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Apresentação da 1ª edição

Quando, em 15 de março de 1997, a atual Mesa Diretora, presidida
pelo Deputado Paulo Kobayashi e secretariada pelos Deputados Milton
Monti e Cecília Passarelli, assumiu a condução dos trabalhos, esta Casa,
mercê da Certificação ISO - 9002, ressentia-se da necessidade de
padronizar seus procedimentos e documentos, de modo a garantir maior
eficácia e transparência às atividades aqui desenvolvidas. Assim é que,
por meio das Portarias Conjuntas SGA/SGP de nºs 3 e 4/97, os
Secretários Gerais  de Administração e Parlamentar nomearam comissões
de funcionários com a incumbência  de elaborar os Manuais de Redação
e de Procedimentos da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo.

Posteriormente, observada a premência na edição de um Manual
de Redação que desse conta do trabalho desenvolvido na área legislativa,
dado o iminente reinício dos trabalhos de Plenário,  e constatada a
complexidade da tarefa de elaborar um manual para a área administrativa,
em face da grande dispersão do material a ser consultado para tal fim,
nova Portaria SGA/SGP, a de nº 5/97, desmembrou o Manual de Redação
em dois, sendo um de Redação Legislativa e, outro, de Redação
Administrativa. Para tanto, tal Portaria ainda acresceu a Comissão do
Manual de Redação de quatro novos membros, que, sob a coordenação
do jornalista Antonio Carlos Godoy Martinez, remanescente da primeira
formação, receberam o encargo de produzir o Manual de Redação
Administrativa.

Sem ter tido a pretensão de elaborar obra perfeita, este grupo
objetivou trazer à baila os principais problemas que afligem os que, nesta
Casa de Leis, têm por mister redigir os mais variados tipos de atos
administrativos, apresentando, de forma clara e por meio de exemplos,
soluções e orientações para inúmeras questões, quer gramaticais, quer
mais propriamente relativas aos tipos e formas de redação dos documentos
que tramitam neste Poder.

O resultado desse trabalho é o Manual de Redação Administrativa
que ora lhe chega às mãos, para o qual contribuíram de forma decisiva os
Senhores Diretores de Departamento, Divisão e Serviço de ambas as
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Secretarias, com o fornecimento de cópias de documentos, as quais
serviram, ora como modelos, ora  como material de consulta. Ressalte-
se, também, a participação  da Gerente do Núcleo da Qualidade, Margarida
Y. I. Amaro, que tem se dedicado à normatização dos procedimentos
adotados por esta Casa.   Por fim, não se pode deixar de mencionar a
valiosa colaboração dos funcionários Januário Juliano Júnior, Adriana
Rocha e Nivaldo Rodrigues Fontes, que “sponte propria” contribuíram, o
primeiro, com a revisão dos termos latinos, a segunda, com a  confecção
dos modelos que resultaram na capa desta  obra de referência, bem como
com sua diagramação, e o último, com a transposição do texto para o
sistema Folio Views.

Os Autores
março de 1998
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1ª parte

OS ATOS E
PROCEDIMENTOS

ADMINISTRATIVOS
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Muitas vezes confundidos, Governo e Administração são conceitos
diversos nos vários aspectos em que se apresentam.

Sem intenção de aprofundar tais conceitos e suas diferenças, pode-
se dizer que Governo é a expressão política de comando,  iniciativa e
fixação dos objetivos do Estado e de manutenção ou inovação da ordem
vigente. Administração Pública é o conjunto de órgãos instituídos para
consecução dos objetivos do Governo; é o desempenho sistemático, legal
e técnico dos serviços próprios do Estado.

Atua o Governo por atos de autonomia política na condução dos
negócios públicos. Já a Administração Pública pratica atos de execução,
com maior ou menor autonomia funcional, segundo a competência do
órgão e seus agentes: são os denominados atos administrativos, que podem
ser praticados por órgãos executivos, autoridades do judiciário e do
legislativo, quando ordenam seus próprios serviços, dispõem sobre seus
servidores ou dão instruções  sobre matéria de sua competência.

Interessam-nos aqui os Atos Administrativos da Assembléia
Legislativa do Estado de São Paulo e seus desdobramentos (procedimentos
administrativos). Embora tenham muito em comum com instrumentos da
Administração Pública em geral, são eles que ordenam e determinam,
com suas características próprias, os serviços necessários para que o Poder
Legislativo Estadual possa cumprir suas funções com a maior amplitude
possível. Assim, o objetivo desta parte inicial é transmitir ao leitor as
informações necessárias sobre os instrumentos utilizados pela Assembléia
Legislativa para atuar e se comunicar interna e externamente. Além dos
conceitos apresentados, os atos e procedimentos administrativos são
exemplificados através de modelos, a fim de que o leitor tenha a
possibilidade de observar as peculiaridades dos documentos comumente
produzidos.
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Capítulo 1. ATO ADMINISTRATIVO

Ato administrativo é toda manifestação unilateral de vontade da
Administração Pública, que, agindo nessa qualidade, tenha por fim imediato
adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir e declarar direitos, ou
impor obrigações aos administrados ou a si própria.

Item 1. Ato de Mesa

Ato administrativo emanado da Mesa Diretora regulamentando
matéria de caráter geral ou estabelecendo normas de procedimento. Tais
matérias, muitas vezes “provocadas” pelos interessados - servidores ou
unidades administrativas - podem, ainda, se originar da própria Mesa
Diretora. Embasado ou não em pareceres técnico-jurídicos, o Ato de
Mesa visa uniformizar o “modus procedendi” numa determinada situação.
Expressamente ou não, reveste-se quase sempre de caráter normativo, a
fim de que casos da mesma espécie que venham a ocorrer, ou que já
existam, recebam igual tratamento.

Modelo n.º 1:

EXPEDIENTE  s/n.º, datado de 25 de abril de 1997
INTERESSADO: Diretoria de Serviço de Folha de Pagamento do Departa-
mento de Recursos Humanos da Secretaria da Assembléia Legislativa.
ASSUNTO: Consulta a respeito das novas regras de incorporação da gratifi-
cação de representação ditadas pela Lei Complementar n.º 813, de 16 de
julho de 1996.

ATO N.º 29/97, DA MESA

A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, no uso de suas atribuições, examinando a matéria tratada no presente
expediente, que cuida do assunto em epígrafe, RESOLVE aprovar o
entendimento esposado no Parecer n.º 141-2/97 da Procuradoria, exarado
às fls. 04/09, a respeito da consulta formulada pelo Departamento de Recursos
Humanos sobre as novas regras e critérios ditados pela Lei Complementar

MANUALDE.PMD 23/10/2003, 18:0716



17

n.º 813, de 16 de julho de 1996, com vistas à  incorporação da Gratificação
de Representação prevista no inciso III do artigo 135 da Lei n.º 10.261, de 28
de outubro de 1968, e DETERMINAR a sua adoção, em caráter normativo,
no âmbito da Secretaria do Poder Legislativo.

À Secretaria Geral de Administração, para os devidos fins.

Palácio 9 de Julho, em 10 de outubro de 1997.

PAULO KOBAYASHI
Presidente

MILTON MONTI
1º Secretário

CECÍLIA PASSARELLI
2ª Secretária

Modelo n.º 2:

ATO N.º 37/97, DA MESA

A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, no uso de suas atribuições, DETERMINA à Secretaria Geral de
Administração providências no sentido de serem bloqueadas para ligações
aos telefones com prefixo 0900 e 900 todas as linhas telefônicas diretas de
propriedade deste Poder.

Palácio 9 de Julho, em 11 de dezembro de 1997.

PAULO KOBAYASHI
Presidente

MILTON MONTI
1º Secretário

CECÍLIA PASSARELLI
2ª Secretária
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Item 2. Decisão de Mesa

Ato administrativo emanado da Mesa Diretora, contendo resolução,
determinação ou deliberação sobre matéria específica.

Diferentemente do anterior, a Decisão de Mesa não tem o propósito
de estabelecer normas de procedimento de caráter geral. Trata, isso sim,
de matéria específica, aplicando-se caso a caso.

Versa sobre os mais variados assuntos, como nomeação e
exoneração de funcionários, ratificação de decisão de instâncias inferiores,
homologação de procedimentos licitatórios etc.

Modelo n.º 1:

PROCESSO R.G. n.º 7.692/97
INTERESSADO: Sociedade Amigos de Vila Carmela
ASSUNTO: Solicita a doação de material de propriedade deste Poder,
considerado inservível.

DECISÃO N.º 2837/97, DA MESA

A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, no uso de suas atribuições, examinando a matéria tratada no presente
Processo R.G. n.º 7692/97, que cuida do assunto em epígrafe, ante a
manifestação do Senhor Secretário Geral de Administração às fls. 06, DECIDE
ALIENAR, por DOAÇÃO, com fundamento no disposto no artigo 17, inciso II,
alínea “a” da Lei Federal n.º 8.666/93, com alterações posteriores, à Sociedade
Amigos de Vila Carmela, com sede na Rua Flor da Serra, n.º 13, Vila Carmela,
Guarulhos, São Paulo, o bem abaixo relacionado, considerado inservível para
uso deste Poder, na seguinte conformidade:
01 (uma) máquina de escrever elétrica marca IBM:
número de série 070180                        patrimônio 03940

À Secretaria Geral de Administração, para os devidos fins.

Palácio 9 de Julho, em 16 de dezembro de 1997.

PAULO KOBAYASHI
Presidente

MILTON MONTI
1º Secretário

CECÍLIA PASSARELLI
2ª Secretária
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Modelo n.º 2:

DECISÃO N.º 000/97, DA MESA

A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, no uso de suas atribuições, EXONERA, nos termos da 1ª parte do
item 2 do parágrafo 1º do artigo 58 da Lei Complementar n.º 180, de 12 de
maio de 1978, MARIA DE TAL, RG.  1.111.111, do cargo que vem exercendo,
em comissão, de SECRETÁRIO PARLAMENTAR I do SQC-I do Quadro da
Secretaria da Assembléia Legislativa (QSAL), com vencimento fixado no Anexo
IX - Escala de Classes e Vencimento - de que trata o artigo 68 da Resolução
n.º 776, de 1996.

À Secretaria Geral de Administração, para os devidos fins.

Palácio 9 de Julho, em 1º de janeiro de 1997.

PRESIDENTE

1º SECRETÁRIO

2º SECRETÁRIO

Item 3. Portaria

Ato administrativo emanado do Secretário Geral de Administração,
do Secretário Geral Parlamentar ou de ambos, cuja finalidade é expedir
determinações gerais ou especiais, normas de execução de serviço ou
qualquer outra determinação de suas competências.

Modelo n.º 1:

PORTARIA SGA N.º 04/97

O SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições
que lhe confere a Resolução 776/96, no intuito de bem resguardar os
documentos contidos nos autos dos processos que tramitam por esta
Secretaria, bem como de facilitar sua manipulação, baixa a seguinte

PORTARIA

Os processos que tramitam pelas dependências da Secretaria Geral
de Administração deverão ter seus volumes encerrados com, no máximo,
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200 (duzentas) folhas, resguardada a integridade do último documento, a
partir do que se abrirá novo volume.

Secretaria Geral de Administração,
em 27 de junho de 1 997.

JOSÉ CARLOS GONÇALVES
Secretário

Modelo n.º 2:

PORTARIA CONJUNTA SGA/SGP N.º 04/97

O SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO e o SECRETÁRIO
GERAL PARLAMENTAR DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE
SÃO PAULO, no uso de suas atribuições e considerando a necessidade de
divulgar aos servidores os procedimentos internos formais da Casa, resolvem
constituir comissão composta pelos funcionários Marlene de Freitas Alves,
Paulo José Mattoso Fernandes e Maria do Carmo Raymundo Limas Rolim
para, sob a coordenação da primeira, promover estudos visando a elaboração
e confecção, até 15 de dezembro p.f., do Manual de Procedimentos da Alesp,
ficando a coordenadora autorizada a requisitar a cooperação de servidores
de todos os Departamentos das Secretarias.

Secretaria Geral de Administração
Secretaria Geral Parlamentar,
em 26 de setembro de 1997.

JOSÉ CARLOS GONÇALVES
Secretário Geral de Administração

AURO AUGUSTO CALIMAN
Secretário Geral Parlamentar

Item 4. Despacho do Secretário Geral de
Administração

Resolução ou determinação emanada do Secretário Geral de
Administração sobre matéria específica de sua competência, estabelecida
por norma legal, mais precisamente pela Resolução n.º 776/96.

Traçando-se um paralelo, pode-se dizer que o despacho do
Secretário Geral de Administração reveste-se do mesmo espírito de uma
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Decisão de Mesa, porém em menor extensão, obedecendo-se os limites
legais de competência. Isto porque poderá o despacho, como ocorre
com a decisão de Mesa, originar-se de uma provocação de servidor, de
unidade administrativa ou emanar da própria Secretaria Geral de
Administração em face de alguma situação concreta que o exija.

Modelo n.º 1:

PROCESSO RG. n.º 6736/97
INTERESSADO: Administração
ASSUNTO: Multas de trânsito referentes ao exercício de 1996.

O SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas
atribuições, AUTORIZA a realização da despesa de R$ 797,40 (setecentos e
noventa e sete reais e quarenta centavos), necessária ao pagamento de
multas de trânsito referentes ao exercício de 1996.

SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO,
em 24 de outubro de 1997.

JOSÉ CARLOS GONÇALVES
Secretário Geral de Administração

Modelo n.º 2:

O SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições,
conferidas pelo Ato n.º 20/96, da Mesa, DECIDE ATRIBUIR, a partir de 10.1.98,
a JOSÉ DE TAL, RG n.º 1.111.111, matrícula n.º 1111, a gratificação de que
trata o artigo 92 da Resolução n.º 776, de 14, publicada em 15 de outubro de
1996, de ASSESSOR CHEFE DE GABINETE DE DEPUTADO (Gabinete do
Deputado MÁRIO DE TAL).

Publique-se.
Ao Departamento de Recursos Humanos, para os devidos fins.

Secretaria Geral de Administração,
em 12 de janeiro de 1998.

JOSÉ CARLOS GONÇALVES
Secretário Geral de Administração
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Item 5. Despacho do Diretor do Departamento de
Recursos Humanos

Resolução ou determinação emanada do Diretor do Departamento
de Recursos Humanos sobre matéria específica de sua competência,
estabelecida em texto legal, mais precisamente a Resolução n.º 776/96.

Modelo:

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PROCESSO RG. N.º 0000/96
INTERESSADO: Maria de Tal
ASSUNTO: Licença-Prêmio

À vista da solicitação da Senhora MARIA DE TAL, RG.n.º 1.111.111,
Matrícula n.º 1111, formulada através do Protocolado n.º 0000/96, nos termos
da informação do Serviço de Cadastro e Controle Funcional, às fls. 02, e
tendo em vista o disposto no artigo 209 e seguintes da Lei n.º 10.261/68 e as
determinações do Ato n.º 20/94 e 01/97 da Mesa, DEFIRO o pedido de
licença-prêmio, concedendo 90 (noventa) dias, para gozo oportuno, referentes
ao período aquisitivo compreendido entre 21 de fevereiro de 1986 e 20 de
fevereiro de 1991.

À Divisão de Administração de Recursos Humanos, para as
providências cabíveis.

Departamento de Recursos Humanos,
em 18 de abril de 1997.

JOSÉ DE TAL
DIRETOR

Item 6. Apostila

Ato declaratório, acessório ao principal, que assegura sua execução.
Entenda-se por principal o reconhecimento de um direito facultado

por lei ao servidor, a mudança de uma situação decorrente de um ato
jurídico, enfim,  qualquer alteração na vida funcional do servidor. Após
este reconhecimento, a Apostila é elaborada e publicada, para que o
Ato gere efeitos concretos.
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Modelo:

A P O S T I L A

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA
SECRETARIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, no uso de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo inciso I do
artigo 28 da Resolução n.º 776, de 14 de outubro de 1996, APOSTILA o
título de nomeação de Zara Bensadon, R.G. nº 4.311.027, matrícula nº 7807,
ocupante do cargo de Agente Técnico Legislativo, em caráter efetivo, do
SQC-II, do QSAL, para declarar que, com fundamento no artigo 70, inciso I,
da mesma Resolução, é CONCEDIDO o adicional por tempo de serviço na
base de 5% (cinco por cento), referente ao 3º (terceiro) quinquênio, com
vigência a partir de 30/12/2002, somando 15% (quinze por cento) ao total
percebido pelo(a) servidor(a) a título de adicionais por tempo de serviço.

Departamento de Recursos Humanos.

Maurício da Rocha Ferraz Pereira
Diretor

Item 7. Certidão

Documento informativo emanado de órgão público, a requerimento
fundamentado do interessado ou de seu representante legal, ou ainda por
ordem judicial, validando a veracidade dos dados que em seu nome
constam dos assentamentos da unidade expedidora.

Modelo:

C E R T I D Ã O

PROTOCOLADO N.º 1111/97
S.R.F., 000/97

______A pedido do próprio interessado e com base nas informações
contidas em sua pasta prontuária, CERTIFICO, para fins de apresentação
à Procuradoria Geral do Estado, que o senhor JOSÉ DE TAL, RG. n.º
1.111.111/SP, exerceu nesta Secretaria, em comissão, o cargo de
Assistente Técnico Parlamentar, para o qual foi nomeado através da
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Decisão da Mesa n.º 000/95, conforme publicação no Diário Oficial de 18/
03/95, com posse, compromisso e exercício a partir de 20/03/95, tendo sido
exonerado do referido cargo a partir de 01/03/97, através da Decisão da Mesa
n.º  000/97, conforme publicação no Diário Oficial de 03/03/97. CERTIFICO,
outrossim, que nada consta em seu prontuário funcional sobre processos ou
penalidades administrativas................................................O referido
é verdade. SECRETARIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE
SÃO PAULO. Departamento de Recursos Humanos. Divisão Administrativa
de Recursos Humanos. Serviço de Registro Funcional, em 15 de dezembro
de 1997. Eu, ........................................................... (Sílvia de Tal),
Assistente Legislativo II, a digitei; eu, ......................................................
...........................................(Sônia de Tal), Diretor Legislativo de Serviço, a
conferi; e eu, .................................................................. (Júlio de Tal),
Diretor Técnico Legislativo de Divisão, a subscrevo. VISTO:
........................................................ (José de Tal),    Diretor    Técnico
Legislativo   de   Departamento................................................................
..............................................................................................................

Item 8. Termo

Documento declaratório lavrado com a finalidade de registrar um
fato ou procedimento administrativo. Ex: Termo de Posse, Termo de
Abertura de Audiência, Termo de Contrato, Termo de Encerramento etc.
Deve ser firmado pelo servidor que o escreveu, pelas partes envolvidas e
pela autoridade competente.

Modelo n.º 1:

T E R M O   D E   P O S S E

Aos.................................. dias do mês de ........................................
 de 1998, na Secretaria da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo,
tomou posse do cargo de Auxiliar Parlamentar do SQC-I da Assembléia
Legislativa, da Escala de Vencimentos a que se refere a Resolução 776/96,
no anexo IX, para o qual foi nomeado, em Jornada Completa de Trabalho,
pela Decisão n.º 000/98, da Mesa, de 01, publicada no Diário Oficial de 02 de
janeiro de 1998, o Senhor Júlio de Tal, RG. n.º 1.111.111, em vaga decorrente
da exoneração de Sílvia de Tal, declarando o nomeado não exercer outro
cargo ou função pública, bem como cargo, função ou emprego em autarquias,
empresas públicas e sociedades de economia mista. ................................
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Para constar, lavrou-se o presente Termo de Posse, que vai assinado
pelo responsável pelo exame dos documentos exigidos para a posse, pelo
Senhor Diretor do Departamento de Recursos Humanos, pelo Senhor
Secretário Geral de Administração da Assembléia Legislativa e pelo nomeado.

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO, em
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Modelo n.º 2:

TERMO DE ABERTURA DE AUDIÊNCIA

Aos .................... dias do mês de ..............................................
do ano de mil novecentos e noventa e ......................., no......................andar,
sala......................, do Palácio 9 de Julho, reunida a COMISSÃO
PROCESSANTE PERMANENTE, composta pelo.....................................,
Presidente, e pelos Drs. ...........................................................
e....................................................................................................,
Membros Efetivos, às....................horas, compareceu o
Sr............................................................, RG n.º .........................................
................................, (nacionalidade), (estado civil), (residência), e aí sen-
do as perguntas formuladas pelo Sr. Presidente respondeu que:

(DEPOIMENTO)

Nada mais havendo para constar, eu, ..............................................
.........................................................., Secretária,  lavrei o presente, que
vai por todos assinado. ............................................................ .

                                                                                                    __________________________
INDICIADO

__________________________
 Presidente

__________________________
Membro

__________________________
Membro
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Capítulo 2. COMUNICAÇÃO INTERNA

Item 9. Expedientes

Subitem 9.1. Expediente

Denomina-se expediente todo papel que tramita na Administração,
contendo informações, determinações, comunicações, consultas ou
solicitações diversas. Deve sempre conter data, endereçamento a órgão
ou autoridade a que se destina, objeto, justificativa e deve ser firmado
pelo servidor ou autoridade que o expediu.

Subitem 9.2. Memorando

É o expediente que tem a finalidade de solicitar, determinar ou
informar algo, gerando efeito imediato. De redação breve, é em geral direto
e pouco circunstanciado, contendo, entretanto, as informações essenciais
a qualquer expediente.

Modelo n.º 1:

MEMORANDO  DRH N.º 0000/98

Comunico que o funcionário abaixo indicado deve ser considerado lotado,
a partir de 11.1.98, no DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - Divisão de Finanças e
Contabilidade, a fim de exercer as funções do cargo de Diretor Técnico Legislativo
de Divisão, para o qual foi nomeado: MARIA DE TAL, matrícula n.º 1111.

Departamento de Recursos Humanos,
em 15 de janeiro de 1998.

JOSÉ DE TAL
Diretor

Subitem 9.3. Ordem de Serviço

Determinação emanada de autoridade competente a órgãos
subordinados para que se execute tarefa específica ou se adote
procedimento específico.
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Modelo:

EXPEDIENTE s/n.º
INTERESSADO: Serviço de Fotomicrografia
ASSUNTO: Propõe definição de cotas de cópias xerográficas para os órgãos
da Administração.

À vista da proposta apresentada pelo Serviço de Fotomicrografia sobre
a destinação de cotas de cópias xerográficas para os Departamentos e órgãos
administrativos subordinados às Secretarias Gerais Parlamentar e de
Administração, que acolhe, o SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo inciso II do artigo 24 da Resolução
n.º 776/96, RESOLVE baixar a seguinte:

ORDEM DE SERVIÇO SGA N.º 01/96

Artigo 1º - Ficam fixadas nos termos desta Ordem de Serviço as
cotas mensais de cópias xerográficas destinadas às Secretaria Geral
Parlamentar e Secretaria Geral de Administração, seus Departamentos e
demais órgãos:

SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO                                         4500
SECRETARIA GERAL PARLAMENTAR                                                   3500
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                                      5000
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS                                                           4000
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS                                             2000
DEPARTAMENTO DE INFORM. E DES. ORGANIZACIONAL                500
DEPARTAMENTO PARLAMENTAR                                                          300
DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO                                                   500
DEPARTAMENTO DE COMISSÕES                                                         7000
DEPARTAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO                 500
COMISSÃO PROCESSANTE PERMANENTE                                            400
COMISSÃO PROCESSANTE ESPECIAL                                                         400
COMISSÃO PERMANENTE DE INSALUBRIDADE                                   200
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO                                             200
POLÍCIA CIVIL                                                                                              300
POLÍCIA MILITAR                                                                                        300
GABINETE DE ASSESSORIA TÉCNICA                                                      700
ASSESSORIA TÉCNICO-JURÍDICA DA PRESIDÊNCIA                            700
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E AUDITORIA INTERNA                600
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Artigo 2º - A Secretaria Geral de Administração fará remanejamento
de cotas sempre que for necessário, mediante estudo e proposta oferecidos
pelo Serviço de Fotomicrografia.

Artigo 3º - As cotas destinadas ao Gabinete de Assessoria Técnica e
à Assessoria Técnico-Jurídica da Presidência  passarão a compor a cota da
Procuradoria da Assembléia, quando de sua instalação.

Artigo 4º - A cota de cópias ora destinada à Comissão Permanente de
Insalubridade, quando da sua extinção, será destinada ao Departamento de
Recursos Humanos,  nos termos do artigo 1º das DDTT do Ato n.º 26/96, da
Mesa.

Artigo 5º - As quantidades de cópias já utilizadas pelos órgãos serão
descontadas das novas cotas.

Artigo 6º - Esta Ordem de Serviço entra em vigor nesta data.

Publique-se.

SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO,
em 25 de novembro de 1996.

JOSÉ OSVALDO CIDIN VÁLIO
Secretário Geral de Administração

Subitem 9.4. Comunicado

Aviso, ou informação pública, transmitido oficialmente, podendo
ser afixado, distribuído, publicado ou divulgado por sistema de som.
A finalidade do Comunicado é simplesmente transmitir a informação a fim
de esclarecer a comunidade interna sobre algum fato não habitual, gerando
efeito imediato ou em futuro próximo.

Modelo:

O SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas
atribuições, emite o presente

COMUNICADO SGA Nº 07/97

A fim de possibilitar aos setores envolvidos os procedimentos
necessários à perfeita tramitação da documentação atinente, os pedidos e/
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ou sugestões de cursos a serem oferecidos aos servidores deste Poder
deverão ser encaminhados ao Serviço de Seleção e Treinamento do DRH
com antecedência mínima de 10 (dez) dias.

Secretaria Geral de Administração,
em 12 de junho de 1997.

JOSÉ CARLOS GONÇALVES
Secretário Geral de Administração

Subitem 9.5. Circular

Memorando, expediente ou ofício reproduzido e enviado,
simultaneamente, a vários destinatários. Geralmente visa a informá-los
sobre mudança de procedimento.

Modelo:

CIRCULAR SGA N.º 12/97

Senhor Deputado

Visando facilitar o processo de posse e evitar contratempo causado
por falta de informação, solicito a Vossa Excelência que, ao proceder à
nomeação de servidor,  providencie seja o mesmo cientificado da
obrigatoriedade de, antes de apresentar-se a esta Secretaria, comparecer à
Divisão de Saúde e Assistência ao Servidor munido de exames de
hemograma, glicemia de jejum, colesterol total e triglicérides, realizados no
máximo há 6 (seis) meses, para submeter-se a avaliação clínica.

Esclareço que sem a apresentação dos exames requeridos não se
efetivará a posse, podendo a avaliação clínica do nomeado resultar em
exigência de realização de exames complementares.

SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO,
em 07 de maio de 1997.

JOSÉ CARLOS GONÇALVES
Secretário Geral de Administração
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Item 10. Instruções em expedientes e processos

À medida que o expediente se desenvolve, poderá ser protocolado
ou ainda autuado e tornado processo, se a matéria de que trata e seu
andamento assim o exigir.

A evolução se dá pelos meios a seguir descritos:

Subitem 10.1. Cota

Cota é toda manifestação, informação, encaminhamento ou
despacho dado em um expediente ou processo, emitido por servidor ou
autoridade no âmbito de sua competência. Deve conter sempre uma epígrafe
na parte superior esquerda, com remissão ao expediente, protocolado ou
processo de que trata, ao interessado e ao assunto inicial.

Subitem 10.1.1. Informação ou Instrução

Cota na qual se fornecem dados necessários ao andamento do
expediente ou processo.

Modelo n.º 1:

PROCESSO RG n.º 8013/97

INTERESSADO: Gabinete X

ASSUNTO: Informação sobre previsão orçamentária para atender à despesa
com aquisição e instalação de 01 (uma) central de KS, com 04 troncos, 06
aparelhos de KS e outros, conforme descrição.

Senhor Diretor

Relativamente à despesa objeto do presente processo, cumpre-nos
informar a Vossa Senhoria que na proposta de Previsão Oçamentária desta
Assembléia Legislativa para este exercício, aprovada pela Egrégia Mesa e
constante da Lei nº 9.902, de 30 de dezembro de 1997, foram previstos
recursos para atender às despesas da espécie.
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À DMP, para os devidos fins.

Div. de Planejamento e Controle Orçamentário,
em 06 de janeiro de 1998.

JOSÉ DE TAL
Diretor Téc. Leg. de Divisão

Modelo n.º 2:

PROCESSO RG n.º 000/96

INTERESSADO: Maria de Tal

ASSUNTO: Requer concessão de licença-prêmio.

Senhor Diretor do Serviço de Cadastro e Controle Funcional

A Senhora MARIA DE TAL, RG n.º 1.111.111/SP, ocupante de cargo
efetivo de Auxiliar Legislativo de Serviços Operacionais, do QSAL, matrícula
1111, REQUER, através do Prot. n.º 000/96, concessão de licença-prêmio a
que faz jus, nos termos da legislação em vigor, para gozo oportuno.

Informamos que a requerente foi nomeada pela Decisão nº 00/86, da
Mesa, publicada no DOE de 22.1.86, para exercer o cargo de Auxiliar de
Cozinha, do QSAL, em virtude de aprovação em concurso público, em exer-
cício a partir de 21.2.1986.

Cumpre-nos informar, ainda, que o benefício da licença-prêmio ficou
assegurado, no âmbito do Poder Legislativo, a partir de 05.10.88, sem prejuízo
do 13º salário, pelo Ato 22/90, de 29, publicado em 30.10.90, da E.Mesa.
Posteriormente, o Ato 01/91, de 28, publicado em 29.01.91, permitiu a
contagem de tempo de serviço público prestado anteriormente a 05.10.88,
para a formação de bloco aquisitivo, ressalvado, porém, o período em que
tenha prevalecido a opção pela Gratificação de Natal, referida nos artigos
122/131, da LC 180/78.

Além disso, informamos que a Decisão 446-0/92, de 22.4.92, da
Mesa, fixou em 01.1.88 o reinício da contagem do tempo de serviço para
aquisição do referido benefício e, por derradeiro, que o Ato da Mesa 20/94,
publicado em 23.11.94, restabeleceu a contagem do tempo de serviço
prestado no período compreendido entre 01.8.78 e 31.12.87, para obtenção
da licença-prêmio.

Posto isto, de conformidade com os assentamentos constantes de
prontuário próprio, verificamos que a interessada registrou a freqüência, na
forma discriminada a seguir, de 21.2.1986 a 28.2.1997:

MANUALDE.PMD 23/10/2003, 18:0731



32

- Exercício de 1986: (a partir de 21.2)
Freqüência integral;

- Exercício de 1987:
Freqüência integral;

- Exercício de 1988:
Freqüência integral;

- Exercício de 1989:
Freqüência integral;

- Exercício de 1990:
03 (três) F.A. nos dias 18.01, 17.04 e 15.06;
01 (um) dia de licença-saúde, em 12.09;

- Exercício de 1991:
Freqüência integral;

- Exercício de 1992:
Freqüência integral;

- Exercício de 1993:
Freqüência integral;

- Exercício de 1994:
Freqüência integral;

- Exercício de 1995:
Freqüência integral;

- Exercício de 1996:
Freqüência integral;

- Exercício de 1997: (até 28.2)
Freqüência integral.

- Penalidade Administrativa: nada consta.

Diante do exposto, informamos que a requerente faz jus a 90 (no-
venta) dias de licença-prêmio, nos termos do artigo 209 da Lei n.º 10.261,
de 1968, correspondentes ao período aquisitivo compreendido entre
21.01.1986 e 20.02.1991, considerando que não ultrapassou o limite de 30
(trinta) interrupções estabelecido em lei, para cada qüinqüênio, e que não
sofreu quaisquer penalidades no referido período.
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Assim sendo, solicitamos o encaminhamento do presente processo
à consideração do Sr. Diretor do Departamento de Recursos Humanos.

S.C.C.F.,
em 09 de abril de 1997.

JOSÉ DE TAL
Agente Técnico Legislativo

Modelo n.º 3:

PROTOCOLADO n.º 000/97

ASSUNTO:  Prorrogação de exercício

INTERESSADO: Mário de Tal

Senhor Diretor Legislativo de Serviço

Com relação ao presente cumpre-nos informar a V.Sª. que o Senhor
Mário de Tal, RG. 1.111.111, tendo tomado posse em 05 de dezembro de
1997 no cargo de Agente Técnico Legislativo, solicitou prorrogação de exercício
pelo prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir de 03 de janeiro de 1998.

Encaminhamos o presente à consideração superior para apreciação
e posterior deliberação.

Serviço de Registro Funcional,
em 20 de dezembro de 1997.

JOSÉ DE TAL
Aux. Adm. Financeiro

De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do D.A.R.H.

S.R.F.,
em 20.12.97

MARIA DE TAL
Dir. Leg. Serv.

Subitem 10.1.2. Encaminhamento

Parte integrante ou não de outra cota, remete o expediente ou
processo a quem de direito.

Pode solicitar informação, manifestação, decisão ou, ainda, sugerir
providências.
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Modelo n.º 1:

EXPEDIENTE: Ofício s/n.º de 11.12.97
INTERESSADO: Administração
ASSUNTO: Comunica ingresso de recurso contra Decisão da CPL.
Senhor Procurador Chefe

Tendo em vista o comunicado pela Comissão Permanente de
Licitação no presente expediente, de recurso interposto pela Empresa Bolinha
Ltda., no procedimento licitatório objeto do Processo RG 000/97, cujo exame
poderá se estender até 31.12.97, e considerando que o contrato atual com a
citada empresa expirar-se-á em 15 do corrente, consulto essa douta
Procuradoria sobre a possibilidade de contratação, em caráter emergencial,
ou outra forma prevista em lei, da atual empresa, por até 30 dias, por meio de
avença rescindível quando da conclusão do procedimento de que se trata.

Em caso afirmativo, solicito que esse órgão ofereça a minuta do
contrato a ser celebrado entre esta Casa e a empresa em questão para o
mencionado fim.

SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO,
em 05 de dezembro de 1997.

JOSÉ CARLOS GONÇALVES
Secretário Geral de Administração

Modelo n.º 2:

PROCESSO RG N.º 000/97

INTERESSADO: Mesa Diretora

ASSUNTO: Limitação no valor das contas telefônicas.

Senhores Membros da Egrégia Mesa

O presente processo versa sobre a limitação das contas telefônicas
a serem custeadas pela administração desta Assembléia Legislativa.

A fls. 463/464, o Senhor Diretor do Serviço de Administração Geral
encaminhou sugestão de novo Anexo Único para o Ato n.º 23/89, o que,
após encaminhamento por esta Secretaria Geral a esse douto colegiado em
14.10.97 (fls. 469), foi adotado por Vossas Excelências, por meio da Decisão
n.º 2568, de 17.10.97, inserta nos autos a fls. 470. A seguir, a fls.  473,
aquele dirigente, atendendo ao solicitado através do Memo n.º 814/97, propõe

MANUALDE.PMD 23/10/2003, 18:0734



35

a substituição do número telefônico 00000, constante daquele Anexo Único,
pelo número 0101010.

Assim, à vista do exposto, submeto o presente ao alto descortino de
Vossas Excelências.

SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO,
em 04 de dezembro de 1997.

JOSÉ CARLOS GONÇALVES
Secretário Geral de Administração

Modelo n.º 3:

EXPEDIENTE s/n.º de 12/12/97
INTERESSADO: Mauro de Tal
ASSUNTO: Solicita transformação em cargo de Diretor Técnico Legislativo
de Serviço, do cargo que exerce, em comissão, de Diretor Legislativo de
Serviço.

Senhores Membros da Egrégia Mesa

Submetemos à consideração de Vossas Excelências, para
deliberação, com proposta de audiência da Assessoria de Planejamento e
Auditoria Interna, solicitação formulada pelo Senhor Mauro de Tal, que requer
a transformação em cargo de Diretor Técnico Legislativo de Serviço, do cargo
que exerce, em comissão, de Diretor Legislativo de Serviço, pelas razões
expostas.

Tendo o requerente alegado que o entendimento encontra respaldo
na sentença judicial proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda
Pública no Processo 0000000, acolhida pela Decisão 00/81, permitimo-nos
juntar manifestação da douta Procuradoria em caso análogo, da qual se
conclui que o acórdão não alcança os cargos existentes do QSAL de Diretor
Legislativo de Serviço, como aquele ocupado pelo requerente, criado pela
Resolução 776/96.

SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO,
em 08 de janeiro de 1998.

JOSÉ CARLOS GONÇALVES
Secretário Geral de Administração
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Modelo n.º 4:

EXPEDIENTE: Memo n.º AB01/97

INTERESSADO: Deputado Mário de Tal

ASSUNTO: Cobrança referente ao uso do prefixo 0900.

Senhores Membros da Egrégia Mesa

Trata o presente expediente de solicitação do Senhor Deputado Mário
de Tal de suspensão da cobrança do débito referente a ligações para os
prefixos 0900 efetuadas a partir da linha direta instalada em seu Gabinete.

Em 01.11.97, houve por bem esse douto Colegiado, pela Decisão n.º
0000/97, deferir o pedido formulado pelo Parlamentar, pelo prazo de 60
(sessenta) dias.

À vista do exposto e de tudo quanto contém este expediente, sobe o
mesmo à alta consideração de Vossas Excelências, para deliberação.

Secretaria Geral de Administração,
em 01 de janeiro de 1998.

JOSÉ CARLOS GONÇALVES
Secretário Geral de Administração

Subitem 10.1.3. Manifestação

Cota em que um órgão ou autoridade emite uma avaliação técnica
ou administrativa sobre o conteúdo do expediente ou processo, de acordo
com as possibilidades e os interesses da Administração.

A manifestação é sempre solicitada por autoridade administrativa,
a fim  servir de apoio a uma futura decisão ou, ainda, para servir de subsídio
às deliberações da Mesa Diretora.

Modelo:

OFÍCIO CONJ. N.º 34/97
INTERESSADOS: AFALESP/Sindalesp
ASSUNTO: Licença-prêmio. Cômputo do tempo de serviço público sob regi-
me da CLT.
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Senhor Assessor Chefe de Gabinete da Presidência

À fls. 21, verso, Vossa Senhoria determinou a esta Assessoria que
tomasse ciência e se manifestasse a respeito do pedido de reconsideração
formulado à fls. 01 pela AFALESP e pelo Sindalesp, em nome dos ex-
integrantes de função atividade do QSAL, celetistas, que a tiveram
transformada em cargo pela Resolução  776/96, no sentido de que fosse
reconsiderado o contido no Ato 16/97.

