�

• Siglas no plural: admite-se o uso de “s” minúsculo, sem apóstrofo.

Exemplo:

TCEs e não TCE’s.

Quando as siglas terminarem com “s”, o plural será determinado pelo artigo�

Exemplo:

Os DVS (Destaques para Votação em Separado)�

3.3 Padrão  bá sico  de  d iagramação

• O tamanho do papel será A4 (29,7 cm x 21 cm);

• A fonte será Calibri ou Carlito, tamanho 12 pontos no texto; 11 pontos nas citações e 10 

pontos nas notas de rodapé;

• O espaçamento será simples entre linhas e de 6 pontos após cada parágrafo;

• O alinhamento será justificado; 

• As margens superior e inferior serão de 2 cm;

• A margem lateral esquerda será de 3 cm de largura;

• A margem lateral direita será de 1,5 cm;

• O recuo da primeira linha dos parágrafos será de 2,5 cm;

• A área de rodapé será nos 2 cm da margem inferior do documento;

• Na correspondência oficial, a impressão pode ocorrer em ambas as faces do papel. 

Nesse caso, as margens esquerda e direita terão as distâncias invertidas nas páginas 

pares (margem espelho);

• Os textos serão impressos na cor preta em papel branco. A impressão colorida pode ser 

utilizada para gráficos e ilustrações.
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3.3.1 Cabeça lhos 

O cabeçalho será posicionado apenas na primeira página do documento e seguirá as 

seguintes regras: 

• A área de cabeçalho será de 5 cm a partir da margem superior do papel;

• O brasão será posicionado no topo da página, seguido do nome do órgão principal e dos 

nomes dos órgãos secundários, quando necessários, da maior para a menor hierarquia;

• O espaço entre o brasão e o nome do órgão será de 0,5 cm;

• O espaçamento entre linhas será simples;

• O alinhamento será centralizado.

Telefone, endereço, sítio eletrônico do órgão, bem como informações 

assemelhadas podem ser indicadas no rodapé da página�

MODELO DE CABEÇALHO

 

 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
[Secretaria/Diretoria] 

[Departamento/Setor/Entidade] 

TERMO DE POSSE 

PRODOC: 130101.  .         . / . 

Aos dias do mês de ano, compareceu à Secretaria de Estado da Administração o 
(a) Senhor (a) ________ (nome do empossado), nomeado pelo Decreto Estadual nº ______ , de 
dia de mês de ano, publicado no DOE nº ______ , de dia de mês de ano, para exercer o cargo 
______, Classe ___ , Padrão _____ , do Grupo _____ , o qual assina o presente Termo de Posse, 
comprometendo-se a cumprir fielmente o que dispõe a Lei Estadual nº. 0066/93, de 03 de maio 
de 1993 e afins.  

Para constar eu, _________ , (nome e cargo por extenso, em negrito) – SIGLAS 
OFICIAIS DO ÓRGÃO/___/___, lavrei o presente Termo de Posse, que depois de lido, vai 
subscrito. 

(Assinatura) 
NOME DO SECRETÁRIO 

Cargo 
Decreto 

(Assinatura) 
NOME DO EMPOSSADO 

2 ,5  c m

2 ,2 1  c m
0 ,5  c m

5  c m

3.3.2 Voca t ivo

Trata-se do chamamento do destinatário. Nas correspondências oficiais, o vocativo 

sempre será seguido por vírgula.

• Quando a comunicação é direcionada aos Chefes de Poder, serão empregados os 

vocativos “Excelentíssimo Senhor” ou “Excelentíssima Senhora” juntamente com o 

respectivo cargo, seguidos por vírgula.

Exemplos:

Excelentíssimo Senhor Governador do Estado,

Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal de Justiça, 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,
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• As outras autoridades, até mesmo aquelas tratadas por “Vossa Excelência”, terão como 

vocativos os termos “Senhor” ou “Senhora”, acompanhados dos referidos cargos.

Exemplos:

Senhor Auditor,

Senhor Procuradora,

Senhor Juiz,

• Caso ocorra comunicação com um particular, é possível utilizar os vocativos “Senhor” ou 

“Senhora” unidos com a forma aplicada pela instituição para reportar-se ao destinatário, 

tais como: usuário, beneficiário, eleitor etc.

Exemplos:

Senhor Usuário,

Senhor Eleitor,

• Ademais, também é viável a utilização de “Senhor” ou “Senhora” seguidos do nome do 

particular; ou até mesmo o vocativo “Prezado Senhor” ou “Prezada Senhora”.

Exemplos:

Senhora Maria,

Prezada Senhora,

Por fim, cumpre esclarecer que os tratamentos “Digníssimo” e “Ilustríssimo” foram 

abolidos e o termo “doutor” deve ser evitado. Prefira o tratamento por meio de “Senhor”, o qual 

transmite o nível de formalidade adequado. 

3.3.3 B ra são  e  Logot ipo

Como um dos símbolos estaduais previsto na Constituição do Estado do Amapá, o 

brasão deve ser destacado no cabeçalho das comunicações administrativas, com o intuito de 

contemplar a uniformização e a padronização oficiais.

Desse modo, logotipos de instituições devem ser evitados nas correspondências, para 

que não se sobreponham ao emblema heráldico do Amapá. 

IL U S T R A Ç Ã O 	D O 	B R A S Ã O 	O F IC IA L 	D O 	E S TA D O
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3.3.4 Formas de  t ra t amento

 Nas comunicações oficiais, os pronomes de tratamento possuem a função de formalizar 

a referência ao indivíduo com o qual se fala. Nesse sentido, as formas de tratamento enquadram-

se nos seguintes momentos: no endereçamento, no vocativo e no corpo do texto.

      A 3º edição do Manual de Redação Oficial da Presidência da República prevê uma 

lista de autoridades para as quais devem ser empregadas determinadas formas de tratamento. 

Sendo assim, este Manual elencará as autoridades correspondentes em âmbito estadual e os 

pronomes de tratamento devidos.

Cumpre esclarecer que a seguinte listagem é apenas exemplificativa. Ou seja, admitem-

se outras formas de tratamento não mencionadas, tais como aquelas direcionadas para 

categorias específicas de agentes públicos.

Autoridade Endereçamento Vocativo Tratamento no 
corpo do texto Abreviatura

Governador do 
Estado

A Sua Excelência 
o Senhor

Excelentíssimo 
Senhor 
Governador do 
Estado,

Vossa Excelência Não é utilizada

Presidente da 
Assembleia 
Legislativa

A Sua Excelência 
o Senhor

Excelentíssimo 
Senhor Presidente 
da Assembleia 
Legislativa,

Vossa Excelência Não é utilizada

Presidente do 
Tribunal de 
Justiça

A Sua Excelência 
o Senhor

Excelentíssimo 
Senhor Presidente 
do Tribunal de 
Justiça,

Vossa Excelência Não é utilizada

Vice-Governador 
do Estado

A Sua Excelência 
o Senhor

Senhor Vice-
Governador do 
Estado,

Vossa Excelência V. Exa.

Secretário de 
Estado

A Sua Excelência 
o Senhor

Senhor Secretário, Vossa Excelência V. Exa.

Senador da 
República

A Sua Excelência 
o Senhor

Senhor Senador, Vossa Excelência V. Exa.

Deputado 
Estadual

A Sua Excelência 
o Senhor

Senhor Deputado, Vossa Excelência V. Exa.
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A seguir, algumas considerações pertinentes ao uso pronominal:

• No que tange à concordância com os pronomes de tratamento, embora estes façam 

referência à segunda pessoa gramatical (indivíduo com quem se fala), a concordância 

deve ser feita com a terceira pessoa. Dessa forma, as expressões “Vossa Excelência” e 

“Vossa Senhoria” serão utilizadas para a comunicação direta com o destinatário.

Exemplos:

Vossa Excelência convocará a reunião�

Vossa Senhoria estará com os relatórios solicitados�

• Os pronomes possessivos seguem o mesmo padrão. Portanto, quando relacionados a 

pronomes de tratamento, serão levados para a terceira pessoa. 

Exemplo:

Vossa Excelência nomeará seu (e não vosso) assessor� 

• Os adjetivos que acompanham os pronomes de tratamento devem ter o gênero 

gramatical conforme o sexo da pessoa com a qual se fala, e não de acordo com o 

substantivo contido no trecho.

Exemplos:

Quando o interlocutor for homem: Vossa Excelência está atarefado�

Quando o interlocutor for mulher: Vossa Excelência está atarefada�

• A expressão de tratamento “Sua Excelência” será empregada para fazer alusão indireta 

à autoridade.

Exemplo:

A Sua Excelência o Governador do Estado (utiliza-se no endereçamento, por exemplo)

3.3.5 Iden t i f ica ção  dos signa t á r ios

Quanto à identificação dos signatários, existem duas qualificações possíveis:

• Interino: indivíduo nomeado para exercer transitoriamente o cargo durante a vacância;

• Substituto: indivíduo designado para ocupar o cargo público vago ou em caso de 

afastamentos e impedimentos do titular;

Ambos os termos serão utilizados após a identificação do cargo, sem hífen, sem 

vírgula e em minúsculo�
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Exemplos:

Diretor-Presidente interino

Secretário-Executivo substituto

• Para os signatários do sexo feminino, a identificação do cargo ocupado pela pessoa 

deverá ser flexionada no gênero feminino. 

Exemplos:

Secretária de Estado

Secretária interina

Secretária substituta

3.3.6 Gra f ia  de  ca rgos compostos 

Inserem-se com hífen as seguintes nomenclaturas de cargos:

• Cargos acompanhados do termo “geral”: procurador-geral, ouvidor-geral, diretor-geral;

• Postos e hierarquias da diplomacia: segundo-secretário, terceiro-secretário;

• Postos relacionados à hierarquia militar: capitão-tenente, tenente-coronel;

As nomenclaturas com elemento de ligação preposicionado não possuem o 

hífen, por exemplo: general de exército;

• Cargos hierárquicos dentro de uma empresa: diretor-presidente, diretor-executivo;

• Cargos com numerais: primeiro-tesoureiro, primeiro-ministro;

• Cargos com os prefixos “ex” ou “vice”: ex-secretário, vice-governador.

Cumpre informar que o novo Acordo Ortográfico faculta a utilização de iniciais 

maiúsculas para expressões reverenciais, tais como cargos e títulos (exemplo: o 

Governador amapaense ou o governador amapaense)� Contudo, para as palavras 

com hífen, ao se optar pelo emprego da maiúscula ou da minúscula, a grafia 

escolhida deve ser mantida para todos os termos com hífen� Exemplo: vice-

governador ou Vice-Governador, mas não Vice-governador�

3.3.7 Numera ção  de  pág ina s 

A inserção da numeração é recomendada a partir da segunda página da correspondência 

oficial. 
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Os números devem estar centralizados na página, respeitando a seguinte organização:

• Posição: no rodapé do documento ou posicionados acima da área de 2 cm da margem 

inferior; e 

• Fonte: Calibri ou a Carlito.
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4 . 	Docum e n t o s  O f i cia i s  
4.1 Va r ia ção  da s cor re spondência s o f icia is

Conforme o número de destinatários ou remetentes do expediente oficial, modifica-se 

a sua identificação:

[NOME DO DOCUMENTO] + CIRCULAR: na hipótese de um único remetente enviar o 

expediente para mais de um destinatário. A sigla na identificação do expediente será somente 

a do órgão remetente.

[NOME DO DOCUMENTO] + CONJUNTO: caso haja mais de um remetente encaminhando, 

conjuntamente, o expediente para um único receptor. Constarão na identificação do expediente 

as siglas dos órgãos remetentes.

[NOME DO DOCUMENTO] + CONJUNTO CIRCULAR: quando mais de um remetente 

destina o expediente para mais de um receptor. Constarão na identificação do expediente as 

siglas dos órgãos remetentes.

Exemplos:

OfíCIO CIRCULAR Nº 120/2020/SEAD

OfíCIO CONJUNTO Nº 30/2020/SEED/CGE

OfíCIO CONJUNTO CIRCULAR Nº 15/2020/SEfAz/DETRAN/fCRIA

Quanto aos documentos circulares, como há mais de um destinatário recebendo 

o expediente, o remetente poderá mencionar no rodapé as siglas ou o próprio 

nome dos órgãos destinatários�

4.2 Padrão  o f ício

Em primeiro lugar, cumpre reforçar que os expedientes aviso e memorando foram 

suprimidos, dando lugar ao padrão ofício, que passa a ser utilizado tanto nas comunicações 

internas quanto nas externas.
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4.2.1 Conce ito :

O ofício é o documento destinado a comunicações entre órgãos públicos vinculados ou 

não, bem como pode ser utilizado para formalizar o trato de assuntos oficiais com entidades 

privadas.  

4.2.2 Est ru tu ra :

1. Cabeçalho

2. Denominação do Expediente

3. Local e Data

4. Endereçamento

5. Assunto

6. Texto do Documento

7. Fecho

8. Signatários

4.2.3 Especif ica çõe s:

• O cabeçalho deve ser formatado conforme o previsto no item 3.3.1.

• A identificação ou denominação do documento deverá conter os seguintes elementos: 

Modalidade de documento, escrita por extenso e em caixa alta;

Numeração abreviada da correspondência, padronizada com o termo “Nº”;

Informações do expediente: seu número, ano (quatro dígitos) e siglas dos setores 

remetentes, organizadas da menor para a maior hierarquia e separadas por barra; 

Alinhamento à margem esquerda da página�

Exemplo:

OfíCIO Nº 93/2020/CLC/PGE

• Quanto ao local e à data, observe o seguinte formato:

Local e data do documento, nessa ordem;

Na informação do local, mencione a cidade em que é expedida a correspondência, 

sem a sigla do Estado;
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O dia do mês será expresso em numeração ordinal, tratando-se do primeiro dia 

do mês� Nos demais dias, será utilizada a numeração cardinal;

Não há necessidade de acrescentar zero à esquerda do número que representa 

o dia do mês;

O nome do mês deve ser grafado com inicial minúscula; 

finaliza-se o texto com ponto final;

Alinha-se à margem direita da página�

Exemplo:        

         Macapá, 10 de junho de 2020�

• No endereçamento constarão algumas informações a respeito de quem receberá o 

documento oficial. A seguir, apresentam-se os itens que devem ser inseridos:

Vocativo: escolha da forma de tratamento adequada, conforme previsto no item 

3�3�4;

Nome: nome de quem receberá o documento;

Cargo: cargo de quem receberá o documento;

Endereço: endereço de destino do documento, com as informações divididas em 

duas linhas;

Nesse caso, na primeira linha constarão os dados da localidade ou do logradouro 

do destinatário ou, se o ofício for endereçado ao mesmo órgão, será informado 

o respectivo setor;

Já na segunda linha, serão informados o CEP e a cidade/unidade da federação, 

separados por espaço simples� A separação entre a cidade e a unidade da 

federação poderá ocorrer através do ponto ou do travessão, em vez da barra� 

Caso o ofício seja destinado ao mesmo órgão, não é necessária a indicação do 

CEP, sendo suficiente a referência à cidade/unidade da federação;

Alinhamento: o endereçamento será alinhado à margem esquerda da página;

Quando a correspondência oficial for encaminhada às autoridades tratadas por 
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“Vossa Excelência”, o pronome de tratamento do endereçamento será: “A Sua 

Excelência o Senhor” ou “A Sua Excelência a Senhora”;

Por outro lado, quando a correspondência oficial for destinada às autoridades 

tratadas por “Vossa Senhoria”, a expressão adequada é “Ao Senhor” ou “À Senhora”� 

Cumpre salientar, por fim, que não deve ser utilizado o tratamento “A Sua Senhoria 

o Senhor” ou “A Sua Senhoria a Senhora”�

Exemplos:

A Sua Excelência o Senhor           

[Nome]

Governador do Estado

Rua/Logradouro

CEP Macapá/AP

À Senhora

[Nome]

Diretora de Gestão de Pessoas

Rua/Logradouro

CEP Macapá - AP

• O assunto traz a ideia geral do documento, de forma resumida e clara. Para tanto, notem-

se as seguintes prescrições:

O título do assunto deve ser grafado com o termo “Assunto”, seguido de dois 

pontos;

A descrição do assunto será redigida com inicial maiúscula e sem verbos� 

Sugere-se a utilização de quatro a cinco palavras, com o propósito de preservar 

a concisão�

Tanto o título como o próprio conteúdo do assunto devem ser destacados em 

negrito�

Encerra-se o assunto com ponto final�

Alinha-se à margem esquerda da página�
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Exemplo:

Assunto: Cumprimento do cronograma de metas.

• Quando o documento oficial não for utilizado para o encaminhamento de documentos, 

a configuração será a seguinte:

A organização do expediente será composta da introdução, do desenvolvimento 

e da conclusão� 

Inicie a redação com objetividade� Privilegie o emprego das formas diretas, como 

“Informo”, “Solicito” e “Comunico”�

A fim de preservar a clareza textual, cada ideia principal deve ser abordada em 

parágrafos distintos�

Na conclusão é evidenciada a posição definida acerca do assunto�

• Quando a correspondência oficial for utilizada para o encaminhamento de documentos, 

altera-se a configuração:

Caso o encaminhamento tenha sido previamente solicitado, a introdução deve 

começar com uma referência ao documento que o requereu� Se tal solicitação não 

tiver sido feita, inicia-se expondo a causa da comunicação, que é encaminhar, 

apresentando em seguida as informações completas do expediente (tais 

como assunto, data, signatário ou origem e tipo); além de expor o motivo do 

encaminhamento�

Caso o remetente queira acrescentar algum comentário ou informação acerca 

do documento que encaminha, poderá incluir parágrafos de desenvolvimento 

para tal fim� Por outro lado, se não houver a intenção de adicionar ideias, não 

deve ser utilizado parágrafo de desenvolvimento nos expedientes que enviam 

documentos�

• A numeração dos parágrafos ocorre apenas quando o documento possuir três ou mais 

parágrafos. Nesse caso, numera-se desde o primeiro parágrafo, com exceção do vocativo 

e do fecho. 

• O fecho tem como desígnio saudar o destinatário e fazer cessar a comunicação, com 

aplicações diferentes nas seguintes hipóteses:
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Utiliza-se a expressão “Atenciosamente” nas comunicações direcionadas a 

autoridades de mesma hierarquia ou de hierarquia inferior à do remetente;

Emprega-se o termo “Respeitosamente” nas comunicações destinadas a 

autoridades de hierarquia superior à do remetente;

Os expedientes dirigidos a autoridades estrangeiras seguem regras e formalidades 

próprias;

A formatação do fecho observa as seguintes disposições: alinhamento à margem 

esquerda da página; recuo de parágrafo com 2,5 cm de distância da margem 

esquerda; espaçamento simples entre linhas e de 6 pontos após cada parágrafo;

Vale reiterar que não há numeração do fecho�

• Quanto à assinatura dos expedientes oficiais, respeita-se a seguinte ordem:

Nome do remetente do documento, redigido em letras maiúsculas e sem 

destaque em negrito� Também não é necessária nenhuma linha acima do nome;

Cargo ocupado pelo remetente, grafado apenas com as iniciais maiúsculas� 

As preposições responsáveis por ligar as palavras do cargo devem constar 

minúsculas; 

O alinhamento da assinatura deve estar centralizado na página�

Exemplo:

(espaço para a assinatura) 

NOME DO SIGNATÁRIO 

(cargo)

• Demais elementos básicos não mencionados neste tópico podem ser consultados no 

item 3.3.

Modelo de documento a seguir:
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[Endereço] - Telefone 
CEP 00000-000 Cidade/UF - [sítio eletrônico] 

 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ  
[Secretaria/Diretoria] 

[Departamento/Setor/Entidade] 

OFÍCIO Nº 15/2020/GAB/EAP 

Macapá, dd de mês por extenso de aaaa. 

