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Decretos

DECRETO Nº 50, DE 6 DE OUTUBRO DE 2022.

Revoga o Decreto nº 44, de 21 de setembro de
2022 e estabelece novas normas e diretrizes
gerais para a uniformização das redações
oficiais expedidas pela Administração Pública
Municipal de Adustina, Bahia, e dá outras
providências.

O Prefeito Municipal de Adustina, Estado Federado da Bahia, no uso das suas atribuições
legais e considerando o interesse público existente na uniformização dos atos
administrativos, além da necessidade de adequação e aperfeiçoamento constante dos
serviços públicos:

DECRETA:

Art. 1º Este Decreto objetiva estabelecer novas normas e diretrizes gerais para uniformização
das redações oficiais no âmbito do Poder Executivo Municipal.
§ 1º Por redação oficial entende-se toda produção textual institucional, necessária à
comunicação interna e externa, entre órgãos, pessoas físicas e jurídicas, e à consecução dos
atos administrativos, como decretos, portarias, editais, contratos, ofícios e outros correlatos.
§ 2º Para a redação de atos administrativos normativos, deve-se priorizar as disposições da Lei
Federal Complementar nº 95 de 26 de fevereiro de 1998, e de seu último decreto
regulamentador, no que não conflitar com este Decreto.
Art. 2º O anexo I institui a diagramação e layout oficiais, da inscrição e brasão instituídos no
art. 2º da Lei Municipal nº 320/21, que devem ser adotados por todos os órgãos do Poder
Executivo local.
§ 1º A imagem do anexo I, constante nos cabeçalhos deste Decreto, deverá ser utilizada em
todas as redações oficiais dos respectivos órgãos municipais, nas dimensões proporcionais
aos formatos dos papéis utilizados, e se o formato for A4 (duzentos e noventa e sete
milímetros de altura por duzentos e dez milímetros de largura), a imagem será na dimensão de
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onze centímetros de largura por dois vírgula seis centímetros de altura, e sempre com a fonte
tipográfica Barlow (Fonte Licenciada SIL 1.1)1.
§ 2º O rodapé terá o endereço da sede da Prefeitura Municipal, com o tipo e nome do
logradouro, número, bairro, e possuirá a formatação conforme o inciso VIII, do art. 3º, e
apresentação conforme consta nos rodapés deste Decreto.
§ 3º A identificação do órgão, autoridade ou componente municipal emissor da redação oficial
dar-se-á no corpo textual ou fecho do documento.
§ 4º O padrão de diagramação e layout do anexo II devem ser utilizados nas peças publicitárias
dos respectivos órgãos municipais, e para este uso, poderá variar em tamanho e estilo
tipográfico, conforme a discricionariedade administrativa, desde que haja o devido
licenciamento da fonte ou seja essa de código aberto.
Art. 3º A redação oficial, sobretudo quando em formato A4, dar-se-á, via de regra, com as
seguintes configurações gerais obrigatórias:
I - todas as margens com dois centímetros;
II - página na cor branca;
III - orientação em retrato;
IV - fonte tipográfica Barlow, (licença SIL 1.1)¹, densidade normal (regular), cor preta, corpo 12;
V - espaçamento entre linhas, com 1,15 cm (um vírgula quinze centímetros);
VI - espaçamento entre parágrafos, com dez pontos;
VII - parágrafo, sem avanço ou recuo de primeira linha, e com alinhamento geral justificado;
VIII - rodapé, na fonte Barlow (licença SIL 1.1)¹, densidade normal (regular), corpo 10,
centralizado; apenas o início e quando a gramática normativa o exigir em maiúscula, e ponto
final;
IX - notas, na fonte Barlow (licença SIL 1.1)¹, densidade normal (regular), corpo 8, alinhamento
justificado, apenas o início e quando a gramática normativa o exigir em maiúsculas.
§ 1º Fica vedada a utilização de adereços como bordas nas margens, cabeçalho, rodapé, assim
como símbolos esmaecidos para marca d’água, e outros não especificados neste Decreto.