No Parecer n.º 31-2/97, que ensejou o referido Ato, a Procuradoria
deu o entendimento de que o tempo de serviço prestado não deve ser contado
para fins de licença-prêmio, por falta de amparo legal.

Esta Assessoria solicitou novo parecer àquela douta Procuradoria, a
qual concluiu que não existe ofensa ao princípio da igualdade diante da situação
jurídica gerada entre os servidores oriundos da Lei 500/74 e aqueles
contratados sob a égide do Regime da CLT e, por conseguinte, deve ser
mantido o Ato 16/97.

Esta Assessoria, bem examinados os argumentos dos dois pareceres
exarados pela Procuradoria, concorda com as conclusões neles contidas e
recomenda que não haja alteração no Ato inquinado de discriminatório pelas
entidades de classe.

Assessoria de Planejamento e Auditoria Interna,
em 08 de outubro de 1997.

Assessores Legislativos de Planejamento e Organização

Subitem 10.1.4. Despacho

Cota contendo decisão da autoridade administrativa sobre assunto
do processo ou expediente, no âmbito de sua competência.

Modelo n.º 1:

PROCESSO RG N.º 000/97

INTERESSADO: José de Tal Filho

ASSUNTO: Pagamento de despesas com o funeral do ex-deputado José de Tal.

O SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das
atribuições que lhe confere a Resolução n.º 776/96, à vista de tudo quanto
contém o presente processo e com base no Ato n.º 26/90, da Mesa,
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AUTORIZA a realização da despesa de R$ ............................................ (valor
por extenso), referente ao pagamento das despesas com o funeral do ex-
deputado JOSÉ DE TAL.

Ao Departamento de Finanças, para os devidos fins.

SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO,
em 22 de dezembro de 1997.

JOSÉ CARLOS GONÇALVES
Secretário Geral de Administração

Modelo n.º 2:

EXPEDIENTE S.F.P. n.º 0000/97

INTERESSADO: Luís de Tal

ASSUNTO: Parcelamento de débito.

O SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Resolução n.º 776/96, AUTORIZA
seja o débito cobrado nos termos do artigo 111, da Lei n.º 10.261/68.

Ao DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, para os
devidos fins.

SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO,
em 01 de janeiro de 1998.

JOSÉ CARLOS GONÇALVES
Secretário Geral de Administração

Modelo n.º 3:

PROTOCOLADO  n.º 7825/97

INTERESSADO: João de Tal

ASSUNTO: Solicita prazo para entrar em exercício em cargo do QSAL para
o qual foi nomeado.

O SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Resolução n.º 776/96, DEFERE a
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solicitação da inicial feita pelo Senhor João de Tal, RG n.º 1.111.111, de
prorrogação do prazo para entrar em exercício no cargo de Agente Técnico
Legislativo, do QSAL, por 30 (trinta) dias, nos termos do disposto na Lei
10.261/68.

Ao Departamento de Recursos Humanos, para os devidos fins.

SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO,
em 19 de dezembro de 1997.

JOSÉ CARLOS GONÇALVES
Secretário Geral de Administração

Subitem 10.2. Parecer

Opinião jurídica ou técnica administrativa, fundamentada, sobre o
assunto tratado no expediente ou processo, emitida por especialista.

O parecer técnico-jurídico, de competência da Procuradoria da
ALESP, conforme dispõe o inciso III do artigo 11 da Resolução 776/96,
possui estrutura rígida, e se compõe de ementa, relatório das ocorrências
do expediente ou processo de que trata, opinião fundamentada do
Procurador e conclusão (Ver modelo no Apêndice ).

O parecer meramente técnico, por sua vez, não possui estrutura
rígida, podendo o especialista que o exarar expor o assunto da maneira
que julgar conveniente.

Subitem 10.3. Laudo

Avaliação técnica objetiva emitida por especialista e baseada em
estudos e observações de determinado fato material – por exemplo laudo
médico, laudo sobre obras de engenharia etc.
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Capítulo 3. COMUNICAÇÃO EXTERNA

Item 11. Ofício

Ofício é a correspondência emanada de uma autoridade e dirigida a
outra, ou a particular, sobre assunto de interesse do Poder ou de sua
Administração. Por ter caráter oficial, obedece a normas rígidas de
confecção, as quais passamos a descrever:

• Suporte
O ofício deve ser feito em papel timbrado da Assembléia Legislativa,
específico para esse fim.

• Local e data
Devem ser alinhados à margem direita do papel, redigidos por extenso e
sem ponto final.

• Numeração
A numeração é seqüencial e vem após a denominação Ofício, seguida
das iniciais da unidade que o expediu (Gabinetes da Mesa, de seus
substitutos, das Representações Partidárias, dos Deputados, Secretaria
Geral Parlamentar ou Secretaria Geral de Administração), e deve ser
alinhada à esquerda.

• Referência
Se houver, deve vir logo abaixo da numeração, no mesmo alinhamento,
fazendo constar o número do processo ou protocolado ao qual a matéria
do ofício se refere.

• Vocativo
É o tratamento dado ao destinatário. Não deve ser seguido de nenhum
sinal de pontuação e vem alinhado à esquerda.
Para conhecer o uso de pronomes de tratamento, veja Formas de
Tratamento.

• Texto
Deve ser direto e em primeira pessoa. Tratando-se de resposta, deve-se
fazer menção ao ofício ou documento que a motivou. Caso o texto trate
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de mais de um assunto, eles devem ser tratados em parágrafos distintos.
Não é recomendável numerar parágrafos. Entretanto, se os assuntos forem
muito variados ou a matéria muito extensa, a prática pode ser admissível,
para facilitar eventual referência a um dado trecho. Neste caso, não são
numerados o primeiro parágrafo e o fecho.

• Fecho
É o final do ofício. Tem fórmula padrão e vem alinhado com os parágrafos.
(v. Formas de Tratamento)

• Assinatura
Consiste do nome do signatário e seu cargo ou função, o primeiro em
maiúsculas e o segundo em maiúsculas e minúsculas. Deve ser centralizado
ou alinhado à direita, sem sinais de pontuação.

• Destinatário
Deve vir alinhado à esquerda, no rodapé da página, dele constando o
tratamento e o nome, na primeira linha, e o cargo ou função, na segunda
linha. Logo abaixo, deve constar a cidade, acompanhada da sigla da
respectiva Unidade da Federação (v. Formas de Tratamento).
Sendo sua cópia, em geral, juntada a processo ou expediente, pode conter
também o endereço, para melhor identificação futura.

• Envelope
Repete-se o que consta do destinatário do ofício, devendo obrigatoriamente
conter o endereço, por razões óbvias, assim como o código de
endereçamento postal - CEP.
Nos envelopes com campos para preenchimento do CEP, pode-se preenchê-
lo à mão, com caneta azul ou preta. Se o CEP for datilografado, ou constar
de etiqueta, devem ser desprezados os campos, fazendo com que o número
do código seja a última linha de todo o destinatário, sem a denominação
“CEP”. Trata-se de procedimento recomendado pela ECT em razão dos
sistemas de leitura óptica utilizados naquela empresa.

Para melhor apreensão dos procedimentos aqui tratados, apresentamos a
seguir alguns modelos de ofício emanados da Administração e de Gabinetes
da Mesa.
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Modelo nº 1:

São Paulo, 19 de março de 1998.

Of.SGP nº 1327/98
RGL 7995/96

Senhor Governador

Levo ao conhecimento de Vossa Excelência haver
esta Assembléia, em sessão de 17/3/98, acolhido o veto total ao Projeto de
Lei nº 749, de 1996, nos termos da Mensagem A-nº 178/97, de 23 de dezembro
de 1997. A referida propositura tinha por objetivo denominar “Clóvis de Alencar”
a Delegacia Agrícola de Itararé, em Itararé.

Atenciosamente,

Deputado PAULO KOBAYASHI
Presidente

Ao Excelentíssimo
Senhor MÁRIO COVAS
Governador do Estado de São Paulo
CAPITAL - SP
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Modelo nº 2:

São Paulo, 20 de março de 1998.

Of. SGP nº 01344/98
RGL 1136/98

Senhor Secretário

Solicito a Vossa Excelência se digne de
fornecer a esta Assembléia Legislativa as informações objeto do Requerimento
nº 74, de 1998, apresentado a esta Casa, em sessão de 13/3/98, pelo
Deputado Erasmo Dias, nos termos dos inclusos avulsos.

Atenciosamente,

Deputado Milton Monti
1º Secretário

Ao Excelentíssimo
Senhor JOSÉ AFONSO DA SILVA
Secretário da Segurança Pública
CAPITAL - SP
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Modelo nº 3:

São Paulo, 27 de janeiro de 1998.

Ofício SGA nº
Ref.: Processo RG Nº 0000

Prezado Senhor

Tendo em vista a Decisão nº 1111/97, da
Mesa Diretora deste Poder, datada de 03 de novembro de 1997 e publicada
no Diário Oficial do Estado de 04 de novembro de 1997, que aposenta a
Senhora  LORRAINE DE TAL, RG Nº 0.000.000-0, no cargo de Agente Téc-
nico Legislativo, encaminho a Vossa Senhoria o processo em epígrafe, da
referida aposentadoria,  para submetê-lo ao exame dos Excelentíssimos
Senhores Conselheiros desse Colendo Tribunal.

Atenciosamente,

JOSÉ CARLOS GONÇALVES
Secretário Geral de Administração

Ilmo. Senhor
Doutor SÉRGIO CIQUERA ROSSI
Secretário-Diretor Geral do Tribunal de Contas do Estado
Avenida Rangel Pestana, nº 315 - São Paulo - SP01017-906
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Modelo nº 4:

São Paulo, 22 de outubro de 1997.

Of.SGA nº
Processo RGE nº 000/94

Prezados Senhores

O presente tem a finalidade de levar ao seu
conhecimento que essa empresa dispõe do prazo de 30 (trinta) dias para
retirar, no Serviço de Almoxarifado desta Secretaria, o material que foi entre-
gue em 02.01.94, com atraso e em desconformidade com as especificações
constantes do CONVITE nº 000/94.

Atenciosamente,

JOSÉ CARLOS GONÇALVES
Secretário Geral de Administração

À
Madeireira PAUBRASIL
Santo André - SP
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Modelo nº 5:

São Paulo, 26 de setembro de 1997.

Ofício SGA nº
Ref. Processo nº 000/97
           Ofício nº 000/97 - 3ª seção

Meritíssimo Juiz

Em resposta a seu Ofício em epígrafe, cumpre-me
levar ao seu conhecimento que, por ser o referido ex-Parlamentar aposentado,
passou a receber seus proventos com base na Lei nº 7017/97 de 04.2.91,
devendo toda e qualquer solicitação de informação sobre os montantes
percebidos, bem como de descontos a serem efetuados, ser dirigida ao
Departamento de Despesa de Pessoal do Estado - Divisão de Estudos e
Informações da Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda, aos cuidados
de seu Diretor, na Av. Rangel Pestana, 300, 4º andar - Capital/SP.

Atenciosamente,

JOSÉ CARLOS GONÇALVES
Secretário Geral de Administração

A Sua Excelência o Senhor
Doutor LUÍS DE TAL
Juiz de Direito da Quarta Vara da Família e Sucessões
CAPITAL - SP
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Modelo nº 6

São Paulo, 18 de dezembro de 1997.

Ofício SGA nº 000/98

Senhor Gerente

Tendo o Senhor Ari de Tal, RG nº 0.000.000,
CPF nº 000.000.000-00, tomado posse no cargo de Diretor Técnico Legislativo
do Departamento de Finanças desta Secretaria, solicito suas dignas
providências no sentido de ser o mesmo incluído na autorização para
assinatura dos cheques referentes à conta corrente nº 0451-00-000000-0
(conta Adiantamento), bem como das Relações de Ordem Bancária Externas
- RE, emitidas pelo SIAFEM, ficando excluído daquela autorização o
funcionário JOSÉ DE TAL.

Atenciosamente,

JOSÉ CARLOS GONÇALVES
Secretário Geral de Administração

Ao Senhor Gerente do
Banco do Estado de São Paulo S/A - Banespa
Agência 0451 - Palácio 9 de Julho
CAPITAL - SP
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Modelo  nº 7:

São Paulo, 05 de agosto de 1997.

Ofício SGA nº
Ref.: Processo RGE nº 0000/96

Prezados Senhores

Considerando o aditamento havido em
04.03.97 do contrato firmado entre essa empresa e esta Assembléia
Legislativa, foram Vossas Senhorias informados, pelo Ofício nº 0000, de
18.06.97, do vencimento da competente Carta de Fiança e da necessidade
de suas providências para revalidação do documento. Em 11.07.97 foram
reiterados por esta Secretaria os termos da referida informação, pelo Ofício
nº 0000.

Não tendo essa empresa tomado até o
presente as providências necessárias para revalidação da caução, estamos
levando ao conhecimento de Vossas Senhorias que, se no prazo de 5 (cinco)
dias úteis a contar da data do recebimento deste não for revalidada a referida
Carta de Fiança, será caracterizada a inexecução parcial da avença e aplicadas
as penalidades previstas no Ato nº 31/93, da Mesa Diretora deste Poder,
além das contidas na legislação vigente, sem prejuízo de suspensão
temporária de participação em licitações ou de ser a empresa considerada
inidônea para licitar ou contratar com a Administração.

Atenciosamente,

JOSÉ CARLOS GONÇALVES
Secretário Geral de Administração

À
Diretoria da
SÃO PAULO - Engenharia e Eletricidade Ltda.
Rua Nova Pátria, nº 291 - Jardim da Saúde
São Paulo - SP
01151-050
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Modelo nº 8:

São Paulo, 05 de janeiro de 1998.

Ofício SGA nº
Ref.: Ofício IP 111/0000/97

Prezados Senhores

Em atenção ao ofício em epígrafe, de
10.11.97, que solicita informação para instruir o processo de pagamento de
pensão mensal aos beneficiários de José de Tal, RG nº 00.000.000-00, ex-
funcionário deste Poder, cientificamos Vossas Senhorias ser de 93,04% sobre
170% da Referência 11 da Escala de Vencimentos Comissão a base de
cálculo da Gratificação de Representação.

Atenciosamente,

JOSÉ CARLOS GONÇALVES
Secretário Geral de Administração

À
Divisão de Benefícios do IPESP
Rua Bráulio Gomes, nº 81
São Paulo/SP01047-020
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Modelo nº 9:

São Paulo, 03 de março de 1998.

Ofício SGA nº
Ref: Protocolado nº 000/98

Prezado Senhor

Vimos, pelo presente, solicitar seu
comparecimento, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data do recebimento
deste, à Divisão de Finanças e Contabilidade desta Secretaria, a fim de
recolher ao Erário Estadual importância que lhe foi paga a maior.

Cumpre-nos esclarecer que sua não-apresentação no prazo
mencionado implicará seja a cobrança efetuada, nos termos da Lei, pela
Procuradoria Fiscal do Estado.

Atenciosamente,

JOSÉ CARLOS GONÇALVES
Secretário Geral de Administração

Ao Senhor
LUCIANO DE TAL
Av. Nazaré Paulista, nº 163
Capital - SP

MANUALDE.PMD 23/10/2003, 18:0750



51

Item 12. Edital

Instrumento convocatório de divulgação pública sobre procedi-
mentos da Administração que envolvem terceiros. Deve ser publicado
integral ou resumidamente no Diário Oficial do Estado ou, ainda, em jor-
nal de grande circulação, de acordo com os dispositivos legais que regu-
lem a matéria nele tratada.

Modelo (*)

E D I T A L       D E       C I T A Ç Ã O

Faço saber ao Sr. ..........................................................................
............................, RG n.º ........................................................, matrícula
n.º ...............................ocupante do cargo de ........................................
..............................., por não ter sido encontrado no endereço constante
do seu prontuário e ignorando-se o seu paradeiro, que se acha instaurado
contra ele, perante esta COMISSÃO PROCESSANTE PERMANENTE, ins-
talada no ..................andar, sala n.º ....................., do Palácio 9 de Julho,
o Processo Administrativo RG n.º .........................................................,
visto que pesa contra o servidor a acusação de não registrar freqüência de
........../........../.......... a ........../........../.........., conforme informação do
Serviço de Registro Funcional desta Secretaria, estando, pois, incurso no
artigo 63 e no parágrafo 1º do artigo 256, ambos da Lei n.º 10.261/68. Fica
assim o funcionário citado para todos os atos e termos do Processo, poden-
do dele ter vista, pessoalmente ou através de advogado legalmente constitu-
ído, para, dentro do prazo de 15 (quinze) dias contados da publicação deste
Edital, sob pena de revelia, comparecer perante esta COMISSÃO
PROCESSANTE PERMANENTE para prestar declarações, sob pena de
confesso, no próximo dia ..........................., às ........................horas. E
para que não se alegue ignorância, é publicado o presente Edital por 03
(três) vezes consecutivas, nos termos do artigo 264, parágrafo 2º do Estatu-
to dos Funcionários Públicos citado. COMISSÃO PROCESSANTE PER-
MANENTE, aos ..........de..................................de 199........

________________________
PRESIDENTE

* Ver modelo de Edital de Licitação no Apêndice
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Capítulo 4. OUTRAS FORMAS DE
REDAÇÃO

Item 13. Requerimento

Petição formal em que o interessado, por si ou por seu procurador,
requer da autoridade competente algo que julga de direito (veja
Requerendo à Administração).

Modelo:

ILUSTRÍSSIMA SENHORA DIRETORA DO SERVIÇO TÉCNICO DA CRECHE
DA SECRETARIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.

MARIA DE TAL, RG n.º 1.111.111, matrícula 1111, Auxiliar Legislativo
de Serviços Operacionais, efetiva, lotada no Gabinete do Deputado José de
Tal, requer a Vossa Senhoria o cancelamento da matrícula de sua filha Rosa
de Tal no Colégio Marco Polo, a partir desta data.

Nestes Termos,
P. Deferimento.

São Paulo, em 08 de janeiro de 1998.

MARIA DE TAL
Matrícula n.º 1111

Item 14. Ata

Ata é o documento legal pelo qual se registram, formal e
metodicamente, as ocorrências e deliberações de uma assembléia, sessão
ou reunião.

Por ter valor jurídico, a ata deve ser lavrada de modo a evitar
futuras modificações. Assim, sua redação não comporta parágrafos, alíneas
nem títulos soltos, devendo, ainda, apontar a data e o horário do evento,
declinando o nome dos presentes e ausentes, as ocorrências e as
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deliberações tomadas. A seguir, são arrolados os tipos de atas produzidos
na Assembléia Legislativa, com um ou mais exemplos correspondentes
para melhor visualização. Outros modelos podem ser encontrados no
Apêndice deste manual  (veja Item 91. Modelos de Atas e Ementários).

Subitem 14.1. Ata de Sessão Plenária

De cada sessão que ocorre no Plenário Juscelino Kubitschek de
Oliveira são extraídas duas atas, que se prestam a finalidades diversas.

A primeira, chamada Provisória, mais resumida, é lida e aprovada
na sessão imediatamente posterior. A segunda, dita Definitiva, mais
detalhada, é assinada, encadernada e arquivada. Por entendermos que o
exemplo esclarece mais que qualquer explicação, a seguir apresentamos
modelos dos vários tipos de Ata de Sessão Plenária, tanto das provisórias
quanto das definitivas.

Modelo n.º 1:

ATA DA CENTÉSIMA NONAGÉSIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO, em 16 de
dezembro de 1997.

PRESIDÊNCIA DOS SENHORES DEPUTADOS PAULO KOBAYASHI,
GILBERTO NASCIMENTO E SALVADOR KHURIYEH

SECRETARIA DOS SENHORES DEPUTADOS REYNALDO DE BARROS
FILHO, RAFAEL SILVA e LÉO OLIVEIRA

Às 14 horas e 35 minutos, existindo número regimental, foram abertos os
trabalhos. Lida a ATA da sessão anterior, o Senhor PRESIDENTE deu-a por
aprovada. Ato contínuo, informou aos Senhores Parlamentares que retirava
da presente Ordem do Dia todas as proposituras, com exceção do Projeto
de Lei n.º 569, de 1997, que orça a receita e fixa a despesa do Estado para
o exercício de 1998. Explicou que sua decisão baseava-se no fato de que o
Deputado Erasmo Dias havia entrado com mandado de segurança contra a
apreciação de outras matérias que não o Orçamento e a Assembléia Legislativa
aguardava decisão do Poder Judiciário. Acrescentou ainda que o Poder
Executivo sinalizara com uma convocação extraordinária deste Parlamento.
Pela ordem, o Senhor Deputado ERASMO DIAS usou da palavra, com
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resposta do Senhor PRESIDENTE que, a seguir, justificou aos Senhores
Parlamentares a ausência da leitura do Expediente. Passou-se
ao..........................................................................................................
.....................................PEQUENO EXPEDIENTE.......................................
Regimentalmente inscritos,  assomaram  à  Tribuna  os Senhores Deputados
ERASMO DIAS, SYLVIO MARTINI, DRÁUSIO BARRETO, WALDIR
CARTOLA, JOSÉ PIVATTO, CÉSAR CALLEGARI e JAMIL MURAD. Durante
os discursos, pela ordem, o Senhor Deputado ERASMO DIAS levantou
questão de ordem. Ao final dos pronunciamentos, pela ordem, pelo artigo 82,
fizeram uso da palavra os Senhores Deputados CÉSAR CALLEGARI e
OSWALDO JUSTO. Esgotado o tempo, passou-se ao .................................
.....................................GRANDE  EXPEDIENTE.......................................
Inscritos, usaram da palavra os Senhores Deputados WALDIR CARTOLA,
MARIA DO CARMO PIUNTI, LUIZ CARLOS DA SILVA e MILTON FLÁVIO.
Pela ordem, pelo artigo 82, pronunciou-se o Senhor Deputado RAFAEL SILVA.
Pela ordem, o Senhor Deputado MILTON FLÁVIO, manifestando acordo entre
os Senhores Líderes, solicitou a suspensão dos trabalhos até as 18 horas e
30 minutos, o que foi deferido. Reaberta a sessão, a PRESIDÊNCIA registrou
a presença de vereador de Iacanga. Pela ordem, o Senhor Deputado RAFAEL
SILVA requereu transcrição do pronunciamento, o que foi deferido. Ingressou-
se na.......................................................................................................
..........................................ORDEM DO DIA...............................................
Como Proposição em Regime de Urgência, discussão e votação do Projeto
de Lei n.º 569, de 1997, que trata do orçamento. Pela ordem, o Senhor
Deputado LUIZ CARLOS DA SILVA requereu Verificação de Presença, sendo
observado quórum. A PRESIDÊNCIA anunciou a visita do Deputado Federal
Salvador Zimbalde. Pela ordem, o Senhor Deputado MILTON FLÁVIO solici-
tou a prorrogação da sessão por duas horas e trinta minutos,  o que foi
anotado. O Senhor Deputado CAMPOS MACHADO discutiu a matéria. A
votos, a prorrogação dos trabalhos por 2 horas e 30 minutos foi aprovada.
Pela ordem, o Senhor Deputado SALVADOR KHURIYEH solicitou Verifica-
ção de Votação, o que foi deferido. Nos termos regimentais, a PRESIDÊN-
CIA convocou os Senhores Deputados para uma Sessão Extraordinária, a
realizar-se 60 minutos após o término da presente, com a mesma Ordem do
Dia. Pelo processo eletrônico, a votação acusou a participação de 53 Senho-
res Deputados, mais a PRESIDÊNCIA, tendo 20 votado SIM, 32 NÃO, sendo
anotadas 20 abstenções, resultado que rejeitou a prorrogação. Esgotado o
tempo, o Senhor PRESIDENTE, antes de encerrar os trabalhos, às 19 horas
e 05 minutos, lembrou os Senhores Deputados da Sessão Extraordinária já
aprazada e convocou-os ainda para a próxima sessão ordinária, à hora regi-
mental, com a mesma Ordem do Dia.
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Modelo n.º 2:

ATA DA CENTÉSIMA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO, em 16 de dezembro de 1997.

PRESIDÊNCIA DOS SENHORES DEPUTADOS PAULO KOBAYASHI,
CELSO TANAUÍ e VAZ DE LIMA

SECRETARIA DOS SENHORES DEPUTADOS NABI CHEDID, CELSO
TANAUÍ, LUIZ LUNE e JOSÉ CARLOS TONIN

Às 20 horas e 11 minutos, existindo número regimental, foram abertos os
trabalhos. Lida a ATA da sessão anterior, o Senhor PRESIDENTE deu-a por
aprovada. Ingressou-se na ..........................................................................
..............................................ORDEM DO DIA...........................................
Como Proposição em Regime de URGÊNCIA, Discussão e Votação do
Projeto de Lei n.º 569, de 1997, que trata do ORÇAMENTO. Para discutir,
assomou à Tribuna o Senhor Deputado JOSÉ BACCARIN. Pela ordem, o
orador requereu Verificação de Presença, por duas vezes, sendo observado
o quórum em ambos os processos. Por sugestão do Senhor Deputado
VANDERLEI MACRIS, e após consulta às Lideranças em Plenário, a
PRESIDÊNCIA suspendeu os trabalhos por 30 minutos. Reaberta a sessão,
pela ordem, o Senhor Deputado LUIZ CARLOS DA SILVA requereu a
prorrogação dos trabalhos por 2 horas e 30 minutos, 2 horas e 29, 2 horas
e 28, 2 horas e 27 e 2 horas e 26 minutos, o que foi anotado. O Senhor
Deputado JOSÉ BACCARIN continuou com a palavra, seguido dos Senhores
Deputados OSWALDO JUSTO e CÉSAR CALLEGARI. Pela ordem, o
Senhor Deputado LUIZ CARLOS DA SILVA pediu a retirada de seus
requerimentos de prorrogação, o que foi deferido. Feita a chamada, e
esgotada a lista de oradores, foi encerrada a discussão do projeto em tela.
A PRESIDÊNCIA informou haver sobre a mesa dois requerimentos de método
de votação, dos Senhores Deputados Vanderlei Macris e José Baccarin; e
ainda  requerimento de preferência do primeiro deputado, sendo este
prejudicado pela preferência natural do pedido anterior. Pela ordem, o Senhor
Deputado CÉSAR CALLEGARI solicitou cópias dos documentos, o que foi
providenciado. Para encaminhar a votação do requerimento de método do
Deputado Vanderlei Macris, assomou à Tribuna o Senhor Deputado CAMPOS
MACHADO, em nome do PTB. Esgotado o tempo da sessão, a
PRESIDÊNCIA declarou encerrados os trabalhos às 22 horas e 35 minutos
desta terça-feira.
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Subitem 14.1.1 Outros Registros

Das sessões plenárias é extraída, ainda, uma ata que contém a transcrição
integral dos discursos nela ocorridos, a qual é  elaborada pela Divisão Técnica de
Taquigrafia segundo critérios técnicos próprios.

Esta ata é publicada na sua íntegra no Diário Oficial e dela se extrai um
ementário, cuja finalidade é servir de índice dos debates havidos, auxiliando, assim,
a pesquisa do conteúdo das sessões.

Modelo:

EMENTÁRIO DA 8ª. SESSÃO SOLENE - 05/06/97

1. Vitor Sapienza - Assume a Presidência e abre a  sessão. Saúda as
autoridades presentes e comunica que a sessão foi
convocada para comemorar o Dia da Comunidade
Italiana. Convida a  todos os presentes para, de pé,
ouvirem os hinos nacionais da Itália e do Brasil, que
serão executados pela Banda da Polícia Militar.

2. Ricardo Trípoli - Saúda as autoridades e deputados presentes e rende
homenagem ao  Deputado Vitor Sapienza pela iniciativa
de, há já 9 anos, comemorar o Dia da Comunidade
Italiana. Destaca a atuação dos italianos e seus
descendentes nos mais diversos setores da sociedade,
em São Paulo e no País, cumprimentando a todos que
compareceram à sessão.

3. Sylvio Martini - Tece considerações sobre o significado do troféu “Loba
Romana”,e reafirma a importância da colônia italiana
na cultura brasileira, destacando a intensidade com que
os descendentes de italianos se dedicam a tudo o que
fazem.

4. Aldo Demarchi - Saúda os presentes, em especial a colônia italiana, e
reverencia a memória de seus antepassados,
provenientes da Itália.

5. Presidente - Lembra que o troféu “Loba Romana” foi instituído para
Vitor Sapienza homenagear autoridades pertencentes à comunidade

italiana  que contribuíram para o desenvolvimento do
Estado de São Paulo.
Procede à entrega do troféu aos senhores: Caetano
Brancati Luigi; Poerio Bernardini; Pasquale Cascino;
Albino Cassiolato; Sérgio Comolatti; Lionello Aldo Coti-
Zelati; Claudiono Hyde; Cosmo Maradei; Marcelo

MANUALDE.PMD 23/10/2003, 18:0756



57

Mechetti; Flávio Gazarra da Silva; Alfredo Megozzi; Antonio
Riccitelli; José Sacchi e Pietro Spinelli.

6. Antonio Riccitelli - Em nome dos agraciados, agradece a lembrança e
parabeniza o Deputado Vitor Sapienza, assumindo o
compromisso de colaborar sempre para o bem-estar e
progresso de sua comunidade.

7. Presidente - Anuncia a apresentação do grupo folclórico de dança La
Vitor Sapienza Bella Italia.

8. Stefano Canavesio - Cumprimenta os presentes e agradece a iniciativa do
Deputado Vitor Sapienza. Faz menção à visita do
Presidente Fernando Henrique à Itália, em fevereiro,
destacando vários acordos que foram assinados na
ocasião. Comunica a aprovação, por 40 câmaras
municipais do Interior, da implantação do ensino da
língua italiana nas escolas municipais, bem como a
organização de novos consulados honorários. Lembra,
ainda, a aprovação,  pela Câmara Italiana de  Deputados,
do voto político dos italianos no exterior. Agradece a
homenagem.

9. Presidente - Anuncia a execução de músicas italianas pelo Coral San
Vitor Sapienza Marco Veneto.

10. Lívio Giosa - Ressalta sua alegria de estar presente a esta sessão,
pois faz parte da equipe que estipulou os critérios para a
premiação da “Loba Romana”. Afirma que o troféu é um
símbolo da contribuição cultural e da vitória profissional
do homenageado. Refere-se à importância do
intercâmbio econômico e cultural entre Brasil e Itália.

11. Presidente - Referindo-se ao mundo atual, recorda que os romanos
Vitor Sapienza já haviam visualizado há séculos a globalização

comercial e cultural. Ressalta, entretanto, que é preciso
ao mesmo tempo preservar a cultura e as tradições de
cada nação. Exorta para que cada um cumpra  com sua
parte no resgate do passado da comunidade italiana.
Agradece a todos que colaboraram para a realização da
solenidade. Encerra a sessão.

Subitem 14.2. Atas das Comissões

Elaborada no Departamento de Comissões, a Ata de Comissão
registra as ocorrências e deliberações das Comissões Temáticas e das
Comissões Parlamentares de Inquérito.
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Resumo sucinto daquelas reuniões, dela devem constar, obrigato-
riamente, a data, a hora e o local da reunião; os nomes dos membros
presentes e ausentes; referência expressa às faltas justificadas; resumo do
expediente do dia, relação da matéria distribuída com o nome dos res-
pectivos relatores e referência sumária aos pareceres e deliberações, con-
forme se pode observar no modelo que segue.

Modelo:

COMISSÃO ESPECIAL DE INQUÉRITO

Ata da Reunião da Comissão Especial de Inquérito das irregularidades
existentes no Sistema Carcerário Estadual.

Aos ............................ dias do mês de  ..............................
de ................, às dez horas e trinta minutos, no Plenário Tiradentes, no
Edifício da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, realizou-se a
............................................ Reunião da Comissão Especial de Inquérito
Constituída com a Finalidade de Proceder a um Levantamento das Condições
e Irregularidades existentes no Sistema Carcerário Estadual, sob a Presidência
do Senhor Deputado ..............................................................................

Presentes os Senhores Deputados ..................................
......................e.....................................................................................

Havendo número regimental, o Senhor Presidente declarou
abertos os trabalhos. Concedida a palavra inicialmente ao Doutor
............................................................................, este fez uma
explanação sobre o sistema penitenciário, suas falhas e problemas, e sobre
a busca de soluções. (...) Nada mais havendo a tratar,
.......................................... agradeceu a presença do Senhor Secretário
da Justiça, do Senhor Corregedor, das demais autoridades presentes, e
declarou encerrada a reunião, da qual, eu,  ..............................................,
Secretário da Comissão, lavrei a presente ata, que vai assinada pelo Senhor
Presidente e por mim.

Ata aprovada em reunião de ........../........../...........

 ......................................, Presidente

 ......................................, Secretário.
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Subitem 14.3. Demais Atas

Além das anteriores, a Casa produz várias outras atas com a
finalidade de relatar reuniões de Mesa, da CPP, da CPL etc. Tais
documentos obedecem, basicamente, aos preceitos básicos de redação
das anteriores, procedendo-se, a partir disso, às modificações exigidas
pelos assuntos nelas tratados.

Subitem 14.3.1. Ata da Comissão Permanente de Licitação

Modelo:

ATA DA OCTOGÉSIMA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO
PERMANENTE DE LICITAÇÃO. Aos vinte e seis dias do mês de novembro
de mil, novecentos e noventa e sete (1997), às quinze horas, reuniu-se a
Comissão Permanente de Licitação, composta pelos senhores A (Presidente),
B (Vice-Presidente) e C (membro), para deliberar a respeito do Processo
RGE n.º .................. (Convite n.º ..........), o qual tem por objeto a contratação
de empresa especializada, do ramo de .........................., para o fornecimento
e prestação de serviços de instalação de ......................, para dependências
da ALESP, conforme especificações constantes do Memorial Descritivo
(Anexo II), que integra o presente Edital. Legislação aplicada: Lei Federal n.º
8666/93, com as alterações introduzidas pela Lei Federal n.º 8883/94 e demais
modificações posteriores, e Lei Estadual n.º 6544/89, com as alterações
posteriores, no que não conflitar com a lei federal, por força dos Atos nº 33/
95 e n.º 31/93 da Egrégia Mesa. Aberta a reunião, o Sr. Presidente anunciou
o recebimento dos envelopes contendo as propostas das empresas ”A”,
legalmente representada pelo Sr. .........................., “B” e “C”, exibindo-os
aos demais membros da Comissão e representante presente, declarando,
no momento, encerrado o prazo para entrega de envelopes ou de quaisquer
outros documentos. Abertos, os envelopes foram rubricados pelos membros
da Comissão e representante presente, e, após análise das Propostas, foi
oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, manifestando-se
favoravelmente o representante da empresa “A”, que alegou: a) a empresa
“B” deixou de apresentar o cronograma físico-financeiro e b) o atestado da
empresa “C” não atendia ao subitem 3.2.8 do Convite, em razão de não estar
devidamente detalhado em relação ao objeto licitado. Não havendo mais
nenhuma alegação por parte do representante presente, o Sr. Presidente
informou que as Propostas Comerciais seriam analisadas detalhadamente
pelo órgão técnico da ALESP juntamente com este Colegiado, sendo a
Decisão publicada oportunamente no Diário Oficial do Estado. Nada mais
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havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual eu ........................................
......, Secretário, lavrei a presente ata.

__________________
A

___________________
B

___________________
C

___________________
Representante

Subitem 14.3.2. Ata da Comissão Processante Permanente

Modelo n.º 1:

A T A    D E     I N S T A U R A Ç Ã O

Aos ................ dias do mês de .......................... do ano de mil novecentos
e noventa e .................., no ............ andar, sala n.º ................, do Palácio
9 de Julho, reunida a COMISSÃO PROCESSANTE PERMANENTE,
composta pelo Dr. .................................., Presidente e pelos Drs.
...................................... e ......................................, Membros Efetivos,
é instaurado o presente Processo Administrativo contra o funcionário
.................................., RG n.º ...................................., (cargo)
........................................, efetivo, visto que contra ele pesa a acusação
de que não registra freqüência de ....../....../...... a ....../....../......, conforme
informação do Serviço de Registro Funcional, estando assim caracterizado o
abandono de cargo, pelo qual deve o mesmo ser processado na forma da lei,
com possibilidade de ampla defesa. Fica o referido funcionário citado, sob
pena de revelia, para todos os atos e termos do presente processo, podendo
dele ter vista, pessoalmente ou através de advogado legalmente constituído,
estando, desde já,  intimado a comparecer perante este Órgão Técnico, para
prestar declarações, no próximo dia, às ................ horas. Do que, para
constar, eu...............................................................................................
........................................(nome completo), Secretária, lavrei a presente
que vai por todos assinada.

_____________________________
PRESIDENTE

_____________________________
 MEMBRO

_____________________________
MEMBRO
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Modelo n.º 2:

A T A     D E     D E L I B E R A Ç Ã O

Aos ................. dias do mês de ...................................... do ano de mil
novecentos e noventa e ................, no ............andar, sala ..................,
do Palácio 9 de Julho, reunida a COMISSÃO PROCESSANTE
PERMANENTE, composta pelo Dr. ............................................,
Presidente, pelos Drs. ......................................... e
.........................................., Membros Efetivos, é submetido à deliberação
o Processo RG n.º ..........................., em que figura como Indiciado o
funcionário ........................................... Vistos e examinados estes autos,
a Comissão, por unanimidade, deliberou sugerir que seja aplicada ao
Indiciado a pena de DEMISSÃO prevista no artigo 63, combinada com o
inciso I do artigo 256 da Lei 10.261/68, por ter ficado caracterizado o
abandono de cargo, acolhendo, assim, as razões do Relator, às fls........,
inclusive quanto à recomendação feita “in fine” para que seja agilizada a
informação do Serviço de Registro Funcional sobre a freqüência de
funcionários, bem como formulada recomendação à douta Secretaria Geral
de Administração para que determine, de imediato, seja sustado o
pagamento dos vencimentos do Indiciado e tomadas todas as medidas
cabíveis administrativa, civil e penalmente, para que os cofres públicos
possam ser ressarcidos das importâncias por ele recebidas indevidamente,
desde ......de .................... de 199......, até a data da sua demissão. E,
para constar, eu ..........................(nome completo), Secretária, lavrei a
presente que vai por todos assinada.