A Sua Excelência o Senhor 
[Nome]  
Secretário de Estado do Desporto e Lazer 
[Endereço] 
[CEP] Macapá/AP  

Assunto: Curso Inovação na Administração Pública. 

Senhor Secretário, 

Convido Vossa Excelência para participar do curso Inovação e Transformação no 
Setor Público: Desafios para uma Prática Disruptiva, que será ministrado na Escola de 
Administração Pública do Amapá (EAP), em parceria com o Instituto Insper, nos dias 27 e 28 de 
janeiro de 2020, a partir das 14 horas. 

O treinamento será custeado integralmente pelo Estado do Amapá e visa 
entender como as mudanças trazidas pela revolução tecnológica em curso estão alterando as 
relações entre sociedade e Estado. 

Atenciosamente, 

[NOME DO SIGNATÁRIO]  
[Cargo do Signatário] 

 

1  c m

1  c m

1  c m

2 ,5  c m

0 ,5  c m

0 ,5  c m

0 ,5  c m

1 ,5  c m

2 ,5  c m

2 ,2 1  c m
0 ,5  c m

R O D A P É

2  c m

Modelo de Ofício (1)

5  c m

2  c m

1 ,5  c m3  c m

2  c m
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[Endereço] - Telefone 
CEP 00000-000 Cidade/UF - [sítio eletrônico] 

 
 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ  
[Secretaria/Diretoria] 

[Departamento/Setor/Entidade] 

OFÍCIO Nº 40/2020/CPL/SEAD 

 Macapá, dd de mês por extenso de aaaa. 

Ao Senhor 
[Nome] 
Diretor-Presidente da Escola de Administração Pública do Amapá 
[Endereço] 
[CEP] Macapá/AP 

  

Assunto: Solicitação de curso de pregoeiro. 

 
 

Senhor Diretor-Presidente,  

 

Informo que a Comissão Permanente de Licitação - CPL desta Secretaria teve uma 
ampliação na composição de seu quadro de servidores, haja vista que foram admitidos dois 
novos pregoeiros para auxiliar nas atividades licitatórias.  

 

Dessa forma, solicito a realização do curso de pregoeiro para a capacitação dos 
novos integrantes desta CPL, com o cumprimento de todos os requisitos exigidos para o 
desempenho das atividades típicas do pregão, seja ele presencial ou eletrônico. 

 

Atenciosamente, 

[NOME DO SIGNATÁRIO]  
[Cargo do Signatário] 

 

 

1  c m

2 ,5  c m

0 ,5  c m

0 ,5  c m

0 ,5  c m

1 ,5  c m

2 ,5  c m

2 ,2 1  c m
0 ,5  c m

R O D A P É

2  c m

Modelo de Ofício (2)

5  c m

2  c m

1 ,5  c m3  c m

2  c m
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4.3 At a

4.3.1 Conce ito :

É o resumo escrito dos fatos e decisões de uma assembleia, sessão ou reunião - de forma 

exata e fiel. É um documento de valor jurídico que deverá ser produzido de forma que nada lhe 

poderá ser acrescentado ou modificado posteriormente.

4.3.2 Est ru tu ra :

1. Cabeçalho

2. Denominação do Documento

3. Exposição do Assunto

4. Identificação dos Signatários

5. Fecho

4.3.3 Especif ica çõe s:

• O cabeçalho deve ser formatado conforme o previsto no item 3.3.1;

• O espaço entre a identificação do expediente e o cabeçalho deverá ser de 1,5 cm;

• A denominação do documento compõe-se da expressão “ATA” e demais informações 

que especifiquem a natureza da reunião, além do número de ordem;

• O espaço entre o número Prodoc e o corpo do texto deverá ser de 1 cm;

• O registro das deliberações e da sequência de acontecimentos deverá ser feito em 

parágrafo único;

• A primeira linha do parágrafo deverá ter um recuo de 2,5 cm da margem esquerda;

• Os números, datas e valores deverão ser grafados por extenso. Não se admite rasuras ou 

abreviações;

• Não há parágrafos ou alíneas, escreve-se tudo seguidamente. O registro deverá iniciar 

com a apresentação, por extenso, do dia, mês e ano, do horário e do local em que se 

realizou a reunião, seguida da identificação, devidamente qualificada, do presidente, 

do secretário e dos demais presentes. Quando conveniente, identificam-se também os 

ausentes; 
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• A exposição do assunto deverá finalizar com a indicação do nome do secretário que 

lavrou a ata e o horário de encerramento da reunião;

• A ata deverá ser assinada pelo presidente e pelo secretário da reunião. Atualmente, não 

é mais necessário que todos os participantes a assinem;

• A identificação de cada um dos signatários deverá ser centralizada na página. Se forem 

muitos os signatários, porém, deverão ser indicados o nome e a qualificação lado a lado 

quando se tratar de autoridades de mesma hierarquia. Se forem de hierarquia diferente, 

a assinatura da autoridade superior ficará acima da autoridade inferior.

Modelo de documento a seguir:
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GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
[Secretaria/Diretoria] 

[Departamento/Setor/Entidade] 

ATA NATUREZA DA REUNIÃO E NÚMERO DE ORDEM 

PRODOC: 130101.   . . / . 

Aos data por extenso, dias do mês de mês por extenso do ano de ano por extenso 
às hora por extenso horas e minutos por extensos minutos, na sala descrever a sala e o local. 
Exposição do assunto com OS NOMES DOS PARTICIPANTE EM CAIXA ALTA. Quando conveniente, 
identificam-se também ausentes. Números e valores sempre por extenso evitando rasuras e 
abreviações. O registro deve ser feito em parágrafo único de forma exata, precisa e fiel. Números, 
datas e valores deverão ser escritos por extenso. 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião. E, para constar, eu 
_____________ (NOME DO RELATOR), secretário da Secretaria ___________ a que pertence, 
redigi, lavrei e datei a presente ata, que após lida, vai  assinada por mim e pelo Presidente. 

NOME E CARGO DE QUEM 
PRESIDIU A REUNIÃO 

NOME E CARGO DE QUEM 
SECRETARIOU A REUNIÃO 

 

Modelo de Ata

1 ,5  c m

5  c m

2  c m

2  c m

2 ,5  c m

2 ,2 1  c m
0 ,5  c m

1  c m

2 ,5  c m

0 ,5  c m

2  c m

1 ,5  c m3  c m

2  c m
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4.4 Ate st ado

4.4.1 Conce ito :

É o documento por meio do qual um servidor afirma a veracidade de um fato ou a 

existência de uma situação de direito da qual tem conhecimento em razão do cargo que ocupa 

ou da função que exerce.

4.4.2 Est ru tu ra :

1. Cabeçalho

2. Denominação do Documento

3. Exposição do Assunto

4. Local e Data

5. Nome do Signatário

4.4.3 Especif ica çõe s:

• O cabeçalho deve ser formatado conforme o previsto no item 3.3.1;

• A denominação do documento compõe-se da expressão “ATESTADO”, que deverá estar 

centralizada na página, em caixa alta e com efeito em negrito;

• O espaço entre o número Prodoc e a identificação do expediente deverá ser de 1 cm;

• O espaço entre a identificação do expediente e o corpo do texto deverá ser de 1 cm;

• O texto deverá ser iniciado pela expressão “Atesto, para os devidos fins, que”, seguida da 

identificação do interessado e da exposição do que se atesta;

• O local e a data deverão estar centralizados;

• A identificação do signatário constará em caixa alta e centralizada na página.

Modelo de documento a seguir:
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GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
[Secretaria/Diretoria] 

[Departamento/Setor/Entidade] 

PRODOC: 130101.  . . / .  

ATESTADO 

Atesto, para os devidos fins, que o servidor _____________ (nome completo), 
matrícula nº _________, lotado no órgão/setor _____________, O presente instrumento serve 
para afirmar a veracidade de um fato sobre o qual a Administração tenha conhecimento, 
observando a fonte _______ Tamanho ___, espaçamento _______ de __ cm, com as devidas 
observações. 

Macapá-AP, dd de mês por extenso de aaaa. 

NOME DO SIGNATÁRIO 
(Espaço para assinatura) 

Modelo de Atestado

2 ,5  c m

1  c m

1  c m

2  c m

0 ,5  c m

5  c m

2  c m

1 ,5  c m3  c m

2  c m

1 ,5  c m

2 ,5  c m

2 ,2 1  c m
0 ,5  c m
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4.5 Ato  de cla ra tór io

4.5.1 Conce ito :

É o ato por meio do qual os dirigentes de unidades administrativas declaram, com base 

em dispositivo legal, uma situação de fato ou de direito.

4.5.2 Est ru tu ra :

1. Cabeçalho

2. Denominação do Ato

3. Referências

4. Assunto

5. Exposição do Assunto

6. Local e Data

7. Identificação do Signatário

8. Rodapé

4.5.3 Especif ica çõe s:

• O cabeçalho deve ser formatado conforme o previsto no item 3.3.1;

• O espaço entre a identificação do expediente e o cabeçalho deverá ser de 1,5 cm;

• A denominação do ato compõe-se da expressão “ATO DECLARATÓRIO”, em caixa alta e 

em negrito, seguida do número do ato, do ano da expedição e, quando possível, da sigla 

da unidade administrativa emissora;

• O espaço entre a referência Prodoc e a denominação do ato deverá ser de 1 cm; estas 

informações deverão estar juntas à margem esquerda;

• O resumo do teor do ato deverá ser precedido pela expressão “ASSUNTO:” encerra-se 

com ponto final e deve estar junto à margem esquerda;

• O espaço entre a exposição do assunto e o assunto deverá ser de 1 cm;

• Na primeira linha, precedida pela expressão ‘Processo nº’, deverá ser apresentada a 

identificação (composta pelo número e ano) do processo que porventura contenha o 

pedido de declaração;

• Na linha abaixo, precedida pela expressão “INTERESSADO”, deverá ser apresentado o 

nome do interessado na declaração;
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• A exposição do assunto deverá compreender os fundamentos legais para a emissão do 

ato declaratório;

• O local e a data deverão estar centralizados na página e o espaço entre tais termos e o 

nome do signatário deverá ser de 2 cm.

Modelo de documento a seguir:
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GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
[Secretaria/Diretoria] 

[Departamento/Setor/Entidade] 

ATO DECLARATÓRIO Nº       /         - SEAD 

PRODOC: 130101.  . . / .  
Interessado: Nome completo 
Prodoc nº:       .         .       .       / 

Assunto: Do que se trata 

O (A) ________________________________________ (nome da autoridade e órgão ao 
qual pertence), no uso de suas atribuições ... Desenvolver a introdução descrevendo o histórico do 
processo, mencionando os principais acontecimentos e documentos acostados aos autos, indicação das 
folhas correspondentes, bem como as páginas das instruções anteriores. Se necessário, especificar a 
legislação aplicável. 

______ (nome do interessado), CNPJ nº _____, localizada à _____, de inscrição nº ______, 
para o período de fruição de ano a ano, no valor de R$ _____.  

Os requisitos legais para a concessão deste benefício foram verificados por _____ (nome). 
Fiscal Tributário matrícula _____, e ratificados por _____ (nome). Chefe do _____ (função), e por _____ 
(nome). Gerente de _____ (função). 

Publique-se: registre-se, arquive-se. 

Macapá-AP, dd/mm/aaaa. 

NOME DO SIGNATÁRIO 
Cargo e função 

Modelo de Ato declaratório

2 ,5  c m

1  c m

2  c m

0 ,5  c m

0 ,5  c m

5  c m

2  c m

1 ,5  c m3  c m

2  c m

1  c m

1  c m

1 ,5  c m

2 ,5  c m

2 ,2 1  c m
0 ,5  c m
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4.6 Av iso  de  licit a ção

4.6.1 Conce ito :

Meio de comunicação utilizado nas unidades administrativas, por presidente de 

comissão ou grupo de trabalho, para comunicar ao público em geral acerca de assuntos oficiais 

concernentes a licitações.

4.6.2 Est ru tu ra :

1. Cabeçalho

2. Denominação

3. Objeto

4. Exposição do Assunto

5. Local e Data

6. Signatário

4.6.3 Especif ica çõe s:

• O cabeçalho deve ser formatado conforme o previsto no item 3.3.1;

• A denominação do documento compõe-se da expressão “AVISO DE LICITAÇÃO”, 

centralizada, em caixa alta, com o efeito de negrito e com espaço de 1,5 cm do cabeçalho;

• Em seguida, menciona-se o objeto da licitação, que será posicionado à margem esquerda 

da página;

• O espaço entre o corpo do texto e o objeto da licitação deverá ser de 1 cm;

• O local e a data deverão estar alinhados à direita e o espaço entre eles e o corpo do texto 

é 0,5 cm;

• Do local e data para o nome do signatário, o espaço é de 2 cm. 

Modelo de documento a seguir:
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GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
[Secretaria/Diretoria] 

[Departamento/Setor/Entidade] 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PRODOC: 130101.  . . / .  

Objeto: ___________________________________________________. 

A Comissão Permanente de Licitação torna público o interesse do 
_________________ (órgão) em contratar, por meio de Pregão Presencial, empresa 
especializada para realização de ____________ descrever o objeto da licitação. 

As condições são as estabelecidas no Edital Nº ____ e em seus anexos, cuja cópia 
poderá ser obtida no sítio eletrônico _________________ ou no endereço ________________.  

O recebimento das propostas será no dd de mm de aaaa. 

Macapá-AP, dd de mês por extenso de aaaa.  

(Espaço para assinatura) 
NOME DO SIGNATÁRIO 

Cargo e Função 
 

 

Modelo de Aviso de licitação

5  c m

2 ,5  c m

1  c m

1  c m

2  c m

0 ,5  c m

0 ,5  c m

2  c m

1 ,5  c m3  c m

2  c m

1 ,5  c m

2 ,5  c m

2 ,2 1  c m
0 ,5  c m
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4.7 Au tor iza ção  de  de slocamento

4.7.1 Conce ito :

É o documento utilizado para possibilitar o deslocamento do servidor que precise se 

submeter a tratamento de saúde ou acompanhar familiar enfermo.

4.7.2 Est ru tu ra :

1. Cabeçalho

2. Denominação do Documento

3. Assunto

4. Local e Data

5. Signatário

4.7.3 Especif ica çõe s:

• O cabeçalho deve ser formatado conforme o previsto no item 3.3.1;

• A denominação do documento compõe-se da expressão “AUTORIZAÇÃO DE 

DESLOCAMENTO”, centralizada, em caixa alta e com efeito negrito;

• Os campos funcionais atuais e as informações pessoais serão preenchidos de acordo 

com o solicitado;

• O local e a data deverão estar por extenso, centralizados e sem efeito negrito;

• O signatário deverá estar com identificação da função ou cargo que ocupa e centralizado. 

Modelo de documento a seguir:
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GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
Secretaria de Estado da Administração 
Coordenadoria de Gestão de Pessoas 

Núcleo da Perícia Médica 

AUTORIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO 

DADOS PESSOAIS 
INTERESSADO:  
PROTOCOLO:  ÓRGÃO/ SECRETARIA:  
DESTINO:  DATA DA VIAGEM: 
Conforme agendamento eletrônico, e em observância a legislação vigente, que estabelece os 
procedimentos de atendimento pericial deste NPM autorizamos o servidor a ausentar-se do 
seu local de trabalho por necessidade de deslocamento para submeter-se a: 

☐ Reavaliação médica; 
☐ Realizar consultas e exames; 
☐ Realizar tratamento clínico;  
☐ Realizar tratamento cirúrgico; 
☐ Acompanhar de familiar enfermo; 
☐ Outro motivo:  
ESPECIFICAR: 

IMPORTANTE 
Cabe ao servidor agendar atendimento eletrônico anexando laudos, exames atestados e outros a fim de 
comprovar o (s) procedimento (s) a que se submeteu em no máximo até o dia      /    / 2020. 
Em caso de não comprovação da necessidade de deslocamento, a concessão de homologação de afastamento 
médico será negada.  

 
ATENÇÃO: Esta autorização de viajem não substitui a homologação de atestado médico, nem é garantia de que será homologada. 

Modelo de Autorização de deslocamento

5  c m

1  c m

1 ,5  c m

2  c m

1 ,5  c m3  c m

2  c m

2 ,5  c m

2 ,2 1  c m
0 ,5  c m
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4.8 Cor re io  e le t rôn ico

4.8.1 Conce ito :

É o meio de comunicação expedido por meio da rede mundial de computadores, 

adequado ao envio de arquivos digitais e aos assuntos oficiais que requeiram difusão célere ou 

tratamento urgente. O correio eletrônico é usualmente chamado de e-mail.

4.8.2 Especif ica çõe s:

O correio eletrônico não possui uma estrutura rígida. No entanto, deve conter, sempre 

que possível:

• Vocativo, composto por pronome de tratamento e pelo nome do destinatário, seguido 

de vírgula;

• Identificação do signatário, composto pelo nome completo do signatário seguido do 

nome do cargo (ou função) que exerce na unidade administrativa, endereço completo 

e número telefônico;

• O campo assunto do formulário fornecido pelo programa de carta eletrônica deverá ser 

sempre preenchido;

• O texto deverá ser redigido segundo o padrão formal da língua, evitadas as abreviações;

• Fecho seguirá as mesmas especificações do fecho do ofício;

• Caso haja arquivos anexados, no texto deverão ser apresentados comentários sobre seu 

conteúdo. 

Modelo de documento a seguir:
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Modelo de Correio eletrônico

 

 
CORREIO ELETRÔNICO 

 
 

 

Para destinatário@sead.ap.gov.br 

Cc  

Cco  

Assunto A que se refere. 

 Calibri, fonte 12 

 
Senhor (a) nome do destinatário,  
 
O texto deverá ser redigido segundo o padrão da língua, evitando abreviações e respeitando, 
em particular, as regras de pontuação e de acentuação. Se houver anexos, o texto deverá 
mencioná-los. 
 
 
Nome do Signatário  
Cargo ou Função  
 
 
Secretaria de Estado da Administração-SEAD  
Avenida FAB 83 – Bairro Central - Centro Administrativo  
Macapá-AP  
Fone: (96) 3084 8000 
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4.9 Ce r t idão  de  t empo de  se r v iço

4.9.1 Conce ito :

É o documento indispensável para averbação de tempo de serviço do(a) servidor(a) 

junto a órgãos públicos, bem como à Previdência Social no caso de futura aposentadoria pelo 

Regime Geral da Previdência Social. 

4.9.2 Est ru tu ra :

1. Cabeçalho

2. Denominação

3. Dados do Servidor

4. Enunciado

5. Assunto

6. Assinatura do Responsável

7. Local e Data

8. Vistos dos Signatários

9. Assinatura do Servidor

4.9.3 Especif ica çõe s:

• O cabeçalho deve ser formatado conforme o previsto no item 3.3.1;

• As margens superior e inferior serão de 2 cm;

• A margem lateral esquerda será de 3 cm de largura;

• A margem lateral direita será de 1,5 cm;

• A certidão deve conter numeração única no ente federativo emissor, não podendo 

conter espaços em branco, emendas, rasuras ou entrelinhas que não estejam ressalvadas 

antes do seu desfecho;

• Os demais campos funcionais e informações complementares devem ser preenchidos 

de acordo com o solicitado;

• O número de linhas dependerá da quantidade de anos a serem averbados;

• Local e data deverão ser grafados por extenso, à margem direita da página;

• O documento deverá estar datado e assinado pelos signatários.