Copyright 2017 - TRIBBY, Jeremy - Design Principal. Direitos Autorais em: https://github.com/jpt/barlow. Disponível para download em:<
https://fonts.google.com/specimen/Barlow>. Acesso em 20 de set. de 2022.
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§ 2º Enquanto não houver um manual de redação oficial próprio do Município de Adustina,
indica-se como referência, no que não conflitar com este Decreto, o Manual de Redação da
Presidência da República 2.
§ 3º As omissões deste Decreto e o que não conflitar com suas disposições, com a Lei Federal
Complementar nº 95 de 26 de fevereiro de 1998, seu último decreto regulamentador, devem ser
suplementadas, prioritariamente, com as normas aplicáveis da Associação Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT.
Art. 4º Compõem a redação dos atos administrativos normativos:
§ 1º Como elementos pré normativos:
I - a epígrafe, a ser grafada integralmente em maiúsculas, em apenas uma linha, centralizada,
em negrito, com uma vírgula após o número do ato, sendo ordinal apenas a data do primeiro dia
do mês e cardinal os demais, e com ponto final, corpo tamanho 14;
II - a ementa, a ser grafada em negrito, corpo tamanho 11, espaçamento simples entre linhas,
com o recuo de 9 centímetros para margem direita com o corpo justificado e apenas o início e
quando a gramática normativa o exigir em maiúsculas; e
III - o preâmbulo, a ser grafado alinhado à esquerda sem avanços ou recuos na primeira linha,
justificado, encerrando-se com dois pontos, e apenas o início e quando a gramática normativa
o exigir em maiúsculas.
§ 2º Como elementos normativos:
I - o artigo, indicado pela abreviatura "Art.", sem recuo ou avanço na primeira linha, justificado,
seguido de um espaço em branco com o número do artigo, sendo ordinal até o nono e cardinal
seguido de ponto, a partir deste, em negrito, com um espaço em branco antes do início do
texto;
II - os artigos desdobrar-se-ão em parágrafos ou em incisos; os parágrafos em incisos, os
incisos em alíneas e as alíneas em itens;
III - os parágrafos, serão representados pelo sinal gráfico "§", seguido de um espaço em branco,
numeração ordinal até o nono e cardinal com ponto a partir deste, com mais um espaço em
branco antes do início do texto, utilizando-se, quando existente apenas um, a expressão
"Parágrafo único." por extenso, seguido de ponto e um espaço em branco. Apenas o início e
quando a gramática normativa o exigir em maiúsculas e finda-se com ponto;
Brasil. Presidência da República. Casa Civil. Manual de redação da Presidência da República / Casa Civil, Subchefia de Assuntos Jurídicos ;
coordenação de Gilmar Ferreira Mendes, Nestor José Forster Júnior [et al.]. – 3. ed., rev., atual. e ampl. – Brasília: Presidência da República,
2018
.Disponível
em:
<http://www4.planalto.gov.br/centrodeestudos/assuntos/manual-de-redacao-da-presidencia-da-republica/manual-de-redacao.pdf.>
Acesso em: 20 de set. de 2022.
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IV - os incisos serão representados por algarismos romanos, seguidos de um espaço em
branco, hífen e novo espaço em branco, inicia-se com minúsculas, se não for nome próprio,
terminam com ponto e vírgula, com exceção do último que termina com ponto final, ou por dois
pontos, quando seguido por alíneas;
V - as alíneas serão representadas por letras minúsculas, seguidos de parênteses, e espaço
em branco antes de iniciar o texto, inicia-se com minúsculas, se não for nome próprio,
termina-se com ponto e vírgula, com exceção da última que termina por ponto final, ou por
dois pontos, quando seguida por itens;
VI - e os itens, por algarismos arábicos, seguidos por ponto e espaço em branco antes do
início do texto, inicia-se com minúsculas, se não for nome próprio, termina-se com ponto e
vírgula, com exceção da última que termina por ponto final;
VII - os itens, alíneas e incisos que estiverem relacionando conteúdo taxativo, no penúltimo
evento, deve-se fazer constar a conjunção aditiva “e”;
VIII - o agrupamento de artigos poderá constituir Subseções; o de Subseções, a Seção; o de
Seções, o Capítulo; o de Capítulos, o Título; o de Títulos, o Livro e o de Livros, a Parte;
IX - os Capítulos, Títulos, Livros e Partes serão grafados em letras maiúsculas e identificados
por algarismos romanos, podendo estas últimas desdobrar-se em Parte Geral e Parte
Especial ou ser subdivididas em partes expressas em numeral ordinal, por extenso;
X - as Subseções e Seções serão identificadas em algarismos romanos, grafadas em letras
minúsculas e postas em itálico;
XI - os arquivos eletrônicos dos atos normativos são configurados para o tamanho A4
(duzentos e noventa e sete milímetros de altura por duzentos e dez milímetros de largura); e
XII - as palavras e as expressões em latim ou em língua estrangeira são grafadas em itálico.
§ 3º Em relação à apresentação estilística, considera-se que:
I - salvo as disposições expressamente em sentido contrário, utilizar-se-á para os atos
normativos todas as configurações gerais obrigatórias estabelecidas no art. 3º deste Decreto;
II - os artigos, incisos, alíneas e itens, iniciam-se sem recuos ou avanços na primeira linha,
sendo alinhados de forma justificada e à esquerda, equidistantes, como se parágrafos fossem,
isto é, com dez pontos;
III - as Subseções, Seções, Capítulos, Títulos, Livros e Partes, serão grafadas em letras
maiúsculas e identificados por algarismos romanos, de forma centralizada, em duas linhas
sem espaçamento entre elas e com espaçamento entre linhas simples, sendo a primeira o
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número da Subseção; Seção, Capítulo, Título, Livro ou Parte, e na linha abaixo, a respectiva
denominação; e
IV - as Subseções, Seções, Capítulos, Títulos, Livros e Partes, assim como os elementos pré e
pós normativos deverão separar-se do corpo normativo por duplo espaço, antes e depois do
contato com texto.
§ 4º Fica estabelecido para os casos de leis ordinárias e complementares o seguinte
preâmbulo padrão: “O Prefeito Municipal de Adustina, Estado Federado da Bahia, no uso das
suas atribuições legais, notadamente as conferidas pelo art. 64 da Lei Orgânica, faz saber a
todos, que a Câmara Municipal de Vereadores votou, aprovou e ele sancionou e promulgou e
passa a publicar, a seguinte Lei/Complementar:”.
§ 5º Fica estabelecido como fecho padrão, após duplo espaço abaixo do último artigo, o nome
da cidade Adustina, seguido de vírgula, espaço em branco, Bahia, seguido de vírgula, espaço
em branco, a data em numeral, ordinal apenas se o primeiro dia e cardinal para os demais, o
nome do mês em letras minúsculas, e o ano em numeral seguido de ponto; com de duplo
espaço, para o nome da autoridade que assina o ato, em negrito e maiúsculas nas iniciais, e
abaixo, sem espaços e distância simples entre linhas, seu cargo, todo conjunto do fecho,
centralizado.
Art. 5º Quando a redação oficial produzida tiver que ser publicada no Diário Oficial Eletrônico
do Município, cada órgão deverá obrigatoriamente encaminhar o texto a ser publicado no
formato Portable Document Format - PDF (Adobe System®).
Parágrafo único. O responsável pela publicação, constatando desconformidades de
formatação com as normas deste Decreto, devolverá a solicitação para que se adeque.
Art. 6º Eventuais omissões poderão ser suprimidas pelo disposto no § 2º do art. 1º, e §§ 2º e 3º
do art. 3º, respectivamente.
Art. 7º Este Decreto entrará em vigor a partir de 1º de novembro de 2022, revogando-se, da
data de sua publicação, as disposições contrárias.