_____________________
Presidente

_____________________
Membro

_____________________
Membro

Subitem 14.3.4. Ata de Reunião de Mesa

Modelo:

ATA DA DÉCIMA QUARTA REUNIÃO DA MESA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO, ELEITA EM 15 DE MARÇO
DE 1993.
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Presidente: Deputado VITOR SAPIENZA

1º Secretário : Deputado ISRAEL ZEKCER

2º Secretário: Deputado SYLVIO MARTINI

Aos cinco dias do mês de agosto de um mil, novecentos e noventa e três, às
onze horas, reuniu-se no Salão Nobre da Presidência a Mesa Diretora da
Casa, composta pelos Deputados Vitor Sapienza, Presidente; Israel Zekcer,
1º Secretário e Sylvio Martini, 2º Secretário; e pelos Senhores José Carlos
Reis Lobo, Secretário Diretor Geral; Antonio Tuccilio, Sérgio da Silva Gregório,
Ary de Oliveira Santos, Luiz de Godoy Cotti, Januário Juliano Júnior, Antonio
Benedito Margarido e Patrícia Rosset. Dando início aos trabalhos, o Senhor
Presidente convidou a mim, Syrius Lotti, para secretariar a reunião. Foi lida
e aprovada a Ata da Décima Terceira Reunião da Mesa, que foi devidamente
assinada. O Senhor Presidente abriu os trabalhos, ocasião em que a Mesa
decidiu encaminhar ofício ao Senhor Governador, solicitando que, aos
ocupantes de cargos na Secretaria da ALESP, correspondentes aos de Chefe
Administrativo do Executivo, se estenda a implantação dos benefícios deferidos
àqueles quando da reclassificação ocorrida recentemente. A seguir, o Senhor
Diretor Geral deu conhecimento aos membros da Mesa do levantamento
específico relativo aos cargos da Secretaria da ALESP que se encontram
vagos. A Mesa decidiu proceder a estudos, visando a adoção de uma política
administrativa mais profunda. Logo após, o Sr Antonio Tuccilio expôs quais,
a seu ver, não só os critérios a serem adotados para a suplementação
orçamentária deste ano, mas também os títulos do Orçamento Programa
para 1994. A Mesa decidiu que a matéria deverá ser analisada mais
detalhadamente, inclusive em virtude da apresentação do Plano Diretor de
Recuperação do Palácio 9 de Julho, elaborado pelo Grupo de Trabalho/Enge-
nharia.  Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou a reunião,
da qual eu, Syrius Lotti, lavrei a presente Ata que, lida e achada conforme,
vai devidamente assinada pelos Senhores Membros da Mesa.

Deputado VITOR SAPIENZA
Presidente

Deputado ISRAEL ZEKCER
1º Secretário

Deputado SYLVIO MARTINI
2º Secretário

SYRIUS LOTTI
Assessor Técnico Legislativo

Procurador
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2ª parte

ORTOGRAFIA OFICIAL E
TÓPICOS ESSENCIAIS

DE GRAMÁTICA
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A redação oficial, também denominada “institucional” , por seu
valor de documento legal, deve ser sempre elaborada com correção em
língua pátria. Feita em estilo documental, não propicia o uso de expressões
ou sentimentos subjetivos, mas busca sobretudo objetividade, clareza e
precisão, mesmo que à custa de aparente aridez.

Este manual segue a ortografia oficial do Pequeno Vocabulário
da Língua Portuguesa, elaborado de acordo com as instruções
aprovadas pela Academia Brasileira de Letras, em 12 de agosto de
1943, com as alterações introduzidas pela Lei nº 5.765, de 18 de
dezembro de 1971,  e introduz as modificações aprovadas pelo Decreto
Legislativo nº 54, de 15 de abril de 1995, que aprova o texto do Acordo
Ortográfico da Língua Portuguesa, assinado em Lisboa, em 16 de
dezembro de 1990.

Convém esclarecer, no entanto, que o acordo não está ainda
implantado nos países de língua portuguesa, como não poderia estar,
dadas as dificuldades naturais que decorrem de mudanças em código
tão complexo como o idioma, e essa implantação demanda tempo -
alguns dos países sequer aderiram ao acordo, com a edição de legislação
ou normalização própria. Alterações em obras de referência, como di-
cionários e gramáticas, ainda devem demorar a surgir e, até que a
unificação se dê por completo, o bom senso leva a aplicar com maior
acerto o que está consagrado.

Entretanto, a língua evolui, modifica-se, termos antigos caem
em desuso e novos termos passam a existir, a par da evolução técnica
e cultural, sem, contudo, haver alteração em sua estrutura. Desta forma,
até que a reforma esteja totalmente em vigor,  recomenda-se, sempre,
recorrer ao dicionário e à gramática, havendo na bibliografia deste
volume diversas indicações de publicações e autores para consulta, a
maior parte deles disponível na Divisão Técnica de Biblioteca deste
Poder.

Esta parte do Manual de Redação Administrativa propõe-se a
auxiliar a solução das dúvidas mais corriqueiras que surgem durante o
trabalho de redação de qualquer matéria afeta à Casa.
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Capítulo 1. ORTOGRAFIA

A grafia atual das palavras da língua portuguesa decorre de sua
origem. O tempo e as diferenças regionais fizeram com que algumas grafias,
no português do Brasil, se tornassem diferentes daquelas de Portugal. O
Acordo Ortográfico dos países de língua portuguesa propõe essa
unificação, mas como ainda não foi implantado, mantemos  a grafia

estabelecida pela Lei nº 5675, de 18 de dezembro de 1971 (veja Subitem
92.2 Ortografia no Apêndice, sobre o Acordo Ortográfico).

Item 15. Grafias de formas verbais que geram dúvidas

Escrevem-se com e os verbos:

- terminados em oar,  no presente do subjuntivo e no imperati-
vo: perdoe, amaldiçoes, abençoes, voem etc.

- terminados em uar,  no presente do subjuntivo e no imperati-
vo: cultue, habitues, preceitue etc.

- derivados de substantivos terminados com  os hiatos i-a, i-o
antecedidos de e: estrear (e não estreiar), cear (e não ceiar),
encadear etc.

Escrevem-se com i os verbos:

- terminados em air no presente do indicativo e no imperativo:
cai, sobressai, sai etc.

- terminados em uir ou üir, no presente do indicativo e no
imperativo: institui, argúi, intui etc.

Escrevem-se com ão os verbos no futuro do presente do indicativo:
serão, virão, entregarão, consentirão etc.

Escrevem-se com am os verbos no pretérito perfeito do indicativo:
foram, vieram, entregaram, consentiram etc.
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Item 16. Pronúncias parecidas, significados e grafias
diferentes

Distinções gráficas e fônicas entre vogais
- entre e ou i: descrição (do v. descrever), discrição (circunspecção,

recato); meado (dividido ao meio), miado (voz animal); eminente (que goza
de especial importância), iminente (que está para acontecer); recrear (de
recreio), recriar (criar de novo); destinto (desbotado), distinto (diferente).

- entre o ou u: soar (produzir som), suar (transpirar); acoar (latir),
acuar (encurralar).

Distinções gráficas entre consoantes
Entre ch e x:

- escrevem-se com ch: bucha, capacho, cochichar, facho, flecha,
murchar, nicho, pechincha, penacho, rachar, tacha (pequeno
prego; mancha; mácula), tacho.
- escrevem-se com x: coaxar, coxia, eixo, elixir, enxofre, faixa,
feixe, madeixa, oxalá, praxe, taxa (imposto, tributo), vexar,
xenofobia, xícara.

Entre g e j, com som de j:
- escrevem-se com g: algema, estrangeiro, falange, frigir,
geringonça, girafa, gíria, herege, viagem (substantivo).
- escrevem-se com j: enjeitar, granjear, jejum, jeito, jerimum,
jibóia,laranjeira, lojista, majestade, pajé, rejeitar, sujeito, trejeito,
viajem (verbo).

Entre s, ss, c, ç e x, com som de ss:
- escrevem-se com s: ânsia, ascensão, cansar, conversão, farsa,
pretensão.
- escrevem-se com ss: asseio, assorear, crasso, devassar,
egresso, endossar, escasso, obsessão, possesso, sossegar.
- escrevem-se com c: acervo, acetona, cetim, obcecar, percevejo.
- escrevem-se com ç: almaço, berço, caçula, dançar, enguiço,
inserção, maçada, muçulmano, terço.
- escrevem-se com x: auxílio, máximo, próximo.
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Entre s, x e z, com som de s:
- escrevem-se com s: aguarrás, anis, após, atrás, escusar,
esperto, esplanada, esplêndido, espontâneo, espremer, esquisito,
estender, gás, inesgotável, jus, misto, retrós.
- escrevem-se com x: extensão, explicar, extraordinário,
inextricável, experto (perito), sextante, têxtil.
- escrevem-se com z: assaz, capazmente, infelizmente, giz, jaez,
matiz, petiz, velozmente.

Entre s, x e z, com som de z:
- escrevem-se com s: aceso, analisar, artesão, asa, asilo,
besouro, brasa, brasão, brisa, defesa, frisar, guisa, liso, obséquio,
pesquisa, presa, raso, vaso.
- escrevem-se com x: exalar, exibir, exorbitar, exuberante,
inexato, inexorável.
- escrevem-se com z: abalizado, baliza, bazar, comezinho,
deslize, guizo, proeza, sazão, vazar.

Item 17. Alguns homônimos e parônimos
e seus significados

Ablação: ato de tirar por força
Ablução: lavagem, purificação pela água
Oblação: oferenda, sacrifício

Acedente: que acede, concorda
Acidente: acontecimento casual
Ascendente: que ascende, sobe
Incidente: o que incide, ocorre, sobrevém; que diz respeito a; episódio

Aceitar: receber
Asseitar: enganar

Ascender: subir
Acender: atear
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Ascensão: subida
Acensão: ardor

Acento: inflexão da voz;  pronúncia, sotaque; sinal gráfico
Assento: lugar onde sentamos

Acepção: significado
Acessão: aquisição

Acerto: ajuste
Asserto: afirmação

Acessório: não principal, secundário
Assessório: relativo a assessor, assessoria

Acético: relativo a vinagre
Ascético: devoto
Asséptico: isento de germes

Açular: incitar
Assolar: arrasar, pôr abaixo, deitar por terra

Alisar: tornar liso
Alizar: guarnição de portas e janelas

Alter: prefixo = outro; raça de cavalos
Haltere: intrumento de ginástica
Altere: flexão do verbo alterar

Andrógeno: estimulante
Andrógino: hermafrodita

Apícola: relativo a abelha
Apícula: ponta curta
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Ápodo: sem pés
Apodo (ô): zombaria
Apodo (ó): flexão do verbo apodar

Apóstrofe: interrupção do discurso para interpelar alguém
Apóstrofo: sinal gráfico
Apóstolo: pregador de idéia ou doutrina
Apóstata: que renegou a fé

Apreçar: pôr preço, avaliar; ter apreço por
Apressar: acelerar

Aprender: fixar na memória, obter conhecimentos
Apreender: entender, compreender, captar; reter por força legal; confiscar

Área: superfície
Ária: cantiga, trecho de ópera

Arrear: pôr arreio
Arriar: abaixar;  inutilizar

Asado: alado, que tem asas
Azado: oportuno, propício

Assoar: soprar
Assuar: vaiar

Atuar: agir, representar
Autuar: pôr em forma de processo, constituir autos

Avocar: arrogar, atrair, chamar para si
Evocar: trazer à lembrança, trazer à tona

Bocal: embocadura
Bucal: relativo a boca
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Boçal: grosseiro
Buçal: focinheira

Brocha: prego ou alfinete (subst.); fixa, prega (verbo); encaderna (verbo)
Broxa: pincel

Bucho: estômago
Buxo: arbusto
Buço: penugem sobre o lábio superior

Caça: relativo a caçar
Cassa: tecido de algodão; suspende, nega (direito), faz cessar

Cadafalso: patíbulo
Catafalco: estrado sobre o qual se deposita o féretro

Carear: confrontar
Cariar: criar cárie

Cardeal: prelado; ave; planta; principal (adj.)
Cardial: relativo a cárdia (passagem entre o esôfago e o estômago)

Censo: recenseamento
Senso: juízo

Céptico/cético: que duvida
Séptico: que causa infecção

Cervo: veado
Servo: criado

Cerrar: fechar
Serrar: cortar com serra
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Cessão: ato de ceder, concordar
Sessão: reunião
Seção: parte; repartição
Secção: corte

Chá: planta aromática; infusão
Xá: rei da Pérsia

Cheque: ordem de pagamento
Xeque: chefe de tribo árabe; ameaça, situação crítica

Comprimento: extensão
Cumprimento: saudação; ato de cumprir determinação, de se desincumbir

Concerto: sessão musical;  harmonia
Conserto: reparo

Concílio: reunião de prelados católicos
Consílio: assembléia deliberativa

Conjetura/conjectura: suposição, hipótese
Conjuntura: situação, ocasião, encontro de circunstâncias

Costear: navegar pela costa
Custear: arcar com despesas

Cúpido: avaro, ambicioso
Cupido: deus do amor

Degradado: rebaixado; estragado; impuro
Degredado: desterrado, banido

Delação: denúncia
Dilação (de prazo): adiamento
Dilatação (somente de material, de coisa física): expansão, aumento
Delatar: denunciar
Dilatar: adiar; expandir

MANUALDE.PMD 23/10/2003, 18:3372



73

Decente: decoroso
Descente: que desce
Discente: aluno
Docente: professor

Desapercebido: despreparado, desprovido
Despercebido: não notado, não visto

Descensão: descida
Dissensão: divergência, dissenso

Descrição: ato de descrever, exposição
Discrição: recato, circunspecção

Descriminar: isentar de crime
Discriminar: discernir

Despensa: armário para mantimentos
Dispensa: ato de dispensar, desobrigar
Despender: gastar
Dispêndio: gasto

Dessabor: falta de sabor
Dissabor: aborrecimento, desgosto

Dessecar: secar completamente
Dissecar: cortar em partes

Destratar: insultar, tratar mal
Distratar: desfazer contrato

Devagar: sem pressa
Divagar: meditar, vagar (em pensamento)

Edílico: relativo a edil (vereador)
Idílico: relativo a idílio (romance)
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Elícito: atraído
Ilícito: ilegal, imoral

Elidir: eliminar
Ilidir: refutar, contraditar

Emanar: sair de
Imanar: imantar, magnetizar

Emérito: insigne, digno de
Imérito: não merecido

Emigração: saída
Imigração: entrada
Emigrante: que sai
Imigrante: que entra

Eminência: altura, excelência
Iminência: pendência, proximidade de tempo
Eminente: alto; excelente, excelso
Iminente: prestes a ocorrer, pendente
Imanente: contido em,  próprio de,  inseparável de

Emitir: produzir, lavrar, exarar, prolatar
Imitir: investir em
Imissão: investidura

Empoçado: cheio de poças, que formou poças
Empossado: que tomou posse, investido

Emular: rivalizar
Imolar: sacrificar

Encetar: dar início, principiar
Incitar: instigar
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Enumerável: que pode ser enumerado, relacionável numericamente
Inumerável: que não se pode quantificar

Esperto: sagaz, solerte
Experto: perito

Espiar: espionar, olhar
Expiar: sofrer pena
Expirar: morrer, findar, extinguir; soltar ar
Inspirar: respirar (introduzir ar); sugerir, sugestionar, incutir

Estático: parado, imóvel
Extático: extasiado, arrebatado

Esterno: osso do peito
Externo: exterior, de fora
Hesterno: referente ao dia anterior

Extirpar: tirar, remover, extrair, extinguir radicalmente
Estripar: tirar as vísceras
Estuprar: violentar sexualmente

Facundo: eloqüente
Fecundo: fértil

Fatorar: decompor
Faturar: emitir fatura

Fúsil: que pode ser fundido
Fuzil: tipo de carabina
Fusível: dispositivo de segurança para interromper corrente elétrica

Imergir: submergir, mergulhar
Emergir: erguer-se acima da água, surgir

Incerto: duvidoso
Inserto: inserido
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Incipiente: principiante, no começo
Insipiente: ignorante
Excipiente: veículo para substância química

Incontinente: incontido, imoderado
Incontinenti: imediatamente

Infligir: aplicar castigo
Infringir: transgredir

Intimorato: destemido, que não se deixa intimidar
Intemerato: puro, íntegro, ilibado

Intenção: propósito
Intensão: aumento de tensão; veemência

Intercessão: ato de interceder
Interseção/intersecção: cruzamento

Lactante: que produz leite
Lactente: que se alimenta de leite
Latente: não manisfesto, oculto

Lida: trabalho
Lide: luta, questão, querela

Lustre: luminária
Lustro: período de 5 anos; brilho

Mandado: ordem escrita emanada de autoridade judicial
Mandato: investidura em cargo eletivo

Óptico: relativo a visão
Ótico: relativo a audição
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Preito: homenagem
Pleito: demanda, requerimento; eleição

Ratificar: confirmar
Retificar: corrigir

Reboliço: pedra para amolar
Rebuliço: confusão, balbúrdia

Recreação: divertimento
Recriação: ato de tornar a criar

Reincidir: incorrer na mesma falta, repetir o mesmo ato
Rescindir: anular

Russo: originário da Rússia
Ruço: grisalho, pardacento, cinzento

Soar: toar, produzir som
Suar: transpirar

Solver: resolver; dissolver; liquidar débito
Sorver: beber, absorver

Sortir: abastecer
Surtir: resultar

Tacha: prego
Taxa: tributo
Tachar: rotular pejorativamente
Taxar: fixar taxa

Vestiário: quarto de vestir
Vestuário: roupa, traje, vestimenta

Vultoso: de grande vulto, muito, abundante
Vultuoso: que tem congestão da face, inchaço da face
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Capítulo 2. ACENTUAÇÃO GRÁFICA
(veja Subitem 92.1 Acentuação Gráfica no Apêndice, sobre o Acordo Ortográfico)

Item 18. Classificação das palavras quanto à tônica

As palavras são classificadas, quanto à tônica, em:

1.Oxítonas - quando a tônica, ou acento tônico, recai sobre a
última sílaba: rapé, cajá, computador, bisavô, consegui, abajur

2.Paroxítonas - quando a tônica recai sobre a penúltima sílaba:
terminado, história, frase, contribuinte, clareza

3.Proparoxítonas - quando a tônica recai sobre a antepenúltima
sílaba: específico, paráfrase, lâmpada, catástrofe, cólica

Item 19. Uso dos acentos

Quando for necessário acentuar palavras, conforme as regras de
acentuação, usam-se:

1- acento agudo para marcar as  vogais a, e, o abertas e as  vogais
i, u, quando compõem sílabas tônicas.

2- acento circunflexo para marcar as vogais a, e, o quando
compõem tônicas fechadas ou seguidas de m ou n.

3- til - sinal de nasalização, que vale como acento se outro não
figura no vocábulo.

4- acento grave, usado somente para assinalar a crase.

5- trema, usado para nomes próprios estrangeiros e seus derivados:
Müller, mülleriano, Hübner, hübneriano; nas sílabas que, qui, gue, gui,
em que o u é pronunciado: lingüiça, qüinqüênio, cinqüenta etc.

Observação:
Fogem da regra as oxítonas de mais de uma sílaba terminadas em

em e ens (parabéns, também) , que recebem acento agudo na vogal da

MANUALDE.PMD 23/10/2003, 18:3378



79

sílaba tônica, salvo a terceira pessoa do plural do presente do indicativo
dos verbos ter e vir e seus derivados (eles vêm, têm, convêm, retêm),
que recebem acento circunflexo.

Item 20. Acentuação

São acentuadas as palavras oxítonas e monossílabos tônicos:

1- terminadas em a, e, o, abertos ou fechados, seguidos ou não
de s: jacaré, bisavô, Panamá, vê, dá, pé, afã, anciã etc.

2- terminadas em em  e ens, formados de mais de uma sílaba:
alguém, armazéns, contém etc.

São acentuadas as palavras paroxítonas terminadas em:

1- l, n, r, x, ps: afável, hífen, açúcar, fênix, tórax, fórceps etc.

2- ei, eis: devêreis, fósseis, imóveis, jóquei, úteis etc.

3- um, uns: álbum, álbuns, fórum etc.

4- i, u, seguidos ou não de s: bônus, dândi, júri, lápis etc.

5- ditongo crescente: ignorância, mágoa, régua, lírio, desídia etc.

6- ão, ãos: acórdão, órgão, bênçãos  etc.

Exceções:

1- não são acentuados os prefixos terminados em r: super-homem,
inter-helênico etc.

2- não são acentuados os prefixos terminados em i: semi-
alfabetizado etc.

São acentuadas todas as palavras proparoxítonas: árabe, exército,
lêmure, quilômetro etc.
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Item 21. Outros casos de acentuação

São acentuados:

1- os ditongos abertos éi, éu, ói, seguidos ou não de s: chapéu,
anéis, jibóia, cordéis, rouxinóis etc.

2- o primeiro o fechado dos hiatos oo, seguido ou não de s: enjôo,
perdôo, vôos, abençôo etc.

3- a terceira pessoa do plural do presente do indicativo dos verbos
ter e vir, e seus derivados: têm, vêm, convêm, contêm etc.

4- as formas plurais crêem, dêem, lêem e vêem e seus derivados,
bem como seus singulares crê, dê, lê e vê.

5- i e u tônicos nos hiatos : aí, Jaú, cafeína, egoísta, ataúde,
amiúde, heroína etc.

Não são acentuados:

1- i e u tônicos nos hiatos quando seguidos de l, m, n, r, z ou nh,
que não iniciem sílaba: adail, contribuinte, juiz, demiurgo, rainha etc.

2- os ditongos ui e iu: atraiu, contribuiu, pauis etc.

3- os paroxítonos terminados em ens: imagens, jovens, nuvens etc.

4- a sílaba tônica das formas verbais terminadas em que, quem:
delinqüem, peque (pecar), fique (ficar) etc.

Observação:

Nas palavras que levam til, os advérbios delas derivados
terminados em mente e os nomes derivados por sufixos iniciados em z
mantêm o sinal: chãmente, irmãzinha, etc.

Recebem acento, ainda, as palavras homógrafas a seguir, a fim de
diferenciar seus significados:
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pôde (v. poder, pret. perf. ind.)
pode (v. poder, pres. ind.)

pára ( v. parar)
para (preposição)

pêlo (s.m. - cabelo; pl. pêlos)
pelo (contração da prep. per e do art. o; pl. pelos; v. pelar)

pôlo (s.m. - filhote de gavião ou falcão; pl. pôlos)
polo (contração da prep. por e do artigo arcaico lo; pl. polos;

s.m. - extremidade; jogo; pl. pólos)

pôr (verbo)
por (preposição)

quê (substantivo ou pronome interrogativo em final de frase)
que (pronome, conjunção)

porquê (substantivo)
porque (conjunção)

pôla (s.f. - ramo de árvore;pl. pôlas)
pola (contração da prep. por e do artigo arcaico la; pl. polas)

côa (v. coar ou s.f. - ação de coar, nata; pl. côas)
coa (contração da prep. com e do art. a; pl. coas)

péla (v. pelar ou s.f. - espécie de jogo; pl. pélas)
pela (contração da prep. per e do art. la; pl. pelas)

ás (s.m. - carta de baralho; pl. ases)
as (artigo)
às (contração da preposição a com o artigo plural as)
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Capítulo 3. PONTUAÇÃO

Largamente utilizados na linguagem literária, os sinais de pontuação
enfatizam determinadas expressões e sinalizam pausas no discurso, a fim
de expressar sentimentos do autor ou personagens durante a leitura do
texto. Na redação oficial, entretanto, esses recursos são utilizados com
outros critérios, de modo que prevaleçam as características indispensáveis
de impessoalidade, clareza e precisão da linguagem.

Item 22. Vírgula

Emprega-se a vírgula:

1- para separar palavras ou orações entre as quais não há
conjunção: Os Senhores Deputados João da Silva, José de Oliveira e
Paulo de Almeida foram convocados para a reunião de Líderes; Os
alunos fazem a prova, o professor observa, a sala está em silêncio.

2- para separar vocativos: Colega, peço a palavra; Pela ordem,
Senhor Presidente.

3- para separar apostos: O diretor, amigo de meu pai, recebeu-
me bem; O presidente da associação, Fulano de Tal, é contrário à
proposta.

4- para separar as expressões explicativas isto é, a saber, por
exemplo, ou melhor: Darei mais uma prova, isto é, farei o que me pede.

5- para separar orações adjetivas explicativas: A professora, que
estava atenta, percebeu que os alunos conversavam.

6- para separar orações intercaladas e outras de caráter explicativo:
O problema, explicou o funcionário, é que o requerimento deve ser
protocolado; Segundo os jornais, a arrecadação do Estado foi boa
no ano passado.

7- para separar orações adverbiais: O Senhor Presidente,
esgotada a matéria, deu por encerrada a sessão.

8- para separar adjuntos adverbiais, intercalados ou no início da
frase: O orador expôs, detalhadamente, as razões pelas quais o projeto
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deveria ser rejeitado; Aos poucos, os demais foram sendo convencidos
de que tinha razão.

9- para indicar a elipse de um termo  (em geral, o verbo): Uns
disseram que ele agiu corretamente; outros, que deveria ter tido mais
cuidado.

10- para separar certas conjunções ou locuções conjuntivas
coordenativas, como pois, porém, contudo, entretanto, no entanto,
todavia, logo, por isso, portanto: Na sessão de ontem, porém, não
houve verificação na votação do projeto. Quando essas conjunções
tiverem significado equivalente a mas, e não iniciarem período, não
é necessário que fiquem entre vírgulas: Todas as obras deste governo
são boas, porém a melhor é a construção de escolas.

11- para separar elementos paralelos de um provérbio: Filho de
peixe, peixinho é; Pai ganhador, filho gastador.

12- para separar, nas datas, o nome da localidade: São Paulo,
20 de dezembro de 1963.

13- para separar as palavras sim ou não, no começo da oração:
Sim, eu concordo; Não, pretendo fazer de outra forma.

Observação:

Devemos lembrar algumas regras de bom senso para o uso correto
da vírgula:

1- toda oração ou expressão de valor meramente explicativo vem
separada por vírgulas;

2-  os termos essenciais da oração (sujeito, verbo e objeto; sujeito,
verbo e qualidade; agente, ação e conseqüência) ligam-se diretamente,
sem vírgula ou outro sinal de pontuação;

3- a vírgula é um sinal de pausa entre orações ou expressões, que
marca inflexões da fala, e não corresponde a pausas de respiração; se
assim fosse, os textos daqueles que respiram com maior freqüência seriam
cheios de vírgulas e os de autores de maior fôlego não teriam sinal de
pontuação nenhum. Nunca confundir pausa na fala com pausa para respirar.
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Item 23. Ponto e vírgula

Empregam-se ponto e vírgula:

1- para separar orações independentes longas, especialmente se
já apresentam divisões internas por vírgulas: Todos os trabalhos são
importantes, igualmente;  mas alguns são mais interessantes para
quem os faz.

2- para separar partes principais de uma oração cujas partes
subalternas são separadas por vírgulas: Santos, Campinas e Recife são
cidades do Brasil; Madri, Sevilha e Barcelona, da Espanha; Lisboa,
Porto e Coimbra, de Portugal.

3- para separar os considerandos de atos administrativos: Consi-
derando a necessidade de bem regulamentar os procedimentos admi-
nistrativos da Assembléia; considerando que a comunicação interna
e externa deve seguir normas de correção em língua portuguesa;
considerando que os despachos e instruções de processos adminis-
trativos devem primar pela precisão e correção, fica constituída
comissão de servidores para elaborar o Manual de Redação.

4- para separar os diversos itens de enunciados enumerativos em
leis, decretos, regulamentos etc. Serve de exemplo o Título I (Dos fins da
Educação) da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional:

Art.1º - A educação nacional, inspirada nos princípios de
liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por fim :

a) a compreensão dos direitos e deveres da pessoa humana,
do cidadão, do Estado, da família e dos demais grupos que compõem
a comunidade;

b) o respeito à dignidade e às liberdades fundamentais do
homem;

c) o fortalecimento da unidade nacional e da solidariedade
internacional;

d) o desenvolvimento integral da personalidade humana e a
sua participação na obra do bem comum;

MANUALDE.PMD 23/10/2003, 18:3384



85

e) o preparo do indivíduo e da sociedade para o domínio dos
recursos científicos e tecnológicos que lhes permitam utilizar as
possibilidades e vencer as dificuldades do meio;

f) a preservação e expansão do patrimônio cultural;

g) a condenação a qualquer tratamento desigual por motivo
de convicção filosófica, política ou religiosa, bem como a quaisquer
preconceitos de classe ou de raça.

Observação:
Ponto e vírgula dividem longos períodos em partes menores,

principalmente quando representam idéias coordenadas ou uma relação
de paralelos.

Item 24. Dois pontos

Os dois pontos são empregados:

- para indicar uma enumeração: Alguns dos sinais de pontuação
são:  vírgula, ponto e vírgula, dois pontos, ponto, ponto de exclamação
e ponto de interrogação.

- para anunciar uma citação: Dizia Aristóteles: “Meus amigos,
não há amigos.”

- para anunciar a fala de um personagem: João disse: — Não
serei  enganado de novo.

- para anunciar um esclarecimento, explicação ou conseqüência
da oração anterior: Não se engane: o chefe sempre está de mau humor;
O jornal anunciou o resultado da pesquisa: 47% dos paulistas são
favoráveis à nova lei.

Item 25. Ponto

O ponto é o sinal que marca a pausa longa ou definitiva.
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Emprega-se o ponto:

1- para indicar o término de uma oração declarativa ou de um
período:

Conforme solicitação dessa Diretoria, informo que o serviço
contratado foi realizado a contento, podendo ser dado como recebido
em definitivo. Cabe lembrar que, a partir do recebimento, passa a
vigorar o prazo de garantia.

2- para separar parágrafos:
      Em atenção ao solicitado por Vossa Senhoria, informo que o
servidor Fulano de Tal exerce o cargo de Agente Legislativo de
Serviços Técnicos e Administrativos. Foi o servidor nomeado pela
Decisão nº 23/86, da Mesa, e encontra-se lotado, atualmente, no
Departamento de Recursos Humanos.
      Devidamente informado, encaminho o presente processo a Vossa
Senhoria.

3- para indicar algumas abreviaturas: Exa., c.c., Ilmo., cf.

Observação:
Se o período, oração ou frase termina por abreviatura que emprega

ponto, esse único sinal é suficiente para indicar o final: Coloco-me à
disposição de V. Exa.

Item 26. Ponto de exclamação e ponto de interrogação

Usa-se o ponto de exclamação para marcar qualquer expressão
ou oração de entoação exclamativa. É um sinal cujo significado só pode
ser depreendido do contexto e normalmente é mais usado na linguagem
literária ou para marcar tons da fala. É um sinal raramente utilizado na
redação oficial que, como foi dito no início, busca precisão de linguagem,
evitando expressões ou sentimentos subjetivos.
Exemplo: “Deus! ó Deus! onde estás que não respondes?”

(Castro Alves)
Usa-se o ponto de interrogação  ao fim de qualquer interrogação

direta, ainda que não se exija resposta à pergunta: Pergunta-se: onde
estão os recursos previstos para a Educação?
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Se o ponto de interrogação não marca o fim do período, conti-
nua-se em letra minúscula: Este projeto foi suficientemente discutido?
perguntou o Deputado.

Item 27. Reticências

As reticências marcam uma interrupção da frase. Nesse sentido,
têm valor no discurso literário ou para marcar inflexões da fala.
Exemplo: Veja bem...não sei se concordo com você.

São usadas, ainda:

1- para introduzir citação parcial:
O artigo 1º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, em sua

alínea “f”, diz:
“Artigo 1º - ...
f) a preservação e expansão do patrimônio cultural;”

Na Decisão nº 234/95, da Mesa, publicada em 15 de maio último,
leia-se: “...a partir de 14 de maio de 1995.”

2- para suprimir parte de uma citação:
No dizer de Hely Lopes Meirelles, “(...) o ato administrativo

típico é sempre manifestação volitiva da administração, (...) visando
a produzir algum efeito jurídico (...)”

Item 28. Travessão

O travessão é usado:

1- para indicar o início da fala de um personagem ou a mudança
de interlocutor.

2- para destacar expressões explicativas na oração: A vantagem
a que faz jus o peticionário — décimos decorrentes do exercício de
cargo de remuneração superior à de seu cargo efetivo — deve ser
paga a partir de novembro de 1994.

3- para indicar início e fim de trajetos: A estrada Rio — Bahia; A
linha aérea São Paulo — Buenos Aires.
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Observação:

Servindo o travessão para destacar termos ou expressões
explicativas, a depender do destaque que se pretenda dar, pode substituir
vírgula, dois pontos ou parênteses.

Item 29. Aspas

As aspas são empregadas:

1- para conter citações diretas:

“Auriverde pendão da minha terra
que a brisa do Brasil beija e balança.”

 (Castro Alves)

Quando a citação contém mais de um parágrafo, colocam-se aspas
no início de cada parágrafo,  mas no final apenas do último.

Quando o trecho entre aspas faz parte de um período, o ponto
que o encerra vem depois das aspas. Quando o período é composto pela
citação, o sinal de pontuação que o encerra virá antes das aspas.

2- para destacar palavras estrangeiras não aportuguesadas: Não
há previsão para aquisição de “tailleurs” para a composição do
uniforme; A licença foi solicitada “ex officio” pelo superior do
funcionário.

3- para indicar ironia ou desprezo no uso de certos vocábulos ou
expressões: O Senhor se diz “humanista” mas não demonstrou
interesse pelas vítimas do desastre.

Podem receber aspas, ainda, títulos de livros, jornais, revistas,
obras de arte, conferências, músicas, se forem escritos no mesmo tipo
gráfico do restante do texto. O melhor, entretanto, é sublinhá-los ou pô-
los em destaque com o uso de negrito ou itálico.

Não se usam aspas para indicar nomes de autores de livros ou
obras de arte, de filmes ou músicas, ou, ainda, autoridades ou pessoas
conhecidas do público por qualquer motivo, bem como nomes próprios
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que fazem parte da denominação de logradouros, escolas, instituições,
sociedades ou outras entidades: Plenário Juscelino Kubitschek de
Oliveira,  Escola Estadual de 2º Grau Almirante Barroso, Praça João
Mendes, Avenida São João.

Capítulo 4. MAIÚSCULAS E
MINÚSCULAS

(veja Subitem 92.4 Emprego de maiúsculas no Apêndice, sobre o Acordo Ortográfico)

Item 30. Inicial maiúscula

1 - no começo de período ou citação direta: Disse o Padre Vieira:
“Estar com Cristo em qualquer lugar, ainda que seja no inferno,
é estar no Paraíso.”

2 - nos nomes próprios de eras históricas e épocas notáveis: Idade
Média, Quinhentos (o século XVI), Era Paleozóica, Anos 30 etc.

3-  nos nomes de vias e locais públicos: Avenida Ibirapuera,
Rua Direita, Alameda Franca, Praça da Sé etc.

4 - nos nomes que designam artes, ciências ou disciplinas ou nos
que se referem, conceitualmente, às manifestações do engenho e do saber:
Agricultura, Medicina, Literatura, Poética, Física, etc.

5 - nos nomes de repartições, corporações ou agremiações,
edifícios e estabelecimentos públicos ou  particulares  e  escolas:
Departamento de Recursos Humanos, Ministério da Educação,
Academia Brasileira de Letras, Tesouro do Estado, Imprensa Oficial,
Teatro Municipal, Faculdade de Filosofia, Escola de 2º Grau, Casa
de Carnes Zezinho, Panificadora Paulista etc.

6 - nos substantivos comuns que adquirem significado de especial
relevo, ao se referirem a instituições: a Mesa da Assembléia, a Carta
Magna (a Constituição), a Casa etc.

7 - nos nomes comuns, quando personificados ou individuados, e
nos nomes de seres morais ou fictícios: a Capital do Estado, os Anais
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do Parlamento, o Poeta (Camões), a Bondade, a Temperança, a Ci-
garra e a Formiga, a Lei etc.

8 - nos nomes que designam atos de autoridades públicas ou
proposições legislativas quando determinados: a Lei de 13 de maio,
o Decreto nº 282, a Portaria nº 07, o Ato nº 03, o Projeto de lei nº
25 etc.

9 - nos nomes, adjetivos, pronomes e expressões de tratamento ou
reverência: Dom, D., Vossa Excelência, V. Exa., Eminência, Ema. etc.

Item 31. Outros casos de maiúsculas

1 - nos substantivos próprios de qualquer natureza: José, Oliveira,
Rio de Janeiro, Tietê, Atlântico, Oriente, Deus, Alá, Jeová, Júpiter,
Piraporinha, Maria, Totó, Brasil etc.

Quando são parte de palavras compostas do vocabulário comum,
ligadas por hífen, os substantivos próprios escrevem-se com iniciais
minúsculas: joão-de-barro, água-de-colônia etc.

Quando são compostos de prefixo que não forma unidade
semântica, escreve-se o radical com inicial maiúscula: além-Andes, aquém-
Atlântico etc.

Os nomes de povos escrevem-se com inicial minúscula: brasileiros,
paulistas, russos, ingleses etc.

2 - nos nomes que designam cargos, dignidades ou postos, quando
determinados: Presidente da República, Ministro da Fazenda, Arcebispo
de São Paulo, Deputados à Assembléia, Embaixador da França,
General, Sargento, Soldado etc.

Quando indeterminados, os mesmos nomes são escritos com inicial
minúscula: presidentes de autarquias, os ministros, os embaixadores
das nações amigas, os soldados, os generais da reserva etc.

3 - nos nomes de instituições religiosas, políticas ou nacionais,
quando tomados por conceitos: a Igreja, o Estado, a Pátria, a Língua
Portuguesa, o Idioma, o Vernáculo etc.
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Quando empregados em sentido geral ou indeterminado, são
escritos em letra minúscula: os estados da Região Sul etc.

4 - nos títulos de livros, produções artísticas, literárias ou científi-
cas: Dom Casmurro (de Machado de Assis), O Guarani (de Carlos
Gomes), Uma Breve História do Tempo (de Stephen Hawking), O
Espírito das Leis (de Montesquieu) etc.

As partículas internas a tais palavras compostas permanecem em
letra minúscula.

5 - nos nomes de fatos históricos e importantes, atos solenes e
grandes empreendimentos públicos: Descobrimento da América, Refor-
ma Ortográfica, Dia do Município, 9 de Julho, 23 de Maio etc.