 Modelo de documento a seguir:
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Modelo de Certidão de tempo de serviço

 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
[Secretaria/Diretoria] 

[Departamento/Setor/Entidade] 

CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO Nº PRODOC: 130.101.    .    .    /         
ORGÃO EXPEDIDOR:  
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO 

CNPJ: 
 

NOME: MATRÍCULA: CPF: 
ADMISSÃO: DECRETO Nº: DATA/NOMEAÇÃO: DATA DA POSSE: 

CARGO: CLASSE: PADRÃO: 

DECRETO DE EXONERAÇÃO 
N°: 

DATA: DOE: DATA: 

RG: 
 

ÓRGÃO EXPEDIDOR: 
 

PIS/PASEP: 
 

NASCIMENTO: SEXO: 
 

FILIAÇÃO 
PAI: 

MÃE: 

Para efeito da Lei nº 6226/75, com as alterações das leis nº 6.864/80, 8.213/91, 8.870/94, Portaria MSP 154 de 
15/08/2018, que o período compreendido nesta certidão é de: dd/ mm/ aaaa a dd/ mm/ aaaa. 
Fonte de Informações: Unidade de Controle de Concessão de Licenças/Núcleo de Controle de Pessoal/Coord. de 
Gestão de Pessoas/SEAD 

ANO TEMPO 
BRUTO DEDUÇÕES TEMPO 

LÍQUIDO 

  FALTAS LICENÇAS DEDUÇÕES SUSPENSÕES SOMA  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

2  c m

1 ,5  c m3  c m

2  c m

1 ,5  c m

2 ,5  c m

2 ,2 1  c m
0 ,5  c m
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CERTIFICO: em face do apurado, o (a) servidor (a) conta, de efetivo exercício prestado neste órgão, o Tempo de 
xxx. 

LAVREI A CERTIDÃO 
Macapá/AP, dd/mm/aaaa. 

 
Nome 

Cargo ou Função 
Concessão de licenças/NCP/SEAD 

DEC. Nº 

Visto da Coordenadoria da CGP/SEAD 
Macapá/AP, dd/mm/aaaa. 

 
Nome 

Coordenadora de Gestão de Pessoas/SEAD 
DEC. Nº 

OBSERVAÇÕES: 

dd/mm/aaaa, através do Decreto nº XXXX, o (a) servidor (a) foi nomeado(a) para ocupar o 
cargo de provimento efetivo de CARGO, classe CLASSE padrão PADRÃO,  grupo GRUPO, do 
quadro de Pessoal Civil do Estado do Amapá, de que trata a Lei nº 0066, de 03.05.1993, sob 
Regime Jurídico Único, tendo inclusive , tomado posse do referido cargo no mesmo dia acima 
citado; e 

Conta o (a) servidor (a) até a presente data com XX dias, ou seja: XX ano (s), XX mês (es) e XX 
dia (s), de tempo de serviço prestado ao Governo do Estado do Amapá, que foi somado ao 
tempo de serviço averbado da certidão expedida pelo Governo do Estado do Amapá. 

 

VISTO: 

Nome 
Coordenadora de Gestão de Pessoas/SEAD 

Dec. Nº     / 

Nome 
Gerente do NCP/CGP/SEAD 

Dec. Nº    / 

Nome 
Assessor Técnico Nível 1/Controle e 
Concessão de Licenças/NCP/SEAD 

Dec. Nº     / 

Macapá/AP, dd/mm/aaaa

ESTA CERTIDÃO NÃO CONTÉM EMENDA NEM RASURAS 

2  c m

2  c m

2  c m

0 ,5  c m

2  c m

1 ,5  c m3  c m

2  c m



63MANUAL DE REDAÇÃO DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO AMAPÁ - 1ª EDIÇÃO 
CAPíTULO 4 - DOCUMENTOS OfICIAIS

4.10 Circu la r

4.10.1 Conce ito :

Tipo de comunicação formal de que uma unidade administrativa se utiliza para tratar de 

assuntos oficiais com vários destinatários, de modo simultâneo e uniforme.

4.10.2 Est ru tu ra :

1. Cabeçalho

2. Denominação do Documento

3. Local e Data

4. Destinatário

5. Assunto

6. Vocativo

7. Exposição do Assunto

8. Fecho

9. Identificação do Signatário

10. Rodapé

4.10.3 Especif ica çõe s:

• O cabeçalho deve ser formatado conforme o previsto no item 3.3.1;

• A denominação do documento compõe-se da expressão “CIRCULAR” em caixa alta, 

centralizada, seguida do número do documento, do ano da expedição e da sigla da 

unidade administrativa emissora;

• O local e a data deverão estar junto à margem direita e na linha abaixo da denominação 

do documento;

• O espaço entre o assunto e o vocativo deverá ser de 1 cm;

• O resumo do teor do documento deverá ser precedido pela expressão “Assunto:”, 

encerrar-se com ponto final e estar junto à margem esquerda;

• Os parágrafos, inclusive os primeiros, deverão ser numerados em ordem crescente, se a 

exposição não estiver organizada em itens ou títulos;

• A numeração dos parágrafos deverá ser seguida de ponto e estar na primeira linha de 

cada parágrafo junto à margem esquerda.

Modelo de documento a seguir:
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Modelo de Circular

 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
[Secretaria/Diretoria] 

[Departamento/Setor/Entidade] 

CIRCULAR Nº_____/ANO-SIGLA INSTITUIÇÃO  

Macapá-AP, dd de mês por extenso de aaaa. 

PRODOC: 130101.  . . / .  

Ao (A) Senhor (a):            
Nome:              
Cargo/Função:            
Sigla do órgão/Endereço:           

Assunto:             

Senhor (a) cargo que ocupa, 

1. Comunico a Vossa Excelência que, por determinação do Senhor Governador do 
Estado do Amapá, no dia __________ em pauta, dia do Servidor Público, o expediente será 
mantido nas repartições públicas do Estado. O dia dd de mm de aaaa, no entanto, será 
considerado ponto facultativo. A medida não alcançará os serviços que não admitem paralisação. 

Atenciosamente,  

(Espaço para assinatura) 
NOME DO (A) SECRETÁRIO (A) 

SECRETARIA OU ÓRGÃO 
 

5  c m

2  c m

0 ,5  c m

0 ,5  c m

0 ,5  c m

0 ,5  c m

2  c m

1 ,5  c m3  c m

2  c m

1 ,5  c m

2 ,5  c m

2 ,2 1  c m
0 ,5  c m

1  c m

1  c m

2 ,5  c m
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4.11 Comun ica ção  de  licença  médica  - Jun t a  Médica

4.11.1 Conce ito

É o documento pelo qual se comunica as condições de saúde do servidor público e sua 

incapacidade para o trabalho.

Conforme a Lei nº 0066/93:

“Ao servidor poderá ser deferida licença por motivo de doença de ascendente, 
descendente, colateral, consanguíneo ou afim até o 2º grau civil e do cônjuge ou 
companheiro, mediante comprovação por Junta Médica Oficial” (Art. 95 - 0066/93).

4.11.2 Est ru tu ra :

1. Cabeçalho

2. Denominação do Documento

3. Enunciado

4. Exposição do Assunto

5. Local e data

6. Identificação dos Signatários

7. Rodapé

4.11.3 Especif ica çõe s:

• O cabeçalho deve ser formatado conforme o previsto no item 3.3.1;

• A denominação do documento compõe-se da expressão “COMUNICAÇÃO DE LICENÇA 

MÉDICA-JUNTA MÉDICA”, centralizada e em caixa alta, com o efeito negrito.

• O espaço entre o cabeçalho e a identificação do expediente será de 1,5 cm;

• No enunciado deverá conter todos os dados pessoais e funcionais do servidor;

• Na exposição do assunto, os parágrafos, inclusive o primeiro deverá ser numerado em 

ordem crescente. Deverá conter também a data de retorno ao trabalho;

• O local e a data deverão estar à margem direita;

• O signatário deverá estar com identificação da função ou cargo que ocupa.

• No rodapé constarão as recomendações e o endereço da Secretaria. 

Modelo de documento a seguir:
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Modelo de Comunicação de licença médica - Junta Médica

 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
[Secretaria/Diretoria] 

[Departamento/Setor/Entidade] 

COMUNICAÇÃO DE LICENÇA MÉDICA- JUNTA MÉDICA 

PRODOC: 130101. 

Ao (A) Senhor (a) 
Nome do Servidor:      , data de nascimento: 

  , RG:   , CPF:    Sexo: , Cargo:   , 
Lotação:   , endereço:    , deve ser:  

1. Licenciado (a) para tratamento de saúde por    (número de dias), a 
partir do dia dd de mês por extenso de aaaa, por estar acometido (a) da Patologia    
CID    , com término em dd de mês por extenso de aaaa, conforme atestado médico 
anexo, a partir do dd/ mm/ aaaa.  

2. Reexame: AMPREV  NPM em dd/ mm/ aaaa.   

3. Reassumir o trabalho em dd/ mm/ aaaa.  

Macapá-AP, dd de mês por extenso de aaaa. 

NOME DO MÉDICO 
Cargo/CRM 

NOME DO MÉDICO 
Cargo/CRM 

NOME DO MÉDICO 
Cargo/CRM 

 
 
 
 
 
Nota: Apresentar esta comunicação dentro de 24 horas ao chefe imediato sob pena de ter seu pagamento 
cancelado por falta de comprovante de licença. 
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4.12 Comun ica ção  De  Licença  Médica -Pe r ito

4.12.1 Conce ito :

A perícia médica é atribuição privativa de médico, podendo ser exercida pelo civil ou 

militar, desde que seja assegurada a competência legal e administrativa do ato profissional. 

Após a execução do procedimento técnico, o resultado da perícia será comunicado por meio 

deste documento.

4.12.2 Est ru tu ra :

1. Cabeçalho

2. Denominação do Documento

3. Enunciado

4. Exposição do Assunto

5. Local e Data

6. Identificação do Signatário

7. Rodapé

4.12.3 Especif ica çõe s:

• O cabeçalho deve ser formatado conforme o previsto no item 3.3.1;

• A denominação do documento compõe-se da expressão “COMUNICAÇÃO DE LICENÇA 

MÉDICA-PERITO”, centralizada e em caixa alta, com o efeito negrito;

• O espaço entre o cabeçalho e a identificação do expediente é de 1,5 cm;

• No enunciado, deverão constar todos os dados pessoais e funcionais do servidor;

• Da exposição do assunto, os parágrafos, inclusive o primeiro deverá ser numerado em 

ordem crescente. Deverá conter também a data de retorno ao trabalho;

• O local e a data deverão estar à margem direita;

• No rodapé, constarão as recomendações e o endereço da Secretaria;

• O signatário deverá estar com identificação da função ou cargo que ocupa e de forma 

centralizada. 

Modelo de documento a seguir:
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Modelo de Comunicação De Licença Médica-Perito

 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
[Secretaria/Diretoria] 

[Departamento/Setor/Entidade] 

COMUNICAÇÃO DE LICENÇA MÉDICA- PERITO 

PRODOC: 130101. 

Ao (A) Senhor (a) 
Nome do Servidor:      , data de nascimento: 

  , RG:   , CPF:    Sexo: , Cargo:   , 
Lotação:   , endereço:    , deve ser:  

1. Licenciado (a) para tratamento de saúde por ________ (número de dias), a 
partir do dia dd de mês por extenso de aaaa, por estar acometido (a) da Patologia 
__________________ (nome da patologia) CID ______, com término em dd de mm de aaaa, 
conforme atestado médico anexo, a partir do dd/mm/aaaa.  

 

2. Reexame: AMPREV  NPM em dd/ mm/ aaaa.   

3. Reassumir o trabalho em dia/ mês/ ano.  

Macapá-AP, dd de mês por extenso de aaaa. 

NOME DO MÉDICO 
Cargo/CRM 

 
 
 
 
 
 

 
               

 
 

Nota: Apresentar esta comunicação dentro de 24 horas ao chefe imediato sob pena de ter seu pagamento 
cancelado por falta de comprovante de licença. 
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4.13 Conce ssão  de  licença  médica

4.13.1 Conce ito :

O documento é elaborado por médico designado, após o diagnóstico de doença que 

impossibilite o servidor de exercer suas funções profissionais. 

4.13.2 Est ru tu ra :

1. Cabeçalho

2. Denominação

3. Faltas

4. Dados do Servidor

5. Motivo

6. Dados da Chefia

7. Data

8. Signatário

4.13.3 Especif ica çõe s:

• O cabeçalho deve ser formatado conforme o previsto no item 3.3.1;

• A denominação do documento compõe-se da expressão “CONCESSÃO DE LICENÇA 

MÉDICA”, centralizado e em caixa alta, sem efeito negrito;

• O espaço entre o cabeçalho e a identificação do expediente é de 1,5 cm;

• Inserir os dados completos do Servidor;

• Se o motivo for familiar, preencher os dados do parentesco;

• Inserir os dados completos da chefia, com lotação e outros;

• A data deverá estar alinhada à margem direita da página;

• Deverá constar a assinatura e o carimbo do signatário centralizados na página.

 

Modelo de documento a seguir:
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Modelo de Concessão de licença médica

 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
[Secretaria/Diretoria] 

[Departamento/Setor/Entidade] 

CONCESSÃO DE LICENÇA MÉDICA 

FALTANDO DESDE: dd/mm/aaaa 

NOME: 

AMPREV:  CARGO: 

CPF: LOTAÇÃO: 

ENDEREÇO: 

EMAIL (em letra de forma): 

TEL. RES: CELULAR: 

LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA FAMILIAR 

NOME DO FAMILIAR: 

PARENTESCO: 

PARECER MÉDICO: 

DADOS DA CHEFIA (preenchimento obrigatório) 

NOME: 

AMPREV: LOTAÇÃO: 

E-MAIL (em letra de forma): 

OBSERVAÇÃO DA CHEFIA: 

Macapá-AP, dd de mês por extenso de aaaa. 

Carimbo e Assinatura 
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4.14 Conce ssão  de  licença  prêm io

4.14.1 Conce ito :

É o documento por meio do qual é concedido o benefício estatutário a que o servidor 

faz jus, pelo prazo de 03 (três) meses, com a remuneração do cargo efetivo, a título de prêmio 

por assiduidade, após cada período de 05 (cinco) anos ininterruptos de exercício.

4.14.2 Est ru tu ra :

1. Cabeçalho

2. Denominação

3. Portaria

4. Enunciado

5. Resolve

6. Assunto

7. Local e data

8. Signatário

4.14.3 Especif ica çõe s:

• O cabeçalho deve ser formatado conforme o previsto no item 3.3.1;

• A denominação do documento compõe-se da expressão “LICENÇA PRÊMIO”, centralizada 

e em caixa alta, com efeito negrito. O espaço entre o cabeçalho e a identificação do 

documento é de 1,5 cm;

• A denominação da portaria deverá ser composta do número, ano e sigla;

• No enunciado deverá constar, por extenso e com efeito negrito, o nome da Coordenadoria, 

juntamente com o nome da Secretaria a que pertence, bem como o número do Prodoc;

• A exposição do assunto deverá compreender os fundamentos legais para a emissão da 

concessão;

• O espaço entre o corpo do texto e a denominação é de 1 cm;

• O local e a data deverão estar alinhados à margem direita da página;

• A identificação do signatário deverá conter cargo ou função e decreto e estar centralizada. 

Modelo de documento a seguir:
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Modelo de Concessão de licença prêmio

 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
[Secretaria/Diretoria] 

[Departamento/Setor/Entidade] 

LICENÇA PRÊMIO 

A COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA 
ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria Nº ____/ ____-
SEAD, de dd/mm/aaaa e, tendo em vista o contido no processo sob o PRODOC: 130101.  .
 . / . 

RESOLVE 

Conceder _______________ (número por extenso) meses de Licença-Especial 
Prêmio por Assiduidade, na forma do artigo, da Lei nº 0066, de 03 de maio de 1993, ao servidor 
_____________________ (nome do servidor), Cadastro Nº ________________, pertencente ao 
Quadro de Pessoal Civil do Estado do Amapá, com lotação no (a) _______________ (SIGLA), nos 
períodos de ___________ à ___________, referente ao quinquênio de ___________ à 
_________.  

Macapá-AP, dd de mm por extenso de aaaa. 

(Espaço para assinatura)  
NOME 

Cargo/função Decreto 
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4.15 Decla ra ção

4.15.1 Conce ito :

É o documento por meio do qual se afirma, sob responsabilidade legal, algo sobre um 

servidor, situação ou acontecimento, com finalidade comprobatória.

4.15.2 Est ru tu ra :

1. Cabeçalho

2. Denominação do Documento

3. Exposição do Assunto

4. Local e Data

5. Identificação do Signatário

6. Rodapé

4.15.3 Especif ica çõe s:

• O cabeçalho deve ser formatado conforme o previsto no item 3.3.1;

• O espaço entre o cabeçalho e a denominação do documento é de 1,5 cm;

• A denominação do documento compõe-se da expressão “DECLARAÇÃO”, seguida 

de possível complemento que especifique a natureza da declaração, devendo estar 

centralizada, em caixa alta e com efeito negrito;

• O assunto deverá conter dados pessoais e funcionais do Servidor;

• O local e a data deverão estar centralizados;

• A identificação do signatário deverá compor nome, cargo ou função e estar centralizada 

e assinada.

 Modelo de documento a seguir:
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Modelo de Declaração

 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
[Secretaria/Diretoria] 

[Departamento/Setor/Entidade] 

DECLARAÇÃO 

PRODOC: 130101.  . . / .  

Declaro que o Servidor __________________, matrícula Nº _______, lotado nesta 
Secretaria, no cargo de ________________, exerceu, no período de dd/mm/aaaa a dd/mm/aaaa, 
o seguinte Cargo em Comissão.  

Macapá-AP, dd de mês por extenso de aaaa. 

NOME DO SIGNATÁRIO 
Cargo ou função 
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4.16 Decla ra ção  de  re sponsab ilidade  pe la s in formaçõe s

4.16.1 Conce ito :

É o documento por meio do qual o emissor declara inteira responsabilidade legal pelas 

informações prestadas, inclusive datando e assinando o documento.

4.16.2 Est ru tu ra :

1. Cabeçalho

2. Denominação do Documento

3. Exposição do Assunto

4. Local e data

5. Identificação do Signatário

6. Rodapé

4.16.3 Especif ica çõe s:

• O cabeçalho deve ser formatado conforme o previsto no item 3.3.1;

• O espaço entre o cabeçalho e a denominação do documento é de 1,5 cm;

• A denominação do documento compõe-se da expressão “DECLARAÇÃO DE 

RESPONSABILIDADE PELAS INFORMAÇÕES” seguida de possível complemento que 

especifique a natureza da declaração, deverá estar centralizada, em caixa alta e com o 

efeito de negrito;

• O local e a data deverão estar centralizados;

• A identificação do signatário responsável deverá estar centralizada e assinada. 

Modelo de documento a seguir:
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Modelo de Declaração de responsabilidade pelas informações

 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
[Secretaria/Diretoria] 

[Departamento/Setor/Entidade] 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELAS INFORMAÇÕES 

PRODOC: 130101.  . . / .  

Eu, _________________ (nome do declarante), portador (a) do RG Nº _____, 
órgão expedidor ______ e do CPF Nº ____________, residente no endereço 
_____________________, Bairro _______  Município de ____________, CEP _________, assumo 
inteira responsabilidade pelas informações prestadas e pela autenticidade das cópias dos 
documentos entregues para Secretaria. Declaro  inteira responsabilidade pelas informações 
prestadas, estando ciente de que a falsidade nas informações acima implicará nas penalidades 
cabíveis.  

Macapá-AP, dd de mês por extenso de aaaa. 

NOME DO SIGNATÁRIO 
(Declarante) 
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4.17 De spa cho

4.17.1 Conce ito :
É o documento por meio do qual uma autoridade determina a adoção de providências 

sobre determinado assunto. O despacho pode ser favorável ou desfavorável à pretensão 

solicitada.

