
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO 
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - IPAM

Portaria nº. 347/2017                                 Porto Velho, 11 de julho de 2017

O  Diretor  Presidente  do  Instituto  de  Previdência  e  Assistência  dos
Servidores do Município de Porto Velho – IPAM, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 5º. Alínea “g” do Decreto nº. 4.123, de 18 de outubro de
1990;

Considerando: o Art. 37 da Constituição Federal,

Resolve,

Uniformizar  os  procedimentos  gerais  referentes  á  gestão  de  documentos,
com a finalidade de criar bases para a padronização de procedimentos e a
padronização  da  elaboração  de  documentos  oficiais,  bem  como  ao
atendimento ao disposto na Lei nº. 12.527, de 18 de novembro de 2011 -
Lei  de  Acesso  a  Informação,  visando  ainda  otimizar  as  rotinas
administrativas  no  âmbito  do  Instituto  de  Previdência  e  Assistência  dos
Servidores do Município de Porto Velho – IPAM. 

A Padronização dos Documentos Oficiais deste Instituto, dá-se ao fato  de
adotarmos uma diagramação única segundo o MRPR (Manual de Redação
da Presidência da República).

A redação oficial deve caracterizar-se pela impessoalidade, uso do padrão
culto  de  linguagem,  clareza,  concisão,  formalidade  e  uniformidade.
Fundamentalmente esses atributos decorrem da Constituição, que dispõe, no
artigo  37:  "A administração  pública  direta,  indireta  ou  fundacional,  de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios  obedecerá  aos  princípios  de  legalidade,  impessoalidade,
moralidade,  publicidade  e  eficiência (...)".  Sendo  a  publicidade  e  a
impessoalidade  princípios  fundamentais  de  toda  administração  pública,
claro  está  que  devem  igualmente  nortear  a  elaboração  dos  atos  e
comunicações oficiais.

Não se concebe que um ato normativo de qualquer natureza seja redigido de
forma  obscura,  que  dificulte  ou  impossibilite  sua  compreensão.  A
transparência  do  sentido  dos  atos  normativos,  bem  como  sua
inteligibilidade, são requisitos do próprio Estado de Direito: é inaceitável
que  um  texto  legal  não  seja  entendido  pelos  cidadãos.  A publicidade
implica, pois, necessariamente, clareza e concisão.

                    
IVAN FURTADO DE OLIVEIRA

Diretor Presidente 
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