As festas pagãs ou populares são grafadas com inicial minúscula:
carnaval, bumba-meu-boi, cavalhadas etc.

Os meses do ano são escritos com minúsculas: março, setembro etc.

Capítulo 5. DIVISÃO DE PALAVRAS

Com os recursos oferecidos pelo computador, não há necessidade
de se dividir vocábulos no texto, pois os programas  organizam o fluxo de
palavras para que não precisem ser separadas. Entretanto, eventualmente
pode ser necessário separar sílabas, e para essa prática é indispensável o
conhecimento dos vocábulo – sua pronúncia correta e sua acentuação tônica.

Item 32. Na divisão de qualquer vocábulo devem
ser obedecidas as seguintes normas

1 - no início da palavra, a consoante não seguida de vogal
permanece na sílaba que a segue: pneu-má-ti-co, mne-mô-ni-ca, gno-
mo, pte-rí-gio, psi-co-lo-gi-a etc.

2 - no interior da palavra, a consoante não seguida de vogal
permanece na sílaba que a precede: ab-di-car, ac-ne, drac-ma, ét-ni-co,
nup-cial, op-ção, plan-ta, pal-ma, car-ta, pas-mo etc.

MANUALDE.PMD 23/10/2003, 18:3391



92

3 - não são separados os elementos dos grupos consonânticos
iniciais de sílaba, nem o dos dígrafos ch, lh e nh: a-blu-ção, a-bra-sar,
che-gar, fi-lho, ma-nhã etc.

São divididos, entretanto, os dígrafos bl e br quando as conso-
antes são pronunciadas separadamente (geralmente quando se trata de
prefixos terminados em b ou d ): sub-lin-gual, ab-le-ga-ção, sub-ro-gar,
sub-linhar etc.

4 - no interior da palavra, separa-se o sc: a-do-les-cen-te, des-
cer, con-va-les-cen-te, cres-ci-men-to etc.

5 - permanece na sílaba anterior o s intraconsonantal: abs-tra-ir,
ins-cri-ção, cons-tru-ir, pers-cru-tar, pers-pec-ti-va etc.

6 - os prefixos bis-, cis-, des-, dis-, trans- e ex- não se dividem
quando a sílaba seguinte começa por consoante, mas separam-se quando
a sílaba seguinte começa por vogal: bis-ne-to, cis-pla-ti-no, des-li-gar,
dis-tra-ção, trans-por-tar, ex-tra-ir; bi-sa-vô, ci-san-di-no, de-ses-pe-
ra-do, di-sen-té-ri-co, tran-sa-tlân-ti-co, e-xau-rir etc.

7 - as vogais idênticas e as consoantes dobradas cc, cç, rr e ss
separam-se, ficando cada uma em uma sílaba: co-or-de-nar, ca-a-tin-ga,
oc-ci-pi-tal, dic-ção, pror-ro-gar, res-sur-rei-ção etc.

8 - nos hiatos separam-se as vogais: a-ta-ú-de, ca-ir, du-e-to,
mi-ú-do, ra-i-nha, je-su-í-ta, le-al etc.

9 - não são separadas as vogais dos ditongos e tritongos: au-sen-
te, ca-iu, au-ro-ra, fo-ga-réu, Pa-ra-guai, fu-giu, jói-as, quais, sá-bio,
sa-guão, vá-rios, am-bí-guo, a-quá-ti-co etc.

10 - as sílabas que, qui, gue e gui não se separam: guer-ra,
quen-te, re-quin-te, a-qui-lo, gui-sa-do lin-güi-ça, qüin-qüê-nio etc.

Deve-se evitar, ainda, que reste na linha, ou passe para a seguinte,
parte do vocábulo que possa adquirir sentido ridículo ou obsceno.
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Capítulo 6. HÍFEN

O emprego correto do hífen é um dos problemas encontrados na
redação de palavras compostas. Enquanto não são implantadas as novas
formas propostas na reforma ortográfica, continuam em vigor as regras
um tanto confusas aprovadas pela Lei nº 5675, de 18 de dezembro de
1971. Quadros indicativos da hifenização de prefixos gregos e latinos
estão colocados no Apêndice  (veja Item 88.Tabela prática de
hifenização).

Item 33. Emprego do hífen

Emprega-se o hífen nos vocábulos formados pelos prefixos:

1- auto-, contra-,  extra-, infra-, neo-, proto-, pseudo-, semi- e
ultra-, quando seguidos de palavras começadas por vogal, h, r ou s: auto-
educação, contra-almirante, extra-oficial, infra-hepático, intra-ocular,
neo-republicano, proto-revolucionário, pseudo-revelação, semi-
selvagem, ultra-sensível etc.

Exceção: extraordinário, já consagrado pelo uso.

2- ante-, anti-, arqui- e sobre-, quando seguidos de palavras
iniciadas por h, r ou s: ante-histórico, anti-higiênico, arqui-rabino, sobre-
saia etc.

3- supra-, quando seguido de palavra começada por vogal, r ou
s: supra-axilar, supra-renal, supra-sensível etc.

4- inter-, hiper-, mini- e super-, quando seguidos de palavras
iniciadas por h ou r: inter-racial, mini-hélice, mini-rádio, super-homem,
super-requintado etc.

5- entre-, quando seguindo de h: entre-hostil etc.

6- ab-, ad-, ob- sob- e sub-, quando seguidos de palavra
começada por r: ab-rogar, ad-renal, ob-repitício, sub-reino etc.

7- pan- e mal-, quando seguidos de palavra inciada por vogal ou
h: pan-asiático, pan-helenismo, mal-educado, mal-humorado etc.
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Exceção: panamericano, já consagrado.

8- bem-, em todos os casos, salvo as formas já consagradas,
como benfeitor, benquisto, benfazejo etc.

9- sem-, sota-, soto-, vice-, vizo, ex- (este último com o sentido
de cessamento ou estado anterior): sem-cerimônia, sota-piloto, soto-
ministro, vice-reitor, vizo-rei, ex-diretor etc.

10- pós-, pré- e pró-, que têm acento próprio, por causa da
evidência dos seus significados e da sua pronúncia, ao contrário de seus
homógrafos não acentuados, que se aglutinam com o segundo elemento:
pós-meridiano, pré-escolar, pró-britânico; mas: pospor, preanunciar,
procônsul etc.

Item 34. Outros casos

Emprega-se o hífen ainda:

1- nos compostos cujos elementos, reduzidos ou não, perderam
a sua significação própria: água-marinha, arco-íris, pé-de-meia, pára-
choque, bel-prazer, és-sueste etc.

2- nos compostos com o primeiro elemento de forma adjetiva,
reduzida ou não: anglo-brasileiro, histórico-geográfico, latino-
americano, luso-brasileiro, euro-africano, técnico-jurídico etc.

3- para separar palavras ao fim da linha;

4- para unir pronomes átonos a verbos: ofereceram-me, retive-
o, levá-la-ei etc.

Capítulo 7. APÓSTROFO

O apóstrofo assinala a supressão de um fonema — geralmente
uma vogal — no verso, em certas pronúncias populares, em nomes próprios
ou palavras compostas ligadas pela preposição de:  pau-d’água,
Sant’Anna, ‘tá bem etc.
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Capítulo 8. NUMERAIS
(veja o Item 87. Quadro de Numerais e Algarismos no Apêndice)

Item 35. Grafia de numerais

Escrevem-se por extenso, nos textos comuns, os numerais:

1 - cardinais de um a dez e aqueles que representam dezenas,
centenas, milhares, milhões, bilhões etc., redondos. Se no mesmo texto
há numerais em extenso e em algarismos, recomenda-se escrevê-los todos
em algarismos.

2 - substantivados ou usados como parte de substantivo: vinte e
um (jogo de cartas), oitenta e oito (inseto),  dois de paus (imóvel) etc.

3 - em expressões de linguagem popular ou informal e também
em frases feitas: criaram mil e uma dificuldades;  já disse cem vezes a
mesma coisa.

4 - em versos e letras de música.

5 - em documentos, entre parênteses, quando necessário, por
precisão ou segurança, para repetir o número grafado em algarismos ou
cifras: Recebi, nesta data, a importância de R$200.000,00 (duzentos
mil reais) etc.

6 - quando em destaque, por ênfase: Eu disse vinte e um, e não
trinta e um.

7 - quando usados no início de oração; recomenda-se, caso o
numeral seja muito extenso, alterar a ordem da frase.

8 - quando expressam frações em que o numerador é escrito com
uma única palavra: três quartos, dois quintos; mas: 88 centésimos, 23
trigésimos, 25/38 avos etc.

Escrevem-se os numerais com algarismos:

1 - quando designam horas ou tempo de duração: a sessão
começa às 14 horas; trabalha-se 8 horas por dia; das 10 às 15 horas;
12h30 etc.

MANUALDE.PMD 23/10/2003, 18:3395



96

2 - quando designam datas: 5 de maio de 1995, 04/7/97 etc.

3 - quando usados em endereços: Rua 7 de Abril, nº 20, aparta-
mento 36.

4 - quando expressam medidas, grandezas ou dados matemáti-
cos: 5 litros, 3 quilos, 2/5, 3+7=10 etc.

5 -  quando expressam valores monetários: R$ 4.000,00, £ 5,
US$ 600.00 etc. (Nos documentos, quando necessário, por medida de
segurança, é admissível não manter espaço entre o sinal de unidade
monetária e a importância.)

6 - na denominação de estradas e indicação da respectiva
quilometragem: BR 116, quilômetro 170.

7 - nas citações de textos: A Mão e a Luva, pág. 40.

8 - quando indicam  idade: Maria tem 3 anos; o edifício foi
construído há 30 anos etc.

9 - na referência direta à figura do número: faça um 4, o 2 parece
um pato etc.

10 - quando indica posição numa dada série numérica: Ofício nº
72, estrela de magnitude 6 etc.

11 - em estatísticas ou tabulações de qualquer natureza.

12 - quando conveniente para economia de espaço.

Subitem 35.1

Como já foi dito antes, os números podem (e até devem) ser
grafados por extenso, entre parênteses, após sua grafia em numerais,
para garantir maior precisão e segurança à informação prestada ou ao
despacho proferido. Esta providência obedece a uma regra simples,
mas de fundamental importância, qual seja: após o número, grafam-se
entre parênteses as unidades padrão utilizadas abreviadamente junto ao
numeral que antecede os parênteses, bem como as desinências próprias
do número grafado. Os demais complementos, se houver, são grafados
após o referido sinal.
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Assim: R$ 25,12 (vinte e cinco reais e doze centavos) e não (vinte
e cinco) reais e (doze) centavos.

Ou: 20/25 (vinte vinte e cinco avos), e não (vinte vinte e cinco)
avos.

Mas: 23 (vinte e três) dias.

Ou: 99 (noventa e nove) folhas numeradas e rubricadas.
Ou, ainda, em um exemplo composto: 12/14 (doze catorze avos)

da Referência 23.

Item 36. Grafia de datas

1 - Não se usa o ponto de milhar na grafia do ano: 1998, 1732,
1950.

2 - os dias do mês, salvo o primeiro dia, em que é regra o ordinal,
são grafados em cardinais, precedidos de 0 do segundo ao nono dia: 1º
de abril, 20 de setembro, 03 de janeiro.

3 - os meses, quando a data é grafada abreviadamente, por
números, também são precedidos de 0 do primeiro ao nono mês: 03/02/
97, 28/01/95. Admite-se, entretanto,  que não se use o zero do terceiro
mês em diante, já que não há treze ou dezessete meses no ano.

Item 37. Grafia de horas

1 - as horas escrevem-se com algarismos, seguidos do indicador
de tempo: 3 horas e 12 minutos, 12 horas etc.

2 - abreviadamente, escreve-se: 3h20 ou 3:20; 12h ou 12:00 (e
não 12:20hs) etc.

Item 38. Grafia de números cardinais compostos

1 - com dois ou três dígitos usa-se a conjunção e: 836 = oitocentos
e trinta e seis; 37 = trinta e sete.

2 - com quatro algarismos ou mais, escrevem-se com a conjunção
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e os valores de dois ou três algarismos, usando-se facultativamente a
vírgula entre os grupos, salvo quando o primeiro algarismo da centena
final for 0: 4.556 = quatro mil quinhentos e cinqüenta e seis ou quatro
mil, quinhentos e cinqüenta e seis; 3.084 = três mil e oitenta e quatro;
1.079.334 = um milhão setenta e nove mil trezentos e trinta e quatro:
3.565.092 = três milhões quinhentos e sessenta e cinco mil e noventa
e dois.

Item 39. Grafia de frações e decimais

1 - as frações grafam-se indicando o numerador e o fracionário
sem conjunção: 1/3 = um terço, 7/8 = sete oitavos, 5/15=cinco quinze
avos etc.

2 - as frações que acompanham números inteiros grafam-se com
a conjunção e: 2 1/4 = dois inteiros e um quarto, 5 3/9 = cinco inteiros
e três nonos etc.

3 - os decimais sem inteiros grafam-se indicando o numerador
decimal: 0,3 = três décimos, 0,54 = cinqüenta e quatro centésimos,
0,856 = oitocentos e cinqüenta e seis milésimos etc.

4 - os decimais com números inteiros grafam-se com a conjunção
e: 1,84 = um inteiro e oitenta e quatro centésimos, 5,369 = cinco
inteiros e trezentos e sessenta e nove milésimos etc.

5 - as porcentagens grafam-se conforme os decimais, com a
indicação do percentual: 6,77% = seis inteiros e setenta e sete centésimos
por cento, 20,4% = vinte inteiros e quatro décimos por cento, 3,5% =
três e meio por cento etc.

Capítulo 9. CRASE

A crase é, no sentido que ora nos interessa,  a contração da
preposição a com um determinativo iniciado pela vogal a (o artigo definido
feminino a e os pronomes demonstrativos aquilo, aquele e aquela, no
singular ou no plural).
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Item 40. Ocorrência de crase

A crase, representada pelo acento grave, ocorre nos seguintes casos:

1 - quando a preposição a é seguida de substantivo feminino,
comum ou próprio, que admite o artigo definido a, ainda que seja precedido
de adjetivo, numeral, pronome ou advérbio: fui à aula hoje; ele se
encaminhou em direção à linda jovem; o professor dirigiu-se às duas
alunas; recorri às minhas anotações; entregue o prêmio às mais
estudiosas alunas da classe etc.

2 - quando a preposição a é seguida pelos pronomes
demonstrativos aquele, aquela, aqueles, aquelas ou aquilo: obedeci
àquela ordem; comparecemos àqueles eventos, mas resistimos àquilo
que tentaram nos vender etc.

3 - quando a preposição a modifica substantivo feminino oculto que
admite o artigo a: móveis à (moda) Luís XV; ele fornece couro à (empresa)
Calçados São Luís Ltda.; eles subiram à (lancha) Riachuelo etc.

4 - para evitar ambigüidade: matar à fome, ferir à bala, o mecâ-
nico cheirava à gasolina etc.

5 - em locuções adverbiais (preposição + substantivo, com valor
de advérbio), prepositivas (advérbio + preposição, com valor de
preposição) e conjuntivas ( grupos e palavras com valor de conjunção): a
Diretoria fica na próxima sala à direita; não se incomode quanto
àquilo que lhe disse ontem; progredia à medida que se dedicava ao
trabalho.

Item 41. Quando não se usa crase

1 - antes de substantivo masculino ou de verbo: entregou a alma
a Deus; ele começou a falar etc.

2 - antes de expressões de tratamento: solicito a Vossa Senhoria;
os netos deram adeus a Dona Maria, sua avó etc.

3 - antes dos pronomes ela(s), esta(s), certa(s), nenhuma(s),
quanta(s), toda(s), cada, cada uma, pouca(s), que, cuja(s), quem,
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qualquer: dei a cada criança um doce; requerer a qualquer tempo;
não se referiram a nenhuma das situações; a certa altura; a pouca
profundidade etc.

4 - nas locuções formadas pela repetição da mesma palavra: to-
mou o remédio gota a gota; de parte a parte não houve interesse em
continuar.

5 - antes de substantivos próprios que não admitem o artigo a: fui
a Roma; dirigimo-nos a São Paulo; Alberto referiu-se a Maria etc.
Entretanto, se esses nomes são particularizados, usa-se a crase: refiro-
me à Roma de César; fomos à Veneza dos Doges etc.

6 - antes da palavra terra, quando significa terra firme, em oposi-
ção a mar: os marinheiros desceram a terra. Porém, ocorre crase se a
palavra é particularizada: cheguei à terra de meus avós.

7 - antes da palavra casa, na acepção de moradia: vou a casa.
A crase ocorre, porém, quando a palavra é particularizada: vou à casa
de João.

8 - antes da palavra distância, quando usada em sentido
indeterminado: reconheci o homem a distância. Temos crase, entretanto,
quando a distância é determinada: o homem estava à distância de vinte
metros.

9 - nas locuções até as e após as, temporais: a sessão foi
suspensa até as 17 horas; a sessão solene iniciou-se após as 20 horas.

Capítulo 10. PRONOME

Item 42. Pronomes demonstrativos

São pronomes demonstrativos:

1 - definidos: este, esse, aquele,  suas flexões para o feminino e o
plural e suas contrações deste, desse, daquele, neste, nesse, naquele.

2 - indefinidos: isto, isso, aquilo, e suas contrações disto, disso,
daquilo e nisto, nisso, naquilo.
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Item 43. Emprego dos pronomes demonstrativos

A correta utilização dos demonstrativos em um texto é determinada
pela relação de proximidade, física ou temporal, que esses pronomes
estabelecem entre os elementos do discurso. Verifique-se que:

- este e isto indicam:

1. o que está perto da pessoa que fala (eu, o órgão em que
trabalho, o lugar em que estou): esta casa está cheia de flores; este
órgão informa que já foram tomadas as providências.

2. o tempo presente da pessoa que fala (hoje, no momento em
que se fala): esta manhã ocorreu um problema; neste momento não
é possível atender à solicitação.

- esse e isso indicam:

1. o que está perto da pessoa a quem se fala (você, o órgão em
que a pessoa trabalha e ao qual estou me referindo): determino a essa
Diretoria que tome as providências; solicito que esse órgão informe
com urgência.

2. o tempo, passado ou futuro, ao qual se refere a pessoa que
fala (ontem, quando acontecer, o acontecido): isso ocorreu por diversas
razões; nessa ocasião, o procedimento será diferente.

- aquele e aquilo indicam:

1. o que está afastado tanto da pessoa que fala quanto da pessoa
a quem se fala, ou o que está perto da pessoa de quem se fala ou da
coisa da qual se fala (ele, o órgão do qual se está falando, a coisa a que
estou me referindo): esta Diretoria solicita as providências desse
Departamento para que aquele problema seja resolvido; após os
reparos necessários, aquilo não mais ocorreu.

2. um afastamento maior no tempo, de modo vago ou remoto,
que não indica passado imediato nem futuro próximo (então, antigamente,
no futuro, se acontecer): aquelas práticas administrativas há muito
foram abolidas, com as sucessivas reestruturações; aquele
procedimento que venha a ser adotado, se houver reforma
administrativa, talvez não seja o mais conveniente.
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Reproduzimos, a seguir,  o quadro que nos oferece Celso Cunha:

ovitartsnomeD aosseP oçapsE opmeT

etse ª1 amixórpoãçautis etneserp

esse ª2
oãçautis

uoairáidemretni
etnatsid

omixórpodassap
omixórporutufuo

eleuqa ª3 auqnígnoloãçautis
orutufuoodassap

otomeruoogav

São, ainda, pronomes demonstrativos:

- o(s), a(s), oblíquos, quando representam este, esse, aquele,
isto, aquilo etc:

“Os passarinhos daqui
 Não cantam como os de lá.”
 (Oswald de Andrade)

“Não compreendi o que disseste.

- tal, tanto e semelhante quando sinônimos de este, esta, isto,
esse, essa, isso, aquele, aquela, aquilo: Tanto não acontece neste caso;
Não há razões para tais desperdícios. Não escrevi semelhante coisa.

- mesmo e próprio, quando têm o sentido de “idêntico” e “em
pessoa”: Trata-se do mesmo caso; O ato administrativo é a própria
vontade do administrador.

Item 44. Pronomes oblíquos

Nesta parte, importa abordar a colocação pronominal e o uso do
pronome oblíquo, para o que relacionamos, no quadro abaixo, os pronomes
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oblíquos relativos aos pronomes pessoais retos:

siaossepsemonorP
soter

siaossepsemonorP
souqílbo

ralugniS

aossepª1
aossepª2
aossepª3

ue
ut

ale,ele

ogimoc,mim,em
ogitnoc,it,et

ehl,a,o
,al,ol
an,on

larulP

aossepª1
aossepª2
aossepª3

són
sóv

sale,sele

ocsonoc,son
ocsovnoc,sov

sa,so
sehl

,sal,sol
san,son

Item 45. Colocação dos pronomes átonos.

Os pronomes átonos podem ser colocados antes do verbo
(próclise), depois do verbo (ênclise) ou no meio dele (mesóclise).
Ocorre a próclise quando o verbo for precedido de:

1 - expressões negativas: Não te afastes muito de mim.

2 - advérbios: Agora se negam a depor.

Observação:
Se o advérbio vem seguido de vírgula, por força do significado ou

expressão que se quer dar à frase, usa-se a ênclise: Agora, negam-se a
depor.
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3 - pronomes relativos: Compareceram duas pessoas que se
identificaram na portaria.

4 - pronomes indefinidos: Poucos se negaram ao trabalho.

5 - conjunções: Sabemos que nos receberão com cortesia.

6 - pronomes demonstrativos: Isto me diz respeito.

7 - pronomes interrogativos: Quem se atreve? Quando se deu o
fato?

8 - pronomes pessoais retos: Ele se chama João.

Ocorre a próclise, ainda:

9 - nas frases exclamativas: Quanto te arriscas com este
procedimento!

10 - nas frases que exprimem desejo, se o sujeito vem antes do
verbo: Deus nos proteja.

11 - quando o verbo no gerúndio é precedido de preposição: Em
se ausentando do país, deve ser informado disso seu superior.

12 - quando o verbo no infinitivo é precedido de preposição: Por
nos acharmos infalíveis, erramos.

Salvo os casos de próclise pela presença de palavras atrativas,
é obrigatória a mesóclise:

1 - quando o verbo está no futuro do presente: Convencê-lo-ei a
aceitar a proposta.

2 - quando o verbo está no futuro do pretérito: Se não o quisesse,
dá-lo-ia a você.

Observação:

Nesses tempos verbais nunca pode ocorrer ênclise. Se houver
presença de palavra que atraia o pronome, usa-se a próclise: Não o
convencerei nunca.

MANUALDE.PMD 23/10/2003, 18:33104



105

Emprega-se próclise ou ênclise nos seguintes casos:

1 - quando o verbo está no infinitivo impessoal: Não era mi-
nha intenção magoá-lo; ou: Não era minha intenção o magoar.

2 - quando, no infinitivo impessoal, o verbo é precedido de
palavra atrativa: Talvez encontre um modo de não me aborrecer; ou:
Talvez encontre um modo de não aborrecer-me.

Salvo os casos de próclise e mesóclise, usa-se a ênclise em todos
os demais casos, sendo importante destacar alguns:

1 - no início de orações ou períodos: Vou-me embora; Fizeram-
no de bobo.

2 - quando o verbo está no imperativo afirmativo: A determinação
é: recolham-se às dez horas.

3 - quando o verbo está no gerúndio: Recusou o convite, dizendo-
se ocupado.

Item 46. Colocação dos pronomes nas locuções verbais

1 - Nas locuções verbais formadas por verbo auxiliar, em geral o
pronome oblíquo vem ligado a este último: Tinham-lhe dito que não era
necessário apresentar o documento; Se não se houvesse apressado,
não chegaria a tempo.

2 - Nas locuções verbais formadas por verbos predicativos (estar,
continuar, permanecer etc.), o pronome é ligado ao verbo da ação. Nestes
casos, usa-se a próclise, porque tanto o verbo auxiliar quanto a preposição
são palavras atrativas: Estava lhe dizendo que isto não é possível;
Continuam a nos perguntar a mesma coisa.

Item 47. Informá-lo ou informar-lhe?
Algumas dúvidas sobre o uso do pronome

No caso de verbos transitivos diretos e indiretos, como informar,
avisar, comunicar, participar, lembrar e assemelhados (sempre com o
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sentido de comunicar), vale a seguinte regra, segundo Napoleão Mendes
de Almeida: se a pessoa (pronome) for objeto direto, a coisa será indireto;
se a coisa for objeto direto, a pessoa (pronome) será indireto.

- informar: Venho informar-lhe que as máquinas pararam;
Venho informá-lo de que as máquinas pararam.

- avisar: Devo avisá-lo de que os convidados chegaram; Venho
avisar-lhe que os convidados chegaram.

- lembrar: Pediu-me para lembrá-lo de que tem consulta hoje;
Pediu-me para lembrar-lhe que tem consulta hoje.

- comunicar: É inútil comunicar-lhe agora o ocorrido; É inútil
comunicá-lo agora do ocorrido.

Capítulo 11. VERBO

Nesta parte serão abordados somente casos de formas verbais
que geram dúvidas e erros freqüentes.

Item 48. Conjugação de alguns verbos
e seus derivados

VIR
- na 1ª pessoa do plural do presente do indicativo conjuga-se

vimos (e não viemos): Vimos avisá-lo de seu compromisso hoje.
- na 1ª pessoa do plural do pretérito perfeito do indicativo,

conjuga-se viemos: Viemos do Rio para São Paulo de ônibus.
- o futuro do subjuntivo é vier (e não vir): Quando eu vier à

Capital, far-lhe-ei uma visita.
- os derivados de vir conjugam-se da mesma forma: Os guardas

intervieram na discussão; O parlamentar interveio no discurso do
orador que ocupava a tribuna; O resultado adveio dos testes.

VER
- o futuro do subjuntivo é vir (e não ver): Quando eu a vir, darei

seu recado; Se virem que as coisas não vão bem, telefonem.
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- os derivados de ver conjugam-se da mesma forma: O orador
reviu suas anotações; os presentes anteviram o que lhes esperava.

- precaver e reaver não são derivados de ver. (Veja em Verbos
defectivos.)

Exceção:
O verbo prover não se conjuga como ver nos seguintes tempos:
- pret. perf. ind.: provi, proveste, proveu, provemos, provestes,

proveram.
- pret. m.q.p. ind.: provera, proveras, provera, provêramos,

provêreis, proveram.
- pret. imp. subj.: provesse, provesses, provesse, provêssemos,

provêsseis, provessem.
- fut. subj. : prover, proveres, prover, provermos, proverdes,

proverem.
- particípio: provido.

TER
- os derivados de ter conjugam-se como o verbo de origem: O

policial deteve o suspeito; Mantiveram-se as práticas consagradas;
Os copos vazios contêm ar.

PÔR
- os derivados de pôr conjugam-se como o verbo de origem: O

poeta compôs lindos versos; Os deputados opuseram-se ao veto.

Item 49. Flexão do infinitivo

O verbo no infinitivo é usado sem flexão:

1 - quando não se refere a nenhum sujeito ou tem sentido imperativo:
Viver é lutar; Cessar fogo.

2 - quando, regido pela preposição de, tem sentido passivo e
é complemento de adjetivo: Nem sempre os erros administrativos são
fáceis de perceber (de serem percebidos).
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3 - quando, precedido da preposição a, equivale a gerúndio e
indica modo ou fim: Todos buscam a solução: uns a escrever, outros a
pensar (uns escrevendo, outros pensando).

4 - quando se agrega, como verbo principal, a um verbo auxiliar,
formando unidade semântica: Aceitaram, por já não saberem negar.

Observação:

Os verbos chamados “auxiliares” são aqueles que se unem a outros
para constituir formas compostas. São, entre outros, ter, ser, haver, estar,
poder, saber etc., e dão ao verbo principal (verbo de ação) noções de
modo, possibilidade, obrigação etc. Nessas formas compostas, o verbo
principal sofre flexão apenas nominal ou infinita (infinitivo, gerúndio e
particípio), enquanto o auxiliar flexiona-se plenamente.

Há ainda os chamados “auxiliares acurativos”, que indicam
começo de ação, duração, repetição, continuação etc.: ir, principiar a...,
começar a..., acabar de..., tornar a... etc. Exemplo: Vamos continuar;
Começaram a escrever; Tornamos a vencer.

5 - quando o sujeito é pronome pessoal átono, complemento dos
verbos ver, ouvir, deixar, fazer e mandar: O diretor deixou-os entrar;
Ouviram-no falar por três horas.

O infinitivo pessoal flexionado emprega-se obrigatoriamente num
só caso: quando tem sujeito próprio, distinto do sujeito da oração principal
(salvo no caso em que o sujeito é pronome pessoal átono): Viveu o melhor
que pôde, sem lhe faltarem amigos; Há quem murmure sermos nós
simples gastadores de papel.

Item 50. Verbos defectivos

São verbos que não se conjugam em todas as formas. Podemos destacar:

1 - verbos impessoais: chover, nevar, relampejar, trovoar.

2 - verbos terminados em ir que não se conjugam nas pessoas em
que depois do radical aparecem a ou o: banir, abolir, aturdir, brandir,
carpir, colorir, demolir, emergir, exaurir, fremir, fulgir, haurir, imergir,
jungir, retorquir, ungir.
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3 - verbos terminados em ir que têm somente as formas em
que depois do radical vem i: adir, aguerrir, combalir, comedir-se,
delinqüir, descomedir-se, esbaforir, espavorir, empedernir, falir, fornir,
polir, puir, remir, renhir, ressarcir. Destaquem-se, ainda, alguns
verbos muito especiais:

PRECAVER E REAVER
- no presente do indicativo só têm as duas primeiras pessoas do

plural: precavemos, precaveis; reavemos, reaveis.
- no imperativo afirmativo, têm a 2ª pessoa do plural: precavei,

reavei.
- não têm imperativo negativo nem presente do subjuntivo.

ADEQUAR E ANTIQUAR
- são conjugados somente nas formas arrizotônicas : Trabalhamos

para adequar o equipamento às necessidades da casa. Adequamos a
solução aos meios. Antiquava, de propósito, a forma de escrever.

Observação:

Formas rizotônicas - são aquelas em que o acento tônico recai
sobre o radical da palavra. Formas rizotônicas do verbo interromper:
interrompo, interrompes.

Formas arrizotônicas - são aquelas em que o acento tônico não
recai sobre o radical da palavra. Formas arrizotônicas do verso interromper:
interromperás, interrompido.

GRASSAR
- só é conjugado nas terceiras pessoas: Grassam erros de

português nas legendas de filmes.

SOER
- emprega-se somente nas terceiras pessoas do presente do

indicativo e no pretérito imperfeito do indicativo: sói, soem; soía, soías,
soía, soíamos, soíeis, soíam.
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VIGER
- não tem 1ª pessoa do singular do presente do indicativo, nem

presente do subjuntivo: O contrato vige a partir de 1º de janeiro; As
disposições vigeram até a revogação do decreto.

TRANSIR
- Só é conjugado nas formas em que o s vem seguido do i: O frio

transiu-o; Estava transido de medo.

Observação:

As indicações acima não esgotam a matéria. Assim, convém
sempre, em caso de dúvida, consultar um bom dicionário de verbos e
regimes. (v. Bibliografia).

Item 51. Conjugação e pronúncia de alguns verbos

AGUAR
- pres. ind.: águo, águas, água, aguamos, aguais, águam.
- pres. subj.: ágüe, ágües, ágüe, agüemos, agüeis, ágüem.
E da mesma forma: desaguar, enxaguar, minguar.

AVERIGUAR
- pres. ind.: averiguo (ú), averiguas (ú), averigua (ú), averiguamos,

averiguais, averiguam (ú).
- pres. subj.: averigúe, averigúes, averigúe, averigüemos, averigüeis,

averigúem.
E da mesma forma: apaziguar, obliquar.

IMPUGNAR
- pres. ind.: impugno (ú), impugnas (ú), impugna (ú), impugnamos,

impugnais, impugnam (ú).
- pres. subj.: impugne (ú), impugnes (ú), impugne (ú), impugnemos,

impugneis, impugnem (ú).
E da mesma forma: dignar-se, indignar-se, obstar, optar, pugnar,

ritmar, raptar.
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Item 52. Regência verbal

Apresentamos a seguir a regência de alguns verbos, que
costumeiramente geram dúvidas.

- abrigar-se de, em: Abrigou-se da chuva; A igreja abrigou
os flagelados.

- absolver, de: A sentença que absolveu o réu (...); Absolveram-
no das acusações que lhe foram imputadas.

- abster-se de: O parlamentar absteve-se de manifestar seu
voto.

- acautelar-se com: Devemos nos acautelar com os que nos
induzem a erro.

- acercar-se de: Para tomar tal decisão, o dirigente acercou-
se de pareceres que lhe forneceram os fundamentos legais.

- afixar a: Os cartazes foram afixados aos murais da entidade.

- almejar, por: Almejava o cargo; Almejo por estar em seu
lugar.

- ansiar por: Ansiávamos por sua chegada.

- aspirar, a: Aspiro o perfume das flores; Aspirava ao cargo
de direção.

- apelar para, de: Apelo para Vossa Excelência considerar o
preito; O advogado apelou da sentença.

- argüir de: O Governador argüiu da inconstitucionalidade
da lei.

- assentir a: Assentiu à pretensão do requerente.

- assistir, a: Assistiu o doente de imediato; Assiste razão a
Vossa Senhoria; Assistiu ao filme.

- atender, a: Os criados não o atenderam; Atendendo ao que
representou o órgão competente...
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- calcar em: A decisão foi calcada no parecer da Procuradoria.

- certificar-se de: Devemos certificar-nos de que a informa-
ção esteja correta.

- cometer, a: O datilógrafo cometeu o erro, que foi corrigido;
O diretor cometeu o serviço ao funcionário, que não o realizou.

- competir com, a: A seleção do Brasil competiu com a da
Argentina pela final da Copa do Mundo; Compete a esse Departamento
manifestar-se a respeito do assunto.

- confiar em, a: Confio em você; Os documentos foram
confiados ao portador.

- consistir em (e não de): A questão consiste em saber se o
falecido deixou bens.

- descer de, a: Desceu do bonde; Desceu a níveis impensáveis.

- desincumbir-se de: O servidor desincumbiu-se do serviço.

- dignar-se, de: Raras vezes dignava-se aconselhá-lo; Solicito
que Vossa Excelência se digne de determinar as providências
necessárias.

- dispensar de, a: Os funcionários foram  dispensados do
serviço;  O  diretor  dispensou tratamento igual a ambos os presentes.

- empenhar-se por, em, com: Empenhou-se por conseguir o
intento; Ele  se  empenhou na feitura do trabalho; Empenharam-se
com a tarefa.

- entender, de: A Mesa entendeu de não dar provimento ao
solicitado; Ela não entendeu o recado.

- excusar-se de: O Secretário excusou-se de decidir sobre o
caso.

- esmerar-se em: Esmeraram-se em fazer o serviço perfeito.

- exceder, a, em (e não de): O prazo para posse não excederá
30 dias (e não:  de 30 dias). A velocidade nas estradas não excederá
110  km/h; As  despesas  excediam  às suas posses; Excedeu-se na
bebida.
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- eximir, (-se) de: O juiz eximiu-o de culpa; Eximiu-se de dar
parecer no processo; A lei exime os de baixa renda do pagamento de
certos impostos.

- exonerar, de: Exonerando, a partir de 0/0/00, do cargo de
Auxiliar Parlamentar, o Senhor Fulano de Tal.

- fiar, (-se) em, de: Fiou seus pertences ao amigo; Não
devemos nos fiar em promessas vãs;  O diretor fiou do assessor a
solução do problema.

- franquear, a: A lei franqueou os gêneros de primeira
necessidade; Franqueou aos convidados as melhores bebidas da
adega.

- fundar, (-se) em: Os Republicanos fundaram um jornal; A
decisão fundou-se no parecer da Procuradoria.

- furtar, (-se) a: A menina furtou-lhe dinheiro; O dirigente
furtou-se a decidir, remetendo o assunto a seu superior.

- gozar, de: O servidor gozou férias em dezembro; Gozamos
de boa saúde.

- habilitar, (-se) com, para, (-se) a: A banca habilitou todos
os candidatos; Habilitou-se com o título de Bacharel; Estes livros
habilitaram-no para o concurso; Habilitou-se ao cargo de Procurador.

- imbuir-se de, em: Imbuíram-no de preconceitos perniciosos;
Imbuía em álcool o algodão.

- impedir de: O professor impediu-o de assistir à aula.

- impetrar: Impetrou mandado de segurança.

- implicar, com: Tal opção implica abrir mão de outras
vantagens; O  chefe  implicava com o funcionário.

- importar, a, de, em: Só o trabalho importa; A justiça im-
porta o discernimento entre o bem e o mal; A seca importa ao país
enormes prejuízos; O Brasil deve importar da Argentina trigo e car-
ne; A despesa importou em R$50,00.
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- imputar a: Imputaram a ele a morte do amigo.

- incidir em, sobre: Evitando incidir em erro, optou por não
deliberar;  Os adicionais incidem também sobre a gratificação
incorporada.

- incorporar, a, em: A Assembléia resolveu incorporar os
decretos e leis referentes à matéria; Incorporamos ao texto diversas
citações; Várias pessoas incorporaram-se no pátio.

- induzir, a, (-se) em: O filme induziu medo à assistência;
Induziu os leitores à confissão; Tão mal formulada era a explicação,
que nos induziu em erro.

- informar sobre, (-se) de: Informamos sobre o vencimento
do servidor; Ela  informou-se de tudo antes de tomar uma decisão.

- informar (2): Segundo Napoleão Mendes de Almeida, “com o
significado de avisar, participar, é o verbo informar sempre transitivo direto/
indireto; se a pessoa for objeto direto, a coisa será indireto; vice-versa, se
a pessoa for objeto indireto, será direto a coisa: Informei-o de que ..., ou,
Informei-lhe que...”. O mesmo se dá com outros verbos como avisar,
comunicar, participar (no sentido de comunicar), lembrar e
assemelhados.

- ingerir, (-se) em: Crianças devem ingerir alimentos sadios;
Aquele que se ingere nos assuntos alheios acaba por se dar mal.

- interceder por: Ao ver o que acontecia, João, de pronto,
intercedeu pelo rapaz que apanhava.