4.17.2 Est ru tu ra :

1. Cabeçalho

2. Denominação do Documento

3. Data

4. Referências

5. Assunto

6. Exposição do Assunto

7. Identificação do Signatário

8. Rodapé

4.17.3 Especif ica çõe s:

• O cabeçalho deve ser formatado conforme o previsto no item 3.3.1;

• O espaço entre o cabeçalho e a denominação do documento deve ser de 1,5 cm;

• A denominação do documento compõe-se da expressão “DESPACHO”, centralizada, em 

caixa alta e com efeito negrito;

• O espaço entre a data e a denominação do documento deverá ser de 0,5 cm;

• A data deverá ser escrita por extenso, centralizada, precedida da preposição ‘Em’ e sem 

o efeito negrito;

• Na primeira linha, precedida pela expressão “Processo nº”, deverá ser apresentada a 

identificação (composta pelo número e ano) do processo que porventura contenha a 

solicitação sobre a qual o despacho decide;

• O nome do interessado deverá ser seguido de complemento que especifique o cargo 

(ou função) da autoridade;

• O resumo do teor do despacho deverá ser precedido pela expressão “Assunto” e encerrar-

se com ponto final. É localizado junto à margem esquerda;

• A identificação do signatário deverá apresentar o nome do cargo ou função, estar em 

caixa alta, em negrito e centralizada;

• O fecho termina com a frase “publique-se e encaminhe-se…” 

Modelo de documento a seguir:
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Modelo de Despacho

 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
[Secretaria/Diretoria] 

[Departamento/Setor/Entidade] 

DESPACHO 

Em dd de mm de aaaa. 

PROCESSO N°:  /aaaa 
INTERESSADO:  
PRODOC N° 130101.  . . / . 

ASSUNTO: Resumo do teor do Despacho. 

É o meio formal por meio do qual uma autoridade decide sobre solicitação 
recebida, dá encaminhamento ao processo ou determina a adoção de providências. O despacho 
pode ser sucinto - Autorizo, Indefiro, Para providências etc. - ou detalhado. 

NOME DO SIGNATÁRIO 
(Declarante) 
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4.18 Ed it a l

4.18.1 Conce ito :

Edital é o meio de comunicação utilizado para dar publicidade a atos oficiais (aviso, 

determinação ou citação). Este expediente tem como objeto a promoção das concorrências 

administrativas para aquisições, alienações ou recuperação de material. Também é utilizado 

para comunicar aberturas de concursos públicos para provimento de cargos na Administração 

Pública. Intimações, notificações, convocações e assemelhados também podem ser 

concretizados por edital.

4.18.2 Est ru tu ra :

1. Cabeçalho

2. Epígrafe

3. Preâmbulo

4. Texto normativo

5. Identificação do Signatário

4.18.3 Especif ica çõe s:

• O cabeçalho deve ser formatado conforme o previsto no item 3.3.1;

• A denominação “Edital” será seguida do número e ano de abertura de inscrições, se for 

o caso de concurso público; 

• O espaço entre o cabeçalho e a denominação do documento é de 1,5 cm;

• Na ementa, mencionam-se o nome da Secretaria, o nome da instituição contratada para 

fazer o concurso (se concurso público for o objeto), nome do concurso a que se refere.

• As Instruções Especiais deverão conter: das disposições preliminares, dos cargos, nível 

superior, nível médio, requisitos para investidura no cargo, das inscrições, da etapa de 

exame documental, da posse, das disposições finais;

• O local e adata deverão ser escritos por extenso e centralizados;

• O signatário deverá estar identificado com o número do decreto.

Modelo de documento a seguir:
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Modelo de Edital

 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
[Secretaria/Diretoria] 

[Departamento/Setor/Entidade] 

EDITAL Nº ____/_____ DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES 

O (A) SECRETÁRIO (A) ____________________________________, tendo em vista o contrato 
celebrado com a ____________________________________ (nome da instituição responsável 
pelo concurso), faz saber que será realizado em locais, data e horários a serem oportunamente 
divulgados, Concurso Público para provimento de cargos e formação de cadastro reserva do 
Grupo Gestão Governamental do Estado do Amapá, o qual reger-se-á de acordo com as 
Instruções Especiais que fazem parte deste Edital. 

 
INSTRUÇÕES ESPECIAIS 
 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  
1.2 O Concurso Público será executado sob a responsabilidade da 
____________________________ (nome do responsável), obedecidas às normas deste Edital, 
cujas atribuições ultimam-se com a publicação do ato que homologa o resultado final do 
concurso.  
1.3 O Concurso destina-se ao provimento de vagas ora existentes e que vierem a surgir, relativas 
aos cargos, conforme informações constantes no Capítulo _______ (número), obedecida à 
ordem classificatória, durante o prazo de validade previsto neste Edital.  
1.4. Os candidatos nomeados estarão subordinados à Lei Estadual nº 1296, de 05 de janeiro de 
2009 e suas alterações, subsidiariamente ao disposto no Regime Jurídico dos Servidores Públicos 
Civis do Estado do Amapá, a Lei nº 0066, de 03 de maio de 1993.  
1.5 O código de opção, os cargos/especialidades, a escolaridade/pré-requisitos, o número de 
vagas, a remuneração inicial e o valor da inscrição são os estabelecidos no Capítulo 2 deste Edital.  
1.6. Compõe o presente Edital os seguintes anexos:  
1.6.1 Anexo l -Atribuições dos Cargos;  
1.6.2 Anexo ll -Conteúdo Programático;  
1.6.3 Anexo Ill - Cronograma de Provas e Publicações.  
1.7 O Concurso Público constará de Provas Objetivas e Discursiva - Redação, de caráter 
classificatório e eliminatório, que será realizada pelo __________________ (nome da instituição 
responsável);  
1.8 Todos os questionamentos relacionados ao presente Edital deverão ser encaminhados ao 
Serviço de Atendimento ao Candidato - __________________ (instituição responsável), por meio 
do Fale Conosco no endereço eletrônico site da instituição responsável ou pelo telefone 
_________________ (número do telefone da instituição responsável), de segunda a sexta-feira 
(em dias úteis), no horário _____________ (horário de Brasília).  
1.9 Este Edital de Abertura de Inscrições se submeterá as alterações legislativas supervenientes 
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que ocorrerem até a data das inscrições, no que se refere a cotas ou quaisquer requisições 
estabelecidas em Lei.  
 
2. DOS CARGOS: 
2.1 O Código de Opção, os Cargos, a Escolaridade/Pré-requisitos, a Remuneração, o Número de 
vagas, o Número de vagas para candidatos com deficiência e o Cadastro Reserva são os 
estabe~cidos a seguir. 
 
2.1.1 NÍVEL SUPERIOR:  
 
2.1.1 NÍVEL MÉDIO:  
 
3. DOS REQUISITOS PARA INVESTIDURA NO CARGO  
3.1 O candidato aprovado no Concurso de que trata este Edital será empossado no cargo se 
atender às seguintes exigências:  
a) ter sido aprovado no Concurso público, na forma estabelecida neste Edital, seus anexos e 
eventuais retificações;  
b) ser brasileiro;  
c) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos;  
d) estar em dia com as obrigações eleitorais; 
e) estar em dia com os deveres do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino;  
f) encontrar-se no pleno exercício de seus direitos civis e políticos;  
g) possuir os documentos comprobatórios da escolaridade e pré-requisitos constantes do 
Capítulo 2 e os documentos constantes do Capítulo 10 deste Edital;  
 
4. DAS INSCRIÇÕES  
4.1 A inscrição do candidato implicará o conhecimento e aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.  
 
5. DA ETAPA DE EXAME DOCUMENTAL  
5.1 Os candidatos quando convocados deverão se apresentar impreterivelmente no dia e local 
estipulados, munidos de original e cópia dos seguintes documentos:  
a) Diploma de Graduação Superior expedido por Instituição de ensino reconhecida pelo 
Ministério da Educação para candidatos ao Cargo de Nível SUPERIOR e Ensino Médio completo 
com certificado expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação para 
candidatos ao Cargo de Nível MÉDIO, conforme descrito no Capítulo 2;  
b) Cédula de Identidade;  
c) Título de Eleitor e comprovante da última eleição ou certidão de quitação eleitoral expedida 
pela Justiça Eleitoral; d) Documento militar, se do sexo masculino;  
e) CPF e respectivo comprovante de regularidade;  
f) Declaração de vínculo empregatício com a União, Estados e Municípios;  
g) Declaração de bens;  
h) Comprovante de residência atualizado (energia elétrica, água ou de telefone no próprio nome, 
em nome dos pais, ou com declaração reconhecida de cedência de moradia, acolhida ou mesmo 
cópia do contrato de locação;  
i) Certidão negativa de antecedentes criminais (original), expedida pela Justiça Estadual e Justiça 
Federal no Estado do Amapá ou do Estado onde tenha residido nos últimos cinco anos;  
j) Comprovante de inscrição no PIS ou PASEP;  
k) 02 fotos 3x4 colorida;  
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5.2 Quando da convocação por edital específico, a Secretaria de Estado da Administração poderá 
exigir outros documentos além dos previstos no item 5.1 deste Edital.  
5.3. Não serão aceitos protocolos dos documentos exigidos.  
5.4 A Secretaria de Estado da Administração; no momento do recebimento dos documentos, 
afixará foto 3x4 do candidato no Cartão de Autenticação e, na sequência, coletará a sua 
assinatura e a transcrição de frase, para posterior remessa à Fundação Carlos Chagas, que emitirá 
um laudo técnico informando se o candidato é a mesma pessoa que realizou as provas do 
Concurso.  
5.5 será tornado inapto no Exame Documental o candidato que deixar de apresentar qualquer 
documentação exigida. 
 
6. DA POSSE  
6.1. Os candidatos nomeados estarão subordinados a Lei nº 1296, de 05 de janeiro de 2009 e 
suas alterações, subsidiariamente ao disposto no Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis 
do Estado do Amapá, sendo a Lei nº 066, de 03 de maio de 1993. 
 
7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
7.1 A inscrição do candidato implicará o conhecimento das presentes instruções e aceitação das 
condições do Concurso, tais como se acham estabelecidas neste Edital e nas normas legais 
pertinentes, bem como em eventuais aditamentos e instruções específicas para a realização do 
certame, acerca das quais não poderá alegar desconhecimento.  
7.2 A legislação com vigência após a data de publicação deste Edital, bem como as alterações em 
dispositivos constitucionais, legais e normativos a ela posteriores não serão objeto de avaliação 
nas provas do Concurso.  
7.3 O resultado final do concurso será homologado pela Secretaria de Estado da Administração. 
7.4 O Concurso Público terá validade de 01 (um ano), a contar da data da publicação da 
homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da 
Secretaria de Estado da Administração do Amapá.  
7.5 A Secretaria de Estado da Administração do Amapá reserva-se o direito de proceder às 
nomeações em número que atenda ao interesse e às necessidades do serviço, de acordo com a 
disponibilidade orçamentária e o número de vagas existentes.  
7.6 O não atendimento pelo candidato das condições estabelecidas neste Edital, a qualquer 
tempo, implicará sua eliminação do Concurso Público.  
7.7. As ocorrências não previstas neste Edital, os casos omissos e os casos duvidosos serão 
resolvidos, em caráter irrecorrível, pela Comissão do Concurso e pela Fundação Carlos Chagas, 
no que a cada um couber.  

Macapá-AP, dd de mm de aaaa.  

NOME DO SECRETÁRIO (A) 
Secretaria _________________ 
Dec. n°___________________ 

 

0 ,5  c m

2  c m

1 ,5  c m3  c m

2  c m

2  c m



83MANUAL DE REDAÇÃO DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO AMAPÁ - 1ª EDIÇÃO 
CAPíTULO 4 - DOCUMENTOS OfICIAIS

4.19 Exame  f ísico  ge ra l

4.19.1 Conce ito :

Documento destinado a comprovar se determinado candidato está apto a assumir certa 

função. O expediente é assinado por perito.

4.19.2 Est ru tu ra :

1. Cabeçalho

2. Denominação do Documento

3. Enunciados

4. Local e data

5. Assinatura do Signatário

4.19.3 Especif ica çõe s:

• O espaço entre o cabeçalho e a denominação do documento deve ser de 1,5 cm;

• A denominação do documento compõe-se da expressão “EXAME FÍSICO GERAL” 

centralizada, em caixa alta e com efeito negrito;

• O enunciado deverá ser preenchido de acordo a norma do documento;

• O local e a data deverão estar à direita do documento;

• A identificação do signatário responsável deverá estar centralizada e assinada.

Modelo de documento a seguir:
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GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ  

[Secretaria/Diretoria] 
[Departamento/Setor/Entidade] 

EXAME FÍSICO GERAL 

PRODOC Nº: 130101.                               /     . 

MARCHA: Livre  Claudicante 

VISÃO:  Sem Correção Com Correção 

TIPO:  Miopia Astigmatismo Hipermetropia 

PESCOÇO 

Adenomegalia: Sim Não  Cicatriz: Sim Não  OUTROS ACHADOS: 

TÓRAX 

MAMAS: 

Simétricas  Assimétricas Túrgidas Flácidas Secretoras Não secretoras 

CICATRIZ: Sim Não TIPO: LOCAL: 

MEDINDO em outras: 

DEFORMIDADES: 

APARELHO RESPIRATÓRIO 

AUSCULTA PULMONAR: FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA: 

APARELHO CIRCULATÓRIO 

ASCULTA CARDÍACA FREQUÊNCIA CARDÍACA                    bpm 

COLUNA VERTEBRAL 

DESVIO PATOLÓGICO: Sim Não TIPO:  Escoliose Cifose Lordose Local 

  

Modelo de Exame físico geral
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ABDOME 

INSPEÇÃO ESTÁTICA:  Globoso Plano Discretamente Protuso Cicatriz: Sim Não 

PALPAÇÃO:  Normotenso Flácido Rígido Doloroso Indolor 

APARELHO GENITURINÁRIO 

ECTOPIA:  Sim Não HÉRNIA TESTICULAR:  Sim Não 

MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES 

MOVIMENTOS:  Livres Limitados 

TIPO DE LIMITAÇÃO: CICATRIZ 

OBSERVAÇÃO: 

CONDUTA:  Apto Inapto Pendência 

Macapá-AP,  dd de mm de aaaa    

MÉDICO PERITO 
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4.20 F icha  de  ava lia ção  - e st ág io  p roba tór io

4.20.1 Conce ito :

Estágio probatório é o período/processo no qual o servidor público é avaliado se possui 

aptidão para o desempenho das atribuições decorrentes do cargo de provimento efetivo no 

qual ingressou por força de concurso público.

“Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo em provimento efetivo ficará 
sujeito a estágio probatório por período de vinte e quatro meses, durante o qual a 
sua aptidão e capacidade serão objetos de avaliação para desempenho do cargo, 
observando os seguintes fatores: assiduidade; disciplina; capacidade de iniciativa; 
produtividade e responsabilidade (art. 37, Lei n. 0066/93).”

4.20.2 Est ru tu ra :

1. Cabeçalho

2. Denominação

3. Enunciados

4. Signatários

4.20.3 Especif ica çõe s:

• O cabeçalho e a denominação do documento deverão estar em caixa alta, em efeito 

negrito e centralizado;

• O primeiro enunciado deverá conter os dados pessoais e funcionais do servidor;

• O segundo enunciado deverá seguir as normas de instrução e recomendações de 

acordo com o Decreto nº 0316 de 23 de fevereiro de 1994:

• Os critérios de avaliação deverão pontuar: 

• Assiduidade e Urbanidade de 1 a 2;

• Pontualidade e Disciplina de 1 a 3; 

• Iniciativa e Cooperação de 1 a 3;

• Produtividade e Qualidade de 1 a 3; 

• Responsabilidade de 1 a 3, com as devidas justificativas se houver;

• O servidor deverá datar e assinar o documento. 

Modelo de documento a seguir:
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Modelo de Ficha de avaliação - estágio probatório

 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
[Secretaria/Diretoria] 

[Departamento/Setor/Entidade] 

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO PARCIAL DE ESTÁGIO PROBATÓRIO - FADPEP  

SECRETARIA/ÓRGÃO: PERÍODO AVALIATIVO: 
              /         /           a              /         /            

SERVIDOR: ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: 
FUNÇÃO: CLASSE: PADRÃO: 

GRUPO: MATRÍCULA: 

INSTRUÇÕES: 

1. Esta ficha compõe-se de cinco (05) itens: I – Assiduidade e Urbanidade; II – Pontualidade e Disciplina; III – 
Iniciativa e Cooperação; IV – Produtividade e Qualidade; V – Responsabilidade.  

2. Cada item está definido a fim de delimitar os aspectos que serão considerados na avaliação; 
3. Cada item corresponde a até 20 pontos;  
4. Cada comportamento deve ser avaliado levando-se em consideração o desempenho do servidor 

exclusivamente no espaço de tempo acima estipulado;  
5. A tarefa do avaliador corresponde em dizer a que grau se relaciona o desempenho funcional do servidor que 

está sendo avaliado;  
6. No quadro que aparece cada subitem será colocado o grau atribuído ao servidor avaliado. Ou seja 0, 1, 2, 3 ou 

4;  
7. Sempre que o total de pontos for o máximo ou o mínimo, torna-se necessário 1justificá-lo. 

 

RECOMENDAÇÕES: 
1. A Ficha de Avaliação do Servidor é confidencial; 
2. Cada comportamento deve ser avaliado levando-se em consideração o desempenho do servidor, 

exclusivamente, no espaço de tempo acima estipulado; 
3. A avaliação deve basear-se em fatos da vida funcional do servidor e não em impressões pessoais; 
4. O avaliador não deve deixar-se impressionar por avaliações anteriores, nem fazer previsões futuras. 

I – ASSIDUIDADE E URBANIDADE (1 A 2 PONTOS) 

Bom relacionamento com chefes e colegas.  

Presença permanente no local de trabalho  

Ausenta-se do local de trabalho com o conhecimento e autorização do chefe imediato.  

Só falta ao trabalho com motivos justificados.   

Educação e polidez no atendimento ao público.  

TOTAL DE PONTOS ←  
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JUSTIFICATIVA 

II – PONTUALIDADE E DISCIPLINA (1 A 3 PONTOS) 

Cumpre o horário estabelecido.  

Respeita as normas legais e regulamentos do órgão.  

As eventuais chegadas com atrasos ou saídas antecipadas realizam-se dentro do limite de tolerância 
estabelecido pelo órgão. 

 

Conhece as atribuições de sua função e não se nega a executá-las sob a alegação de que são 
incompatíveis com seu grau de conhecimento. 

 

Conhece e observa a hierarquia funcional, cumprindo com presteza as ordens recebidas.  
TOTAL DE PONTOS ←  

JUSTIFICATIVA 

III – INICIATIVA E COOPERACÃO (1 A 3 PONTOS) 
É capaz de tomar decisões em situações habituais e adapta-se facilmente a inovação no trabalho.  
Troca de experiência com os colegas e os auxilia na busca de soluções relativas a problemas de 
trabalho. 

 

Sabe o que deve fazer no trabalho, mesmo sem receber orientações.  
Procura contornar situações difíceis surgidas no trabalho, quando tem oportunidade.  
Contribuição espontânea ao trabalho de equipe para atingir objetivos.  

TOTAL DE PONTOS ←  
JUSTIFICATIVA 

IV – PRODUTIVIDADE E QUALIDADE (1 A 3 PONTOS) 
Conhece a unidade que trabalha.   
Conhece o serviço que executa e seu trabalho é regularmente correto e limpo.   
Executa todas as tarefas que estão sob sua responsabilidade bem como revê e aperfeiçoa o 
trabalho que desempenha. 

 

Assimila com facilidade e rapidez as tarefas que lhe são transmitidas, mesmo aquelas que fogem 
a sua rotina. 

 

O volume de trabalho produzido é proporcional a sua complexidade e executa regularmente seu 
trabalho sem necessidade de ordens e orientações constantes. 

 

TOTAL DE PONTOS ←  
JUSTIFICATIVA 
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V- RESPONSABILIDADE (01 A 03) (1 A 3 PONTOS) 
Cumpre os compromissos de trabalhos dentro do prazo estabelecidos e corresponde a confiança 
que lhe é dada 

 

Assume as consequências de suas próprias atitudes e fatos de interesse da administração.   
O nível de atuação que dispensa ao seu trabalho é suficiente para levar a um resultado de boa 
qualidade. 