Adustina, Bahia, 6 de outubro de 2022.
Paulo Sérgio Oliveira dos Santos
Prefeito Municipal de Adustina
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ANEXO I
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ANEXO II

Exemplo:
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Portarias

PORTARIA GAPRE Nº 014, DE 01 DE OUTUBRO DE 2022.

CONCEDE LICENÇA SEM VENCIMENTOS A SERVIDORA E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. MUNICÍPIO DE ADUSTINA –
ESTADO DA BAHIA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ADUSTINA, no uso das atribuições legais, especificamente o que
dispõe no art. 64, inciso I da Lei Orgânica do Município de Adustina c/c Lei Municipal nº
211/2016, e:
CONSIDERANDO que o servidor ANA PAULA AVILA SOARES SANTOS, ocupante do Cargo de
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, requereu a esta Prefeitura em 29 de agosto de 2022, a licença
para trato de assuntos particulares, pelo periodo de 2 (dois) anos, conforme consta no ART.
85,DA LEI MUNICIPAL Nº 211/2016 ( ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO MINICIPAL DE
ADUSTINA/BA) ;
CONSIDERANDO que o servidor supracitado possui o direito, nos termos da lei, de usufruir da
Licença solicitada;
RESOLVE:
Art. 1º. Conceder Licença de 02 (dois) anos sem remuneração para tratar de assuntos
particulares a Servidora Pública efetiva Municipal ANA PAULA AVILA SOARES SANTOS,
ocupante do cargo de AUXILIAR DE ENFERMAGEM, a partir de 01/10/2022 com termino em
01/10/2024.
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Gabinete do Prefeito do Município de Adustina, Estado da Bahia, em 01 de outubro de 2022.

Paulo Sérgio Oliveira dos Santos
Prefeito Municipal

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NTLERKQZMUQ0RDGWRTAZNJ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