- interpor, entre, contra: Nesses casos, sempre cabe interpor
recurso; Para evitar a briga, interpôs-se entre os litigantes; Interpôs
recurso contra a decisão.

- jactar-se de: Jactava-se de ser o mais inteligente.

- litigar, com, contra: Litigou seus direitos na justiça;  Liti-
gava  com  a  feitura  do  trabalho; Por mais de sete séculos os
habitantes da Península Ibérica litigaram contra os mouros.

- mediar, entre: É mister da ONU mediar a paz; Medeiam 67
anos  entre  a  Independência do Brasil e a Proclamação da República.
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- meditar em, sobre: “Já meditaste alguma vez no destino do
nariz, amado leitor?” (Machado de Assis - Memórias Póstumas de
Brás Cubas, p.140); Meditou sobre a obra dos filósofos.

- merecer, de: Todos merecem respeito; São  vultos que bem
merecem de sua terra.

- moderar, (-se) em: Moderou os termos da acusação;
Moderou-se  nas  declarações que fez.

- motejar de: Motejou-o de covarde.

- necessitar, de: Necessitava horas para resolver um
problema; Necessitamos de mais recursos para dar andamento às
obras.

- obedecer a: Obedeceu aos critérios estabelecidos.

- oficiar a: Oficie ao Secretário, informando-lhe o problema.

- opinar sobre: A Procuradoria opinou sobre a questão.

- pagar, a, por: Tristezas não pagam dívidas; Pagou ao médico;
Pagou pelos erros do pai.

- perseverar em: Perseverou nas orações.

- persuadir a, de: Persuadiu-o a continuar tentando; Ele
persuadiu-a de que já se sentia perfeitamente bem.

- pertencer a: A caneta pertence a você.

- pospor a: Na ênclise, pospõe-se o pronome ao verbo.

- precaver, (-se) contra, para: Deve-se dirigir com cuidado
para precaver acidentes; Precavi-vos contra as armadilhas do destino;
Confessou-se, precavendo-se para a morte.

- preferir, a: Prefiro morrer a ser traidor; Prefiro café a cho-
colate (e não prefiro café do que chocolate.); Não podendo lutar, pre-
feriu a morte.

- prescindir de: Não posso prescindir do uso de óculos.

- preservar de: Preservam-se das tentações as almas fortes.
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- presumir de: O delegado presumiu de culpa o indiciado.

- prover, a, de: O governo proveu a vaga ministerial; O di-
nheiro proverá às despesas; A natureza proveu o Brasil de uma fauna
espetacular.

- pugnar por, com, contra: O deputado pugnou pela aprovação
de seu projeto; Pugnaram ardorosamente com os invasores; O
vereador pugnou contra a atitude do prefeito.

- recorrer, a, de: Recorreu os arquivos da Divisão, em busca
da informação; Em vista disso, recorri a meu pai; Recorreu da
deliberação da CPL.

- redundar em, de: Nem toda boa ação redunda em benefício;
O pensamento aqui exposto redunda da observação dos fatos.

- requerer, a: Ele requereu licença-prêmio; A licença de que
tratamos, ele a requereu ao Diretor do DRH.

- solicitar de, a: Solicito de Vossa Senhoria providências no
sentido de ...; Solicitou-os a se pronunciarem; Solicitamos às
autoridades as providências cabíveis.

- substabelecer, a: Concedeu ao advogado poderes para
substabelecer;  Substabeleceu a procuração ao irmão.

- tardar, em: A verdade tarda mas não falha; Não tardou em
reconhecer o direito do peticionário.

- transitar por, em: Transitava pelo prédio a tarde toda, mal
parando na sala; A sentença transitou em julgado.

- ufanar, (-se) de: Os aplausos ufanaram o orador; Ufanava-
se de ser o pioneiro nessa técnica.

- visar, a: O gerente visou o cheque do correntista; Com a
arma, visou o alvo; Tais medidas visam ao bem público.

- zelar por: Deve a autoridade zelar pelo estrito cumprimento
da lei.
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Capítulo 12. FLEXÃO NOMINAL

Esta parte apresenta a flexão de nomes, substantivos e adjetivos,
em gênero, número e grau. As formas femininas, plurais, aumentativas e
diminutivas, bem como as superlativas, são decorrentes da origem da
palavra e se dão pelo uso de formas consagradas. É possível, porém,
estabelecer as regras a seguir.

Item 53. Formação do feminino

A flexão para o feminino segue, na sua maior parte, formas
consagradas pelo uso, de modo que é difícil estabelecer regras precisas.
A maior parte das flexões de substantivos ocorre da seguinte maneira:

1 - os terminados em o fazem, em geral, o feminino em a:
filha, aluna, menina, gata etc.

2 - os terminados em ão podem ser flexionados em ã, oa: anã,
cidadã, irmã, ermitoa, horteloa, leoa etc.

3 - os aumentativos terminados em ão fazem o feminino em ona:
chorona, pedinchona, valentona etc.

4 - os terminados em or formam o feminino em a ou eira: doutora,
professora, lavadeira, arrumadeira, faladeira etc.

5 - os terminados em e ficam invariáveis ou mudam para a:
presidente ou presidenta, alfaiate ou alfaiata, infante ou infanta,
governante ou governanta, parente ou parenta etc.

6 - os terminados em ês, l e z acrescentam a: freguesa, inglesa,
juíza, oficiala etc.

7 - os derivados de outros substantivos formam feminino por meio
de esa, essa, isa: português — portuguesa; abade — abadessa; alcaide
— alcaidessa  (ou alcaidina); píton — pitonisa  etc.

Alguns substantivos têm palavras diferentes para masculino e fe-
minino:
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- nomes de pessoas: cavaleiro — amazona; cavalheiro —
dama; frei — sóror, soror ou sor etc. - nomes de animais: bode —
cabra; cavalo — égua etc.

Os substantivos invariáveis formam feminino com o uso do
artigo feminino. Entre outros: amante, cliente, constituinte, doente,
habitante, inocente, ouvinte, servente, estudante, consorte, mártir,
camarada, capitalista, agente.

Há, ainda, substantivos de um só gênero, aplicados
indistintamente a homens e mulheres. Destacamos alguns: o algoz, o
carrasco, o cônjuge, a criatura, o ente, o ser, a pessoa, a testemunha,
o verdugo, a vítima.

Há palavras que têm mais de uma forma feminina. É o caso
das seguintes: aldeão — aldeoa ou aldeã, deus — deusa ou déia,
diabo — diaba, diabra ou diaboa, elefante — elefanta ou aliá, javali
— javalina ou gironda, ladrão — ladra, ladrona ou ladroa, motor —
motora ou motriz, pardal — pardoca ou pardaloca, varão — varoa,
virago ou matrona, vilão — vilã ou viloa.

Item 54. Gêneros que podem gerar dúvidas

1 - são masculinos: os nomes de letras do alfabeto, clã,
champanha, coma (estado clínico), diabetes, dó, eclipse, formicida,
grama (unidade de peso), jângal, jângala, lança-perfume, milhar,
pijama, proclama, saca-rolhas, sanduíche, sósia, telefonema, soma,
tapa (bofetada).

2 - são femininos: aguardente, análise, fama, cal, cataplasma,
cólera, cólera-morbo, coma (cabeleira ou vírgula), dinamite, elipse,
faringe, fruta-pão, gesta (quando façanha), libido, polé, preá, síndrome,
tíbia, variante e os nomes terminados em gem (com exceção de
personagem, que admite os dois gêneros).

3 - são indiferentemente masculinos e femininos: ágape, avestruz,
caudal, crisma, gambá, hélice, íris, juriti, lhama, laringe, ordenança,
personagem, renque, sabiá, sentinela, soprano, tapa (quando significa
tampa).
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Item 55. Plural de substantivos  e adjetivos compostos

Nos nomes compostos, vai para o plural somente o segundo ele-
mento quando:

1 - o primeiro elemento é verbo, prefixo ou adjetivo reduzido:
guarda-roupas, beija-flores, grão-mestres, grão-duques, vice-reis,
auto-sugestões, salvo-condutos etc.

2 - a mesma palavra é repetida nos dois elementos: tico-ticos,
ruge-ruges etc.

3 - os dois elementos são adjetivos: social-democratas, nacional-
socialistas, azul-claros, verde-escuros etc.

4 - os dois elementos são unidos sem hífen: clarabóias, montepios,
neoliberais etc.

Vão para o plural os dois elementos se ambos são variáveis
(substantivos ou substantivo e adjetivo) e separados por hífen: couves-
flores, porcos-espinhos, obras-primas, amores-perfeitos, boas-vidas,
quartas-feiras etc.

Não varia o segundo elemento quando:

1 - encerra idéia de finalidade: escolas-modelo, cafés-concerto,
canetas-tinteiro etc.

2 - está ligado ao primeiro elemento por preposição: pães-de-ló,
corações-de-boi, comandantes-em-chefe etc.

Nenhum dos elementos vai para o plural quando:

1 - ambos são verbos ou são verbo ou advérbio: bota-fora, leva-
e-traz, bate-volta etc.

2 - o primeiro é verbo e o segundo já está no plural: quebra-
nozes, saca-rolhas etc.

3 - o substantivo é complemento do adjetivo que indica cor: ver-
de-garrafa, cor-de-rosa, vermelho-sangue, azul-turquesa etc.
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Item 56. Alguns casos de plural que geram dúvidas

Substantivos terminados em ão

O plural dos nomes terminados em ão é formado  em ões, ães
ou ãos. Na maior parte das vezes, as formas plurais são consagradas
pelo uso, mas é possível destacar algumas regras:

1 - em todos os aumentativos, o final é mudado para ões: ca-
sarões, facões, homenzarrões etc.

2 - todos os paroxítonos recebem apenas o acréscimo de s:
acórdãos, bênçãos, órgãos etc.

A maioria dos substantivos terminados em ão têm plural em ões:
eleições, operações, considerações etc. Em menor número, fazem plural
em ães: escrivães, tabeliães etc.

Outros, ainda, não têm forma definida para o plural, sendo possível
utilizar mais de uma das formas: sultãos, sultões, sultães; aldeões, aldeães,
aldeãos; corrimãos, corrimões. Recomenda-se, entretanto, optar pela
forma mais sonora ou corrente: sultões, aldeãos, corrimãos.

Item 57. Adjetivos que não variam

1 - não variam os adjetivos em que a cor é indicada por nome de
animal ou coisa: vestidos cinza, chapéus castor, camisas abacate etc.

2 - não variam os compostos azul-marinho e azul-celeste.

3 - não varia o adjetivo ultravioleta, mas infravermelho, sim
(infravermelhos).

Item 58. Aumentativos e diminutivos

Os aumentativos e diminutivos não servem apenas para adicionar
graus de tamanho ou importância, mas também emprestar ao nome noções
afetivas, depreciativas, de desproporção ou disformidade. Outros, ainda,
com o tempo, adquiriram significados próprios, passando a substantivos
normais, como: cartão, portão, corpete, lingüeta, pastilha, ribeirão,
pontilhão, folhinha, cavalete etc.
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 Há, em muitos casos, formas aumentativas e diminutivas que
não só conferem grau ao substantivo mas também grau específico para o
significado que se lhe queira atribuir. Por exemplo, para corpo, usa-se
corpinho (corpo pequeno) ou corpúsculo (coisa pequeniníssima). Assim,
para saber a forma correta do aumentativo, recomendamos recorrer ao
dicionário.

Item 59. Superlativo dos adjetivos

Há três graus de variação do adjetivo:

- positivo, que é o próprio valor do adjetivo;

- comparativo, que estabelece, entre dois ou mais seres, noção
de igualdade, inferioridade ou superioridade (tanto quanto, menos ou
mais que);

- superlativo,  que  ressalta  a  qualidade  perante  outros seres
ou indica que a qualidade ultrapassa a noção do adjetivo, caso em que
é chamado superlativo absoluto.

Este último é o que nos interessa.

Item 60. Formação do superlativo

O superlativo forma-se, em geral, com o acréscimo do sufixo
intensivo -íssimo, com as modificações a seguir:

1 - os adjetivos terminados em a, e e o perdem essas vogais:
cuidadosíssima, elegantíssimo, vaidosíssimo etc.

2 - os terminados em -vel, mudam para -bil: terribilíssimo,
amabilíssimo etc.

3 - os terminados em m e ão, passam para n e an: comuníssimo,
saníssimo etc.

4 - os terminados em z mudam para c: ferocíssimo, sagacíssimo
etc.

5 - os terminados em io, mantêm dois is: seriíssimo, precariíssimo,
feiíssimo etc.
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Outros superlativos se prendem às formas de origem, admi-
tem mais de uma forma ou formas anômalas (não derivadas do prin-
cipal),  podendo ser destacados os seguintes:

acre acérrimo

amargo amaríssimo

amigo amicíssimo

antigo antiqüíssimo, antiguíssimo

áspero aspérrimo

benéfico beneficentíssimo

benévolo benevolentíssimo

bom ótimo, boníssimo

célebre celebérrimo

célere celérrimo

cruel crudelíssimo

difícil dificílimo

doce dulcíssimo

fiel fidelíssimo

frio frigidíssimo, friíssimo

geral generalíssimo

grande máximo

honorífico honorificentíssimo

humilde humílimo, humildíssimo

incrível incredibilíssimo

inimigo inimicíssimo

inferior ínfimo

íntegro integérrimo

livre libérrimo

magnífico magnificentíssimo

magro macérrimo, magérrimo, magríssimo

maléfico maleficentíssimo

malévolo malevolentíssimo
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mau péssimo

mísero misérrimo

miúdo minutíssimo

negro nigérrimo, negríssimo

nobre nobilíssimo

pequeno mínimo

pessoal personalíssimo

pobre paupérrimo, pobríssimo

pródigo prodigalíssimo

posterior póstumo

provável probabilíssimo

sábio sapientíssimo

sagrado sacratíssimo

salubre salubérrimo

simples simplicíssimo, simplíssimo

soberbo superbíssimo, soberbíssimo

superior supremo, sumo

tétrico tetérrimo

ulterior último

Item 61. Outras formas de superlativo

- com o acréscimo de prefixos como arqui-, extra-, hiper-, super-,
ultra- etc: arquimilionário, extrafino, hipersensível, super-exaltado,
ultra-rápido etc.

- com a repetição do próprio adjetivo: claro, claro (claríssimo);
velho, velho (velhíssimo) etc.

- com o uso de diminutivo: feiozinho, ruinzinho, branquinho
etc.

- com o uso do advérbio bem: bem feio (feíssimo), bem burro
(burríssimo) etc.
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Capítulo 13. CONCORDÂNCIA

Item 62. Concordância verbal

Na oração, o verbo concorda com o sujeito em gênero e número:
A menina foi tida como desaparecida; Os parlamentares reuniram-se
no plenário.

No caso de sujeito composto, podem ocorrer as seguintes for-
mas de concordância:

1 - se composto por enumeração, o verbo vai para o plural: As
mesas, as cadeiras e os armários estavam fora de lugar.

2 - se composto por núcleos complexos, pode ir para o plural ou
concordar apenas com o núcleo mais próximo, especialmente se o verbo
vier antes: Dá-lhe (ou dão-lhe) de comer o dono da mercearia na calçada
em frente, os vizinhos em seus portões, e até o pipoqueiro da esquina.

3 - se o núcleo é singular seguido de adjuntos que equivalem a um
aposto, o verbo fica no singular ou vai para o plural: A autoridade materna
e paterna é indiscutível (ou são indiscutíveis).

4 - se composto de pronomes pessoais, entre os quais uma 1ª.
pessoa, vai para a 1ª. pessoa do plural: Tu e eu somos os únicos a
trabalhar aos sábados; ou para a 2ª., se não houver 1ª. pessoa: Tu e tua
mulher sois muito unidos.

5 - se composto de pronomes pessoais em 3ª. pessoa, o verbo
vai para a 3ª. pessoa do plural: João, José e Fátima vão juntos à esco-
la.

A concordância dos verbos haver, ter e fazer:

1 - os verbos haver, ter e  fazer, quando empregados com
indicativos de tempo ou distância, não variam: Faz cinco anos que não o
vejo; Há três quilômetros passamos por um posto de gasolina; Tem
dias em que não nos sentimos bem; Depois das últimas chuvas, have-
rá centenas de desabrigados.
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2 - os verbos ter e haver, com sentido de existir, não variam em
número: Havia milhares de pessoas no concerto ao ar livre; Tem certos
dias em que eu penso em minha gente...” (Chico B. Hollanda e Vinícius
de Moraes).

Concordância do verbo com quantidades:

1 - se o sujeito é simples e numeral, o verbo vai para o plural
para quantidades acima de 1: Milhares assistiram ao evento; Uma
pessoa esteve presente; 100% concordam com essa posição; 2/4 não
são favoráveis à medida provisória.

2 - se o sujeito é composto de porcentagem e adjunto que se
refere a pessoa no plural, vai para o plural: 50% dos eleitores aprovam o
governo; 23% dos entrevistados não doariam seus órgãos.

3 - se o sujeito é composto de porcentagem  e adjunto que se
refere a pessoa no coletivo, vai para o plural ou fica no singular: 42% do
eleitorado votariam (ou votaria) de novo nos mesmos representantes;
30% do eleitorado considera (ou consideram) o governo regular;  10%
da audiência não conseguiu (ou conseguiram) ver o espetáculo.

4 - se o sujeito é composto de fração e adjunto que se refere a
pessoa no plural, o verbo vai para o singular ou para o plural: 3/5 dos
Deputados se abstiveram (ou absteve) de votar na proposta; 1/3 dos
presentes à reunião não quiseram (ou quis) falar no assunto.

5 - se o sujeito é composto de fração e adjunto, simples ou no
coletivo, o verbo concorda com o numerador: 1/8 da frota está em
péssimo estado; 3/5 do Congresso não aprovam a proposta; 2/3 do
bolo ficaram intactos.

6 - se o sujeito é composto pela fração meio ou metade, ou por
expressão partitiva (o grosso de, o resto de etc.), fica no singular: Meia
platéia não entendeu a peça; Metade dos servidores foi promovida;
O resto das vagas não foi preenchido.

7 - se o sujeito denota quantidade aproximada (cerca de, mais de,
menos de etc.), o verbo vai para o plural: Cerca de 100 crianças não
obtiveram vaga nessa escola; Menos de 200 vagas foram ocupadas.
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Concordância nas locuções verbais:

1 - nas locuções verbais formadas por verbo predicativo + verbo
no particípio, ambos concordam com o sujeito em número, e o principal
concorda também em gênero: Gerou-se uma ordem de estorno no valor
de R$200,00, da qual nada foi estornado; A quantia não era considera-
da alta na ocasião; Têm sido feitas as alterações necessárias no texto.

2 - nas locuções formadas por verbo nominal auxiliar de verbo no
infinitivo impessoal ou no gerúndio, só o verbo auxiliar varia: As meninas
deviam se preocupar com os estudos; Vinham andando calmamente.

Item 63. Concordância nominal

Regra geral

1 - os adjetivos, nomes ou determinativos (pronomes, artigos) e
numerais  concordam em gênero e número com os substantivos que
complementam: Todos os processos  examinados; As pessoas presentes
ao evento.

2 - o predicativo concorda em gênero e número com o sujeito: Todos
os processos estavam arquivados; Essas meninas continuam estudiosas.

Outros casos

3 - se o adjetivo refere-se a diversos substantivos de gêneros
iguais, flexiona-se em gênero e vai para o plural: As casas e cercas
desgastadas; Coragem e dignidade humanas.

4 - se o adjetivo refere-se a diversos substantivos de gêneros
diferentes, vai para o masculino plural: Comércio e navegação costeiros;
Posse e domínio incompletos.

5 - se diversos adjetivos qualificam um só substantivo, man-
tém-se o substantivo no singular: Primeiro e segundo batalhão; O
velho e o novo Testamento.

Observação:
Outras formas de concordância para os casos de que tratamos

acima são admitidas, mas para o propósito da redação oficial, as re-
gras estabelecidas são suficientes para que não ocorram erros.
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Capítulo 14. POR QUE / POR QUÊ/
PORQUE / PORQUÊ

As diferenças entre as palavras porque e porquê, e as expressões
por que e por quê merecem ser tratadas separadamente, pois seu emprego
gera sempre dúvida, e o assunto envolve classes de palavras diversas,
assim como mudança de significado, de acordo com a função sintática.

Assim, temos:

POR QUE (separados, sem circunflexo)

1 - pronome interrogativo (que) antecedido de preposição (por);
ocorre em interrogativas diretas, nunca no final da frase:

Por que você não vai?

2 - pronome interrogativo (que) antecedido de preposição (por);
ocorre em interrogativas indiretas:

Quero saber por que você não vai; Ele não disse por que não
fez o serviço.

3 - pronome relativo (que) antecedido de preposição (por):
O caminho por que devo seguir; O motivo por que não veio.

4 - conjunção integrante (que) antecedida de preposição (por)
regida por verbo ou nome transitivo:

Todos nos empenhamos por que haja maior justiça social.
Estávamos ansiosos por que ela voltasse.

POR QUÊ (separados, com circunflexo)

1 - pronome interrogativo (quê) antecedido de preposição (por),
incidindo em final de frase interrogativa (interrogativa direta): Ele não
vai por quê ?

2 - pronome relativo (quê) antecedido de preposição (por),
incidindo em final de frase:

Ele não vai, mas não disse por quê.
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PORQUE (sem circunflexo)

1 - conjunção subordinativa adverbial causal (equivale a pois,
visto que, já que, uma vez que):

Não veio porque adoeceu.

2 - conjunção coordenativa explicativa (equivale a portanto, pois,
porquanto):

Choveu durante a noite, porque a rua está molhada.

PORQUÊ (com circunflexo)

- substantivo:
Ele não vai, mas não disse o porquê.
Não explicou os porquês de assim proceder.

Capítulo 15. CONVENÇÕES

Item 64. Siglas

Conseqüência do crescimento da burocracia, a multiplicação de
órgãos nacionais e internacionais, governamentais, paraestatais e
conglomerados de múltiplas facetas, com suas subdivisões, gera uma babel
de siglas de difícil apreensão. A utilização aleatória de vogais e consoantes
maiúsculas e minúsculas, seguidas ou não de pontuação, termina em
confusão que cada vez mais dificulta, ao invés de facilitar, a identificação
do órgão a que se referem.

Inútil tentar deter essa tendência; proveitoso, no entanto,
estabelecer regras mínimas para o uso das siglas, minorando os confusos
efeitos da improvisação desorganizada. Esta intenção recomenda a
adoção de algumas normas:

1- Não são usados pontos finais ou pontos intermediários nas
siglas: RG ( e não R.G. ou RG.), CIC ( e não C.I.C.), SGA, SGP, DRH
( e não S.G.A., S.G.P. e D.R.H.) etc.

2 - Quando compostas unicamente das iniciais dos nomes dos
órgãos ou empresas referidos, são as siglas grafadas em maiúsculas:
ALESP, CMTC, DOPS, DIDO etc.
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3 - Quando, além das iniciais, outras letras dos nomes dos
órgãos ou empresas compõem a sigla, grafa-se em maiúscula apenas
a primeira: Telesp, Eletropaulo, Denarc, Banespa etc.

4 - As siglas de órgãos estrangeiros cujos nomes foram tradu-
zidos para o português seguem essa designação, e não a original (ONU
- Organização das Nações Unidas; FMI - Fundo Monetário
Internacional), salvo quando o uso consagra outra forma (AIDS -
Síndrome de Imunodeficiência Adquirida; FAO - Organização das
Nações Unidas para Alimentação e Agricultura).

Item 65. Abreviaturas

A. autor
AA. autores
Ab. abade
a.C, A.C. antes de Cristo
A/C ao(s) cuidado(s)
al. alameda
alf. alferes
alm. almirante
alq. alqueire
ap. apartamento
arc° arcebispo
art. artigo
asp., aspte. aspirante
av. avenida
Bel. bacharel
Béis. bacharéis
c. cento
°C grau centígrado ou Celsius
c.-alm. contra-almirante
cap. capitão
cap. capítulo
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cap.frag. capitão de fragata
cap.m.g. capitão de mar e guerra
cap.-ten. capitão tenente
card. cardeal
c/c conta corrente
cel. coronel
cent. centavo
cf., cfr. confira, conforme, confronte
Cia. companhia
Cl. clérigo
cl centilitro
cm centímetro
cm² centímetro quadrado
cm/s centímetro por segundo
Cód. código
Col. colégio
com. comandante
com. comendador
côn. cônego
cons. ou cons° conselheiro
c.v. cavalo-vapor
D. digno
D. dom, dona
dal decalitro
dam decâmetro
dam² decâmetro quadrado
d.C., D.C. depois de Cristo
dec. decreto
dg decigrama
dl decilitro
dm² decímetro quadrado
Dr. doutor
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Dra. doutora
dz. dúzia(s)
DD. digníssimo
E. editor
E.C. era cristã
ed. edição
e.g. por exemplo (exempli gratia)
E.M. em mão(s), estado maior
E. Mesa Egrégia Mesa
Ema. eminência
Emmo. eminentíssimo
enf. enfermeiro, enfermeira
eng° engenheiro
ex. exemplo(s)
Exa. excelência
Exma. excelentíssima
Exmo. excelentíssimo
f. feminino, forma
F. fulano
Fac. faculdade
farm. farmacêutico
fasc. fascículo
fig. figura
Fr. frei
fs. fac simile (ou fac-símile)
g grama
gen. general
g.m. guarda-marinha
gr., grs. grosa
h hora
ha hectare
hab. habitantes
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h.c. por honra (honoris causa)
hg hectograma
hl hectolitro
h m hectômetro
hon. honorário
H.P. cavalo-vapor (horse power)
ib., ibi ibidem (no mesmo lugar)
id. idem (o mesmo)
i.e. isto é (id est)
Ilmo. ilustríssimo
Ilma. ilustríssima
k quilowatt, quilograma
kg quilograma
kl quilolitro
km quilômetro
km² quilômetro quadrado
km/h quilômetro por hora
K.O. fora de combate (knockout)
kv quilovolt
kw quilowatt
kw/h quilowatt/hora
l. linha(s), loja, largo
l litro(s)
l., l°, liv. livro
lat. latim, latino, latitude
lb. libra(s) (medida de peso)
Lda. licenciada
Lég. légua
loc.cit. lugar citado (loco citato)
log logaritmo
long. longitude
ltda. limitada
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m. masculino, mês(es)
m metro
m² metro quadrado
maj. major
m, min minuto
m/min metro por minuto
méd. médico
méd.vet. médico veterinário
M.D. muito digno
Me. madre
ms.,mss. manuscrito
mg miligrama
m i milha náutica
mi l milha terrestre
m l mililitro
m/s metro por segundo
m m milímetro
mm² milímetro quadrado
Mons. monsenhor
N. norte
N.B. note bem
N.E. nota do editor, nordeste
N. da R. nota da redação
N. do T. nota do tradutor
n° número
N.Obs. nada obsta (nihil obstat)
N.S. Nosso Senhor
N. Sa. Nossa Senhora
N.T. Novo Testamento
N.W., N.O. noroeste
O. oeste
ob.cit., op.cit. obra citada (opus citatum)
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obs. observação
p.f. próximo futuro
P.F. por favor
P.J. pede justiça
pl. plural
pol. polegada
p.p. próximo passado, por procuração
pref. prefeito
pres. presidente
presb° presbítero
proc. processo, procurador, procuração
prof. professor
profa. professora
P.S. pós-escrito (post scriptum)
Q.G. quartel general
ql. quilate
q.v. veja isto (quod vide)
r. rua
R. rei, réu, rua
Rª rainha
rec° recebido
ref. reformado
reg° registrado, regulamento
Remte. remetente
Rev., Revdo. reverendo
Revª reverência
Revmo. reverendíssimo
R.D., r.d. respeitável despacho, respeitável decisão
R.I.P. descanse em paz (requiescat in pace)
r.p.m. rotações por minuto
r.p.s. rotações por segundo
S. são, santo, santa
S. sul
S.A. sociedade anônima, Sua Alteza
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S.A.I. Sua Alteza Imperial
S.A.R. Sua Alteza Real
sarg. sargento
S.A.S. Sua Alteza Sereníssima
S.C., S/C Sociedade por cotas
s.d. sem data (sine die)
S.E. salvo erro, sudeste
S.Ema. Sua Eminência
S. Ema. Revma. Sua Eminência Reverendíssima
séc. século (pl. sécs.)
seg. seguinte (pl. segs. ou ss.)
S.E.O. salvo erro ou omissão
S. Exa. Sua Excelência
S.Exa. Revma. Sua Excelência Reverendíssima
sing. singular
S.M. Sua Majestade
s.m.j., S.M.J. salvo melhor juízo
Soc. sociedade
Sor. soror
S.O.S. pedido de socorro (save our souls)
Sr. Senhor (pl. Srs.)
Sra. Senhora (pl. Sras.)
S. Reva. Sua Reverência
S. Revma. Sua Reverendíssima
Srta. Senhorita
SS. santíssimo, santíssima
S.S. Sua Santidade
S.Sa. Sua Senhoria
S.Sas. Suas Senhorias
S.W., S.O. sudoeste
Supte. superintendente
supte. suplicante
t tonelada
tel. telefone, telegrama
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ten., tte. tenente
ten.-cel. tenente-coronel
test. testemunha
test° testamento
tít. título
trad. tradução
trav. travessa
Univ. universidade
V volt
v. veja, verso, você
V. visto
V.A. Vossa Alteza
v.-alm. vice-almirante
V. Ema. Vossa Eminência (pl. V. Emas.)
vet. veterinário
Vet. veterano
V. Exa. Vossa Excelência (pl.V. Exas.)
V. Exa. Revma. Vossa Excelência Reverendíssima
Vg. vírgula
v.g. por exemplo (verbi gratia)
Vid., vid. veja
Vig. vigário
V. M. Vossa Majestade (pl. VV. MM.)
v° verso, no verso
V.P. Vossa Paternidade
V.Reva. Vossa Reverência (pl. V. Revas.)
V. Revma. Vossa Reverendíssima (pl. V. Revmas.)
V.Sa. Vossa Senhoria (pl. V. Sas.)
V.T. Velho Testamento
W watt
W., O. oeste
yd  jarda (yard)
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Item 66. Quando não abreviar

1 - os nomes de moedas  quando grafados por extenso: duzentos
reais, oitocentos mil cruzeiros, três libras, vinte dólares etc.

2 - os nomes dos pontos cardeais, exceto quando servem a indi-
cações numéricas: 20°S., trinta quilômetros ao sul etc.

3 - nomes de cidades, estados ou países, exceto EUA.

4 - substantivos que designam vias ou logradouros, exceto em
relações de endereços.

Item 67. Adjetivos pátrios e gentílicos

Afeganistão afegão, afegane, afegânico
Algarve algarvio, algarviense
Alpes alpino
Andaluzia andaluz
Andes andino
Angola angolano
Anju (Anjou) angevino
Aragão aragonês
Arecio (Arezzo) aretino
Argel argelino
Artésia artesiano
Bagdá bagdali
Bálcãs balcânico
Batávia batavo
Baviera bávaro
Beira beirão(oa), beirense
Belém (Jordânia) belemita, beltemita
Belém (Pará) belenense
Bélgica belga
Bengala bengalês, bengali
Bangladesh bangali
Beócia beócio
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Bérgamo bergamasso
Bilbao bilbaíno
Birmânia birmanês, birmane, birmã
Borgonha borguinhão, borgonhês
Bósnia bósnio
Braga bracarense, braguês, brácaro
Bragança braganção, bragançano, bragantino
Bretanha bretão
Buenos Aires portenho, bonoarense, buenairense
Cádis gaditano
Cairo cairota
Camarões camarão, camaronês
Canárias canarino, canarês
Cândia candiota
Caracas caraquenho
Catalunha catalão
Ceilão cingalês, ceilanês
Chaves flaviense
Chipre cipriota, chipriota, cíprio
Coimbra coimbrão, coimbrês, coimbricense
Congo conguês, congo, congolês
Córdova cordovês
Córsega corso
Costa Rica costa-riquenho
Creta cretense
Croácia croata
Curdistão curdo
Dalmácia dálmata
Damasco damasceno, damasquino
Damão damanense
Dinamarca dinamarquês, danês
Douro duriense
Entre-Rios entrerriano
Eslováquia eslovaco
Eslovênia esloveno
Estados Unidos da
América estadunidense, norte-americano
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Estônia estoniano
Etiópia etíope, etiópico, etiópio (fem. etiopisa)
Estremadura estremenho
Évora eborense
Filipinas filipino
Finlândia finlandês, finês, fino
Flandres flamengo
Florença florentino, fiorentino
Gales galês
Gália gaulês, galo
Galícia galego
Gana ganês, ganense
Gasconha gascão
Goa goense, goano
Granada granadino
Guatemala guatemalteco, guatemalense
Guimarães vimarenense
Guiné guinéu
Honduras hondurenho
Hungria húngaro, magiar
Iêmen iemenita
Iraque iraquiano
Irã iraniano
Israel israelense
Java javanês, jau
Jerusalém hierosolimita, hierosolimitano,

jerosolimita, jerosolimitano
Juiz de Fora juiz-forense, juiz-forano
Laos laociano
Laponia lapão
Levante (Oriente) levantino, oriental
Lima limenho
Lisboa lisboeta, lisboense, lisbonino, lisbonês,

lisboês, lisboano, olisiponense,
ulissiponense, alfacinha

Letônia letão, letoniano
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Lituânia lituano
Lombardia lombardo
Macau macaísta, macaense
Madagascar malgaxe, malgaxo, madagascarense
Madri madrilenho, madrilense, madrilês,

matritense
Maiorca maiorquino
Malaca malaqueiro, malaquista, malaquês
Málaga malaguenho, malaguês
Malásia malaio
Mancha manchego
Manchúria manchu
Marajó marajoara
Marrocos marroquino
Mianma (antiga Birmânia) birmanês, birmane
Milão milanês
Minho minhoto
Mônaco monegasco
Mongólia mongol
Montenegro montenegrino
Nazaré nazareno
Nigéria nigeriano
Nova Zelândia neozelandês
Ovar ovarino
Panamá panamenho
País Basco basco
Paquistão paquistanês
Papua-Nova Guiné papua
Parma parmesão
Patagônia patagão, patagônio
Polônia polonês, polaco
Porto portuense
Porto Rico porto-riquenho
República Tcheca tcheco
Rio da Prata platino, platense, rioplatense
Ribeirão Preto riberopretano
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Rodes ródio
Romênia romeno
Salamanca salmantino, salamanquino,

salamanquense
Salvador (Bahia) soteropolitano, salvadorense
Samaria samaritano
Santarém santareno
São Salvador salvatoriano, salvadorenho
Sardenha sardo
São Domingos dominicano
Sérvia sérvio
Sião siamês
Sintra sintrão
Somália somali
Sri Lanka(antigo Ceilão) cingalês, ceilanês
Tadjiquistão tadjique
Tailândia (antigo Sião) tailandês, siamês
Tânger tangerino, tingiano
Terra do Fogo fueguino
Tchecoslováquia tchecoslovaco
Trento trentino, tridentino
Três Corações tricordiano
Trás os Montes trasmontano
Túnis tunisino
Tunísia tunisiano, tunisino
Tui tudense, tudino
Tuvalu tuvanuense, tuvaluano
Ucrânia ucraniano
União Soviética soviético
Urais uraliano
Usbequistão usbeque
Vanuatu vanuatuano, vanuatuense
Veneza veneziano
Viana vianense, vianês
Vietnã vietnamita
Zaire zairense
Zululândia zulu, zulo
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Item 68. Formas de tratamento

As formas de tratamento se dão pelo uso de determinados
pronomes de tratamento, ou seja, palavras e expressões que valem por
pronomes pessoais.

Os mais comuns são você e senhor. Tais pronomes, embora se
refiram à 2a. pessoa gramatical (a pessoa com quem se fala ou a quem se
dirige a comunicação), são da 3a. pessoa e com ela concordam o verbo e
os pronomes oblíquos e possessivos.

Outra peculiaridade dos pronomes de tratamento refere-se à
concordância do adjetivo com o sexo do destinatário, independentemente
do gênero das palavras que compõem o pronome de tratamento. Assim:
Vossa Excelência está satisfeito, quando o destinatário é homem, ou
Vossa Excelência está satisfeita, tratando-se de mulher.

Item 69. Emprego dos pronomes de tratamento

O emprego dos pronomes de tratamento, no âmbito do Poder
Executivo Federal, é regulamentado pela Instrução Normativa nº 04, de
06 de março de 1992, da Secretaria da Administração Federal. Adotamos
a norma, com pequenas adaptações à prática consagrada nesta Casa.

Emprega-se Vossa Excelência para as seguintes autoridades:

- do Poder Executivo:

Presidente da República

Vice-Presidente da República

Ministros de Estado

Secretário Geral da Presidência da República

Consultor Geral da República

Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas

Chefe do Gabinete Militar da Presidência da República

Chefe do Gabinete Pessoal da Presidência da República

Secretários da Presidência da República
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Procurador Geral da República

Governadores e Vice-Governadores de Estados e do Distrito
Federal

Chefes de Estado-Maior das três Armas

Oficiais-Generais das Forças Armadas

Embaixadores

Secretário Executivo e Secretário Nacional de Ministérios
Secretários de Estado

Prefeitos Municipais

Secretários Municipais

- do Poder Legislativo:

Presidente, Vice-Presidente e Membros da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal

Presidente e Membros do Tribunal de Contas da União

Presidente e Membros das Assembléias Legislativas Estaduais

Presidente e Membros dos Tribunais de Contas Estaduais

Presidente e Membros das Câmaras Municipais

- do Poder Judiciário:

Presidente e Membros do Supremo Tribunal Federal

Presidente e Membros do Superior Tribunal de Justiça

Presidente e Membros do Superior Tribunal Militar

Presidente e Membros do Tribunal Superior Eleitoral

Presidente e Membros do Tribunal Superior do Trabalho

Presidente e Membros dos Tribunais de Justiça

Presidente e Membros dos Tribunais Regionais Federais

Presidente e Membros dos Tribunais Regionais Eleitorais

Presidente e Membros dos Tribunais Regionais do Trabalho

Desembargadores e Juízes

Auditores da Justiça Militar
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Empregam-se, para autoridades religiosas, os pronomes a seguir:

Vossa Santidade para o Papa

Vossa Eminência ou Vossa Eminência Reverendíssima para
Cardeais

Vossa Excelência Reverendíssima para Bispos e Arcebispos

Vossa Reverendíssima, Vossa Reverência para Sacerdotes,
Clérigos e Religiosos

Emprega-se Vossa Magnificência para Reitores de Univer-
sidades, sendo possível substituir o termo por Vossa Excelência,
mais simples e agradável.