 

A seriedade com que encara seu trabalho é compatível com o cargo que ocupa.   
Zela e usa corretamente os instrumentos e materiais de trabalho.   

TOTAL DE PONTOS ←  
JUSTIFICATIVA 

SOMATÓRIO DOS PONTOS ATRIBUÍDOS AO SERVIDOR 
AVALIADO EM: 
              /         /            

ASSINATURA DO SERVIDOR: 
 

Chefia imediata em:              /         /            

Chefe imediato 

Validado em:              /         /            

Gestor do órgão 
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4.21 F icha  de  obse r va ção  clín ica

4.21.1 Conce ito :

Documento no qual são registradas informações relacionadas à identificação do servidor 

e dados gerais sobre sua saúde, levando-se em consideração seus antecedentes patológicos, 

como também o histórico de saúde de seus familiares.

4.21.2 Est ru tu ra :

1. Cabeçalho

2. Denominação do Documento

3. Enunciados

4. Fecho

5. Local e Data

6. Signatário

4.21.3 Especif ica çõe s:

• O cabeçalho deve ser formatado conforme o previsto no item 3.3.1;

• A denominação do documento compõe-se da expressão “OBSERVAÇÃO CLÍNICA”, 

centralizada e em caixa alta, com efeito negrito;

• Inserir dados do Servidor de acordo com o documento;

• O fecho deverá estar à esquerda e consistirá na expressão “Declaro que as informações 

acima são verdadeiras”;

• O local e a data deverão estar juntos à direita;

• A identificação do signatário deverá estar centralizada e conter nome, cargo ou função.

Modelo de documento a seguir:
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Modelo de Ficha de observação clínica

 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
[Secretaria/Diretoria] 

[Departamento/Setor/Entidade] 

OBSERVAÇÃO CLÍNICA 

NOME: 
INSCRIÇÃO:            IDADE: 
FUNÇÃO: LOCAL: MUNICÍPIO: 
CARGO EFETIVO:  SIM NÃO CARGO ANTERIOR: 

BIOMETRIA PESO: DESTRO:  SIM ALTURA: (m) P.A.: (mmHg) 

HISTÓRICO ATUAL E/OU ANTERIOR FRATURAS: GESTAÇÃO QUANTAS? ABORTO: 

CIRURGIA: INTERNAÇÃO (MOTIVO?): 
USO DE SUBSTÂNCIA PSICOATIVA: TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO (MOTIVO?): 

ANTECEDENTES PESSOAIS PATOLÓGICOS VARICELA SARAMPO TOXOPLASMOSE 
DENGUE RUBÉOLA EPILEPSIA ALERGIA DOENÇAS CRÔNICAS 
OUTRAS DOENÇAS: 

PROCEDÊNCIA CASADO (A) SOLDEIRO (A) DIVORCIADO(A) UNIÃO ESTÁVEL VIÚVO(A) 
CÔNJUGE: 
FILHOS:   SIM NÃO QUANTOS? 

HÁBITOS TABAGISTA: ETILISTA: 
EVENTUAL HABITUAL NÃO EVENTUAL HABITUAL NÃO 

CONDIÇÕES DE VIDA RESIDE COM: PAIS IRMÃOS FAMILIARES OUTROS: 
RESIDÊNCIA: PRÓPRIA ALUGADA CEDIDA ALVENARIA MADEIRA MISTA 
RELIGIÃO: CATÓLICO EVANGÉLICO OUTROS 
ANTECEDENTES FAMILIARES PAIS FALCIDOS NOME PAIS VIVOS (MÃE): 
NOME PAIS VIVOS (PAI): IRMÃOS MESMOS PAIS (QUANTOS?): 
HISTÓRICO FAMILIARES HIPERTENSÃO TIPO: CÂNCER TIPO: 

DIABETES TIPO: CARDIOPATIA TIPO: 
TUBERCULOSE TIPO: HANSENÍASE TIPO: 
AVC TIPO: DEFICIÊNCIA TIPO: 
OUTROS: 

GRAU DE PARENTESCO: 
Declaro que as informações acima são verdadeiras. 

Macapá/AP, dd de mm de aaaa. 

Signatário 
Cargo ou Função 
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4.22 Homologa ção  de  laudo  médico

4.22.1 Conce ito :

É o ato médico realizado por especialista com a finalidade de validar ou não o atestado 

apresentado pelo servidor para justificar eventuais faltas ao trabalho por motivo de doença.

4.22.2 Est ru tu ra :

1. Cabeçalho

2. Epígrafe

3. Preâmbulo

4. Assunto

5. Ementa

6. Texto normativo

7. Local e data

8. Signatários

4.22.3 Especif ica çõe s:

• O espaço entre o cabeçalho e a identificação do expediente é de 1,5 cm;

• O corpo do texto deverá conter o nome do secretário, do servidor com os devidos dados 

funcionais e a data e a hora da divulgação;

• O local e a data deverão estar por extenso e centralizados;

• A identificação dos signatários deverá expressar o nome, cargo ou função e decreto de 

nomeação. 

Modelo de documento a seguir:
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Modelo de Homologação de laudo médico

SETOR/ENTIDADE/ENDEREÇO 

 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
[Secretaria/Diretoria] 

[Departamento/Setor/Entidade] 

HOMOLOGAÇÃO 

O (A) Secretário (a) de Estado da Administração, ____________________, no uso 
de suas atribuições legais, homologa o resultado da Perícia Médica do (a) servidor (a) 
__________________________, lotado (a) no ________ (órgão/setor), matrícula nº _______, 
divulgado no dia dd de mm de aaaa, no horário de 7h30 as 13h30. 

Macapá-AP, dd de mm de aaaa. 

NOME DO (A) SECRETÁRIO (A) 

DECRETO Nº 0000 
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4.23 In st rução  Normat iva

4.23.1 Conce ito :

É o ato administrativo que visa disciplinar a execução das atividades a serem 

desempenhadas pelo Poder Público. Detalha com maior precisão o conteúdo de leis presentes 

no ordenamento jurídico.

4.23.2 Est ru tu ra :

1. Cabeçalho

2. Denominação do documento

3. Enunciado

4. Parte preliminar

5. Parte Normativa

6. Parte Final

7. Local e data centralizados

8. Signatário

4.23.3 Especif ica çõe s:

• O cabeçalho deve ser formatado conforme o previsto no item 3.3.1;

• A identificação do documento será posicionada juntamente com o número, o ano e a 

sigla do órgão;

• A ementa discorre sobre o objeto a que se refere o documento;

• A parte preliminar deverá conter a ementa, o preâmbulo, e a indicação do âmbito de 

aplicação das disposições normativas;

• A parte normativa deverá conter as normas de conteúdo substantivo relacionadas com 

a matéria regulada;

• A parte final deverá conter as disposições sobre medidas necessárias à implementação 

das normas constantes da parte normativa e as disposições transitórias. Se necessário, 

acrescenta-se a cláusula de vigência e a cláusula de revogação;

• O local e a data por extenso e centralizados;

• Quanto ao signatário, para ter validade, a Instrução deverá ser assinada pela autoridade 

competente.

Modelo de documento a seguir:
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Modelo de Instrução Normativa

 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
[Secretaria/Diretoria] 

[Departamento/Setor/Entidade] 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº     / ANO/SEAD 

Dispõe sobre atos administrativos no âmbito dos 
órgãos do Governo do Estado do Amapá. 

O       (órgão responsável), desenvolver a 
introdução descrevendo o histórico do processo, mencionando os principais acontecimentos e 
documentos acostados aos autos, a indicação das folhas correspondentes, bem como as páginas 
das instruções anteriores. Se necessário, especificar a legislação aplicável. 

CONSIDERANDO deve ser observada a origem da instrução normativa, contendo 
número processual e a necessidade no âmbito dos órgãos do Governo do Estado do Amapá; 

RESOLVE: 

Elencar os itens da lei observando as importâncias e competências. 

Macapá-AP, dd/mm/aaaa. 

NOME DO SIGNATÁRIO 
Cargo  
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4.24 Pa re ce r  da  Jun t a  Médica

4.24.1 Conce ito :

Documento datado e assinado por um corpo médico, responsável e designado por 

autoridade administrativa competente, visando emitir opinião técnica e fundamentada sobre 

determinada questão médica por meio de exposição, esclarecimento e interpretação de fatos.

4.24.2 Est ru tu ra :

1. Cabeçalho;

2. Dominação do Documento;

3. Dados do Beneficiário

4. Assunto

5. Parecer Médico

6. Dados do Médico

7. Local e Data

8. Signatário

4.24.3 Especif ica çõe s:

• O cabeçalho deve ser formatado conforme o previsto no item 3.3.1;

• A denominação do documento deverá estar em caixa alta, com efeito negrito e com o 

número gerado pelo sistema;

• No enunciado constará o nome do emissor, nome do receptor e o assunto;

• O assunto deverá descrever o histórico da doença e os exames complementares;

• O local e a data deverão estar por extenso e à margem direita;

• O parecer deverá conter a patologia da doença diagnosticada - CID, especificando a lei 

a qual está inserida;

• A identificação dos signatários deverá expressar o nome, cargo ou função, decreto de 

nomeação e estar centralizada. 

Modelo de documento a seguir:
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Modelo de Parecer da Junta Médica

 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
[Secretaria/Diretoria] 

[Departamento/Setor/Entidade] 

PARECER DA JUNTA MÉDICA PRODOC Nº 130101.          .           .          /        .      

PARA: NOME DO ÓRGÃO DE DESTINO 

ASSUNTO: AVALIAÇÃO A QUE SE REFERE 

NOME DO BENEFICIÁRIO: 

CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 

HISTÓRIA CLÍNICA E EXAMES COMPLEMENTARES 

 
 
 
 
 
 
 

PARECER MÉDICO 

Deverá conter a patologia da doença diagnosticada - CID, especificando a lei a qual está 
inserida. 

 

DADOS DO MÉDICO 

NOME: 

CRM: 

MACAPÁ-AP, dd/mm/aaaa. 

NOME DO SIGNATÁRIO 
CARGO/FUNÇÃO/DECRETO 
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4.25 Laudo  médico  pe r icia l

4.25.1 Conce ito :

O Laudo Médico é um documento formal, preenchido por um perito responsável por 

avaliar determinada situação de fato. É resultado da perícia médica, que, por sua vez, compreende 

o conjunto de procedimentos técnicos que possibilita a emissão de laudos médicos. Para tanto, 

são utilizados diversos meios, como exames, vistorias, investigações, indagações.

4.25.2 Est ru tu ra :

1. Cabeçalho

2. Denominação

3. Enunciado

4. Histórico

5. Parecer Médico

6. Local e Data

7. Signatários

4.25.3 Especif ica çõe s

• O cabeçalho deve ser formatado conforme o previsto no item 3.3.1;

• A denominação deverá expressar “LAUDO MÉDICO PERICIAL”, em caixa alta e com efeito 

negrito;

• O enunciado deverá conter denominação do Núcleo, o Órgão de destino, o Assunto 

a que se refere o Laudo, o nome completo e o número do código de identificação 

beneficiário;

• Descreve-se o histórico da doença, juntamente com os resultados dos exames 

complementares;

• Diagnóstico do paciente, com o código internacional da doença- CID-10, estimativa do 

tempo de afastamento para a recuperação do paciente entre outros;

• Local e data deverá estar por extenso à margem direita do documento;

• A assinatura dos peritos com nome completo, função e CRM. 

Modelo de documento a seguir:
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Modelo de Laudo médico pericial

 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
[Secretaria/Diretoria] 

[Departamento/Setor/Entidade] 

LAUDO MÉDICO PERICIAL 

PRODOC Nº 130101.             .             .  /             . 
PARA: NOME DO ÓRGÃO DE DESTINO 
ASSUNTO: AVALIAÇÃO A QUE SE REFERE 
NOME DO BENEFICIÁRIO: 
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 

HISTÓRIA CLÍNICA E EXAMES COMPLEMENTARES 

 

PARECER MÉDICO 
Deverá conter a patologia da doença diagnosticada – CID, especificando a lei a qual está 
inserida. 

DADOS DO MÉDICO 
NOME: 
CRM: 

Macapá/AP, dd de mm de aaaa. 

NOME DO SIGNATÁRIO 
CARGO/FUNÇÃO 

DECRETO Nº 
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4.26 Licença  adm in ist ra t iva

4.26.1 Conce ito :

É o ato administrativo pelo qual a Administração concede ao requerente o direito de 

licença quando preenchidos os requisitos legais.

4.26.2 Est ru tu ra :

1. Cabeçalho

2. Denominação do documento

3. Assunto

4. Local e Data

5. Signatários

4.26.3 Especif ica çõe s:

• O cabeçalho deve ser formatado conforme o previsto no item 3.3.1;

• A denominação do documento compõe-se da expressão “LICENÇA ADMINISTRATIVA”, 

centralizada, em caixa alta e com efeito negrito;

• O corpo do texto deverá expressar os fundamentos legais da licença;

• O local e a data deverão estar expressos à direita da página;

• A Assinatura do signatário deverá ser acompanhada do cargo ou a função do mesmo e 

estar centralizada.

Modelo de documento a seguir:
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Modelo de Licença administrativa

 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
[Secretaria/Diretoria] 

[Departamento/Setor/Entidade] 

LICENÇA ADMINISTRATIVA 

Considerando o parecer emitido pelo Dr. _______________________ (nome do 
médico) CRM - AP, médico do Núcleo de Perícia Médica - NPM/___/___ fica concedido ao (a) 
servidor (a) _______________________ (nome do servidor), ocupante do cargo efetivo de 
____________________, matrícula ______________, licença administrativa de ___ dias para 
tratamento de saúde, no período de ___________ à ____________, sem prejuízo de sua 
remuneração. 

O afastamento se dá em atenção ao atestado médico emitido pelo Dr. 
_____________________ (nome do médico) CRM - AP, CID _________ + _____ , cópia em anexo. 
Neste sentido, solicitamos que sejam feitos os devidos registros e anotações na pasta funcional 
do (da) servidor (a). 

Macapá, dd/mm/aaaa. 

Nome do Signatário 
Cargo ou Função 

Decreto nº ______ 
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4.27 Licença  pa ra  a t iv idade  po lít ica

4.27.1 Conce ito :

O art. 100 da Lei n. 0066/1993 expressa:  “Ao servidor poderá ser concedida licença sem 

remuneração durante o período que mediar entre a sua escolha, em convenção partidária 

como candidato a cargo eletivo, e a véspera de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral.

Parágrafo Único - A partir do registro da candidatura e até o 15º (Décimo quinto) dia 

seguinte da eleição, o funcionário fará jus a licença remunerada, como se em atividade estivesse.”

4.27.2 Est ru tu ra :

1. Cabeçalho

2. Denominação do Documento

3. Enunciado

4. Assunto

5. Local e Data

6. Signatário

4.27.3 Especif ica çõe s:

• O cabeçalho deve ser formatado conforme o previsto no item 3.3.1;

• A denominação do documento compõe-se da expressão “LICENÇA PARA ATIVIDADE 

POLÍTICA” em caixa alta, com efeito negrito e centralizada;

• O enunciado deverá conter os dados pessoais, funcionais e do partido correspondente;

• O subtítulo “REQUERIMENTO” deverá estar em caixa alta, centralizado, com efeito 

negrito;

• O local e a data deverão ser escritos por extenso, centralizados e sem efeito negrito;

• A identificação do signatário e do requerente deverão seguir o padrão a ser apresentando 

no modelo ilustrativo.

Modelo de documento a seguir:
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Modelo de Licença para atividade política

 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
[Secretaria/Diretoria] 

[Departamento/Setor/Entidade] 

LICENÇA PARA ATIVIDADE POLÍTICA 

Nome completo: CPF: 
Endereço residencial: Matrícula: 
Unidade/Setor de trabalho: E-mail: 
Cargo: Sigla do partido político: 

REQUERIMENTO 
Em conformidade com o disposto na legislação vigente (Art. 100 da Lei Nº 0066, DE 03 de maio de 1993), 

venho requerer LICENÇA PARA ATIVIDADE POLÍTICA, a partir do dia  dd/mm/aaaa, data limite para 
desincompatibilização do servidor público, até o 15º (Décimo quinto) dia seguinte da eleição, com direito a 
percepção da respectiva remuneração no período. 

Por outro lado, comprometo-me a apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data do 
respectivo ato, a ata de convenção partidária, decisão homologatória da candidatura ou certidão do TRIBUNAL 
REGIONAL ELEITORAL (TRE) que ateste o indeferimento da candidatura, acaso a decisão não haja transitado em 
julgado. 
 
Documentos necessários (anexar obrigatoriamente): 
1. Requerimento do interessado devidamente protocolado. 
2. Cópia da carteira de identidade, carteira nacional de habilitação ou outro documento com foto; 
3. Cópia do último contracheque. 
4. Cópia do pedido de exoneração da função de confiança ou cargo comissionado, se exercer, protocolado até a 
data limite para desincompatibilização. 
 
Documentos complementares (apresentação obrigatória): 
1. Ata da convenção partidária que deferiu a candidatura do servidor público estadual, a ser apresentada no prazo 
máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados da realização da convenção; 
2. Decisão que deferiu o registro de candidatura; 
3. Certidão do TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL que ateste o indeferimento da candidatura, acaso essa 
decisão não haja transitado em julgado, a qual deverá ser apresentada até o quinto dia útil de cada mês da licença. 
4. OBSERVAÇÃO: A não apresentação dos documentos complementares acarretará a suspensão do pagamento 
da remuneração do servidor, garantida a percepção dos mesmos a partir do encaminhamento dos mesmos. 

Macapá, dd/mm/aaaa. 

NOME E ASSINATURA DO SERVIDOR 
NOME E ASSINATURA DO CHEFE IMEDIATO 
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4.28 Not if ica ção  ex t ra jud icia l

4.28.1 Conce ito :

A notificação extrajudicial é um documento elaborado com o objetivo de dar 

conhecimento ao notificado sobre determinada informação. A notificação será escrita e 

mencionará os fatos que a motivaram, relacionando-os com a relação jurídica em questão.

4.28.2 Est ru tu ra :

1. Cabeçalho

2. Local e Data

3. Denominação do Documento

4. Texto

5. Fecho

6. Signatário

4.28.3 Especif ica çõe s:

• O espaço entre o cabeçalho e a denominação do documento será de 1,5 cm;

• O local e data deverão trazer o dia, mês e ano por extenso, sem efeito negrito e à direita 

do documento;

• A denominação do documento compõe-se da expressão “NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL” 

em caixa alta, com efeito negrito e centralizada;

• O texto deverá ser redigido segundo o padrão formal da língua, evitando abreviações e 

respeitando, em particular, as regras de pontuação e de acentuação;

• O fecho deverá vir em forma de recuo e a 1 cm do texto;

• A identificação do signatário deverá trazer o nome completo, cargo ou função e estar 

centralizada. 

Modelo de documento a seguir:
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Modelo de Notificação extrajudicial

 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
[Secretaria/Diretoria] 

[Departamento/Setor/Entidade] 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

Macapá-AP, dd/mm/aa. 

PRODOC: 130101.  . . / .  

Solicitamos ao Sr. (a) __________________________, CPF: _____________-__ , 
RG: __________- ___ , que compareça neste ____________________ (órgão), setor 
_____________, no prazo improrrogável de _____ dias, no horário ____________, a partir do 
recebimento desta, a fim de tratar assuntos referente à 
________________________________________________________ (descrever o objeto da 
notificação). Tal notificação tem respaldo legal nos TERMOS DA NOTIFICAÇÃO 
RECOMENDATÓRIA Nº 03/2010 - PRODEMAP, Parágrafo 16, letra "b". 