Emprega-se Vossa Senhoria para quaisquer pessoas não
investidas nos cargos ou ordens relacionados neste item.

Item 70. Emprego dos pronomes de tratamento no vocativo

No vocativo, empregam-se os pronomes de tratamento com as
seguintes formas:

- Excelentíssimo Senhor, seguido do cargo respectivo, é o
vocativo empregado nas comunicações dirigidas aos Chefes de Poder,
por exemplo:

Excelentíssimo Senhor Presidente da República
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa
Excelentíssimo Senhor Governador

- Senhor, seguido do cargo respectivo, é o vocativo para as demais
autoridades públicas, por exemplo:

Senhor Senador
Senhor Deputado
Senhor Juiz

- Santíssimo Padre é o vocativo empregado nas comunicações
ao Papa.
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- Eminentíssimo Senhor Cardeal ou Eminentíssimo
Reverendíssimo Senhor Cardeal, para os Cardeais. Esta Casa,
entretanto, opta pela simplicidade de tratamento, utilizando o vocativo
Senhor, seguido da ordem eclesiástica correspondente, para todas as
autoridades eclesiásticas abaixo do Papa:

Senhor Cardeal
Senhor Padre
Senhor Bispo

- Senhor é o vocativo empregado para quaisquer pessoas,
podendo ser seguido da profissão ou do cargo  ocupado pelo particular,
ou antecedido do adjetivo Prezado se indefinido:

Prezado Senhor
Senhora Diretora
Senhor Gerente

Item 71. Tratamento no fecho da comunicação

Segundo a norma a que nos referimos, ficam estabelecidos dois
tipos de fecho para comunicações oficiais:

- Respeitosamente, para o Presidente da República e autoridades
de hierarquias superiores, como presidentes de poderes e governadores
de Estado;

- Atenciosamente, entre autoridades de mesma hierarquia e
para todos os demais.

Nos expedientes administrativos, não se usa fecho, encerrando-
se com a proposta final.

A assinatura da autoridade deve sempre estar no corpo da co-
municação, não devendo ser transferida isoladamente para a página
seguinte, o que equivaleria a assinar uma folha em branco. Recomen-
da-se que, no caso de matéria que ocupe mais de uma página, ao menos
parte do texto siga para aquela em que constará a assinatura.
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Item 72. Tratamentos abolidos e formas
que não devem ser usadas

1 - O pronome Ilustríssimo para aqueles que recebem o trata-
mento Vossa Senhoria; usa-se o pronome Senhor.

2 - Doutor não é pronome de tratamento, mas título acadêmico,
podendo ser empregado somente quando dirigido a pessoas que tenham
grau de doutorado; e o pronome Senhor é suficiente demonstração de
respeito quando não houver certeza da formação do destinatário. Por
costume, abre-se exceção a médicos e advogados.

3 - DD. (Digníssimo), em endereçamento, antes de qualquer cargo:

Exmo. Senhor Doutor Fulano

Procurador Geral do Estado

Referência como esta é suficiente para a maioria dos
endereçamentos.

Item 73. Organização de textos de leis e regulamentos

A organização dos textos de leis e decretos é regulamentada pela
Lei Complementar nº 60, de 10 de julho de 1972.

A Administração, quando edita atos administrativos de caráter
normativo ou destinados à regulamentação de alguma matéria, faz uso da
forma estabelecida nessa mesma lei. Seu emprego pode ser esquematizado
da seguinte maneira:

1. O texto é dividido em artigos, que se devem grafar por
extenso ou abreviadamente, numerados seqüencialmente em ordinais
até o 9º e, daí por diante, em cardinais: Artigo 2º ou Art. 2º, Artigo
12 ou Art. 12.

2. Caso o artigo se refira a idéias enumeradas, conterá incisos,
escritos em algarismos romanos:

“Artigo 1º - Ao Serviço Técnico de Cerimonial, órgão
subordinado ao Gabinete da Presidência, compete:
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I - executar, por determinação superior, os serviços
concernentes ao Cerimonial da Assembléia, de acordo com as Normas
de Cerimonial Público;

II - providenciar recepções, comemorações e...”
(Ato nº 26/96, da Mesa)

3. O artigo contém uma idéia principal. Caso haja desdobramentos
acessórios ou conseqüentes, esses desdobramentos far-se-ão por meio
de parágrafos, numerados na mesma forma dos artigos, precedidos do
símbolo correspondente (§):

“Artigo 2º - O servidor nomeado para cargo do
QSAL apresentar-se-á ao Serviço de Registro Funcional do
Departamento de Recursos Humanos para providências referentes
à sua posse.

§ 1º - Os documentos exigidos para a posse são os
comprobatórios das condições estabelecidas no artigo 47 da Lei nº
10.261/68.

§ 2º - No ato da posse, o servidor nomeado...”
(Ato nº 1/97, da Mesa)

4. Se houver apenas um parágrafo no artigo, não se usará
o símbolo, mas grafar-se-á “Parágrafo único”:

“Artigo 48 - É de competência da Diretora do Serviço
Técnico de Creche a autorização e cancelamento da matrícula da
criança na unidade de atendimento.

Parágrafo único - Não havendo vaga no grupo
correspondente à idade da criança, a solicitação de inscrição será
devidamente registrada em livro próprio, que permanecerá arquivado
junto ao Serviço Técnico de Creche, para oportuno atendimento.”

(Ato nº 1/97, da Mesa)

5. Pela mesma lógica de organização (idéia central, enumera-
ção e/ou idéia acessória), os parágrafos desdobram-se em itens, nu-
merados por algarismos romanos, e os itens em alíneas, representa-
das por letras minúsculas do alfabeto seguidas de parênteses:

“Artigo 10 - As Instruções Especiais determinarão:
            (...)

III - as condições para inscrição e provimento de car-
go referente a:
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a) situação funcional do candidato;
b) diplomas, certificados e títulos;
c) experiência de trabalho;
d) ...”

(Regulamento da Transposição,
baixado pelo Ato nº 933/85, da Mesa)

6. Segundo o mesmo dispositivo legal, além dos desdobramentos,
há os agrupamentos de assuntos. Assim, nos textos mais extensos, em
que a variedade de assuntos tratados justifique a prática, os artigos
agrupam-se em seções, estas em capítulos, estes em títulos, e assim por
diante:

ATO Nº 26/96, DA MESA

A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE
SÃO PAULO, no uso de suas atribuições, e com fundamento no artigo
1º das Disposições Transitórias da Resolução nº 776, de 14 de outubro
de 1996, faz publicar o presente Ato, fixando as competências dos
órgãos de Divisão e Serviço e atribuições comuns dos respectivos
diretores:

CAPÍTULO I
Das competências dos órgãos de Divisão e Serviço

SEÇÃO I
Do Serviço subordinado ao Gabinete da Presidência
Artigo 1º - Ao Serviço Técnico...”

Em todo caso, convém consultar a Lei Complementar nº 60/72
ou o Regimento Interno, ambos disponíveis no Departamento de
Documentação e Informação, assim como o Manual de Redação
Legislativa, que também aborda o assunto.
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Capítulo 16. ERROS FREQÜENTES

O ERRADO      O CERTO
eu sube ....................................................eu soube
não reveu .................................................não reviu
eu poude ..................................................eu pude
eu seio bem..............................................eu sei bem
se ela prever ............................................se ela previr
requiseram indenização ...........................requereram indenização
se eu prevesse..........................................se eu previsse
se o verdes subir ao céu ...........................se o virdes subir ao céu
quem o detera .........................................quem o detivera
ele obteu diploma ....................................ele obteve diploma
a chuva o deteu .......................................a chuva o deteve
ela tem intervido .....................................ela tem intervindo
ele interviu para separá-los .....................ele interveio para separá-los
haviam prevido tudo ................................haviam previsto tudo
ali nos detíamos sempre...........................ali nos detínhamos sempre
eles reteram as cartas ..............................eles retiveram as cartas
não se sustia em pé .................................não se sustinha em pé
atei-vos a isso..........................................atende-vos a isso
só me ati ao edital ...................................só me ative ao edital
não nos atíamos a ele ..............................não nos atínhamos a ele
manti meus compromissos .......................mantive meus compromissos
ela se entreteu com o jogo .......................ela se entreteve com o jogo
nós nos entretíamos ali ...........................nós nos entretínhamos ali
o passeio o entretia .................................o passeio o entretinha
ficou entertida .........................................ficou entretida
não se proviu do melhor ..........................não se proveu do melhor
proviram-se de tudo ................................proveram-se de tudo
fora provisto na vaga ...............................fora provido na vaga
ainda não proviu o cargo .........................ainda não proveu o cargo
é bom que te precavenhas ......................é bom que te previnas
é bom que te precavejas .........................é bom que te previnas
vão revindicar direitos .............................vão reivindicar direitos
reinvidicou o direito ................................reivindicou o direito
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direitos prostergados ..............................direitos postergados
encontrei-o prostado ...............................encontrei-o prostrado
vão impretar outorga ...............................vão impetrar outorga
já prefaz um milhão .................................. já perfaz um milhão
ela prescrutava as pessoas ......................ela perscrutava as pessoas
prescrute os fatos ....................................perscrute os fatos
vem reinterar pedido ...............................vem reiterar pedido
vou interar a quantia ................................vou inteirar a quantia
pode enterar a passagem ........................pode inteirar a passagem
ela interou-se dos fatos ............................ela inteirou-se dos fatos
dispendeste muito ....................................despendeste muito
havia dispendido o lucro ..........................havia despendido o lucro
podem desaver-se contigo .......................podem desavir-se contigo
os dois se desouveram ............................os dois se desavieram
acabaram se desavendo...........................acabaram se desavindo
não vá frustar os outros...........................não vá frustrar os outros
vão pulir os móveis ..................................vão polir os móveis
não devem macomunar-se ......................não devem mancomunar-se
desiguino-o substituto ..............................designo-o substituto
eu impuguino ..........................................eu impugno
isso pode inguiçar ................................... isso pode enguiçar
está intulhando a rua ...............................está entulhando a rua
o local estava entulhado de gente ............o local estava atulhado de

gente
eu opitei por esse ....................................eu optei por esse
não consegue engulir .............................não consegue engolir
não deixe entopir .....................................não deixe entupir
vai inflingir castigo ..................................vai infligir castigo
não deve infrigir a lei ...............................não deve infringir a lei
queriam denigrir sua imagem ...................queriam denegrir sua

imagem
está guardado na dispensa .......................está guardado na despensa
cometeu uma inflação ............................cometeu uma infração
provocou a despensa do empregado .......provocou a dispensa do

empregado
ela aprende a cirzir ..................................ela aprende a cerzir
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o guarda aprendeu a carteira ..................o guarda apreendeu a
carteira

quando vai estreiar ..................................quando vai estrear
aprendeu a chuliar ...................................aprendeu a chulear
continui trabalhando ................................continue trabalhando
constitue crime ........................................constitui crime
vão distilar o licor ...................................vão destilar o licor
destendeu o músculo ...............................distendeu o músculo
está com desinteria .................................está com disenteria
ele sentenceia ..........................................ele sentencia
os abonos remediam ...............................os abonos remedeiam
assim incendiam tudo ..............................assim incendeiam tudo
vi-o ansear por liberdade ........................vi-o ansiar por liberdade
não deves infezá-los ................................não deves enfezá-los
faça como prefirir ....................................faça como preferir
vamos requesitá-lo ..................................vamos requisitá-lo
vai entumescer ........................................vai intumescer
podem suflagá-lo ....................................podem sufragá-lo
sabem destinguir .....................................sabem distingüir
podes estrupiar .......................................podes estropiar
vítima de estrupo .....................................vítima de estupro
começaram a empedir .............................começaram a impedir
a idéia de enculcar ..................................a idéia de inculcar
deiz reais e cincoenta centavos ................dez reais e cinqüenta

centavos
a luz bruxoleava .....................................a luz bruxuleava
passou a comprimentar...........................passou a cumprimentar
o cumprimento do fio ..............................o comprimento do fio
o comprimento da lei ..............................o cumprimento da lei
chegou a cotucá-lo ..................................chegou a cutucá-lo

( ou catucá-lo)
esbogalhava o olho .................................esbugalhava o olho
esbolhar a propriedade alheia ................esbulhar a propriedade

alheia
o ventre engorgitou .................................o ventre engurgitou
o menino regorgitou ................................o menino regurgitou
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ele surropiava moedas ...........................ele surripiava moedas
(ou surrupiava)

vamos incetar vida nova ..........................vamos encetar vida nova
deves adimoestá-lo .................................deves admoestá-lo
um bom adevogado .................................um bom advogado
passaram a advinhar ...............................passaram a adivinhar
saiu serpeiando .......................................saiu serpeando
ali veraneiamos .......................................ali veraneamos
onde vamos ceiar ....................................onde vamos cear
ele impreguina.........................................ele impregna
ele se indiguina .......................................ele se indigna
frigem os ovos......................................... fregem os ovos
nós fumos juntos ......................................nós fomos juntos
o sal corroiu o prédio ..............................o sal corroeu o prédio
ele contribue diariamente .........................ele contribui diariamente
ele distribue simpatia ...............................ele distribui simpatia
ele distripou a ave ...................................ele estripou a ave
não estou ao par ......................................não estou a par

ERRADO - Minhas intenções com você são claras
CERTO - Minhas intenções para com você são claras.

E - Caiu a moça no chão
C - Caiu a moça ao chão.

E - Ele trabalhou como adido de embaixada
C - Ele trabalhou como adido à embaixada.

E - Basta ele querer e todos o seguirão
C - Basta-lhe querer e todos o seguirão

E - Mandei cromear a peça
C - Mandei cromar a peça

E - Eu disse para ele ficar quieto
C - Eu disse a ele para ficar quieto.
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E - Assisti um espetáculo
C - Assisti a um espetáculo.

E - Assistiu ao doente
C - Assistiu o doente.

E - Vende-se apartamentos
C - Vendem-se apartamentos.

E - Cheguei em casa pela manhã
C - Cheguei a casa pela manhã.

E - Vultuosa quantia foi gasta
C - Vultosa quantia foi gasta.

E - Barretos fica ao norte de São Paulo e Uberlândia ao sul de Minas.
C - Barretos fica no norte de São Paulo e Uberlândia no sul de Minas.

E - Condições sine qua non
C - Condições sine quibus non.

E - Condição sine quibus non
C - Condição sine qua non.

E - Nunca faríamos uma coisa dessa
C - Nunca faríamos uma coisa dessas.

E - Torcer para o clube
C - Torcer pelo clube.

E - Esse garoto sai com cada uma
C - Esse garoto sai-se com cada uma.

E - Ninguém exigiu para vocês assinarem
C - Ninguém exigiu que vocês assinassem.

E - Fizemos isso com a melhor intenção
C - Fizemos isso na melhor intenção.
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E - Minha estadia no Rio foi breve
C - Minha estada no Rio foi breve.

E - A estada do navio no porto foi de 15 dias
C - A estadia do navio no porto foi de 15 dias.

E - Usufuir das delícias da vida
C - Usufruir as delícias da vida.

E - Ele desfruta de muito prestígio
C - Ele desfruta muito prestígio.

E - Não preguei o olho esta noite
C - Não preguei olho esta noite.

E - Estamos há cinco minutos de Sorocaba
C - Estamos a cinco minutos de Sorocaba.

E - Estamos aqui a cinco minutos
C - Estamos aqui há cinco minutos.

E - Se eu ver o professor, falarei com ele
C - Se eu vir o professor, falarei com ele.

E - Quando reaverem o produto, aumentarão o preço.
C - Quando reouverem o produto, aumentarão o preço.

E - Este documento implica no pagamento da dívida.
C - Este documento implica o pagamento da dívida.

E - O doce que mais gosto é bolo
C - O doce de que mais gosto é bolo.

E - Ombrear-se a alguém é medir forças
C - Ombrear-se com alguém é medir forças.

E - Propositalmente, mostrei seus pontos fracos
C - Propositadamente, mostrei seus pontos fracos.
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E - Fazem dois anos que ele morreu
C - Faz dois anos que ele morreu.

E - Entre eu e tu
C - Entre mim e ti.

E - A rixa entre eu e ela é velha
C - A rixa entre mim e ela é velha.

E - Emprestei dinheiro do banco
C - Tomei emprestado dinheiro ao banco.

E - Fiquei curioso por conhecê-lo
C - Fiquei curioso de conhecê-lo.

E - Ele é tal qual os irmãos
C - Ele é tal quais os irmãos.

E - Eles são tais quais o pai
C - Eles são tais qual o pai.

E - Estão todos com a moral alta
C - Estão todos com o moral alto.

E - Haja visto o que foi dito
C - Haja vista o que foi dito.

E - O telefone foi broquiado
C - O telefone foi bloqueado.

E - O assunto do item 2 não pertine a esta Diretoria.
C - O assunto do item 2 não é pertinente a esta Diretoria.

E - Informo-lhe de que
C - Informo-o de que ou informo-lhe que

E - Atenda o telefone (ou a porta)
C - Atenda ao telefone (ou a porta)
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E - Vamos tirar a sorte
C - Vamos tirar à sorte.

E - Ande com gente de sua iguala
C - Ande com gente de sua igualha.

E - Nem imagina quanto a quero
C - Nem imagina quanto lhe quero.

E - Eu estou ao par do assunto
C - Eu estou a par do assunto.

E - Escrevo-lhe afim de pedir
C - Escrevo-lhe a fim de pedir

E - Ele deu dinheiro para mim pagar a conta
C - Ele deu dinheiro para eu pagar a conta.

E - Deus premeia os bons
C - Deus premia os bons.

E - O Juiz media o acordo
C -  Juiz medeia o acordo.

E - Custei a conseguir isto
C - Custou-me conseguir isto.

E - Quero falar consigo
C - Quero falar com você.

E - Duzentas gramas de queijo
C - Duzentos gramas de queijo.

O ERRADO     O CERTO

abóboda .................................................abóbada
aborígene ...............................................aborígine
abissoluto ...............................................absoluto
açoreano ................................................açoriano
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acobracia ...............................................acrobacia
advinho ..................................................adivinho
adimoestar .............................................admoestar
ádrio.......................................................adro
ameúde ..................................................amiúde, a miúdo
aminésia .................................................amnésia
antimão ..................................................antemão (de antemão)
antiontem...............................................anteontem, antes de ontem
apiritivo .................................................aperitivo
arquiólogo ..............................................arqueólogo
arquediocese ..........................................arquidiocese
artemanha .............................................artimanha
asperina .................................................aspirina
asperríssimo...........................................aspérrimo, asperíssimo
atiar .......................................................atear
agúrio ....................................................augúrio
atemosfera .............................................atmosfera
bandeija .................................................bandeja
bandeiar .................................................bandear
barbeiar .................................................barbear
berebere .................................................beribéri
bubina ....................................................bobina
budega ...................................................bodega
bonanchão .............................................bonachão
boqueaberto ...........................................boquiaberto
butijão ...................................................botijão
bruxolear, broxulear ..............................bruxulear
boeiro .....................................................bueiro
bunganvile .............................................buganvília
buginganga, bogiganga.........................bugiganga
bojão ......................................................bujão, botijão
boliçoso .................................................buliçoso
bomerangue ...........................................bumerangue
borburinho .............................................burburinho, borborinho
caetetu ...................................................caititu
camoneano ............................................camoniano
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canjerão .................................................canjirão
capueira .................................................capoeira
carangueijo ............................................caranguejo
careado ..................................................cariado (de cárie)
casemira ................................................casimira
catapulca ...............................................catapulta
setim.......................................................cetim
célebro ...................................................cérebro
cirzir .......................................................cerzir
cesareana ...............................................cesariana, cesárea
choviscar ...............................................chuviscar
circucisão ...............................................circuncisão
cirineu e cerineu ....................................cireneu
cox .........................................................cóccix
cubiça ....................................................cobiça
cobrero ...................................................cobrelo (ê), cobreiro
cucuruco, cucuruto ................................cocuruto, cocoruto
colheta ...................................................colheita, coleta
colebri ....................................................colibri
contínguo ...............................................contíguo
contigente ..............................................contingente
corremão ................................................corrimão
corruído .................................................corroído
corropio .................................................corrupio
curtiça ....................................................cortiça
curtiço ....................................................cortiço
coscovilhar ............................................coscuvilhar
cutão ......................................................cotão
crâneo ....................................................crânio
cortição ..................................................curtição
comprimentar ........................................cumprimentar
cortume ..................................................curtume
de afogadinho ........................................de afogadilho
de formas que ........................................de forma que
de maneiras que ....................................de maneira que
de modos que .........................................de modo que
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denigrir ..................................................denegrir
dentrifício, dentefrício ...........................dentifrício
desaver-se ..............................................desavir-se
discortínio ..............................................descortino
desentopir ..............................................desentupir
desequelíbrio..........................................desequilíbrio
dispautério .............................................despautério
displante ................................................desplante
dissimetria .............................................dessimetria
dissuetude ..............................................dessuetude
distrambelhar ........................................destrambelhar
distilação ...............................................destilação
distilaria .................................................destilaria
dicernir ..................................................discernir
discreção ................................................discrição
descricionário ........................................discricionário
desintranhar ..........................................desentranhar
desfarce ..................................................disfarce
despêndio ...............................................dispêndio
dispender ...............................................despender
desplicência ...........................................displicência
dessimular ..............................................dissimular
dessipar ..................................................dissipar
dissuassão, dessuasão ...........................dissuasão
dissuassório, dessuasório .....................dissuasório
destinção ................................................distinção
destinguir ...............................................distinguir
destorção ...............................................distorção
diblar, dibrar ..........................................driblar
efinge .....................................................efígie
elocubração ...........................................elucubração
imbulia ...................................................embolia
êmbulo ...................................................êmbolo
impecilho ...............................................empecilho
implastar ................................................emplastrar, emplastar
implasto .................................................emplastro, emplasto
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incarte ....................................................encarte
incetar ....................................................encetar
indiscritível ............................................ indescritível
infezado .................................................enfezado
engulir ....................................................engolir
eníguima ................................................enigma
eniguimático ..........................................enigmático
intalado ..................................................entalado
entiado ...................................................enteado
intoujo ...................................................entojo
intranhável ............................................entranhável
entabolar ...............................................entabular
intertela .................................................entretela
intulho ....................................................entulho
emolar ....................................................emular
esbogalhar .............................................esbugalhar
escárneo .................................................escárnio
escoreação .............................................escoriação
escolachado ...........................................esculachado
esfige ......................................................esfinge
esmulambado.........................................esmolambado
esperniar ................................................espernear
expoliado ...............................................espoliado
esquesito ................................................esquisito
esterelizar...............................................esterilizar
estrategema ...........................................estratagema
estreiar ...................................................estrear
estauta ...................................................estátua
estrupelia ...............................................estrepolia, estripulia, estropelia
estrupo ...................................................estupro
estrupiar ................................................estropiar
estrepidante ...........................................estrepitante
desvaziar ................................................esvaziar
etmologia ...............................................etimologia
etmológico .............................................etimológico
etinia ......................................................etnia
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etinográfico ...........................................etnográfico
estralado ................................................estrelado
etinologia ...............................................etnologia
fastídio ...................................................fastio
ferpa.......................................................felpa
femural ..................................................femoral
femenino ................................................feminino
fragelado ...............................................flagelado
fécola .....................................................fécula
fambloiã .................................................flamboaiã
fragrante ................................................flagrante
flagrância ..............................................fragrância
fraticida .................................................fratricida
frenisi .....................................................frenesi
frontespício ............................................frontispício
frustado .................................................frustrado
güela ......................................................goela
gôndula ..................................................gôndola
gorgumilo ...............................................gorgomilo
esterisa ...................................................histerisa
hortigranjero .........................................hortigranjeiro
umildade ................................................humildade
indentidade ............................................ identidade
iguinomínia ............................................ ignomínia
empaludismo ......................................... impaludismo
impretar, empetrar ................................. impetrar
emplante ................................................ implante
imprópio ................................................ impróprio
enclinar .................................................. inclinar
imprescrutável ....................................... imperscrutável
encrustado e encrustrado ...................... incrustado
enculcar ................................................. inculcar
indiscreção ............................................. indiscrição
inflingir .................................................. infligir
infrigir .................................................... infringir
engorgitar .............................................. ingurgitar
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inóquo .................................................... inócuo
ensosso ................................................... insosso
intertício ................................................ interstício
interiço ................................................... inteiriço
interpetação e interpetração ................. interpretação
intinerário ................................................ itinerário
entoxicar ................................................ intoxicar
entrigante .............................................. intrigante
entróito .................................................. intróito
inverterado ............................................ inveterado
envés, ao envés de ................................. invés, ao invés de
envestida ................................................ investida
envólucro ............................................... invólucro
irrascível ................................................ irascível
irriquieto ................................................ irrequieto
ístimo ..................................................... istmo
joá .......................................................... juá
laçadeira ................................................ lançadeira
lampeão ................................................. lampião
linitivo .................................................... lenitivo
lenimento ............................................... linimento
logarítimo .............................................. logaritmo
losângulo ............................................... losango
locubração ............................................. lucubração
mancambúzio.........................................macambúzio
maguinata ..............................................magnata
maguinésia .............................................magnésia
maguinesita ...........................................magnesita
maguinético ...........................................magnético
maguinífico ............................................magnífico
maguinitude ...........................................magnitude
maguinólia .............................................magnólia
macomunar............................................mancomunar
mandímbola ...........................................mandíbula
marmório ...............................................marmóreo
meieiro ...................................................meeiro
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mendingo, mindingo ..............................mendigo
mexirico e mixirico ................................mexerico
meretíssimo,  meretríssimo ....................meritíssimo
meretício ................................................meretrício
mistiço ...................................................mestiço
minúncia ................................................minúcia
mimiógrafo ............................................mimeógrafo
minuncioso .............................................minucioso
mixto ......................................................misto
mucambo ...............................................mocambo
muchila ..................................................mochila
mulambo ................................................molambo
muleque .................................................moleque
molato ....................................................mulato
muringa .................................................moringa
murubixaba ...........................................morubixaba
moco(ô) ..................................................mouco
moamba .................................................muamba
mocama .................................................mucama
murmorinho ...........................................murmurinho
mormúrio ...............................................murmúrio
nafitalina ...............................................naftalina
obscecação ............................................obcecação
obscecado ..............................................obcecado
obscecar ................................................obcecar
óbulo ......................................................óbolo
obiceno ..................................................obsceno
obscedar ................................................obsedar
obscessão ...............................................obsessão
opróbio ..................................................opróbrio
orangutango ..........................................orangotango
óscolo.....................................................ósculo
padeola ..................................................padiola
paralepípedo ..........................................paralelepípedo
paliólogia ...............................................paleólogia
paleativo ................................................paliativo
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panariço ................................................panarício
pardeeiro ................................................pardieiro
penerar ..................................................peneirar
precalço .................................................percalço
pequenês ................................................pequinês
piriquito .................................................periquito
prescutar ................................................perscrutar
percursão ...............................................percussão
pespectiva ..............................................perspectiva
pespicaz .................................................perspicaz
pessuassão .............................................persuasão
pessuassivo ............................................persuasivo
pessuassório...........................................persuasório
pertubação.............................................perturbação
piguemeu ...............................................pigmeu
penicar ...................................................pinicar (beliscar)
pinico .....................................................penico (urinol)
peor ........................................................pior
pirolito ...................................................pirulito
pintoresco ..............................................pitoresco
peneu .....................................................pneu
pulir........................................................polir
ponteagudo ............................................pontiagudo
praguimático .........................................pragmático
partelera ................................................prateleira
prazeiroso ..............................................prazeroso
prefirir ....................................................preferir
preságio .................................................presságio
poblema, pobrema .................................problema
previlégio ...............................................privilégio
procastinação ........................................procrastinação
promisquo ..............................................promíscuo
propiedade .............................................propriedade
propretário .............................................proprietário
própio ....................................................próprio
prostado .................................................prostrado
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quási ......................................................quase
quisito ....................................................quesito
quezila ....................................................quizila (quizília)
raviole ....................................................ravióli
rebolício .................................................rebuliço
receiar ....................................................recear
recheiado ...............................................recheado
recindiva ................................................recidiva
rédia ....................................................... rédea
reflatário ................................................refratário
reinteração.............................................reiteração
reinterar .................................................reiterar
reinvidicação .........................................reivindicação
repercursão ............................................ repercussão
repercurtir .............................................. repercutir
requesito ................................................requisito
resido .....................................................resíduo
ressucitar ...............................................ressuscitar
réstea .....................................................réstia
rítimo .....................................................ritmo
rumeno ...................................................romeno
robicundo ...............................................rubicundo
salobo, saloba ........................................salobro, salobre
sandalha ................................................sandália
sanguissuga ...........................................sanguessuga
sinão.......................................................senão
siquer .....................................................sequer
siringa ....................................................seringa
simuntâneo ............................................simultâneo
sanapismo ..............................................sinapismo
sinosite ...................................................sinusite
solerteza ................................................solércia
serigaita .................................................sirigaita
solestício ................................................solstício
surumbático ...........................................sorumbático
sutaque ..................................................sotaque
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suassório................................................suasório
suflagar ..................................................sufragar
superfice ................................................superfície
superflo ..................................................supérfluo
supertição ..............................................superstição
surropiar e sorrupiar .............................surripiar (surrupiar)
sucetível .................................................suscetível (susceptível)
sucitar ....................................................suscitar
táboa ...................................................... tábua
taboada .................................................. tabuada
taboleta ..................................................tabuleta
tão-somente ........................................... tão somente
tão pouco ............................................... tampouco
terebentina ............................................. terebintina
testimunha ............................................. testemunha
tegela ..................................................... tigela
tonitroante .............................................tonitruante
torcecolo ................................................ torcicolo
turvelinho .............................................. torvelinho
tribu ....................................................... tribo
tussígino ................................................. tussígeno
orticária .................................................urticária
urupígio .................................................uropígio
ortiga .....................................................urtiga
úvola ......................................................úvula
ventríloco ...............................................ventríloquo
chingar ...................................................xingar
zaroio .....................................................zarolho
zuada .....................................................zoada
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3º parte

TÉCNICAS DE REDAÇÃO
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Não existem regras para o bem escrever quando se trata da arte de
fazê-lo, de literatura. O método de realização de um romance ou de um
poema está internalizado no autor, que sabe o que dizer e como dizer sem
se submeter deliberadamente a disposições externas.

As necessidades, porém, são outras quando falamos de textos
didáticos, científicos ou da chamada “redação oficial”. Nestes casos,
é necessário distanciar-se da subjetividade para que a clareza, a precisão
predominem sobre as emoções, e o texto surja voltado apenas para sua
finalidade: frio, claro, objetivo. Aí o método sobrepõe-se ao sentimento,
embora não se abdique da estética.

É possível - mais do que isso, necessário - que se saiba escrever
sobre assuntos não-criativos, muitas vezes áridos, utilizando uma linguagem
nobre, mas despretensiosa, que não seja empobrecida pela dificuldade
da indispensável precisão. Estamos nos referindo a uma técnica, isto é,
um método apreensível de ser objetivo e distante do que se escreve sem
resvalar na indigência e na monotonia. Uma técnica pressupõe regras a
serem apreendidas, e é dessas regras específicas que este manual passa a
tratar, esperando que se tenha concretizado a intenção de fazê-las simples
e facilmente assimiláveis pelos leitores interessados.
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Capítulo 1. NORMAS GERAIS
DE REDAÇÃO

Item 74. Exprimindo o pensamento

Redigir nada mais é que falar por escrito. O que é escrito é reflexo
imediato do pensamento daquele que escreveu, de modo que um
pensamento ordenado e lógico gera uma redação igualmente ordenada
e lógica. O jornalista José Hamilton Ribeiro, quando professor de
Técnicas de Redação, dizia que “saber escrever é saber pensar”; logo,
antes de se escrever, é preciso ter claro o que se vai dizer. Deve-se,
ainda, ter em mente que o leitor tem que compreender exatamente o
que se pretendeu comunicar. Assim, escrever com simplicidade e
precisão, evitando qualquer tipo de excesso e referência ao que não
seja pertinente à matéria tratada, será  o caminho para não errar. A
linguagem escrita presta-se a registrar ações e pensamentos e comunicá-
los a outros. Entre suas diversas funções, destacamos as que estão ligadas
ao trabalho burocrático e que interessam a este manual: comunicar,
consultar, informar, relatar, registrar e propor.

Item 75. A organização do texto

A organização básica do texto, para que ele seja eficaz,  consiste
em três partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. Tal divisão ideal
tem o objetivo de situar o leitor, fazer com que ele compreenda a idéia
contida no texto e, finalmente, expor a conseqüência ou a proposta
decorrente do relato.

Introdução

São as informações, preferivelmente sucintas, necessárias para
situar ou preparar o leitor para a exposição de idéias que virá a seguir.
Numa informação dada em um processo, por exemplo, a introdução será
o registro, no primeiro parágrafo ou na epígrafe, ou ainda em ambos,
desses dados básicos.
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Por exemplo:

PROCESSO nº 0000/98

INTERESSADO: João de Souza

ASSUNTO: Requer aposentadoria

Senhor Secretário Geral de Administração

Trata o presente processo de pedido de aposentadoria
formulado pelo Senhor João de Souza, RG 000.000.111, ocupante,
em caráter efetivo, do cargo de Agente Legislativo de Serviços
Técnicos e Administrativos do QSAL.

(...)

No exemplo acima, a introdução está na epígrafe e no primeiro
parágrafo, nos quais constam o número do processo, o interessado, sua
qualificação e o assunto tratado.

Sendo o assunto muito corriqueiro, a epígrafe, por si só, pode ser
suficiente para introduzir a matéria.

Por exemplo:

EXPEDIENTE  nº 005/98

INTERESSADO: Departamento de Recursos Humanos

ASSUNTO: Cessação de gratificação

Senhor Secretário Geral de Administração

Tendo se encerrado a designação da Senhora Maria
de Oliveira, para responder por este Departamento a partir de 12/12/
97,e não tendo sido atribuída a gratificação de representação
correspondente ao cargo, solicito seja regularizada a situação da
servidora.

Como se pode observar, apenas da leitura da epígrafe já é possível
depreender o assunto de que trata o expediente.
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Item 76. Diferenças entre introdução,
               preâmbulo e relatório

As três formas constituem parte introdutória do texto. Entretanto,
para fins práticos, convém fazer a seguinte distinção:

- O preâmbulo introduz a idéia central do texto, aquela que será
desenvolvida. Nas leis, regulamentos e termos de contrato, entre outros,
usa-se com freqüência um preâmbulo, que vem na forma de um resumo
(ou ementa) do assunto.

Por exemplo:

Termo de Contrato que entre si celebram a Assembléia
Legislativa do Estado de São Paulo e a Prodesp - Companhia de
Processamento de Dados do Estado de São Paulo, para a prestação
de serviços de processamento de folha de pagamento.

Ou então:

Resolução nº 776, de 14 de outubro de 1996

Dispõe sobre a Reforma Administrativa da Assembléia
Legislativa do Estado de São Paulo, implantando nova Estrutura
Administrativa, instituindo Plano de Cargos, Carreiras e Vencimento
e dando providências correlatas.

- O relatório, independentemente da epígrafe, introduz o texto por
meio de um histórico do assunto que vem sendo tratado. Nos
encaminhamentos de processos,  propostas às autoridades superiores ou
em pareceres, vem na forma de uma narrativa sucinta, em tantos parágrafos
quantos forem necessários, possibilitando a dispensa da leitura de todo o
processo para se compreender a proposta.

Por exemplo:

Senhor Secretário Geral de Administração

Trata o presente processo da aquisição de diversos livros
para o Departamento de Documentação e Informação, já concretizada
por meio do Convite nº 00/97, homologado em 12/11/97.
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A Divisão de Materiais e Patrimônio do Departamento
de Finanças informa, a fls. 00, que a empresa adjudicatária deixou
de entregar parte dos livros, alegando estarem esgotados e sem
previsão de reedição.

Ouvido o órgão interessado na aquisição, a Diretora
informou, a fls. 00, haver ocorrido grande prejuízo aos serviços
daquele Departamento em razão de não terem sido entregues os
volumes em questão.

Posto isto...

Como vimos, introdução, preâmbulo e relatório são formas diferentes
de trazer o assunto ao leitor. A escolha da forma ideal é questão de bom
senso e deve ocorrer de acordo com o objetivo do autor da redação.
Deve-se perceber quais informações são realmente imprescindíveis à
compreensão imediata do propósito do texto. Tudo quanto não remeta à
finalidade pretendida é perfeitamente dispensável e, por isso,
desaconselhável; torna o texto maçante ou confuso, podendo desestimular
o leitor a prosseguir no exame da matéria.

Item 77. Desenvolvimento e conclusão

Chamamos desenvolvimento do texto aquilo que constitui informação
nova, seja pela análise do que foi relatado, seja pela proposta de
procedimentos a serem adotados ou soluções para problemas levantados.

Ao desenvolver idéias no texto, deve-se optar, como já dissemos,
por expor o pensamento de modo simples e claro, evitando o que pode
desviar ou confundir a exposição do objetivo proposto, que,
antecipadamente, deve o autor ter preciso e claro em sua mente.

Para se chegar a um bom texto, quatro qualidades são essenciais à
redação: clareza, concisão, precisão e objetividade, além da óbvia
correção de linguagem.

Desenvolvendo e concluindo o texto

A redação oficial deve, tanto quanto possível, ser elaborada de
forma direta, exprimindo o pensamento sem rodeios ou floreios.
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Adjetivações em excesso ou informações já referidas tiram a precisão do
que se quer dizer e acabam por tornar o texto pouco compreensível.

Tome-se por exemplo:

Criticam demais os eleitores insatisfeitos os deputados pouco
atuantes.

No exemplo, não resulta claro quem critica quem. Se pusermos a
oração na ordem direta e eliminarmos o excesso de adjetivações, teremos:

Os eleitores criticam os deputados pouco atuantes.