Fica, portanto, Vossa Senhoria, NOTIFICADO EXTRAJUDICIALMENTE, conforme os 
Arts. 726 e 727 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, a comparecer no local e prazo acima 
especificados, a contar do recebimento desta, sob os ditames da Lei. Salienta-se que o não 
comparecimento importará em ___________________________ e constituirá o NOTIFICADO em 
mora, nos termos do Art. 1.210 do Código Civil - Lei nº 10.406/2002. 

Para quaisquer esclarecimentos, estaremos à disposição no telefone: 
_________________, no horário comercial. 

Atenciosamente, 

Nome do Chefe 
Chefia que exerce/Sigla do núcleo da coordenadoria/INSTITUIÇÃO 

Decreto nº __________ 

2  c m

1 ,5  c m3  c m

2  c m

5  c m

2 ,5  c m

2  c m

0 ,5  c m

0 ,5  c m

0 ,5  c m

1 ,5  c m

2 ,5  c m

2 ,2 1  c m
0 ,5  c m



106MANUAL DE REDAÇÃO DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO AMAPÁ - 1ª EDIÇÃO 
CAPíTULO 4 - DOCUMENTOS OfICIAIS

4.29 Ordem  de  se r v iço

4.29.1 Conce ito :

É o documento por meio do qual uma autoridade comunica a unidades administrativas 

ou servidores subordinados a ela a necessidade de execução de determinados serviços ou 

atividades, mencionando informações pertinentes, como a atividade propriamente dita, as 

orientações gerais para a realização da tarefa e o prazo para conclusão e entrega.

4.29.2 Est ru tu ra :

1. Cabeçalho

2. Epígrafe

3. Ementa

4. Preâmbulo

5. Texto

6. Signatário

7. Rodapé

4.29.3 Especif ica çõe s:

• A Identificação do documento deverá estar centralizada, grafada em caixa alta, com 

efeito negrito, seguida do número do ato e da data de expedição. Encerra-se com ponto 

final;

• O espaço entre a Identificação do documento e o cabeçalho é de 1,5 cm;

• A denominação do ato deverá compor-se da expressão “ORDEM DE SERVIÇO”, seguida 

do número e data de expedição;

• O cabeçalho, a identificação do signatário e o rodapé seguem de acordo com o modelo 

apresentado;

• As ordens de serviço que versem sobre assuntos de pessoal não contêm ementa, 

não admitem cláusula de vigência revogatória e não apresentam o texto normativo 

articulado;

• As ordens de serviço que versem sobre assuntos administrativos não contêm ementa e 

não admitem cláusula revogatória (Manual de Normas e Procedimentos Administrativos 

do Governo Federal). 

Modelo de documento a seguir:
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Modelo de Ordem de serviço

 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
[Secretaria/Diretoria] 

[Departamento/Setor/Entidade] 

ORDEM DE SERVIÇO Nº ______  DE dd/mm/aaaa.  

PRODOC: 130101.  . . /            .  

Aprova os documentos padronizados    

O (A)      (órgão), no uso de suas atribuições, 
objetivando       , desenvolver a introdução 
descrevendo o histórico do processo, mencionando os principais acontecimentos e documentos 
acostados aos autos, indicação de decretos (alterações) e portaria correspondentes, bem como 
as páginas das instruções anteriores.  

Fundamentar o relato dentro da legislação. O presente instrumento serve para 
comunicação interna/externa e deverá possuir os escritos de acordo com o documento 
organizado pelo _________________ (órgão responsável), observando a fonte _______ 
Tamanho ___, espaçamento simples de ___ cm, com as devidas observações da Ordem de 
Serviço. 

Art. ______, Esta Ordem de serviço entra em vigor na data de sua publicação. 

Nome do signatário 
Cargo ou função 

 
 

2  c m

1 ,5  c m3  c m

2  c m

5  c m

2 ,5  c m

2  c m

0 ,5  c m

0 ,5  c m

1 ,5  c m

2 ,5  c m

2 ,2 1  c m
0 ,5  c m

1  c m
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4.30 Pa re ce r  t é cn ico

4.30.1 Conce ito :

É o documento por meio do qual uma opinião fundamentada é emitida sobre 

determinada situação, exigindo-se conhecimento técnico. O trabalho tem como objetivo 

esclarecer, interpretar e explicar fatos sobre o tema submetido à análise e visa proporcionar 

respaldo técnico para a execução de determinadas atividades.

4.30.2 Est ru tu ra :

1. Cabeçalho

2. Denominação

3. Preâmbulo

4. Abertura do Parecer

5. Corpo do Parecer

6. Fechamento do Parecer

7. Local e data

8. Signatário

4.30.3 Especif ica çõe s:

• O cabeçalho deve ser formatado conforme o previsto no item 3.3.1;

• A denominação do documento deverá ser grafada com a expressão “PARECER”, seguida 

do assunto do parecer, seu número, ano, sigla do órgão emissor e o Estado;

• O preâmbulo deverá conter o número do processo, a ementa sobre o que trata o 

documento e o número do Prodoc;

• A abertura deverá informar a data da elaboração, definir os limites do tema avaliado 

identificando todos os aspectos relevantes de forma que o parecer seja completo e 

satisfatório;

• É no corpo do Parecer que será feita a análise de cada aspecto relevante, de forma a 

embasar as decisões proferidas pela Administração. Neste tópico, portanto, o técnico 

deve se posicionar claramente;

• O fecho finaliza com a expressão “É o parecer.”;

• Local e data centralizados na página;

• A identificação do signatário deverá compor o nome, cargo ou função, em caixa alta e 

centralizada.

Modelo de documento a seguir:
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Modelo de Parecer técnico

 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
[Secretaria/Diretoria] 

[Departamento/Setor/Entidade] 

PARECER ASSUNTO Nº ______ /ANO - SIGLA/____/AP 

PRODOC Nº 130101.     .     /    .                .                  

Processo Nº: _____________________________ 
Ementa: 
___________________________ (do que 
se trata).  

I - Relatório 
A exposição do assunto deverá compreender o histórico ou o relatório do objeto, 

os fundamentos e as justificativas. 

II - Parecer 

A emissão do Parecer deverá possuir os escritos de acordo com o documento 
organizado pela Secretaria ________, observando a fonte ___________ , espaçamento _______ 
de ____ cm, com as devidas observações. 

É o parecer. 

Macapá, dd de mm de aaaa. 

Nome do Signatário 
Cargo ou Função/Sigla do Setor/Sigla da Instituição 

 

2  c m

1 ,5  c m3  c m

2  c m

5  c m

2 ,5  c m

0 ,5  c m

0 ,5  c m

2  c m

1 ,5  c m

2 ,5  c m

2 ,2 1  c m
0 ,5  c m

1  c m

1  c m
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4.31 Pa re ce r  jun t a  médica

4.31.1 Conce ito :

Documento que avalia a saúde do servidor através de uma junta médica oficial, que 

poderá ser designada pela autoridade administrativa do órgão a que estiver vinculada a pessoa 

a ser periciada. O relatório médico e a conclusão médico-pericial devem ser datados e assinados 

pela junta e pelos assistentes técnicos.

4.31.2 Est ru tu ra :

1. Cabeçalho

2. Denominação do Documento

3. Número do Prodoc

4. Assunto

5. Fecho

6. Local e Data

7. Signatários

4.31.3 Especif ica çõe s:

• O cabeçalho deve ser formatado conforme o previsto no item 3.3.1;

• A denominação do documento deverá ser grafada com a expressão “PARECER JUNTA 

MÉDICA”, seguido do número, ano, sigla do órgão emissor e o Estado;

• O histórico deverá informar a data da elaboração, nome do servidor e o tema avaliado, 

identificando todos os aspectos relevantes de forma que o parecer seja completo e 

satisfatório;

• É no corpo do parecer que será feita a análise de cada aspecto, de forma completa; para 

que haja tomadas de decisão esclarecidas. Neste tópico, portanto, o técnico deve se 

posicionar claramente;

• O fecho finaliza com a expressão “É o parecer”;

• Local e data serão alinhados à margem direita da página;

• A identificação dos signatários deverá compor o nome, cargo ou função, em caixa alta.

Modelo de documento a seguir:
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Modelo de Parecer junta médica

 

 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ  
[Secretaria/Diretoria] 

[Departamento/Setor/Entidade] 

PARECER JUNTA MÉDICA Nº      /ANO - NPM/_____/AP 

PRODOC Nº 130101.     .     /    .                .                    

I -  Histórico 
Aos ________ dias do mês de _________ do ano de ____, compareceu neste 

Núcleo de Perícia Médica o Servidor ____________________________, lotado no (na) 
______________________ (órgão), como ___________________ (cargo ou função), solicitando 
_______________________________ (especificar a situação solicitada), apresentando como 
justificativa ______________________________________________________________ em 
conformidade com as normas ___________________ (apresentar o fundamento normativo). 

II - Parecer 
Após minuciosa análise, decidimos que há justificativa médico pericial para 

atender a solicitação do servidor interessado, no período de ________________ à 
_______________. Ressaltamos que havendo necessidade de prorrogação do período de 
__________________, além do homologado por esta Junta Médica, a servidora deverá ser 
acompanhada por equipe psicossocial deste NPM. 

É o parecer. 
Macapá, dd/mm/aaaa. 

1º Membro 2º Membro 

Presidente 

Modelo de Parecer

2  c m

1 ,5  c m3  c m

2  c m

5  c m

2 ,5  c m

2  c m 2  c m

2  c m

0 ,5  c m

0 ,5  c m

0 ,5  c m

1 ,5  c m

2 ,5  c m

2 ,2 1  c m
0 ,5  c m
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4.32 R e la tór io

4.32.1 Conce ito :

Documento elaborado com o objetivo de formalizar descrições de fatos ou situações, 

sendo possível descrever o funcionamento de uma instituição, o exercício de atividades ou o 

desenvolvimento de serviços específicos em determinado período.

4.32.2 Est ru tu ra :

1. Capa

2. Errata se houver

3. Folha de Rosto

4. Sumário

5. Listas de tabelas

6. Preâmbulo

7. Introdução, Desenvolvimento, Resultados e conclusões

8. Referências Bibliográficas e Anexos

9. Local e Data

10. Signatários

4.32.3 Especif ica çõe s:

• Capa, folha de rosto e a denominação em caixa alta, com efeito negrito e com a 

identificação do órgão emissor;

• Deverá conter a data do período do relatório;

• A introdução deve apresentar as dúvidas e indagações do problema de forma 

esclarecedora e de fácil entendimento. Desenvolver o objetivo do relatório com 

fundamentos e justificativas;

• O local e a data deverão ser grafados por extenso e centralizados na página;

• A identificação do signatário deverá ser seguida do cargo ou função do mesmo e estar 

centralizada na página.

Modelo de documento a seguir:
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Modelo de Relatório

 

 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
[Secretaria/Diretoria] 

[Departamento/Setor/Entidade] 

RELATÓRIO 

PRODOC: 130101.  . . / .  
PROCESSO Nº:   /ANO 

INTERESSADO:             

RELATOR:              

RESPONSÁVEL:             

ASSUNTO:          (síntese do conteúdo) 

1. Documento elaborado com o objetivo de divulgar os dados técnicos obtidos e 
analisados. A exposição do assunto deverá compreender o histórico ou o relatório do objeto, de 
forma a individualizá-lo, bem como os fundamentos e as justificativas. 

 

2. O relatório deve conter os seguintes elementos: capa, errata - se houver 
necessidade -, folha de rosto, sumário, listas de Tabelas, resumo, introdução, desenvolvimento, 
resultados e conclusões, recomendações, anexos, referências bibliográficas, entre outros. 

 
 

3. A emissão do Relatório deverá possuir os escritos de acordo com o documento 
organizado pela Secretaria do Estado do Amapá, observando a fonte (Calibri) Tamanho 12, 
espaçamento simples de 1 cm, com as devidas observações. 

 

4. Faço integrar a este relatório verificar os documentos a serem anexados. 
 

 

5. É o relatório. 

Macapá-AP, dd/mm/aaaa. 

ASSINATURA DO RELATOR 
Cargo/Função/Decreto 

2  c m

1 ,5  c m3  c m

2  c m

5  c m

2 ,5  c m

2  c m

0 ,5  c m

1  c m

1  c m

1 ,5  c m

2 ,5  c m

2 ,2 1  c m
0 ,5  c m
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4.33 R e la tór io  sit ua ciona l

4.33.1 Conce ito :

É o documento por meio do qual se prestam contas, expondo os resultados obtidos 

mediante pesquisa ou investigação, registrando as atividades ou projetos realizados durante 

um período. É uma ferramenta que possibilita conhecer os problemas e as necessidades sociais 

da instituição.

4.33.2 Est ru tu ra :

1. Capa

2. Folha de Rosto

3. Errata

4. Sumário

5. Lista de Tabelas, Ilustrações, Abreviaturas, Siglas e Símbolos

6. Resumo

7. Texto

8. Anexo

9. Referências

4.33.3 Especif ica çõe s:

• A capa deve conter nome do órgão responsável, título, subtítulo, local e ano de 

publicação;

• A folha de rosto é contém: nome do órgão com a subordinação até o nível da autoria, 

título, local e ano;

• O sumário contém a relação dos capítulos e seções do trabalho, listas de tabelas, 

ilustrações entre outros;

• A síntese do conteúdo é o resumo, que deverá expressar de forma reduzida o texto;

• O texto deverá ser desenvolvido conforme a finalidade envolvida, contendo as seguintes 

seções: introdução, desenvolvimento, resultados, conclusões e recomendações;

• Os anexos compreendem o material suplementar e deverá estar numerado com 

algarismo arábico.

Modelo de documento a seguir:
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Modelo de Relatório situacional

 

 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
[Secretaria/Diretoria] 

[Departamento/Setor/Entidade] 

RELATÓRIO SITUACIONAL 

PRODOC: 130101.          .            .                     /          . 

PERÍODO: dd/mm/aaaa. 

INTRODUÇÃO: Desenvolver a introdução descrevendo o histórico do processo 
mencionando os principais acontecimentos e documentos acostados aos autos. 

1. CONCEITOS GERAIS DA LEI DE RESPONSABILIDADE 
Conceituar de acordo com a Lei e baseada na Constituição Federal, entre outros. 

2. ANÁLISE DOS DADOS 
Fundamentar os dados observando as legislações em vigor. 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Mencionar de forma precisa a resolução da problemática ou pesquisa, com a 

demonstração de dados e soluções. 

Macapá-AP, dd/mm/aaaa. 

ASSINATURA DO RELATOR 
Cargo/Função/Decreto 

BIBLIOGRAFIA: 
Decreto Estadual 
Lei Federal 
Regimento Interno SEA 
 
ANEXOS:  
Anexar dados fotográficos ou documentais 

2  c m

1 ,5  c m3  c m

2  c m

5  c m

2 ,5  c m

2  c m

0 ,5  c m

1  c m

1 ,5  c m

2 ,5  c m

2 ,2 1  c m
0 ,5  c m
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4.34 R e la tór io  ge rencia l

4.34.1 Conce ito :

Relatório gerencial é um importante instrumento de gestão capaz de contribuir no 

momento de tomada de decisões, pois possibilita a comparação entre séries históricas, a 

análise de tendências de cenários, a construção da visão sistêmica. Assim, por meio da coleta e 

processamento de dados originários de diversas fontes, oferece-se ao gestor relevante suporte 

ao tomar decisões.

4.34.2 Est ru tu ra :
1. Capa

2. Folha de rosto

3. Errata

4. Sumário

5. Lista de Tabelas, Ilustrações, Abreviaturas, Siglas e Símbolos

6. Objetivo

7. Resumo

8. Texto

9. Anexo

10. Referências

4.34.3 Especif ica çõe s:

• A capa deve conter nome do órgão responsável, título, subtítulo, local e ano de 

publicação;

• A folha de rosto contém: nome do órgão com a subordinação até o nível da autoria, 

título, local e ano;

• O sumário contém: a relação dos capítulos e seções do trabalho, listas de tabelas, 

ilustrações, entre outros, de acordo como aparece no texto;

• A síntese do conteúdo é o resumo, que deverá expressar de forma reduzida o texto;

• O objetivo do relatório gerencial deverá instigar o controle, a análise, as inspeções e 

outros afins;

• O texto deverá ser desenvolvido conforme a finalidade e de maneira distinta 

contendo as seguintes seções: introdução, desenvolvimento, resultados, conclusões e 

recomendações;

• Os anexos compreendem o material suplementar e deverão estar numerados com 

algarismos arábicos.

Modelo a seguir:
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Modelo de Relatório gerencial

 

 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
[Secretaria/Diretoria] 

[Departamento/Setor/Entidade] 

RELATÓRIO GERENCIAL 

PERÍODO: dd/mm/aaaa. 
 

 INTRODUÇÃO: 

Desenvolver a introdução descrevendo o histórico do documento, mencionando 
os principais acontecimentos e os documentos acostados aos autos. 

1. CONCEITOS GERAIS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL 
Conceituar de acordo com a lei e baseada na Constituição Federal, entre outros. 

2. ANÁLISE DOS DADOS 
Fundamentar os dados observando as legislações em vigor com clareza e concisão. 

Fazer uso de gráficos para demonstração dos índices.  

3. CONCLUSÕES 
Deduções baseadas em fatos descritos no documento. 

Macapá-AP, dd/mm/aaaa. 

ASSINATURA DO RELATOR 
Cargo/Função/Decreto 

2  c m

1 ,5  c m3  c m

2  c m

5  c m

2 ,5  c m

2  c m

0 ,5  c m

1  c m

1 ,5  c m

2 ,5  c m

2 ,2 1  c m
0 ,5  c m
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4.35 R eque r imento

4.35.1 Conce ito :

É o meio de comunicação formal por meio do qual o servidor (a) ou particular se utiliza 

para requerer a uma autoridade administrativa competente algo a que entende ter direito. 

É conveniente que o requerente mencione a lei, o decreto ou o ato administrativo que 

fundamente a solicitação.

4.35.2 Est ru tu ra :

1. Denominação do Documento

2. Vocativo

3. Exposição do Assunto

4. Fecho

5. Local e Data

6. Signatário

4.35.3 Especif ica çõe s:

• A denominação do documento é composta da expressão “REQUERIMENTO”, em caixa 

alta, centralizada e em negrito;

• O preâmbulo constitui-se do nome do requerente, escrito com as iniciais maiúsculas 

(exceto os artigos ou preposições);

• O requerente servidor público deverá mencionar sua identificação, cargo que ocupa 

ou a função que exerce, o registro funcional e o local de lotação. Caso não seja servidor, 

terá que informar a nacionalidade, estado civil, idade, número do RG, endereço, dentre 

outros;

• A exposição do assunto conterá a fundamentação legal do direito;

• O fecho consiste da expressão “Nesses termos, pede deferimento” e o ponto final;

• O local e a data deverão ser grafados por extenso e de forma centralizada;

• A identificação do requerente conterá apenas o nome;

• Deverá constar a assinatura, cargo ou função da chefia maior.

Modelo de documento a seguir:
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Modelo de Requerimento

 

 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
[Secretaria/Diretoria] 

[Departamento/Setor/Entidade] 

REQUERIMENTO 

PRODOC: 130101.  . . / .  

Senhor _____________ , (cargo que o destinatário ocupa) 

Eu, ___________________ (nome do requerente), servidor (a) desta Secretaria, 
ocupante do cargo ou função ________________, matrícula nº ____________, portador (a) da 
Cédula de Identidade RG nº _______________ e do CPF sob o nº _______________, lotado (a) 
no ________________ (nome e siglas dos setores), venho por meio deste requerer à Vossa 
Senhoria férias para o período de ___________ à ____________. 

A Lei nº 0066 de 3 de maio de 1993, a qual dispõe sobre as férias do servidor, 
determina em seu art. 90 - “O servidor fará jus a 30 (trinta) dias consecutivos de férias, que 
podem ser acumuladas, até o máximo de 02 (dois) períodos, no caso de necessidade de serviço, 
ressalvadas as hipóteses em que haja legislação específica”.  