Transportemos o exemplo para um texto técnico (no caso, o
problema dos livros que já utilizamos):

Posto isto, verificamos que com a não entrega dos livros
aludidos, objeto do presente processo RGE nº 00/97, para os quais
foi feito o pedido de fls. 00, com prazo de entrega até 12/12/97, e
tendo referido prazo sido desrespeitado pela adjudicatária que não
os entregou, causando prejuízo à Administração, conforme se
manifesta a Diretora do Departamento interessado, a empresa que
descumpriu o prazo encontra-se sujeita às multas e sanções previstas
na lei.

No exemplo, informações já prestadas são irrelevantes para o
desenvolvimento da idéia, que é, somente, a constatação de que a empresa
está descumprindo o prazo a que estava sujeita. Eliminemos os excessos
e ponhamos o texto na ordem direta:

Posto isto, não havendo a empresa adjudicatária cumprido o
prazo de entrega dos bens adquiridos, já se encontra sujeita às multas
e sanções previstas na lei.

Item 78. Características da boa redação

Clareza

Sendo a clareza a expressão límpida do pensamento, é ela que o
torna inteligível. No caso da redação oficial, devemos ter cuidado com os
seguintes casos:
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1 - ambigüidade: frases com dois ou mais sentidos possíveis:
Criticam os deputados os comícios improvisados. A frase sugere tanto
que os deputados criticam os comícios quanto que os comícios criticam
os deputados. Escreva-se: Os deputados criticam os comícios
improvisados, que deixa claro que o sujeito é os deputados.

2 - figuras de sintaxe: colocação irregular, lacunas, desvios e
inversões na estrutura das orações. Esses recursos, que enriquecem a
língua quando se trata da arte literária, podem comprometer o entendimento
da redação oficial. Dentre eles, convém ressaltar:

Anástrofe - simples deslocação dos termos da oração: Escuta do
nobre deputado o aparte (inversão de Escuta o aparte do nobre
deputado);

Hipérbato - inversão em que ocorre uma interrupção de dois termos
para a interposição de outro: Suporta dos homens tormentos (a expressão
dos homens interfere na ordem das palavras; escreva-se: Suporta
tormentos dos homens);

Sínquise - inversão dos termos da oração que torna muito difícil sua
compreensão: Entre todos os funcionários, antes de novembro, corre
a informação de que os salários a empresa reajustará (é de difícil
entendimento; escreva-se: Entre todos os empregados corre a
informação de que a empresa reajustará os salários antes de
novembro);

Anacoluto - interrupção ou mudança de construção já começada
por outra, de nexo diferente: O diretor que não escreve o que diz, não
é difícil prever as situações conflitivas dentro de seu Departamento
(é um texto confuso; escreva-se: Não é difícil prever as situações
conflitivas criadas dentro de seu Departamento pelo diretor que não
escreve o que diz);

Pleonasmo - excesso de significantes ao enunciar uma idéia: Sai lá
para fora, entra para dentro, volta para trás; há casos em que o uso
do adjetivo ou advérbio é uma prática condenável: principal protagonista
(protagonista significa principal personagem); acima epigrafado (epígrafe
significa escrito em cima).
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3 - preciosismos: emprego de palavras, expressões e construções
antigas ou em desuso, que prejudicam o entendimento: malo por mal;
incréu por incrédulo; segre por século.

Concisão

Deve-se procurar obter o máximo efeito comunicativo com o mínimo
de palavras. Para isso, recomenda-se evitar:

1 - frases longas, com termos supérfluos:
A aplicação pragmática dessas ponderadas considerações pede

estritas salvaguardas para garantir que o setor de informática atinja
a maturidade e competitividade internacional dentro de um período
de tempo razoável, evitando assim um interminável fardo para o resto
da economia.

Escreva-se:

A aplicação dessas considerações pede salvaguardas para o
setor de informática atingir maturidade e competitividade
internacional, a tempo de evitar que seja ele um fardo perene para a
economia.

2 - orações intercaladas e subordinadas desenvolvidas: em
lugar de conjunções subordinativas, deve-se optar, preferencialmente, por
usar substantivos, adjetivos ou orações reduzidas de infinitivo: Consta a
anulação da concorrência (em vez de Consta que anularam a
concorrência); Os jornais publicam a fotografia do meliante
procurado pela polícia (em vez de Publicam os jornais a fotografia
do meliante que está sendo procurado pela polícia).

3 - circunlóquio: uso de número desnecessário de termos, em busca
de pretensa beleza estilística ou demonstração de erudição: amigo do
alheio, por ladrão; astro-rei, por sol; precioso líquido, por água; lei
maior, ou, Magna Carta, por Constituição etc.

4 - digressões: caso em que se abandona o assunto principal para
discorrer sobre pormenores irrelevantes: A execução da reforma
hidráulica, em que esta diretoria tem se empenhado dia e noite para
realizar a contento, estará terminada no prazo.
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5 - prolixidade: termos excessivos: ver caso semelhante, por
nós anteriormente citado, às fls.04 do presente processo, em vez de
ver fls.04.

Precisão

Limite-se a  empregar os  termos necessários à transmissão da
mensagem, atentando para a escolha da palavra certa. Vocabulário preciso
facilita o entendimento. Não se deve considerar que  o uso de vocabulário
variado e de palavras raras  impressionam. Linguagem precisa não significa
linguagem inacessível; é , sim, linguagem exata.

Deve-se evitar:

- expressões vagas: expressões que deixam a redação sem
sentido. Frases como seu depoimento tem estreita relação com nosso
parecer  não esclarecem se o depoimento confirma, contraria, reforça,
rebate, corrobora ou refuta o parecer.

Deve-se , ao contrário, buscar:

1 - coerência: ligação lógica entre as idéias, formando  um texto
harmônico e com sentido evidente.

2 - escolha da palavra adequada: devem-se evitar palavras que
impliquem opinião, convicção, interpretações afetivas, que variam segundo
o contexto (conotação/ palavra conotativa), em favor das palavras
chamadas referenciais, que não deixam margem para interpretações
errôneas, e significam o mesmo para quem escreve e para quem lê
(denotação/ palavra denotativa). Exemplo de palavras que criam obstáculo
à comunicação: ruim; superado; qualidade; bom; desejável; progresso;
desenvolvimento, estrutural, melhor. Porém, se essas palavras estiverem
dentro de um contexto que as restrinja, dando-lhes sentido específico,
não há porque recriminar o seu uso. Exemplo: Este projeto não é bom
porque não atende às especificações exigidas.

3 - conhecimento da palavra utilizada: Importa saber se a palavra
empregada tem o sentido que lhe é atribuído. Inócuo é inofensivo - e não
inútil; acurado é aprimorado - e não demorado.
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Objetividade

Objetividade consiste em transmitir a mensagem sem equívocos.
Há de se manter evidente o propósito da comunicação. Deve-se usar
apenas as palavras imprescindíveis à compreensão, sem omitir pontos
essenciais ou incluir dados irrelevantes.

Capítulo 2. ORDEM DIRETA E
ORDEM INVERSA

A ordem direta dos termos na oração se dá pela seqüência:
sujeito/ verbo/ objeto (agente/ ação/ conseqüência) ou sujeito/ verbo/
predicativo (coisa/estado/qualidade). Ela favorece a compreensão do texto
e é a estrutura que deve prevalecer nas comunicações oficiais: Paulo não
recebeu a gratificação (sujeito/ verbo/ objeto direto); Este projeto
é inconstitucional (sujeito/ verbo/ predicativo)

A ordem inversa caracteriza-se pela alteração da seqüência direta.
As inversões de natureza estilística geralmente dão ênfase a determinada
parte da estrutura da frase. O  realce do sujeito  provoca a sua posposição
ao verbo: Não vês o que te dou eu? O realce do predicativo, do objeto
direto e/ou indireto ou do adjunto adverbial, provoca sua antecipação ao
verbo: Fraca foi a resistência;  A ela devia a minha felicidade. Estas
inversões são próprias dos textos literários.

As inversões de natureza gramatical são  verbo/sujeito (dize-me
tu) e predicativo/verbo (lindas eram as flores do terraço).

Em quase todos os casos de inversão verbo/sujeito é possível e
perfeitamente correta a mudança para a ordem direta sujeito/verbo.

O predicativo precede o verbo nos seguintes casos:

1 - nas orações interrogativas: Que informações ocultaria aquele
funcionário?

2 - nas orações exclamativas:  Que  desastradas são as crianças!

3 - em construções afetivas: Medíocre - isso ele o é!
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4 - na voz passiva analítica, quando o particípio precede as for-
mas do auxiliar ser: Abençoados sejam os fiéis!

Estas construções não cabem ao texto institucional. A ordem direta
é necessária e imprescindível à compreensão das comunicações oficiais.
As exceções são orações em que o verbo está na voz passiva pronominal
(Serve-se o almoço às dez) ou na voz passiva com valor imperativo
(Arquive-se; Publique-se).

Capítulo 3. USO DE EXPRESSÕES
IDIOMÁTICAS

Consagradas pelo uso, as expressões idiomáticas sintetizam idéias
de que lançamos mão com freqüência. Entretanto, muitas vezes tais
expressões são empregadas de maneira equivocada ou fora de contexto.
A seguir relacionamos aquelas de uso mais corriqueiro e a forma correta
de empregá-las.

Item 79. Uso correto de diversas expressões

- à medida que
Significa “à proporção que, ao passo que, conforme”: Os preços

deveriam diminuir à medida que diminui a procura.

- na medida em que
Significa “pelo fato de que, uma vez que, porque”: Na medida em

que foi esgotado o objeto da sessão, o Presidente deu-a por encerrada.

- a partir de
Deve ser empregada somente no sentido de tempo e espaço: A

partir de Registro a estrada fica muito pior; A  partir da próxima
semana entra em vigor a nova lei.

- ambos
Significa “os dois”, logo, ambos os dois é errado.

- anexo
Adjetivo que concorda em gênero e número com o substantivo

ao qual se refere: Anexos ao requerimento estavam os documentos;
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Encaminho a Vossa Senhoria as xerocópias anexas, para providênci-
as. Não é admitida a função de advérbio, sendo errada a ex-
pressão em anexo. (da mesma forma, apenso)

- ao nível de
Significa “à altura de”: Santos fica ao nível do  mar.

- em nível de
Significa “instância, âmbito”: A decisão foi tomada em nível

ministerial.

- a nível de - constitui erro.

- ao invés de
Significa “ao contrário”: Ao invés de curá-lo, o remédio matou-

o. Não confundir com em vez de.

- através de
Significa “de lado a lado, por entre”: Através daquela passagem

chegava-se a um grande salão. Não deve ser usado com o sentido de
meio ou instrumento. Neste caso, empreguem-se por intermédio de, por,
mediante, por meio de, servindo-se de, valendo-se de: A comissão foi
constituída por meio de Portaria.

- cada
Pronome adjetivo que, como tal, deve ser empregado: A mãe

deu a cada criança uma maçã (e não  A mãe deu às crianças uma
maçã para cada).

- colocar
Significa “pôr, pôr-se em”: O rapaz colocou o processo sobre a

mesa; Ele se colocou entre os litigantes. Não deve ser utilizado com o
sentido de dizer, expressar-se. Assim, é errado dizer: Ele fez uma
colocação a respeito. Deve-se usar de outras expressões, de acordo
com o contexto: Ele manifestou-se a respeito; Ele fez uma crítica; Ele
fez uma sugestão etc.

- mesmo
Trata-se de pronome adjetivo ou neutro. Assim, não deve nunca

substituir substantivos, pronomes pessoais retos, nem pronomes relativos:
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Convocada, a funcionária não compareceu (e não Convocada, a
mesma não compareceu); Recebi seu pedido, o qual fiz chegar às
mãos do diretor ( e não Recebi seu pedido e fiz o mesmo chegar às
mãos do diretor).

- dado, visto, proibido
Trata-se de verbos no particípio com valor passivo, e concordam

em gênero e número com o substantivo a que se referem: Dadas as
circunstâncias em que ocorreu o fato (e não Dado as circunstâncias);
Vistas as provas apresentadas, arquive-se o presente processo (e não
Visto as provas apresentadas); É proibida a entrada de pessoas
estranhas (e não É proibido a entrada).

- em face de
Equivale a “diante de, em frente de”: Em face dos problemas

apontados, revogou-se a decisão. Não é correto usar face a, frente a.

- em vez de
Significa “no lugar de”: Em vez do terno cinza, vestiu o preto.

Não confundir com ao invés de.

- em virtude de
Significa “em razão de, em decorrência de”: Em virtude de

aprovação no concurso, ele foi nomeado. A expressão tem sentido
positivo, não devendo ser usada quando se tratar de fato desagradável ou
prejudicial: Em razão do falecimento do ocupante, o cargo ficou vago
(e não Em virtude do falecimento).

- enquanto
Equivale a “ao passo que, à medida que”: A paisagem

modificava-se enquanto o trem passava. A expressão enquanto que
constitui erro.

- faz jus
Significa “tem direito a”: O servidor faz jus à incorporação da

gratificação. Quando se trata de obrigação e não de direito, não deve
ser usada: O servidor deve repor a quantia que lhe foi paga a maior (e
não O servidor faz jus à reposição da quantia).

MANUALDE.PMD 23/10/2003, 18:38181



182

- onde
Significa “lugar em que”: A cidade onde nasceu; A escola onde

estuda. Só deve ser usado com esta acepção,  sendo correto utilizar nas
demais as locuções no qual, na qual, nos quais, nas quais, em que: A
lei em que foi estabelecida a pena (e não A lei onde foi estabelecida a
pena); A reunião na qual foi tomada a decisão (e não A reunião onde
foi tomada a decisão).

- opor veto: O Governador opôs veto ao projeto aprovado
pela Assembléia.

- pertinente
Significa “concernente, relativo, referente, importante, relevante”:

A questão levantada não é pertinente à matéria; O relatório
é pertinente à obra em andamento; Suas observações são pertinentes;
Disse coisas pertinentes sobre o assunto. Sendo, como pertinência, nome
derivado do latim “pertinere”, e não havendo verbo equivalente na língua
portuguesa, é errado dizer: A afirmação não pertine. Deve-se escrever:
A afirmação não é pertinente(da mesma forma com impertinente).

Na boa redação, procura-se evitar a repetição de termos, uma
vez que a língua portuguesa é bastante rica, oferecendo grande variedade
de sinônimos, que, se não chegam a embelezar a linguagem, ao menos
tiram um pouco da aridez do texto oficial, tornando-o menos monótono.
Algumas expressões de uso corrente têm equivalentes em grande
quantidade, embora pouco utilizados por falta de conhecimento. Consulte-
se sempre o dicionário.

Capítulo 4. USO DE EXPRESSÕES
ESTRANGEIRAS

“A Língua Portuguesa é o idioma oficial da República Federativa
do Brasil.” (Constituição da República, artigo 13.)

Conseqüentemente, a redação oficial do país é feita nesse idioma,
cuja grafia é regulamentada por lei, e a exigência de correção nos textos
faz-se acompanhar de restrições ao uso de expressões estrangeiras.
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Mas é evidente que a língua, não sendo atemporal, é histórica -
isto é, modifica-se com as transformações sociais - e por isto, se diz que
é ”viva”. Além disso, é resultante de fusões de outras línguas e da
incorporação de termos criados ou importados de outros idiomas. Assim,
temos palavras e expressões de origem estrangeira que já se
aportuguesaram, outras que são recentes e ainda mantêm sua forma original
e ainda outras, em geral termos relativos a novas tecnologias, que vêm
sendo usadas sob a alegação de não haver palavra em português que as
traduza convenientemente. Na maior parte das vezes, porém,
é perfeitamente possível redigir sem fazer uso de estrangeirismos ou dos
impropriamente denominados “ neologismos”.

Ressalvem-se as expressões e termos do latim que podem ser
empregados, especialmente nos textos de matéria jurídica, em razão de
sua extrema precisão e, até, da tradição que mantém seu uso. De qualquer
forma, mesmo que se opte pelo seu emprego, o bom senso deve prevalecer,
para que não se chegue a um texto, ao invés de preciso, prejudicial à
compreensão.

Item 80. Palavras e expressões estrangeiras ou
aportuguesadas, consagradas pelo uso

Francês:

abajur - luminária
avant-garde - novo, moderno, vanguarda
bagagem - o que se leva nas viagens, cabedal de conhecimento
baguete - tipo de pão
bandagem - faixa, curativo
batom - pintura para os lábios
bidê - peça sanitária
boate - casa noturna
bólido - algo muito veloz, projétil
bombom - tipo de doce
bufê - móvel de sala de jantar, local alugado para festas,
mostruário de pratos vendidos por auto-atendimento
buquê - maço de flores
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bureau - comissão, equipe, escritório
borderô - listagem
cabotagem - navegação costeira
cachepô - porta-vaso decorado
capô - cobertura do motor de veículo automotivo
cardã - eixo transmissor de força
carrossel - brinquedo de parque de diversões
carruagem - espécie de carro puxado por cavalos
champanhe - bebida
champignon - cogumelo
chantilly - creme de leite batido
chemisier - vestido acamisado
chilique - tipo de reação emocional, histeria
chique - refinado
colete - peça do terno
composê - composição estética
coqueluche - grito da moda, doença infantil
croissant - tipo de pão
croquete - bolinho, em geral, de carne
dèjà-vu - antigo, ultrapassado
demodê - fora de moda
echarpe - cachecol
ensemble - conjunto
estalagem - pousada
evasê - tipo de saia
fezandê - estado de decomposição de carnes
filé - fatia de carne
frisson - agitação
garagem - local em que se estacionam veículos (trens, caminhões,

automóveis etc.)
garção - atendente de mesa de bar ou restaurante
glacê - cobertura de açúcar
glamour - graça
guichê - postigo de atendimento ao público
holofote - luz direcional
jeton - gratificação por trabalho em comissão ou participação em

reunião ou assembléia
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licor - bebida adocicada
lustre - luminária
maionese - molho à base de ovos
mantô - casaco feminino
maquilagem/maquiagem - pintura facial
menu - cardápio
la même chose - a mesma coisa
mise-en-scène - encenação
mise-en-plis - penteado, jeito no cabelo
miragem - ilusão de ótica, alucinação
omelete - prato à base de ovos
patê - pasta à base de queijos, carnes etc.
pavê - tipo de doce
penhoar - peça de roupa feminina
purê - pirão
robe - peça de roupa masculina
rouge - pintura facial
sabotagem - ato de destruir ou causar dano com o fito de impedir

algo
sachê - saquinho com produtos aromáticos com que se

perfumam armários e gavetas
suflê - espécie de torta
sutiã - peça íntima feminina
tablier - habitáculo
tailleur - traje feminino
trufa - tipo de fungo, tipo de doce
turnê - ciclo de apresentações
vitrô - janela basculante

Inglês:

appointment - compromisso, agenda
award - prêmio, premiação
basquetebol, basquete - cestobol, modalidade esportiva
bazuca - arma de guerra
background - conhecimento, experiência
backup - registro ou cópia de segurança (informática)
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bife - fatia de carne
blecaute - escuridão
blefe - mentira, engodo, dissimulação
box - caixa, caixa de vidro que envolve o espaço de banho, espaço

de banho
breque - freio
cachemir - lã tramada de modo específico, malha dela resultante
carpete - forração para piso
checar - conferir, verificar
clean - limpo, simples, harmonioso
clipe - arame moldado para prender papéis
cockpit - habitáculo
disruptivo - destrutivo, demolidor
fashion - moda, modismo, hábito
feedback - realimentação
flerte - namorico, paquera
futebol - modalidade esportiva
handicap - rendimento, padrão de desempenho, qualidade intrínseca
happening - evento, acontecimento
hardware - equipamento
know-how - técnica
insight - inspiração, idéia
locaute - greve de patrões, interrupção de atividade
marketing - mercadologia
mídia (media) - veículo de comunicação; os meios de Comunicação
nocaute - fora de combate
on line - direto, pelo telefone
open market - mercado aberto, aplicação financeira
outsider - marginal
overdressed - excessivamente vestido, enfeitado
overdose - dose excessiva, excesso
overall - o melhor de todos, o principal
overnight - que vara a noite, tipo de aplicação financeira
performance - desempenho
point - lugar
plugue - espécie de pino para conexão elétrica, tomada
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pufe - peça de mobiliário
radar - equipamento civil ou militar de detecção
release - nota institucional à imprensa (jornalismo)
revólver - arma de fogo
rifle - arma de fogo
rosbife - carne assada
show - espetáculo, apresentação
sinuca - modalidade de jogo
standard - padrão
target - tarefa
tíquete - bilhete, ingresso, passagem
turfe - corrida de cavalos
uísque - tipo de bebida destilada
underground - metrô; marginal, não convencional
vôlei, voleibol - volibol, modalidade esportiva
W.C. - banheiro, lavabo, privada
warm up - aquecimento, preparação
ware - coisas, conjunto de coisas, sistema, conjunto de sistemas,

armário, local para armazenamento de coisas
wireless - sem fio

Alemão:
chucrute - prato à base de repolho
estrudel - doce de massa folhada com creme de maçã

Italiano:

camarote - local de audiência em estádio, teatro, cinema, em geral,
fechado

canelone - massa da culinária nacional, importada para o Brasil
carroça - carro de tração animal
carroceiro - o que conduz a carroça
carroceria - lataria de veículo
espaguete - massa da culinária nacional, importada para o Brasil
inhoque - idem
taça - em italiano, com zz, xícara; em português, com ç, tipo de copo

próprio para apreciação de vinho, licor, champanhe etc.
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tchau - interjeição traduzida do italiano ciao; na origem significa
“olá” e, na  passagem  para  o português, passou a significar
“adeus”.

terrina - vasilha
vendetta - vingança

Observação:

1- Todos as denominações técnicas de movimentos e tempos
musicais são italianas: allegro, suelto, andante etc.

2- A presente listagem é meramente indicativa. Trabalho mais
completo poderá ser consultado no Novo Manual de Português, de Celso
Luft. (v. Bibliografia)

Item 81. Algumas palavras e expressões latinas
e seus significados

a posteriori - depois, posteriormente
a priori - antes, antecipadamente, em primeiro lugar,

preliminarmente
ab initio, ab ovo - desde o início
ad calendas graecas - nunca
ad cautelam - por precaução, por cautela
ad hoc - para isso, para esse efeito
ad interim - provisoriamente
ad judicia - para fins judiciais
ad nutum - conforme a vontade
ad referendum - para ser referido e decidido
apud acta - nos autos, no processo
apud - em, mencionado, encontrado em
bis in idem - repetir o mesmo
bona fide - de boa fé
caput - em cima, a cabeça (usa-se para o principal, onde está

encerrada a idéia central, sendo o restante conseqüente
ou acessório)

conditio sine qua non - condição indispensável
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data occasione - apresentando-se a ocasião
data venia - com a devida permissão
de auditu - por ouvir dizer
de cujus - de que (quem) se trata
deficit  - prejuízo, falta
de plano - sem formalidades, sem dificuldades
dura lex sed lex - a lei é dura mas é lei
errando discitur - errando se aprende
errata - falha, falta, erro
et reliqua - e o restante
ex abrupto - de repente, subitamente
ex aequo - com igualdade
ex lege - da lei, conforme a lei
ex nunc - de agora em diante
ex officio - de ofício, oficialmente
ex potestate legis - pelo poder da lei
ex professo - com conhecimento
ex tunc - desde então
ex vano - inutilmente
ex vi - por força
ex vi legis - por força de lei
exempli gratia - por exemplo
exceptio firmat regulam - a exceção faz a regra
expressis verbis - categoricamente
fac simile - cópia, reprodução fiel
fac totum - faz-tudo
factum et transactum - feito e acabado
hic et ubique - aqui e em toda parte
hic et nunc - aqui e agora
homo sui juris - homem no pleno gozo de seus direitos
honoris causa - a título de honra
ibidem - no mesmo lugar
idem - a mesma coisa
in albis - em branco, sem nada
in extenso - por extenso
in fine - no fim
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in globo - na totalidade
in hanc diem - até hoje, até o presente
in hoc tempore - neste momento
in illo tempore - naquela ocasião
in tempore opportuno - no momento oportuno
in transitu - de passagem
ipsis litteris - literalmente
ipsis verbis - pelas mesmas palavras, exatamente
ipso facto - por isso mesmo, por esse fato
jure et de facto - por direito e de fato
jus certum - direito certo
lato sensu - no sentido geral
mens legis - a intenção da lei
more solito - de acordo com o costume
motu proprio - de própria iniciativa
mutatis mutandi - fazendo-se as necessárias modificações
nec plus ultra - não mais além, sem ultrapassar
nunc aut nunquam - agora ou nunca
nunc et semper - agora e sempre
omnium consensu - com o consentimento de todos
onus probandi - obrigação de provar
pari passu - simultaneamente
persona alieni juris - pessoa incapaz
persona sui juris - pessoa capaz
pleno juris - de pleno direito
post mortem - após a morte
pro labore - pelo trabalho
pro rata - em proporção
quod capita, tot sensus - quantas cabeças, tantas sentenças
res - coisa
res judicata - coisa julgada
res privata - coisa privada
sine diae - sem dia determinado
sine qua non - sem o que não, indispensável
sponte propria, sponte sua - de própria vontade
statu quo - sem alteração, no mesmo estado
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sic - assim (mesmo)
sub judice - em julgamento
sui generis - incomum, especial
stricto sensu - em sentido restrito
tabula rasa - limpar tudo
tollitur quaestio - terminou a questão
transeat - admita-se
ultima ratio - última razão
usque - até
usque ad finen - até o fim
ut fama est - como se sabe
ut supra - conforme acima
verba legis - a letra da lei
verbi gratia - por exemplo
vide - veja
voluntas legis - a vontade da lei

Item 82. Como empregar as expressões estrangeiras

1 - as expressões ou palavras de outra língua devem sempre ser
grafadas entre aspas ou em destaque: Esta assessoria entende, “data
venia”, não deva ser deferido o pedido; Esta assessoria entende, data
venia, não deva ser deferido o pedido.

2 - as palavras latinas não têm acento, e as expressões não são
divididas com hífen: A licença foi requerida “ex officio” (e não “ex-
offício”); Esta é a condição “sine qua non” ( e não “sine-qua-non”).

3 - as palavras inglesas não têm acentos e algumas expressões
são palavras compostas separadas com hífen ou compostas por
aglutinação, sendo recomendável consultar o dicionário para esclarecer a
grafia: O novo “software” é muito eficiente (e não “sóftware”);
Infelizmente, não temos o “know-how” para fabricar este produto (e
não “know how”); É um bom profissional porque tem “background”
(e não “back ground”).

4 - muitas das palavras francesas são acentuadas e se deve ter
cuidado com o correto emprego desses acentos, sendo recomendável
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consultar o dicionário para não cometer um barbarismo duplo; deve-se
ainda cuidar das palavras compostas hifenizadas: O quadro deve ser
montado com “passe-par-tout” branco (e não “pas-patu”); Muda-se
tudo para acabar “en la même chose” (e não “em la méme chose”).
Tudo não passou de “mise-en-scène” (e não “misencene”).

5 - o uso de palavras e expressões estrangeiras não
é recomendável, salvo quando não houver palavras em português que as
traduzam, ou se seu sentido for apropriado ao  contexto, como é o caso
de muitas das expressões em latim.

6 - as citações em língua estrangeira não são recomendáveis mas,
se ocorrerem, devem sempre ser seguidas da tradução.
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4ª parte

PROCEDIMENTOS
ADMINISTRATIVOS

PADRONIZADOS
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Os procedimentos administrativos da Assembléia Legislativa são
regulamentados por dispositivos das Resoluções nºs 776/96 e 883/97,
principalmente pelos Atos nºs 26/96 e 01/97 e,  em matérias específicas,
por diversos Atos, Decisões, Portarias, Instruções e Despachos exarados
em expedientes e processos de assuntos variados, ao longo dos anos.
Muitas das práticas já ficaram consagradas pela sua eficácia; outras, à
medida que sua inadequação foi constatada, foram modificadas. A
uniformização das práticas administrativas e suas descrições fazem parte
do Manual da Qualidade.

Entretanto, é conveniente abordar algumas padronizações que
envolvem a produção de documentos, de que passamos a tratar.
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Capítulo 1. INICIANDO
PROCEDIMENTOS

Item 83. Solicitando providências à administração

 A Administração age por iniciativa própria, a partir de sua maior
instância (a Mesa Diretora) ou de seus órgãos subordinados (as Secretarias
Gerais, Departamentos, Divisões e Serviços), ao ser constatada a
necessidade de se iniciar um procedimento indispensável ao funcionamento
da Assembléia, seja para sua atividade fim - o processo legislativo, ou sua
atividade meio - o funcionamento da Casa. A Administração deve, ainda,
de acordo com a lei e os regulamentos vigentes, atender às solicitações
dos Deputados, dos servidores e de terceiros. São procedimentos como
pedidos de nomeação, solicitação de compras ou de serviços etc., que
podem resultar em atos administrativos.

Há, portanto,  procedimentos padrão, consagrados pelo uso e
pela sua eficiência, para os quais haverá modelos disponíveis na Cartilha,
em fase de preparação.

Item 84. Fornecendo informações

Instruir expedientes e processos está entre as tarefas mais comuns
da Administração. Além dos cuidados com a redação, assunto deste
Manual, é importante destacar algumas práticas essenciais à elaboração
da instrução:

1. A instrução padrão (aquela dada em resposta a despachos em
que não se especifica o que instruir, em geral indicada em um carimbo),
deve ser sucinta, mas conter todos os dados essenciais ao processo ou
expediente. Para isso, é necessário, ao menos, fazer uma rápida leitura do
expediente ou do processo, a fim de tomar conhecimento de seus termos.
Ler a última página e passar à instrução é prática comum, mas condenável,
pois gera informações insuficientes ou excessivas e, não raro, o retorno
do processo para complementar ou especificar o que foi dito. Isto implica
morosidade na tramitação com conseqüente prejuízo à administração.
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2. Quando se atende a pedidos de informação específicos, deve-
se cuidar em responder tudo quanto foi solicitado, com o detalhamento
que isso requer. Em alguns casos, tratando-se de diversas informações,
requeridas por tópicos, deve-se responder na mesma forma, a fim de
organizar a instrução e nada omitir.

3. Não devem ser fornecidas informações sobre vencimentos de
servidores, a não ser em processos regulares, à autoridade competente
(os superiores hierárquicos) ou por determinação judicial.

4. Deve-se ter extrema atenção com prazos: a maior parte deles
é fixada em lei, e seu descumprimento implica responsabilidade.

5. É preferível evitar fornecer instruções no verso da folha anterior.
Deve-se sempre anexar nova folha ao processo, devidamente numerada
e rubricada. O servidor que instruiu deve se identificar no rodapé apondo
suas iniciais, ou, se for o caso, assinando a cota no fim, sobre o nome e o
cargo por extenso.

Capítulo 2.REQUERENDO À
ADMINISTRAÇÃO

Item 85. Requerendo direitos ou informações
de seu interesse

Todos podem requerer algo que julgam de direito, bastando para
isso redigir um requerimento e protocolá-lo. Caberá à Administração
decidir.

De toda decisão tomada pela autoridade num pedido, cabe
recurso à autoridade imediatamente superior, sucessivamente, até chegar
à Mesa. Não se deve pular etapas, entretanto. Antes de recorrer, é preciso
requerer reconsideração da decisão à autoridade que indeferiu o pedido.
Se a decisão for mantida, pode-se recorrer. Para um recurso  ser apreciado,
é necessária a exposição de fatos novos que justifiquem o pedido, sem o
que não há lógica em pretender que a autoridade reforme a decisão com
base no mesmo argumento que a levou ao indeferimento.
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As instâncias de recurso estão disciplinadas pelo Estatuto dos
Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo, Lei nº 10.261/68,
pelo Ato nº 01/97, da Mesa, e pela IX Consolidação do Regimento Interno.
Na Assembléia Legislativa, os níveis de autoridade  para esse fim são
poucos: primeiro o Diretor do Departamento de Recursos Humanos,
depois o Secretário Geral de Administração, o 1º Secretário e a Mesa
Diretora.

Item 86. Redigindo um requerimento

Para a elaboração de um requerimento devem-se observar as
seguintes normas:

1. O cabeçalho do requerimento é seu destinatário, devendo ser
observadas regras de tratamento:

Senhor Diretor do Departamento de Recursos Humanos

Senhor Secretário Geral de Administração

Excelentíssimos Senhores Membros da Egrégia Mesa da
Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo

2. O requerente deve começar por se identificar e qualificar:

José da Silva, RG 1.111.111, Agente Legislativo de Serviços
Técnicos e Administrativos, matrícula 2.222, lotado no Departamento
de Finanças,...

3. Deve, a seguir, requerer a providência, expondo, antes ou no
final, o motivo do requerimento:

... vem respeitosamente requerer seja cancelado o desconto
em favor da Associação Beneficente Alzira, por não mais ter interesse
em contribuir com aquele instituição.

ou

... não tendo mais interesse em contribuir com a Associação
Beneficente Alzira, vem respeitosamente requerer seja cancelado o
desconto correspondente em seu pagamento.
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4. Por fim, o requerente pede deferimento, data e assina:

Nestes Termos,
Pede Deferimento.

São Paulo, 23 de setembro de 1996

Observação:

As maiúsculas do fecho devem-se à consagração da forma.
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Item 87. Quadro de Numerais e Algarismos
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LAGOV B H R S

ba X

da X

etna X X X

itna X X X

iuqra X X X

otua X X X X

nucric X X

)a(moc X X

artnoc X X X X

ertne X

artxe X X X X

repih X X

arfni X X X X

retni X X

artni X X X X

lam X X

oen X X X X

bo X

nap X X

otorp X X X X

oduesp X X X X

imes X X X X

bos X

erbos X X X

bus X X X

repus X X

arpus X X X X

snart X

Item 88. Tabela prática de hifenização

Os prefixos abaixo exigem hífen nos casos assinalados.
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Subitem 88.1. Outros casos

Prefixos que não comportam hífen:

acro hexa neuro rino
aero (o) (ae) hidr (o) novi sacro
alvi hip (o) oct (o) sesqui
anfi homo oni socio
apico idio orto subter
auri ido oto sulf (o)
auro in para tele
bi (s) intro penta termo
bio iso per ter
cata justa peri tetra
cerebr (o) lábio pluri trans
cervico linguo poli traque (o)
cis macro pos (átono) tras
de (s) maxi pre (átono) tres
di (s) médio pro (átono) tri
ego mega preter turb (o)
ele (c) tro meso psic (o) uni
endo meta quadri uretr (o)
filo micr (o) quarti vas (o)
fisio mini quilo vesic (o)
gastr (o) mono quinq xanto
ge (o) moto radi (o) xilo
hemi multi re zinco
hepta nefro retro zôo
hetero

Situações especiais:

aquém - sempre leva hífen
além - sempre leva hífen, exceto em Alentejo
bem - se o 2º elemento tem autonomia e a pronúncia o exige, leva hífen
ex - se o 2º elemento indica estado, profissão, cargo ocupado, leva hífen
sem - com sentido de ausência, leva hífen
sota, soto - sempre leva hífen, exceto em sotapor
vice, vizo - sempre leva hífen
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Item 89. Modelo de Parecer

PARECER Nº 26-1/98

PROCESSO RGE Nº 6974/97

INTERESSADO: Gabinete da Presidência

Assunto:Dispensa de licitação. Possibilidade, com fundamento no artigo 24,
inciso XIII da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, desde que preenchidos
os requisitos legais.

Senhor Procurador Chefe

1.1. Encaminha o Senhor Secretário Geral de Administração os
presentes autos a esta Procuradoria, a fim de que seja proferido “parecer
sobre a possibilidade jurídica da contratação da Fundação Escola de
Sociologia e Política de São Paulo, para ministrar curso de Pós-Graduação
‘Lato Sensu’ aos funcionários da Casa, com fulcro no artigo 24, VIII da Lei
8.666/93 e suas alterações posteriores, nos termos do parágrafo único do
artigo 38 do mesmo diploma legal” (fl.42).

1.2. Na Proposta encaminhada pela FESPSP em 10/10/97 (fls. 01/
07), foram discriminados os seguintes itens: objetivo da proposta, estrutura
do curso, cronograma de atividades, custo e cronograma de desembolso.

1.2.1. Conforme se depreende do cronograma anexado a fls. 06, o
início do curso estaria previsto para novembro de 1997 e o valor integral dos
trabalhos foi orçado em R$ 367.600,00.

1.3. Em manifestação datada de 07/11/97, a Sra. Diretora de Serviço
do Departamento de Recursos Humanos relacionou algumas questões que
haviam deixado de ser levadas em consideração, tais como: o número de
vagas disponíveis, definição de quais servidores estariam aptos à inscrição,
bem como consulta a outras instituições (fl. 16).

1.4. Foi, então, devidamente realizada pesquisa, conforme informação
prestada em 15/01/98, anexando-se propostas, catálogos e anúncios de cursos
de pós-graduação e especialização” (fls. 22/39), obtidos no mercado junto
às seguintes entidades: FESPSP, FUNDAP, FGV/CEAG, FGV/PEC e
TREVISAN, obtendo-se a média de R$ 24,23 hora/aula (fl.40).

1.4.1. O Serviço de Compras informou, outrossim, que “a proposta da
FUNDAÇÃO ESCOLA DE SOCIOLOGIA E POLÍTICA DE SÃO PAULO, peça
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inaugural destes autos, apresenta o custo de R$22,97 (Vinte e dois reais e
noventa e sete centavos) para a hora/aula, perfazendo o total de R$367.600,00
(Trezentos e sessenta e sete mil e seiscentos reais), considerando-se
quantidade prevista de 400 (quatrocentas) horas/aula (fl. 04), para uma turma
de 40 (quarenta) alunos, conforme informação de fls.22/22-A.”

1.5. Os recursos necessários à realização da despesa encontram-se
reservados a fls. 41.

1.6. Foram anexados, ainda, os seguintes documentos:

a) correspondência da FESPSP, datada de 21/10/97,   prestando
esclarecimentos (fl. 43);

b) Atestado de Qualificação emitido pelo SEBRAE/SP  (fl. 44);

c) cópia da Ata da Vigésima Quarta  Sessão  Extraordinária  do
do Conselho Superior da FESPSP (fls.45/46);

d) cópia autenticada do Estatuto da FESPSP (fls.47/53).

2. Esse é o relatório. Passamos a opinar.

2.1. Primeiramente, cumpre salientar a necessidade de confirmar-se
a Proposta a fls. 01/07, uma vez que a mesma foi elaborada em outubro/97,
ou seja, quatro meses atrás.