Nesses termos, 

Pede deferimento. 

Macapá-AP, dd/mm/aaaa. 

Nome e assinatura do Requerente 

Nome e assinatura  
Cargo ou função do Coordenador ou Gerente 

2  c m

1 ,5  c m3  c m
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4.36 R e so lução

4.36.1 Conce ito :

É o documento por meio do qual os órgãos colegiados comunicam normas, diretrizes e 

orientações relacionadas à matéria de sua competência legal.

4.36.2 Est ru tu ra :

1. Cabeçalho

2. Epígrafe

3. Ementa

4. Preâmbulo

5. Texto Normativo

6. Local e data

7. Signatários

8. Rodapé

4.36.3 Especif ica çõe s:

• O cabeçalho deve ser formatado conforme o previsto no item 3.3.1;

• A identificação do documento deverá estar em caixa alta, com efeito negrito e 

centralizada;

• A denominação compõe-se da expressão “RESOLUÇÃO”, seguida do número do ato e da 

data de expedição;

• O local e a data deverão estar centralizados, sem efeito negrito;

• A resolução deverá ser assinada por todos os membros do colegiado, seguindo a norma 

do documento.

Modelo de documento a seguir:
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Modelo de Resolução

 

 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
[Secretaria/Diretoria] 

[Departamento/Setor/Entidade] 

RESOLUÇÃO Nº NÚMERO DE DIA DE MÊS DE ANO 

PRODOC: 130101.  . . / .  

Aprova atos administrativos no âmbito dos órgãos 
do Governo do Estado do Amapá. 

A SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD, em conformidade com o 
disposto em _________ (inserir a . O presente instrumento serve para comunicação externa e 
deverá possuir os escritos de acordo com o documento organizado pela Secretaria do Estado do 
Amapá, observando a fonte (Calibri) Tamanho 12, espaçamento simples de 1 cm, com as devidas 
observações desta Resolução. 

Art. 00 Submeter a 

Art 00 Publicar a presente Resolução 

Macapá-AP, dd/mm/aaaa. 

Nome do Signatário 
SECRETÁRIA ADJUNTA DE PESSOAS 

Nome do Signatário 
SECRETÁRIA TITULAR 

Nome do Signatário 
CARGO/FUNÇÃO 

Nome do Signatário 
SECRETÁRIO ADJUNTO DE LOGÍSTICA 
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4.37 Te rmo ad it ivo

4.37.1 Conce ito :

É o documento jurídico responsável por alterar, modificar ou corrigir disposições 

contidas em contratos, convênios ou acordos firmados pela Administração Pública.

4.37.2 Est ru tu ra :

1. Cabeçalho

2. Denominação do Documento

3. Texto Normativo

4. Local e Data

5. Signatário

4.37.3 Especif ica çõe s:

• O cabeçalho deve ser formatado conforme o previsto no item 3.3.1;

• A denominação do documento deverá ser grafada com a expressão “TERMO ADITIVO”, 

estar em caixa alta, em negrito e centralizada;

• O texto normativo deverá compor o número de ordem, de contrato, de valores, vigência, 

nota de empenho, entre outros;

• O local e a data deverão estar centralizados;

• A identificação do signatário deverá conter o cargo ou função. 

Modelo de documento a seguir:
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Modelo de Termo aditivo

 

 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
[Secretaria/Diretoria] 

[Departamento/Setor/Entidade] 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO - ÓRGÃO/GEA 

_________ (número de ordem) TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E 
REAJUSTE DE PREÇO AO CONTRATO Nº _______/_______ - ÓRGÃO/GEA, Contratante: 
______________________, Contratada: Empresa _______________. CNPJ: _____________/-
__________. Processos Administrativos PRODOC Nº_______._______/ANO. OBJETO: 
_____________ (descrever o objeto). VIGÊNCIA: __/__/____. VALOR TOTAL R$ _________. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: _______________. Estrutura Programática: _____________. 
Elemento de Despesa: _____________  .     - __________ (por extenso). Fonte de Recurso: 
___________ . Nota de Empenho nº ___________ de __/__/____. SIGNATÁRIOS: 
______________ (nomes dos signatários) - Ordenador de Despesa, pela Contratante 
____________ (nome da contratante), pela contratada.  

Macapá-AP, dd/mm/aaaa. 

Secretário (a) de  _______________________. 
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4.38 Te rmo de  a f e t a ção

4.38.1 Conce ito :

É o documento por meio do qual é praticado o ato de afetar um determinado bem 

móvel ou imóvel. Ou seja, por deliberação da Administração Pública, o bem passa a ter uma 

finalidade específica, tornando-se bem de uso especial ou uso comum do povo. 

4.38.2 Est ru tu ra :

1. Cabeçalho

2. Ementa

3. Preâmbulo

4. Texto Normativo

5. Local e Data

6. Signatários

4.38.3 Especif ica çõe s:

• O espaço entre a identificação do expediente e o cabeçalho deverá ser de 1,5 cm;

• A ementa compõe-se da denominação do ato, do número e da identificação dos 

interessados;

• O preâmbulo e o texto normativo deverão seguir as orientações e os padrões do modelo 

apresentado;

• O local e a data deverão estar centralizados;

• A identificação dos signatários deverá estar em caixa alta e centralizada.

Modelo de documento a seguir:
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Modelo de Termo de afetação

 

 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
[Secretaria/Diretoria] 

[Departamento/Setor/Entidade] 

TERMO DE AFETAÇÃO Nº ___/ANO - GEA, QUE 
ENTRE SI CELEBRAM O _________ (NOME DO 
ÓRGÃO) - ____ (SIGLA) E _______ (NOME DO 
ÓRGÃO), PARA OS FINS NELE DECLARADOS. 

PRODOC: 130101.  . . / .  

Pelo presente instrumento e nos melhores termos de direito, os no fim assinados, 
de um lado como AFETADOR o órgão ________________, representada neste ato pelo seu 
Secretário, o (a) Senhor (a) _____________ (nome do (da) secretário (a), nomeado (a) através do 
Decreto Nº ___________/ano, RG Nº ____________ - _____ (sigla do órgão expedidor)/__ 
(unidade da federação) e o CPF Nº ____________  e de outro lado o _____________ (nome do 
órgão) como AFETADO, representado neste ato pelo seu _______________ (nome do cargo) 
Senhor ______________ (nome do representante), nomeado através do Decreto nº 
__________/ano, RG Nº ____________/__ (unidade da federação) e CPF Nº ___________ 
firmam no presente instrumento a formalização, afetação e a transferência de administração do 
bem imóvel, localizado na Rua __________, Bairro __________, Tombo Nº ___________ - GEA, 
Município de Macapá, pertencente ao Estado do Amapá, para o ______________ (órgão de 
destino), cabendo a partir da data da assinatura deste documento, a responsabilidade decorrente 
do uso e posse do referido bem imóvel, conforme os termos do processo Prodoc Nº130101.  

CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO AFETADO 
São obrigações do AFETADO:  

1. Manter o imóvel cedido em perfeitas condições de uso, correndo, por sua conta 
e responsabilidade, todas as despesas de conservação e manutenção que se fizerem necessárias 
no curso da Afetação.  

2. Quaisquer despesas realizadas pelo AFETADO não será objeto de ressarcimento, 
indenização ou restituição, não gerando, outrossim, direito de retenção do imóvel.  

3. As benfeitorias realizadas pelo AFETADO no imóvel serão incorporadas ao 
patrimônio público, passando a pertencer ao AFETADOR.  

4. Assumir, a partir da assinatura deste Termo, todos os ÔNUS decorrentes da 
utilização do imóvel, tais como tarifas de energia elétrica, água, seguro, e demais tributos 
inerentes á utilização pelo AFETADO.  

CLÁUSULA SEGUNDA - DO FORO 
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Fica eleito o Foro ____________ como único competente para dirimir quaisquer 
dúvidas, ações e feitos judiciais que acaso venham aforar relativamente a este Termo, com a total 
e expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  

E por assim terem acordado, justos e definidos, assinam o presente em 02(duas) 
vias, de igual teor e forma e 01 (uma) reduzida (extrato) para publicação em Diário Oficial do 
Estado-DOE, acompanhados das testemunhas.  

Macapá-AP, dd/mm/aaaa. 

        NOME DO SECRETÁRIO (A) 
                                                 Secretária de Estado da Administração  
                Decreto Nº ____/ano. 

         NOME DO AFETADO (A) 
  Cargo ou Função 

           Decreto Nº ____/ano. 
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4.39 Te rmo de  ce ssão

4.39.1 Conce ito :

Cessão de direitos é o instrumento por meio do qual se opera a transmissão de direitos 

sobre determinado bem. Trata-se do direito sobre o bem objeto da cessão, bem este que poderá 

ser móvel ou imóvel. 

No caso de cessão de uso, entende-se como a transferência da posse de um bem 

público de uma entidade ou órgão para outro, a fim de que o cessionário o utilize nas condições 

estabelecidas no respectivo termo.

4.39.2 Est ru tu ra :

1. Cabeçalho

2. Ementa

3. Preâmbulo

4. Texto Normativo

5. Local e Data

6. Signatários

7. Testemunhas

4.39.3 Especif ica çõe s:  

• O cabeçalho deve ser formatado conforme o previsto no item 3.3.1;

• O espaço entre a identificação do expediente e o cabeçalho deverá ser de 1,5 cm;

• A ementa compõe-se da denominação do ato, número, ano do bem em questão e a 

identificação dos interessados (cedente e cessionário);

• O preâmbulo e o texto normativo deverão seguir as orientações e padrões apresentados 

no modelo ilustrativo;

• A exposição das cláusulas deverá compreender os fundamentos legais para a emissão 

do ato;

• O local e a data deverão estar centralizados na página; 

• A identificação dos signatários deverá conter cargo ou função, estar em caixa alta e 

centralizada;

• As assinaturas das testemunhas deverão estar alinhadas à margem esquerda do 

documento e o espaço entre uma testemunha e outra é de 1 cm.

Modelo de documento a seguir:
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Modelo de Termo de cessão

 

 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
[Secretaria/Diretoria] 

[Departamento/Setor/Entidade] 

PRODOC: 130101.  . . / .  

TERMO DE CESSÃO DE USO DE IMÓVEL COM 
ENCARGOS Nº ___/ANO ____ - GEA, localizado 
na Av. ___, nº ___, Bairro _____, Município de 
Macapá/AP, que entre si celebram, como 
OUTORGANTE cedente o GOVERNO DO ESTADO 
DO AMAPÁ e como OUTORGADO cessionário 
__________, conforme processo Prodoc nº. 
130101.      .           .            /____. 

Pelo presente instrumento, e nos melhores termos de direito, de um lado como 
CEDENTE o GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ, pessoa jurídica de direito interno, CNPJ nº 
___________, representado neste ato pelo Excelentíssimo Senhor Governador _____________, 
RG Nº ______ - _____ (sigla do órgão expedidor)/__ (sigla do Estado) e o CPF Nº ____________ 
e de outro lado o ____________ (nome do órgão) como CESSIONÁRIO, representado neste ato 
pelo seu ___________ (cargo que ocupa)  e Senhor ___________ (nome do representante), 
portador do RG Nº ________- ____ (sigla do órgão expedidor)/ __ (sigla do Estado)  e CPF Nº 
_______________. Firmam o presente instrumento, conforme as cláusulas e condições 
seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
O presente termo se fundamenta na Lei nº 8.666/1993, Art. 17, §2º, lnc. 1, Decreto 

nº 0422/2019 e Decreto nº 4026/2009, Capítulo 1, Art. 2º, inciso VII, e alterações, Processo nº 
__________, bem como Parecer nº _______.  

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 
Constitui objeto do presente instrumento o termo de constituição de direito de 

uso sobre o imóvel, na forma de cessão de uso com encargos, a título gratuito, de ____ (número 
por extenso) imóvel público, localizado na Avenida ____, Nº ___, Bairro ______, Município de 
Macapá, Tombo GEA Nº ____. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO USO E FINALIDADE  

O imóvel cedido destina-se a uso exclusivo do CESSIONÁRIO, dizer a finalidade, 
não podendo, em hipótese alguma, comercializar, ceder ou locar com qualquer ente público ou 
mesmo com terceiros de qualquer natureza.  
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PARÁGRAFO ÚNICO. O inadimplemento do disposto no caput da presente 
cláusula acarretará a extinção da Cessão, com a consequente devolução do imóvel.  

 

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CEDENTE  

São obrigações do CEDENTE:  

4.1. Realizar todos os atos de registro, controle e movimentação administrativa.  

4.2. Emitir Termo de Vistoria de Imóvel retratando as condições e características 
atuais que o imóvel apresenta no momento da entrega ao CESSIONÁRIO, o qual deverá ser 
elaborado pela _____ (órgão responsável) e assinado por ambas as partes em 2 (duas) vias;  

4.3. Emitir Termo de Homologação de Entrega das chaves na data em que o imóvel 
foi cedido oficialmente ao CESSIONÁRIO, o qual passará a ocupá-lo de imediato.  

CLÁUSULA QUINTA- DAS OBRIGAÇÕES DO CESSIONÁRIO 
São obrigações do CESSIONÁRIO:  

5.1. Manter o imóvel cedido em perfeitas condições de uso, correndo, por sua 
conta e responsabilidade, todas as despesas de conservação e manutenção que se fizerem 
necessárias no curso da cessão.  

5.2. Quaisquer despesas realizadas pelo CESSIONÁRIO não serão objeto de 
ressarcimento, indenização ou restituição, não gerando, outrossim, direito de retenção do 
imóvel.  

5.3. As benfeitorias realizadas pelo CESSIONÁRIO no imóvel serão incorporadas ao 
patrimônio público, passando a pertencer ao CEDENTE. 

5.4. Assumir, a partir da assinatura deste Termo, todos os ÔNUS decorrentes da 
utilização do imóvel, tais como tarifas de energia elétrica, água, seguro, IPTU, laudêmio e demais 
tributos inerentes a utilização pelo CESSIONÁRIO.  

5.5. Devolver o imóvel nas mesmas condições e características contidas no Termo 
de Vistoria elaborado pela _____ (órgão responsável), além de, no ato do recebimento das 
chaves, apresentar a quitação de tarifas de energia elétrica, água, seguro, IPTU, laudêmio e 
demais tributos inerentes à utilização pelo CESSIONÁRIO.  

CLÁUSULA SEXTA - BENFEITORIAS E CONSTRUÇÕES  
Qualquer benfeitoria ou construção que seja destinada ao imóvel objeto deste 

instrumento que consistam em reformas de acréscimo ou decréscimo na área construída do 
imóvel ou que afetem elementos construtivos ou estruturais que interfiram na segurança, 
estabilidade ou salubridades das construções, bem como proteções do lote, incluindo muros 
divisórios laterais e de fundos e marquises, deverá de imediato, ser submetida a autorização 
expressa do CEDENTE.  

O ___________ (nome do órgão) - CESSIONÁRIO - independe de autorização 
prévia do CEDENTE para proceder reformas e modificações internas, sem acréscimo ou 
decréscimo da área construída do imóvel e que não afetem os elementos construtivos e 
estruturais das construções, incluindo pintura interna e externa ou pequenos consertos que não 
exijam a instalação de tapumes, andaimes ou telas de proteção; bem como a construção de 
jardins.  

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA  
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O presente Termo de Cessão terá vigência por _____ anos, a contar da data de sua 
assinatura, podendo ser renovado por ajuste expresso das partes, firmado com antecedência 
mínima de _____ dias da data do seu vencimento.  

CLÁUSULA OITAVA- DA RESTITUIÇÃO  
O CESSIONÁRIO restituirá o bem quando exigido por motivo de interesse público 

ou conveniência administrativa, por violação das cláusulas do presente Termo de Cessão ou findo 
o prazo de vigência deste instrumento. A devolução do imóvel será precedida da assinatura do 
Termo de Devolução elaborado pela ______ (órgão responsável), devidamente assinado por 
ambas as partes e que comporá os autos do processo. 

CLÁUSULA NONA - FORO 

Fica eleito o Foro ________ como único competente para dirimir quaisquer 
dúvidas, ações e feitos judiciais que acaso venham aforar relativamente a este Termo, com a total 
e expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  

E por assim terem acordado, justos e definidos, assinam o presente em 02 (duas) 
vias, de igual teor e forma e 01 (uma) reduzida (extrato) para publicação em Diário Oficial do 
Estado - DOE, acompanhados das testemunhas.  

Macapá-AP, dd/mm/aaaa. 

                                   NOME DO GOVERNADOR 
                           Governador do Estado do Amapá 
                                                  CEDENTE 

            NOME 
                Cargo que ocupa 
                  CESSIONÁRIO 

TESTEMUNHAS: 
 

 
1.: 
 
 
2.: 
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4.40 Te rmo de  conce ssão

4.40.1 Conce ito :

É o ato pelo qual a Administração Público atribui a outra entidade, que costuma ser 

particular, a exploração de certo serviço público, do qual aquela tinha exclusividade. 

A concessão pode ser operada por ato administrativo ou por contrato, de forma a 

garantir ao concessionário o uso da atividade desenvolvida pelo serviço público concedido.

4.40.2 Est ru tu ra :

1. Cabeçalho

2. Ementa

3. Preâmbulo

4. Texto Normativo

5. Local e Data

6. Signatários

7. Testemunhas

4.40.3 Especif ica çõe s:

• O cabeçalho deve ser formatado conforme o previsto no item 3.3.1;

• O espaço entre a identificação do expediente e o cabeçalho deverá ser de 1,5 cm;

• A ementa compõe-se da denominação do ato, do número e ano do bem em questão e 

a identificação dos interessados (Cedente e Cessionário);

• O preâmbulo e o texto normativo deverão seguir as orientações e padrões apresentados 

no modelo ilustrativo;

• A exposição das Cláusulas deverá compreender os fundamentos legais para a emissão 

do Ato;

• O local e a data deverão estar centralizados;

• A identificação dos Signatários deverá conter cargo ou função, estar em caixa alta e 

centralizada; 

• As assinaturas das testemunhas deverão estar na margem esquerda do documento e o 

espaço é de 1 cm. 

Modelo de documento a seguir:
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Modelo de Termo de concessão

 

 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
[Secretaria/Diretoria] 

[Departamento/Setor/Entidade] 

PRODOC: 130101.  . . / .  

TERMO DE CONCESSÃO DE USO DE IMÓVEL Nº 
___/ANO ___ - GEA, localizado na Av. ___, nº ___, 
Bairro ___, Município de Macapá/AP, que entre si 
celebram, como OUTORGANTE concedente o 
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ e como 
OUTORGADO concessionário _________, 
conforme processo Prodoc nº. 130101.    .    . 
/____. 

Pelo presente instrumento, e nos melhores termos de direito, de um lado como 
CONCEDENTE o GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ, pessoa jurídica de direito interno, CNPJ nº 
______________, representado neste ato pelo Excelentíssimo Senhor Governador __________, 
RG Nº _______ - ____ (sigla do órgão expedidor)/ __ (sigla do Estado) e o CPF Nº ___________; 
e de outro lado o ____________ (nome do órgão) como CONCESSIONÁRIO, representado neste 
ato pelo seu ________ (cargo que ocupa) e Senhor _______ (nome do representante), portador 
do RG Nº ________ - ____ (sigla do órgão expedidor)/ __ (sigla do Estado) e CPF Nº __________. 
Firmam o presente instrumento, conforme as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
O presente termo se fundamenta na Lei nº 8.666/1993, Art. 17, § 22, lnc. 1, 

Decreto nº 0422/2019 e Decreto nº 4026/2009, Capítulo 1, Art. 2º, inciso VII, e alterações, 
Processo nº _______.  

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 
Constitui objeto do presente instrumento o termo de constituição de direito de 

uso sobre o imóvel, na forma de concessão de uso, a título gratuito, de _____ (número por 
extenso) imóvel público, localizado na Avenida ______, Nº ____, Bairro _____, Município de 
Macapá, Tombo GEA Nº ____. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO USO E FINALIDADE  

O imóvel cedido destina-se a uso exclusivo do CONCESSIONÁRIO, para funcionar 
como dizer o que vai funcionar, não podendo, em hipótese alguma, comercializar, ceder ou locar 
com qualquer ente público ou mesmo com terceiros de qualquer natureza.  

PARÁGRAFO ÚNICO. O inadimplemento do disposto no caput da presente 
cláusula acarretará a extinção da Concessão, com a consequente devolução do imóvel.  
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CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONCEDENTE  

São obrigações do CONCEDENTE:  

4.1. Realizar todos os atos de registro, controle e movimentação administrativa.  

4.2. Emitir Termo de Vistoria de Imóvel retratando as condições e características 
atuais que o imóvel apresenta no momento da entrega ao CONCESSIONÁRIO, o qual deverá ser 
elaborado pela _____ (órgão responsável) e assinado por ambas as partes em 2 (duas) vias; 4.3. 
Emitir Termo de Homologação de Entrega das chaves na data em que o imóvel foi cedido 
oficialmente ao CONCESSIONÁRIO, o qual passará a ocupá-lo de imediato.  

CLÁUSULA QUINTA- DAS OBRIGAÇÕES DO CONCESSIONÁRIO 
São obrigações do CONCESSIONÁRIO:  

5.1. Manter o imóvel cedido em perfeitas condições de uso, correndo, por sua 
conta e responsabilidade, todas as despesas de conservação e manutenção que se fizerem 
necessárias no curso da concessão. 

5.2. Quaisquer despesas realizadas pelo CONCESSIONÁRIO não serão objeto de 
ressarcimento, indenização ou restituição, não gerando, outrossim, direito de retenção do 
imóvel.  

5.3. As benfeitorias realizadas pelo CONCESSIONÁRIO no imóvel serão 
incorporadas ao patrimônio público, passando a pertencer ao CONCEDENTE. 

5.4. Assumir, a partir da assinatura deste Termo, todos os ÔNUS decorrentes da 
utilização do imóvel, tais como tarifas de energia elétrica, água, seguro, IPTU, laudêmio e demais 
tributos inerentes a utilização pelo CONCESSIONÁRIO.  

5.5. Devolver o imóvel nas mesmas condições e características contidas no Termo 
de Vistoria elaborado pela _____ (órgão responsável), além de, no ato do recebimento das 
chaves, apresentar a quitação de tarifas de energia elétrica, água, seguro, IPTU, laudêmio e 
demais tributos inerentes a utilização pelo CONCESSIONÁRIO.  

CLÁUSULA SEXTA - BENFEITORIAS E CONSTRUÇÕES  
Qualquer benfeitoria ou construção que seja destinada ao imóvel objeto deste 

instrumento que consistam em reformas de acréscimo ou decréscimo na área construída do 
imóvel ou que afetem elementos construtivos ou estruturais que interfiram na segurança, 
estabilidade ou salubridades das construções, bem como proteções do lote, incluindo muros 
divisórios laterais e de fundos e marquises, deverá de imediato, ser submetida a autorização 
expressa do CONCEDENTE.  

O ________ (nome do órgão) - CONCESSIONÁRIO - independe de autorização 
prévia do CONCEDENTE para proceder reformas e modificações internas, sem acréscimo ou 
decréscimo da área construída do imóvel e que não afetem os elementos construtivos e 
estruturais das construções, incluindo pintura interna e externa ou pequenos consertos que não 
exijam a instalação de tapumes, andaimes ou telas de proteção; bem como a construção de 
jardins.  

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA  
O presente Termo de Concessão terá vigência por ____ anos, a contar da data de 

sua assinatura, podendo ser renovado por ajuste expresso das partes, firmado com antecedência 
mínima de ____ dias da data do seu vencimento.  
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CLÁUSULA OITAVA- DA RESTITUIÇÃO  
O CONCESSIONÁRIO restituirá o bem quando exigido por motivo de interesse 

público ou conveniência administrativa, por violação das cláusulas do presente Termo de 
Concessão ou findo o prazo de vigência deste instrumento. A devolução do imóvel será precedida 
da assinatura do Termo de Devolução elaborado pela _____ (órgão responsável), devidamente 
assinado por ambas as partes e que comporá os autos do processo.  

CLÁUSULA NONA - FORO 

Fica eleito o Foro _______ como único competente para dirimir quaisquer dúvidas, 
ações e feitos judiciais que acaso venham aforar relativamente a este Termo, com a total e 
expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  

E por assim terem acordado, justos e definidos, assinam o presente em 02 (duas) 
vias, de igual teor e forma e 01 (uma) reduzida (extrato) para publicação em Diário Oficial do 
Estado - DOE, acompanhados das testemunhas.  

Macapá-AP, dd/mm/aaaa. 

                                     NOME DO GOVERNADOR 
                  Governador do Estado do Amapá 
                                       CONCEDENTE 

NOME 
         Cargo que ocupa 
        CONCESSIONÁRIO 

 
TESTEMUNHAS: 

1.: 
 
2.: 
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4.41 Te rmo de  jun t ada  de  documentos

4.41.1 Conce ito :

É o ato pelo qual se inclui formalmente um novo documento a um processo em 

andamento, contendo informações relevantes, como instruções ou registro de decisões. É um 

ato de grande importância para o entendimento do processo de forma integral.

4.41.2 Est ru tu ra :

1. Cabeçalho

2. Denominação do Documento

3. Texto Normativo

4. Local e Data

5. Signatário

4.41.3 Especif ica çõe s:

• O cabeçalho deve ser formatado conforme o previsto no item 3.3.1;

• A denominação do ato deverá compor-se da expressão “TERMO DE JUNTADA” em caixa 

alta, em negrito e centralizada;

• O local e a data deverão ser grafados por extenso, centralizados;

• A identificação do signatário deverá ser seguida do cargo ou função do mesmo.

Modelo de documento a seguir:
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Modelo de Termo de juntada de documentos

 

 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
[Secretaria/Diretoria] 

[Departamento/Setor/Entidade] 

PRODOC: 130101.  . . / .  

TERMO DE JUNTADA 

Procedo à juntada do(s) documento(s) de fls. ______ ao processo Nº _____ , 
numerando e rubricando as referidas folhas. 

Macapá-AP, dd/mm/aaaa. 

NOME E ASSINATURA DO SIGNATÁRIO 
Cargo ou função e decreto 
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4.42 Te rmo de  posse

4.42.1 Conce ito :

É o documento elaborado para cumprir a formalidade de investidura - por meio da 

assinatura do respectivo termo - em cargo público efetivo, decorrente de nomeação. Assim, 

o investido aceita o direito de ocupar o cargo, bem como os deveres e responsabilidades 

decorrentes de suas atribuições.

4.42.2 Est ru tu ra :

1. Cabeçalho

2. Denominação

3. Texto

4. Assinatura do Nomeado

5. Signatário

4.42.3 Especif ica çõe s:

• O cabeçalho deve ser formatado conforme o previsto no item 3.3.1;

• A denominação do documento compõe-se da expressão “TERMO DE POSSE” centralizada, 

em caixa alta e com efeito negrito; 

• O texto deverá ser redigido segundo o padrão formal da língua, evitando abreviações e 

respeitando as regras da instituição;

• A identificação do signatário deverá conter o nome, o cargo ou a função, de forma 

centralizada e em caixa alta;

• A identificação da autoridade competente deverá estar em caixa alta e centralizada.

Modelo de documento a seguir:
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Modelo de Termo de posse

 

 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
[Secretaria/Diretoria] 

[Departamento/Setor/Entidade] 

TERMO DE POSSE 

PRODOC: 130101.  .         . / . 

Aos dias do mês de ano, compareceu à Secretaria de Estado da Administração o 
(a) Senhor (a) ________ (nome do empossado), nomeado pelo Decreto Estadual nº ______ , de 
dia de mês de ano, publicado no DOE nº ______ , de dia de mês de ano, para exercer o cargo 
______, Classe ___ , Padrão _____ , do Grupo _____ , o qual assina o presente Termo de Posse, 
comprometendo-se a cumprir fielmente o que dispõe a Lei Estadual nº. 0066/93, de 03 de maio 
de 1993 e afins.  

Para constar eu, _________ , (nome e cargo por extenso, em negrito) – SIGLAS 
OFICIAIS DO ÓRGÃO/___/___, lavrei o presente Termo de Posse, que depois de lido, vai 
subscrito. 

(Assinatura) 
NOME DO SECRETÁRIO 

Cargo 
Decreto 

(Assinatura) 
NOME DO EMPOSSADO 
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4.43 Te rmo de  re sponsab ilidade

4.43.1 Conce ito :

É o documento pelo qual formalmente responsabilidades são assumidas, sejam pelo 

cuidado ou conservação de bens, sejam pela ciência de possíveis consequências causadas por 

determinadas situações de fato.

4.43.2 Est ru tu ra :

1. Cabeçalho

2. Denominação

3. Texto

4. Local e data

5. Nome do Responsável

4.43.3 Especif ica çõe s:

• O cabeçalho deve ser formatado conforme o previsto no item 3.3.1;

• A denominação do documento compõe-se da expressão “TERMO DE 

RESPONSABILIDADE” centralizada, em caixa alta e com efeito negrito;

• O texto deverá conter a identificação completa do responsável;

• O local e a data deverão estar alinhados à margem direita do documento;

• Na devolução do documento deverá constar a data e o estado em que se encontra o 

objeto.
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Modelo de Termo de responsabilidade

 

 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
[Secretaria/Diretoria] 

[Departamento/Setor/Entidade] 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 

PRODOC: 130101.  . . / .  

_____ (nome do responsável), _____ (nacionalidade), _____ (profissão), registro 
Nº _____ , residente e domiciliado na rua _____ (nome), Nº _____, bairro _____, CEP nº _____, 
mediante este instrumento de aceitação, responsabiliza-se pelo _____ (especificar o bem, se é 
móvel ou imóvel, por exemplo), de propriedade de _____ (nome do órgão ou unidade) pelo prazo 
de _____ (especificar o prazo), a contar desta data e comprometendo-se a devolvê-lo (s) em 
perfeito estado findo esse prazo.  

Em caso de extravio e/ou dano total ou parcial do material retirado, fica obrigado 
(a) a ressarcir o proprietário pelos prejuízos causados. 

Macapá-AP, dd/mm/aaaa. 

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL 

Atestamos  que o equipamento foi devolvido dd/mm/aaaa, nas seguintes condições: 

 
Em perfeito estado 

Apresentando defeito 

Faltando peças ou acessórios 

NOME DO RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO 
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5 . 	Dú v id a s  f r e qu e n t e s  n o  u so  
 Nesta seção, serão abordadas algumas das dúvidas mais frequentes ao produzir um texto. 

Espera-se que sejam úteis aos produtores de documentos oficiais. Entretanto, é sabido que o 

domínio da língua portuguesa, tendo em vista sua complexidade, requer aprofundamento e 

estudos contínuos.

 Sendo assim, permanece o estímulo à consulta em obras especializadas na língua 

portuguesa, com o objetivo de sanar eventuais lacunas e prestigiar a adequação da produção 

textual. 

5.1 A/há
• Há

Explicação: remete a tempo passado.

Exemplo:

 Atuo no setor de pessoal há 5 anos�

5.2 À pa r t ir  de /a  pa r t ir  de
• A partir de

Explicação: não se usa crase antes de verbos.

Exemplo:

A partir de agosto, estarei em novo endereço�

5.3 À pra zo/A pra zo
• A prazo

Explicação: não se usa crase antes de palavra masculina.

Exemplo:

Vendemos a prazo�

da  l ín gu a
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5.4 A v ist a /à  v ist a
• À vista

Explicação: há crase nas seguintes expressões, formadas por palavras femininas: à tarde, 

à venda, às escondidas e à vista.

Exemplo:

O pagamento foi feito à vista�

5.5 Ao  meu  ve r/a  meu  ve r
• A meu ver

Explicação: as formas corretas são: a meu ver, a nosso ver, a vosso ver.

Exemplo:

A meu ver, alcançaremos todas as metas�

5.6 At ravé s/por
• Através de 

Explicação: A palavra “através” significa “aquilo que passa de modo transversal”.

Exemplo:

Enxergou o amigo através do vidro do carro�

• Por

Explicação: Para muitos gramáticos, “através” se refere àquilo que atravessa. É preferível: 

“pelo e-mail”, “por e-mail”, “por meio de”.

Exemplo:

fui avisada por e-mail de que a reunião está cancelada�

5.7 A f im/a f im  
• A fim

Explicação: acepção de finalidade, propósito, desígnio.

Exemplo:

Trabalhei durante o dia inteiro, a fim de entregar os relatórios dentro do prazo previsto�

• Afim

Explicação: acepção de afinidade, semelhança, proximidade.

Exemplo:

Os professores chegaram a um consenso, pois tinham ideias afins�
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5.8 A ce rca  de /a ce rca  de /ce rca  de /há  ce rca  de
• A cerca de

Explicação: refere-se à distância.

Exemplo:

Ele estava a cerca de vinte metros da cachoeira�

• Acerca de

Explicação: equivale a “a respeito de”.

Exemplo: 

Eles estavam discutindo acerca de um tema polêmico�

• Cerca de

Explicação: equivale a “aproximadamente”.

Exemplo:

O vigilante chegou cerca de vinte minutos atrasado�

• Há cerca de

Explicação: significado de tempo decorrido (1) ou quantidade aproximada (2).

Exemplos:

Há cerca de cinco anos eu concluí meu curso superior (1)�

Há cerca de cinquenta pessoas esperando lá fora (2)�

5.9 Anexo/em  anexo
• Anexo (sem preposição)

Explicação: adjetivo que concorda com o termo ao qual se refere.

Exemplo:

Segue anexa a informação solicitada�

Seguem anexos os documentos solicitados�

• Em anexo

Explicação: o termo é invariável.

Exemplos:

Segue em anexo a certidão�

Seguem em anexo as certidões�
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5.10 À medida  que/na  medida  em  que
• À medida que

Explicação: sentido de proporcionalidade.

Exemplos:

Os resultados alcançavam o esperado à medida que os instrumentos de controle avançavam�

O calor aumenta à medida que aquela estação do ano se aproxima�

• Na medida em que

Explicação: sentido de causalidade.

Exemplos:

Na medida em que a criança chorou, os pais resolveram sair do aniversário�

Os livros são ótimos para o estudante, na medida em que melhoram o aprendizado�

5.11 Ao  invé s de /em  vez de
• Em vez de

Explicação: usa-se com para a substituição de uma ideia por outra.

Exemplo:

Em vez de trabalhar hoje, vá ao médico e procure descansar�

• Ao invés de

Explicação: acepção de oposição, contrariedade.

Exemplo: 

Ao invés de somar, subtraiu�Chega r  em/chega r  a

• Chegar a

Explicação: o verbo “chegar” exige a preposição “a”.

Exemplo:

Chegamos a Macapá�

5.12 Chega r  em  /chega r  a
• Chegar a

Explicação: o verbo “chegar” exige a preposição “a”.

Exemplo:

Chegamos a Macapá�
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5.13 Daqu i/daqu i  a
• Daqui a

Explicação: o advérbio “daqui” é usado para indicar lugar ou tempo e pede a preposição “a”.

Exemplo:

farei o pagamento daqui a 5 dias�

5.14 Em  con f irmação  à /em  con f irmação  da
• Em confirmação de

Explicação: “confirmação” é um substantivo feminino que pede a preposição “de”.

Exemplo:

Em confirmação da minha proposta, envio os valores para execução do serviço�

5.15 Fa zem/f a z
• Faz

Explicação: “fazer”, quando sinaliza tempo passado, permanece na 3ª pessoa do singular.

Exemplo:

faz oito semanas que mudei de cidade�

5.16 R a t i f ica r/re t i f ica r
• Ratificar

Explicação: significa “confirmar”, “reafirmar”, “validar”, “comprovar”, “autenticar”. 

Exemplo:

A testemunha ratificou as informações perante o delegado�

• Retificar

Explicação: equivale a corrigir, alterar, emendar, alinhar.

Exemplo:

A testemunha retificou as informações perante o delegado�

5.17 Rúbr ica /rubr ica
• Rubrica

Explicação: rubrica é paroxítona, sem acento.

Exemplo:

Ponha a sua rubrica em todas as páginas do relatório, por favor�
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5.18 Mas/ma is
• Mas

Explicação: expressa adversidade, oposição.

Exemplos:

O jogador correu até o fim da partida, mas não a venceu�

O aluno estudou bastante, mas não conseguiu a aprovação�

• Mais

Explicação: expressa adição, intensidade, superioridade, dentre outros sentidos.

Exemplos:

O garoto pediu que colocassem mais comida em seu prato�

breno era o aluno mais inteligente da sua turma�

5.19 Por  que/porque/porquê
• Preposição + pronome interrogativo

Explicação: usa-se em frases interrogativas (diretas ou indiretas):

Exemplos:

Por que não veio?

Gostaria de saber por que lutamos�

Ela não veio por quê?

Observação: A palavra “que” em final de frase recebe acento circunflexo:

Exemplos:

Você precisa de quê?

Ela sabe o quê!

• Preposição + pronome relativo

Explicação: equivale a pelo qual (e suas variações).

Exemplos:

Não conheço as pessoas por que espero�

• Porque 

Explicação: equivale à conjunção “pois”.

Exemplos:

Eu não fui à escola porque estava doente�

Venha depressa, porque sua presença é indispensável�
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• Porquê

Explicação: é substantivo e vem acompanhado de uma palavra que o caracteriza (artigo, 

pronome ou numeral).

Exemplos:

Qual o porquê da sua revolta?

Este porquê não me convenceu�

Deve haver um porquê para ele se atrasar tanto�

5.20 Que  pre ciso/de  que  pre ciso
• De que preciso

Explicação: O verbo “precisar” pede a preposição “de”.

Exemplo: 

Os arquivos de que preciso estão na gaveta�

5.21 Têm/tem
• Têm

Explicação: verbo que se refere à 3º pessoa do plural.

Exemplo:

Os três amigos têm a mesma formação acadêmica�

• Tem

Explicação: verbo que se refere à 3º pessoa do singular

Exemplo:

Ele é o único morador do condomínio que não tem carro�

5.22 Im inente /em inente
• Iminente

Explicação: significa que algo está próximo, prestes a começar.

Exemplo:

O paciente encontra-se em estado grave e o risco de perder a vida é iminente�

• Eminente

Explicação: equivale a “elevado”, “ilustre”, “proeminente”.

Exemplo:

Jorge é um cardiologista eminente e possui grande respeito na cidade�
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5.23 Implica r  a lgo/implica r  com  a lgo
• Implicar algo (sem preposição)

Explicação: pode representar a consequência (1) ou a exigência (2).

Exemplos:

A transgressão das leis de trânsito poderá implicar multa, entre outras penalidades (1)�

A realização de atos administrativos implica a observância de determinadas regras (2)�

• Implicar com algo (preposicionado)

Explicação: o significado associa-se à implicância, hostilidade, provocação.

Exemplo:

O morador implicou com o seu vizinho por conta do som alto� 

5.24 Se ssão/se ção  ou  se cção/ce ssão
• Sessão 

Explicação: é o tempo ou período em que ocorre determinada atividade.

Exemplos:

foi agendada para a próxima semana a sessão com os servidores públicos�

Escolhemos a sessão de cinema com menos pessoas�

• Seção ou secção (variantes)

Explicação: equivale à “divisão”, “separação”.

Exemplos:

Seção de esportes, seção de frutas e verduras

Secção de esportes, secção de frutas e verduras

• Cessão

Explicação: é o ato de ceder, transferir, conceder.

Exemplo: A cessão de livros foi feita para instituições carentes da cidade�
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