2.1.1. Cumpre, outrossim, observar que não foi trazido aos autos o
Programa do Curso, nem tampouco declinado o local em que o mesmo seria
ministrado.

2.1.1.1. Tais elementos, entretanto, afiguram-se-nos de enorme
relevância, por dependerem de aprovação prévia da ALESP e por serem
indispensáveis à contratação, motivo pelo qual propomos sejam tomadas as
providências necessárias, anexando-se aos autos, desse modo, as
informações referidas nos itens 2.1 e 2.1.1. supra.

2.2. Quanto aos aspectos legais, trata-se, à toda evidência, de
contratação direta da FUNDAÇÃO ESCOLA DE SOCIOLOGIA E POLÍTICA
DE SÃO PAULO - FESPSP, sem realização de licitação, portanto.

2.3. Imprescindível afigura-se, primeiramente, perquirir se a Lei nº 8.666/
93, e alterações posteriores, possibilita tal contratação.
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2.3.1. O artigo 24, ao arrolar as hipóteses em que podem ocorrer
dispensa de licitação, em seu inciso XIII, assim dispõe:

“Art. 24.- É dispensável a licitação:
       ........................................................................................

“XIII - na    contratação   de  instituição  brasileira incumbida
regimentalmente  ou  estatutariamente da  pesquisa,   do
ensino ou do desenvolvimento  institucional, ...  desde que a
contratada detenha inquestionável reputação ético-profissional
e não tenha  fins lucrativos;”

2.3.1.1. Tenha-se ainda presente que o dispositivo acima transcrito
decorre do disposto no artigo 218 da Constituição Federal, que incumbe o
Estado de promover e incentivar o desenvolvimento científico, a pesquisa e a
capacitação tecnológicas.

2.3.2. Sob esse prisma, os requisitos necessários à efetivação do
presente contrato podem ser arrolados como sendo:

a- tratar-se de instituição brasileira;

b- dedicada à pesquisa, ao ensino ou ao desenvolvimento institucional;

c- que a futura contratada tenha inquestionável reputação ético-
profissional;

d- que não tenha fins lucrativos.

2.3.2.1. Analisando o Estatuto de referida Fundação, trazido a fls. 47/
53, verifica-se que tal entidade é pessoa jurídica de direito privado, tendo por
objeto o seguinte:

“Art. 2º - A Fundação tem como finalidades: -a)- estimular o estudo
das ciências sociais e afins; -b)- pesquisar as condições de existência e os
problemas vitais da sociedade; -c)- concorrer pelo  ensino,   e   outros   meios,
para  a  formação  de  pessoal capacitado a colaborar eficazmente na
administração  pública  e particular, e no progresso social do país.” (fl. 48)

2.3.2.2. Em seu artigo 1º, parágrafo primeiro, aduz, outrossim, que a
FESPSP “não tem objetivos econômicos e não distribui lucros, bonificações
ou vantagens aos diretores, mantenedores ou associados, e os saldos que
se verifiquem em seus balanços serão aplicados no país, quer no aumento
do patrimônio da Fundação, quer na constituição de fundos ou outras formas
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de aplicação que visem assegurar a sua continuidade.” (fls. 47 verso/48)
2.3.3. Configura-se, pois, a Fundação como instituição brasileira de

natureza civil e, conforme declarou-se  fls. 43, sem fins lucrativos, voltada
para o ensino e a pesquisa das ciências sociais e afins, não tendo, ainda,
objetivos econômicos.

2.4. DIÓGENES GASPARINI, em parecer publicado no Boletim de
Licitação e Contratos, Setembro/97, versando sobre o tema em pauta,
esclarece que:

“7. O  inc.  XIII  do  art.  24  da  Lei  Federal  das
Licitações e Contratos, que ora se comenta, só
permite a contratação direta dessas instituições
se detentoras de  inquestionável  reputação ético-
profissional.   Exige-se,  assim,   que  a   instituição
a  ser contratada  goze  de  bom  conceito  junto  à
sociedade em que atua.  Não  impõe,  essa  lei,
que seja renomada, famosa. Basta ser
considerada  e  respeitada  pelas  sua  congêneres
como de comportamento socioinstitucional
irrepreensível.”

(g.n.) (pág. 428)

2.4.1. Ou seja: para que possa ser aquilatado o desempenho de suas
finalidades institucionais, parece-nos adequado e pertinente que a futura
contratada traga à colação pelo menos 02 (dois) atestados de entidades
para as quais tenha elaborado estudos similares aos que ora se pretende
contratar.

2.4.2. Quanto a este aspecto, mencione-se que a FESPSP encaminhou
apenas uma cópia simples de Atestado de Qualificação expedido pelo
SEBRAE/SP, sem a necessária discriminação do objeto contratual.

2.4.3. Cumpre, ainda, ressaltar que, no parecer citado no item 2.4., o
ilustre mestre, mais adiante, fazendo remissão à lição de J.C. Mariense
Escobar, salienta, exemplificativamente, quais os fatos que seriam capazes
de afetar a reputação ético-profissional de qualquer instituição, a saber, a
sonegação de impostos e contribuições fiscais e o contumaz descumprimento
da legislação obreira, entre outros.

2.5. Quanto aos tributos federais, estaduais e municipais, o Sr. Diretor
Geral da FESPSP esclareceu a fls. 43 que, tendo em vista o fato de a entidade
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gozar de imunidade tributária (CF, artigo 150, inciso VI, c), encontrando-se
liberada do recolhimento de “todo e qualquer imposto”, não procederia a
apresentação de certidões expedidas pelas fazendas federal, estadual e
municipal.

2.5.1. No que respeita à prova de regularidade relativa à Seguridade
Social - INSS, e ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), há que
se ressaltar que a FESPSP deixou de apresentar as Certidões
comprobatórios de situação regular no cumprimento dos encargos sociais
instituídos por lei.

 2.6. Resta, por fim, aduzir que, com a elaboração de quadro
comparativo de preços ofertados também por outras instituições,
comprovando-se, desse modo, que o preço apresentado pela FESPSP
é compatível com outros praticados no mercado, atendeu-se aos ditames
preconizados no artigo 26, parágrafo único, inciso III, da Lei nº 8.666/93, e
alterações posteriores.

3. Assim sendo, e desde que apresentada a documentação
mencionada nos itens 2.1.,2.1.1., 2.4.1. e 2.5.1., e entendendo-se estarem
preenchidos todos os requisitos elencados no inciso XIII, do artigo 24, do
mesmo diploma legal, parece-nos possível a contratação direta da Fundação
Escola de Sociologia e Política de São Paulo.

Esse é o parecer, s.m.j.

Procuradoria, 16 de fevereiro de 1998.
Procuradora da ALESP

De acordo. Encaminhe-se à Secretaria Geral de Administração.
Procuradoria , 16 de fevereiro de 1998.

Maurílio Maldonado
Procurador Chefe
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Item 90. Modelo de Edital

Modelo n.º 1:

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO RGE Nº ___________

CONVITE Nº      /97

A Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo - ALESP, por sua
Comissão Permanente de Licitação, faz saber, a quem interessar possa,
que se acha aberto o CONVITE nº................de 1997 (Processo RGE nº
........................) do TIPO MENOR PREÇO, regido pela Lei Federal nº 8.666/
93, com as alterações introduzidas pela Lei Federal nº 8.883/94 e demais
modificações posteriores, pela Lei Estadual nº 6.544/89, com as alterações
posteriores, no que não conflitar com a lei federal, por força do Ato nº 33/95
da Egrégia Mesa da ALESP, e pelo Ato nº 31/93, da Mesa (Anexo I), o qual
tem por objeto a .........................................................................................
conforme especificações constantes do Memorial Descritivo (Anexo II), da
Proposta Comercial (Anexo III) e da Minuta de Contrato (Anexo IV), que
integram o presente CONVITE.

1. LOCAL, DATA E HORÁRIO

1.1. -  A abertura do presente CONVITE será procedida pela
Comissão Permanente de Licitação, em reunião pública, conforme indicado
a seguir:

1.1.1. - LOCAL: Palácio 9 de Julho, localizado na Av. Pedro
Álvares Cabral, nº 201, Ibirapuera, na cidade de São Paulo, SP, CEP 04097-
900, 2º andar - sala nº 2179, fone nº (011) 886.6521 e  “fac simile” nº (011)
886.6872.

1.1.2. - DATA:

1.1.3. - HORÁRIO:
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2. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

2.1. - As PROPOSTAS deverão ser apresentadas em envelope
fechado, indevassável, contendo em sua parte externa, além da identificação
da empresa, os seguintes dizeres:

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONVITE Nº           DE 1997
PROCESSO RGE nº _____________
DATA:
HORÁRIO:

2.1.2. - No local, dia e horário indicados nos subitens
1.1.1., 1.1.2 e 1.1.3, o Presidente da Comissão Permanente de Licitação
convidará os representantes, devidamente credenciados, a participarem da
reunião.

2.1.3. - Após o Presidente da Comissão Permanente
de Licitação declarar encerrado o prazo para recebimento da documentação
e das propostas comerciais, nenhum outro documento será recebido, nem
serão permitidos quaisquer adendos, acréscimos, substituições ou
esclarecimentos  à documentação apresentada, exceto a promoção de
diligência, a critério da Comissão Permanente de Licitação, destinada a
esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do § 3º do
Artigo 43 da Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações introduzidas pela Lei
Federal nº 8.883/94 e demais alterações posteriores, registrando-se as
ocorrências em ata.

3. DA PROPOSTA

3.1. - A PROPOSTA deverá ser acompanhada dos
documentos abaixo indicados, devendo cada página ter seu respectivo número
seguido do número total de folhas que compõem a proposta (por exemplo:
02/17), e ser rubricada em todas as suas folhas pelo representante legal da
licitante ou por seu procurador, devendo ser entregue em 1 (uma) via, legível,
datada, assinada e isenta de emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas:

3.1.1. - Cópia autenticada do Certificado de situação
regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), expedido
pela Caixa Econômica Federal, com prazo de validade em vigor na data de
abertura do envelope PROPOSTA, sendo que, se estiver vencido na época
da contratação, deverá ser atualizado.
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3.1.2. - Cópia autenticada de Certidão expedida pelo
INSS, com prazo de validade em vigor na data de abertura do envelope
PROPOSTA, que, nos termos da lei, demonstre a regularidade no cumprimento
dos encargos sociais instituídos por Lei, sendo certo que, se estiver vencida
na época da contratação, deverá ser atualizada.

3.1.3. - A licitante vencedora deverá manter, durante
todo o período de execução do contrato, certidões de que tratam os subitens
3.1.1. e 3.1.2., devidamente atualizadas.

3.1.4. -  Atestado de Vistoria fornecido pelo
.............................. da ALESP, de que a licitante tomou conhecimento de
todas as informações e características técnicas e físicas necessárias ao
cumprimento das obrigações objeto  desta  licitação, nos termos do item
5.3. deste CONVITE.

3.1.5. - A licitante deverá apresentar amostra do
produto ofertado, conforme exigido no Memorial Descritivo (Anexo II).

3.1.6. -  A Proposta Comercial na forma do que
consta do Anexo III deste CONVITE, redigida em português, datilografada ou
impressa por meio eletrônico, em uma única via, cujos valores deverão ser
orçados em estrita observância  ao disposto no  referido Anexo III.

4. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

4.1. - Se no exame preliminar dos documentos da
Proposta, a Comissão Permanente de Licitação constatar que eles não se
encontram numerados na conformidade do estabelecido no subitem 3.1. deste
CONVITE, o Presidente da Comissão Permanente de Licitação determinará
que sejam numerados pelo representante legal da licitante na presença de
seus membros e demais participantes, sendo que, na ausência do
representante, isto será feito pelo próprio Presidente da Comissão Permanente
de Licitação, na presença de todos.

4.2. - Para efeito deste CONVITE, serão
DESCLASSIFICADAS as propostas que:

4.2.1. - Imponham condições para o cumprimento
do objeto do CONVITE e/ou não atendam a quaisquer das disposições nele
contidas, inclusive as especificações e condições estabelecidas no Memorial
Descritivo (Anexo II).

4.2.2. - Tenham os preços inexeqüíveis ou
excessivos, sejam  omissas, vagas, ou apresentem irregularidades capazes
de dificultar o julgamento.
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4.2.3. - Não estiverem acompanhadas de quaisquer
dos documentos ou exigências referidas no item 3 e subitens deste CONVITE.

4.3. - Atendidas as exigências e especificações do
presente CONVITE, a Comissão Permanente de Licitação classificará as
propostas por ordem crescente de preços e adjudicará o objeto da licitação
à proponente que ofertar o menor preço.

4.3.1. - Em caso de discordância entre os preços
unitários e totais, prevalecerão os primeiros; ocorrendo discordância entre
os valores numéricos e os por extenso, prevalecerão os últimos.

4.3.2. - Na hipótese de empate entre uma ou mais
propostas, o desempate será feito nos termos do § 2º do art. 45 da Lei
Federal nº 8.666/93.

4.4. - Da decisão proferida pela Comissão
Permanente de Licitação caberá recurso, por escrito, firmado pelo
representante legal da recorrente, no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados
da data da publicação da adjudicação do objeto do certame licitatório (artigo
109, inciso I, letra “b” e parágrafos 1º e 6º, da Lei Federal nº 8.666/93).

5. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

5.1.  - O prazo para entrega dos bens e prestação
dos serviços de instalação será de 30 (trinta) dias, a partir do primeiro dia útil
subseqüente ao do recebimento da Nota de Empenho.

5.2. - O prazo de garantia dos produtos deverá
obedecer ao estabelecido no item 4 da Proposta Comercial (Anexo III), ou
aquele fornecido pelo fabricante ou decorrente de lei, desde que mais
vantajoso.

5.3. - O Atestado de Vistoria referido no subitem
............ será fornecido pelo .................................................... da ALESP,
mediante vistoria prévia na qual a interessada tomará conhecimento de todas
as informações e características técnicas e físicas necessárias ao pleno
cumprimento das obrigações objeto  desta  licitação, podendo ser realizada
de  segunda a sexta-feira, no horário das 12:00 às 18:00 horas, devendo a
interessada, para tanto, procurar o referido órgão, sala .............., no
................. andar da ALESP (Av. Pedro Álvares Cabral, nº 201), até o último
dia útil que anteceder a data prevista no subitem 1.1.2. do Convite.

5.4. - Ao término do objeto da presente licitação, os
serviços (ou produtos) serão recebidos provisoriamente através da lavratura
do Termo de  Recebimento Provisório, a partir do qual iniciará a contagem do
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prazo de  garantia de, no mínimo, 12 (doze) meses, prevalecendo, quando
maior que este prazo, a garantia dada pela licitante vencedora, pelo fabricante
ou decorrente de lei.

5.4.1. - O termo de Recebimento Provisório será
emitido pelo ........................................................................... da ALESP,
em até 03 (três) dias úteis após a verificação do pleno e fiel cumprimento a
todas as disposições do Memorial Descritivo (Anexo II);

5.5. - Após o decurso do prazo de observação, fixado
em 60 (sessenta) dias, contados a partir da lavratura do Termo de Recebimento
Provisório de que trata o item 5.5.1., verificado que persiste  a qualidade dos
produtos fornecidos e dos serviços executados pela futura contratada e sua
conformidade com as exigências deste CONVITE, especialmente as contidas
na proposta vencedora, será lavrado, pelo órgão  competente da ALESP,
Termo de Recebimento Definitivo.

5.6. - O pagamento será efetuado pela ALESP no
prazo de 15 (quinze) dias, contados da data do protocolo dos documentos
de cobrança, acompanhado do respectivo Termo de Recebimento Provisório
emitido pelo órgão competente da ALESP.

5.7. - O pagamento efetuado em atraso motivado
terá seu valor corrigido pela variação da UFIR, de acordo com o Ato nº 10/97
da Egrégia Mesa da ALESP.

5.8. - O não cumprimento, no todo ou em parte, do
que contiver a proposta vencedora sujeitará a licitante infratora às penalidades
previstas no Ato nº 31/93, da Egrégia Mesa da ALESP, independentemente
das sanções contidas na Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações
introduzidas pela Lei Federal nº 8.883/94 e demais modificações posteriores,
e na Lei Estadual nº 6.544/89, com as alterações posteriores, no que não
conflitar com a lei federal, por força do Ato nº 33/95 da Mesa.

5.9. - A presente licitação poderá ser revogada ou
anulada, nos termos do disposto no artigo 49 da Lei Federal nº 8.666/93,
com as alterações introduzidas pela Lei Federal nº 8.883/94 e demais
modificações posteriores, e na Lei Estadual nº 6.544/89, com as alterações
posteriores, no que não conflitar com a lei federal, por força do Ato nº 33/95
da Mesa.

5.10. - Quaisquer esclarecimentos a respeito do
presente CONVITE serão prestados pela Comissão Permanente de Licitação,
localizada no endereço constante do subitem 1.1.1. deste CONVITE, nos
dias úteis em que houver expediente normal na ALESP, no horário das 12:00
às 18:00 horas.

MANUALDE.PMD 23/10/2003, 18:48217



218

5.11. - As PROPOSTAS deverão ser entregues até a
data e horário fixados nos subitens 1.1.2 e 1.1.3 deste CONVITE, na Comissão
Permanente de Licitação, nos dias úteis em que houver expediente normal
na ALESP, no horário compreendido entre as 12:00 e 18:00 horas.

5.12. - A licitante vencedora, por ocasião do
recebimento da Nota de Empenho e/ou respectivo pedido, deverá apresentar
as Certidões do FGTS e CND, de que tratam os subitens 3.1.1. e 3.1.2., com
prazo de validade em vigor.

(Quando for necessário incluir o Contrato no Convite
colocar o texto abaixo)

5.13. - Após homologado o resultado do CONVITE,
a licitante vencedora será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias corridos,
a contar da data da publicação da homologação do certame no Diário Oficial
do Estado, celebrar o contrato,  oportunidade em que deverá apresentar o
comprovante emitido pelo Serviço Técnico de Tesouraria e Prestação de
Contas da ALESP, de que prestou de garantia para assegurar a execução do
contrato, de 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) do seu valor, a
qual poderá ser efetuada em uma das seguintes modalidades:

5.13.1. - Depósito caução em dinheiro junto ao
Serviço Técnico de Tesouraria e Prestação de Contas da ALESP;

5.13.2. - Títulos da Dívida Pública do Estado de São
Paulo;

5.13.3. - Carta de fiança bancária, devendo constar
a expressa renúncia da instituição bancária fiadora aos benefícios dos artigos
1.491 e 1.500 do Código Civil Brasileiro e deverá abranger todo o período de
execução do contrato, até o recebimento definitivo de seu objeto;

5.13.4. - Seguro-garantia;

5.13.5. - Em caso de aditamento contratual para fim
de alteração quantitativa do objeto pactuado, dentro dos limites fixados pela
legislação vigente, seja para acréscimo ou supressão, a CONTRATADA
recolherá garantia proporcional tão somente em relação ao valor aditado, em
caso de acréscimo, ou terá restituído o valor correspondente ao percentual
suprimido.

São Paulo,

                                            __________________
PRESIDENTE
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ANEXO I - (Ato 31/93, da Mesa)

ANEXO II

MEMORIAL DESCRITIVO

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade estabelecer as
diretrizes, características e especificações do objeto da presente licitação:
..................................................................., que deverão ser fornecidos
de acordo com o estabelecido neste Anexo II.

ANEXO III

PROPOSTA COMERCIAL
À

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Ref.: CONVITE Nº ..../97
Processo RGE nº ___________

Apresentamos nossa proposta de preços, em 1 (uma) via, para o
fornecimento ou a ..................................................................................,
conforme especificações constantes do Memorial Descritivo (Anexo II), que
integram o presente CONVITE, consistindo no seguinte:

I) o preço total para a Proposta é de R$..................................................
(.............................................................................................................

......................................................);

II) o prazo para a execução do objeto da presente licitação é de  .................

............................................, a contar do primeiro dia útil subseqüente ao
da assinatura do contrato (ou recebimento da Nota de Empenho);

III) o prazo de validade de nossa proposta é de 30 (trinta) dias corridos, a
contar da data da abertura do Convite;

IV) o prazo de garantia será de .............. (..................................................)
meses, obedecido o prazo mínimo contido no subitem .......................,
contados a partir da lavratura do Termo de Recebimento Provisório.

V) declaramos que no preço apresentado estão incluídos:

a - os valores dos materiais, matérias-primas, mão-de-obra, equipamentos e
afins fornecidos e serviços prestados, acrescidos de todos os respectivos
encargos sociais;
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b - equipamentos, prêmios de seguro, tributos, taxa de administração,
emolumentos, quaisquer despesas operacionais e outros encargos;

c - mão-de-obra, inclusive horas extras e adicionais noturnos de profissionais,
auxílio-alimentação, transportes, inclusive sob a forma de auxílio-transporte,
transporte local;

d - todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais;

e - despesas e obrigações financeiras de qualquer natureza;

f - quaisquer outras despesas, diretas ou indiretas, enfim, todos os
componentes de custo dos produtos e serviços, necessários à perfeita
satisfação do objeto deste Convite, até o recebimento definitivo, inclusive a
garantia, de acordo com  o  estabelecido  no  Memorial Descritivo (Anexo II)
do Convite.

VI) Declaramos conhecer integralmente os termos do presente CONVITE e
seus respectivos Anexos, aos quais nos sujeitamos;

VII) Dados da empresa:

CGC/MF empresa nº .............../.....-...
Inscrição Estadual nº........................... Estado...................................
Inscrição Municipal nº ......................... Município...............................
Endereço................................................................................................
.............................................................CEP........................................
Telefone .......................................... Fax .....................................
nº da conta corrente .......................... Banco....................................
Agência ...........................................
Praça ............................................... para fins de pagamento;

São Paulo, ....... de ............... de 1997

———————————————————
Carimbo do CGC e Assinatura do Representante Legal

Observações:
Esta Proposta Comercial (Anexo II) poderá ser preenchida pela

licitante e colocada no Envelope PROPOSTA, bastando que seja aposto
nesta o carimbo da licitante. Poderá, ainda, ser apresentada em papel timbrado
da empresa no formato deste Anexo II.

A licitante vencedora do certame que não possuir conta no Banespa,
deverá providenciar sua abertura após a adjudicação do objeto da presente
licitação.
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ANEXO IV

MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

Termo de Contrato que entre si celebram a
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO e ...

Aos .............. dias do mês de ...............................
do ano de mil novecentos e noventa e sete (1997), nesta cidade de São
Paulo, no Palácio 9 de Julho, situado na Av. Pedro Álvares Cabral, nº 201,
Ibirapuera, São Paulo/SP, de um lado, na qualidade de Contratante, a
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO, inscrita no CGC
sob o nº ........................................., e, de outro lado, na qualidade de
Contratada ................................, com sede na ...........................................
.............................. inscrita no CGC sob nº  .............................. com
inscrição estadual nº ................... e municipal nº ................., com contrato
social arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob nº
................, neste ato representada por ...............................................,
adjudicatária do objeto do Convite  (nº/ano), autorizada no Processo RGE nº
......................., têm entre si justo e contratado, nos termos do que
determinam a Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações introduzidas pela
Lei Federal nº 8.883/94, com as alterações posteriores, pela Lei Estadual nº
6.544/89 e demais modificações,  no que não conflitarem com a lei federal,
por força do Ato nº 33/95 da Egrégia Mesa da ALESP, e pelo Ato nº 31/93, da
Mesa da ALESP, e obedecidas as disposições contidas no Convite e seus
Anexos, aos quais se vincula o presente instrumento, o que se segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

A CONTRATADA, na qualidade de adjudicatária do
Convite nº .............. de 1997, de que trata o Processo RGE nº ..................,
obriga-se a cumprir o estabelecido neste instrumento contratual, o qual tem
por objeto a .................................................................................., tudo
em conformidade com as descrições e especificações contidas no Memorial
Descritivo, constante do Anexo II, bem como às demais disposições do
respectivo Convite e da Proposta Comercial que, para todos os efeitos, ficam
fazendo parte integrante deste instrumento contratual, e a ele estão totalmente
vinculados.
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CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES
DA CONTRATADA

São obrigações da CONTRATADA, além de outras
fixadas neste contrato, no Convite e Anexos, as seguintes:

I - Manter, durante todo o prazo de vigência deste
Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas
as condições de participação exigidas no Convite;

II - Não utilizar quaisquer informações às quais tenha
acesso em virtude deste Convite em benefício próprio ou em trabalhos de
qualquer natureza, nem divulgá-las sem autorização por escrito da
CONTRATANTE;

III - Conduzir os trabalhos de acordo com o Memorial
Descritivo (ANEXO II),  Proposta Comercial (ANEXO III) e em conformidade
com as normas técnicas aplicáveis, na estrita observância da legislação
pertinente em vigor;

IV  -  Não ceder ou transferir, total ou parcialmente,
os serviços objeto do presente Contrato;

V - Fica defesa a divulgação de quaisquer dados,
conhecimentos e resultados decorrentes da execução do objeto deste
Contrato, sem prévia e expressa autorização da CONTRATANTE.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES
DA CONTRATANTE

São obrigações da CONTRATANTE, além de outras
fixadas neste instrumento contratual e no Convite,  as seguintes:

I - Assegurar à  CONTRATADA o recebimento dos
créditos decorrentes do adimplemento de suas obrigações;

II - Fornecer todas as informações, esclarecimentos
e as condições necessárias à plena execução do objeto do presente ajuste;

III - Permitir à CONTRATADA o livre acesso às
dependências do Palácio 9 de Julho relacionadas à execução do objeto desta
avença, em horários previamente estabelecidos.

CLÁUSULA QUARTA- DA EXECUÇÃO E RECEBIMENTO
DO OBJETO

O prazo de execução do objeto do presente contrato,
constante do Memorial Descritivo (ANEXO II), será de ..................., contados
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a partir do primeiro dia útil subseqüente ao da assinatura desta avença, de
forma que se iniciará no dia ........../........../.......... e terminará no dia ........../
........../.......... .

§ 1º - Ao término dos serviços  e após a verificação
do pleno e fiel cumprimento de todas  as disposições do Memorial Descritivo
(Anexo II) do Convite, os produtos adquiridos e os serviços executados serão
objeto de termo de Recebimento Provisório, emitido pelo
....................................................................., em até 03 (três) dias úteis.

§ 2º - Em caso de defeito ou incompatibilidade dos
serviços em relação ao Memorial Descritivo e Normas Técnicas vigentes,
bem como de desconformidade dos serviços executados com objeto da
presente avença, será concedido  o prazo de 05 (cinco) dias para sua correção,
vedada a aplicação de qualquer penalidade durante esse período.

§ 3º - O prazo de que trata  o § 1º desta Cláusula
será contado a partir da efetiva correção dos vícios apontados.

§ 4º - Após o decurso do prazo de observação, fixado
em 60 (sessenta) dias, contados a partir da lavratura do Termo de Recebimento
Provisório de que trata o § 1º desta Cláusula, verificado que persiste a
qualidade dos serviços executados pela CONTRATADA e sua conformidade
com as exigências deste CONTRATO e da proposta, será lavrado, pelo
............................................,  Termo de Recebimento Definitivo.

§ 5º - A execução deste Contrato será acompanhada
e fiscalizada pelo órgão competente da ALESP ......................................,
o qual anotará em registro próprio qualquer   ocorrência havida em desacordo
com o Memorial Descritivo (Anexo II), determinando, em decorrência disso,
o que for necessário à regularização das falhas observadas.

CLÁUSULA QUINTA - DA GARANTIA

O   objeto   de que trata a Cláusula Primeira desta
avença será   garantido pela CONTRATADA pelo  prazo de ............................
(conforme item ................. da Proposta Comercial - Anexo III), contados a
partir do Termo de Recebimento Provisório referido na Cláusula Quarta, sem
nenhum ônus à CONTRATANTE, prevalecendo, quando maior que este prazo,
a garantia dada pela CONTRATADA, pelo fabricante ou a decorrente de lei.

§ 1º - Em caso de defeito ou incompatibilidade dos
materiais e serviços em relação ao Memorial Descritivo e/ou Normas Técnicas
vigentes, o prazo de garantia será contado a partir da data da efetiva correção
dos vícios apontados.
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CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES PARA
A CONTRATAÇÃO

O preço total do objeto enunciado na Cláusula
Primeira deste ajuste, nos termos da Proposta Comercial, é de R$
...................... (........................................................................................),
correndo por conta do Elemento Econômico .......................................... .
A CONTRATANTE efetuará o pagamento à   CONTRATADA, mensalmente
ou em uma única vez, em até 15 (quinze) dias, sem qualquer atualização
monetária neste período, a contar da data do protocolo dos documentos de
cobrança, das certidões do FGTS e CND atualizadas, se necessário
acompanhados do respectivo Termo de Recebimento Provisório emitido pelo
órgão competente da ALESP.

§ 1º - Em hipótese alguma haverá a liberação de
pagamento sem a devido cumprimento da obrigação (objeto do contrato).

§ 2º - Caso o pagamento não seja efetuado no prazo
previsto acima, a CONTRATANTE estará sujeita tão somente ao pagamento
de correção monetária pelo atraso, a ser calculada com base na variação da
UFIR do período, na conformidade do Ato nº 10/97 da Egrégia Mesa da ALESP.

CLÁUSULA SÉTIMA

A CONTRATADA exibe, neste ato, as certidões
negativas da Seguridade Social (CND - Certidão Negativa de Débito) e do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, obrigando-se a atualizá-las
sempre que vencerem na vigência deste Contrato, como condição para
liberação do respectivo pagamento.

CLÁUSULA OITAVA - DA CAUÇÃO

Para garantia das obrigações ora assumidas, prestou
a CONTRATADA caução em ................................................. (dinheiro,
títulos da dívida pública do Estado de São Paulo, fiança bancária, seguro
garantia), no montante de R$ ................................. (...............................
................................................), equivalente a 2,5% (dois e meio por cento)
do valor do Contrato, conforme comprovante emitido pela Serviço Técnico de
Tesouraria e Prestação de Contas da CONTRATANTE, exibido no ato de
assinatura da presente avença.

§ 1º - A garantia prestada será restituída
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integralmente à CONTRATADA, desde que plena e totalmente satisfeito o
objeto pactuado, atestado por todos os Termos de Recebimento a serem
lavrados nos termos do § 4º da Cláusula Quarta desta avença.

§ 2º - Ocorrendo prorrogação do ajuste conforme
previsto na Cláusula Décima Quinta, prestará a CONTRATADA nova garantia,
no percentual estipulado no corpo desta Cláusula e calculado somente sobre
o valor contratual estimado para o novo período aditado.

§ 3º - Em caso de aditamento, para fim de alteração
do objeto, dentro dos limites fixados pela legislação vigente, seja para
acréscimo ou supressão, a CONTRATADA recolherá garantia tão somente
em relação ao novo valor aditado, em caso de acréscimo, ou terá restituído o
valor correspondente ao percentual suprimido.

§ 4º - Aplica-se às hipóteses de prorrogação e
aditamento para acréscimo quantitativo do objeto contratual,  mencionadas
nos parágrafos 2º e 3º desta Cláusula, o contido em seu § 1º.

§  5º - Se a CONTRATADA der causa à rescisão do
CONTRATO, perderá a garantia.

CLÁUSULA NONA - DOS ENCARGOS

Os encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais, comerciais, de transportes e seguro, inclusive aqueles relativos a
impostos e taxas, são de inteira responsabilidade da CONTRATADA, bem
como despesas e obrigações financeiras de qualquer natureza, despesas
operacionais, mão-de-obra, inclusive horas extras e adicionais noturnos de
profissionais, auxílio alimentação, auxílio transporte e transporte local,  sendo
que sua inadimplência com relação a tais encargos não transfere à
CONTRATANTE o ônus pelo seu pagamento, não podendo onerar a presente
avença.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES

Pela inexecução total ou parcial do presente ajuste,
poderá a CONTRATANTE aplicar à CONTRATADA, garantida a prévia defesa,
além das sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93, com as modificações
introduzidas pela Lei Federal nº 8.883/94, na Lei Estadual nº 6.544/89, e
alterações posteriores, no que não conflitarem com a lei federal, também as
penalidades de que trata o Ato nº 31/93, da Mesa da ALESP.
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

O presente contrato poderá ser rescindido nas
hipóteses previstas na Lei Federal nº 8.666/93, com as modificações
introduzidas pela Lei Federal nº 8.883/94 e pela Lei Estadual nº 6.544/89 e
alterações posteriores, no que não conflitarem com a lei federal e alterações
posteriores, sem prejuízo das sanções previstas no Ato nº 31/93, da Mesa.

§ 1º - A prática,  pela  CONTRATADA, do disposto
nos incisos I a XII e XVII do artigo 78, da Lei Federal 8.666/93, com as
modificações introduzidas pela Lei Federal 8.883/94, poderá determinar a
rescisão contratual, por ato unilateral da CONTRATANTE, sem prejuízo das
sanções previstas na referida lei e no Ato nº 31/93, da Mesa.

§ 2º - Ocorrendo a rescisão, com fundamento nos
incisos XII a XVII do artigo 78, da Lei Federal 8666/93, com as modificações
introduzidas pela Lei Federal 8883/94, sem culpa da CONTRATADA, será
esta ressarcida dos prejuízos que comprovadamente houver sofrido.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA REPARAÇÃO DOS DANOS

A CONTRATADA é responsável direta pela execução
do objeto deste contrato e conseqüentemente responde, exclusivamente,
por danos que, por dolo ou culpa, eventualmente causar à CONTRATANTE,
aos seus servidores, à coisa ou propriedade de terceiros, em decorrência
deste contrato, correndo às suas expensas os ressarcimentos e indenizações
de vidas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

Os valores de quaisquer indenizações, bem como
das multas aplicadas pela CONTRATANTE, serão descontadas dos
pagamentos devidos à CONTRATADA, podendo para tanto ser utilizada
inclusive a garantia mencionada na Cláusula Oitava desta avença.

CLÁUSULA  DÉCIMA QUARTA - DA LEGISLAÇÃO APLICADA

A execução deste contrato será disciplinada pela
Lei Federal nº 8.666/93, com as modificações introduzidas pela Lei Federal
nº 8.883/94, com suas alterações posteriores, pela Lei Estadual nº 6.544/
89,e alterações posteriores, no que não conflitarem com a lei federal, e pelo
Ato nº 31/93, da Mesa da ALESP, sendo regulada por suas cláusulas e
preceitos de direito público, aplicando-se-lhe, supletivamente, os princípios
da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

MANUALDE.PMD 23/10/2003, 18:48226



227

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA VIGÊNCIA, ALTERAÇÃO E PROR-
ROGAÇÃO CONTRATUAL

Por força do disposto na Cláusula Quarta do presente
Contrato, o prazo de vigência deste ajuste será de __________________,
com início em ___/___/___ e término em ___/___/___, contados do primeiro
dia útil subseqüente ao da data da assinatura deste Termo, podendo ser
prorrogado ou alterado de acordo com o disposto no Artigo 57 e 65 da Lei
Federal nº 8.666/93, com as alterações posteriores, desde que do interesse
das partes, manifestado expressamente, com antecedência mínima de 30
(trinta) dias do seu término.

Parágrafo Único - Na hipótese de prorrogação do
prazo contratual, os valores do presente ajuste poderão ser reajustados,
proporcionalmente, à variação do IGP-M da Fundação Getúlio Vargas ou,
na falta dele, pelo IPC da FIPE, ou, na falta de ambos, por índice do
Governo que reflita a perda do poder aquisitivo da moeda, obedecendo-se
aos critérios e periodicidade dispostos na legislação federal disciplinadora
da matéria.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado
de São Paulo, por mais privilegiado que outro seja, para conhecer e dirimir
quaisquer questões oriundas do presente contrato.

Para firmeza e validade do que ora se estabelece,
foi lavrado este Termo, o qual foi lido e achado conforme pelas partes, ante
as testemunhas a todo o ato presentes. Eu,  ............................................
.................................., lavrei o presente Termo em 5 (cinco) vias de igual
teor e para um só efeito, que foi conferido por

_________________________
CONTRATANTE

_________________________
CONTRATADA

_________________________
TESTEMUNHAS:

MANUALDE.PMD 23/10/2003, 18:48227



228

Item 91. Modelos de Atas e Ementários

Modelo nº 1:

ATA DA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO  S O L E N E  DA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO, em 15 de
dezembro de 1997

PRESIDÊNCIA DOS SENHORES DEPUTADOS PAULO KOBAYASHI E
RENATO SIMÕES

SECRETARIA DO SENHOR DEPUTADO RENATO SIMÕES

Às 20 horas e 07 minutos, existindo número regimental, foram abertos os
trabalhos. Lida a ATA da sessão anterior, o Senhor PRESIDENTE deu-a por
aprovada. Em seguida, nominou as autoridades presentes. A PRESIDÊNCIA
informou que esta SESSÃO SOLENE fora convocada, atendendo a
Requerimento do Senhor Deputado RENATO SIMÕES, com a finaliade de
Comemorar o DIA INTERNACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS e proceder
à ENTREGA DO PRÊMIO SANTO DIA DE DIREITOS HUMANOS, conforme
a Resolução n.º 779, de 18 de dezembro de 1996. O Coral da Associação de
São João Clímaco, regido pelo maestro Norberto Sorato, cantou o Hino
Nacional. Após a audição, o Senhor PRESIDENTE PAULO KOBAYASHI
saudou Dom Paulo Evaristo Arns, pela sua luta em prol dos direitos humanos.
Ato contínuo, passou a condução dos trabalhos ao Senhor Deputado RENATO
SIMÕES. Para falar da importância dos direitos humanos, saudar Dom Paulo
e Santo Dias, assomaram à Tribuna os Senhores Deputado MILTON FLÁVIO,
JAMIL MURAD, WAGNER LINO, MARCELO GONÇALVES e ALBERTO
CALVO, em nome das bancadas do PSDB, PCdoB, PT, PTB e PSB. A
seguir, assistiu-se a um vídeo sobre o operário Santo Dias, com leitura de
texto pela atriz Etty Fraser. A PRESIDÊNCIA concedeu a palavra ao Senhor
Waldemar Rossi, Coordenador da Pastoral Operária, seguido da Senhora
Ana Dias, esposa de Santo Dias. A PRESIDÊNCIA justificou as razões da
adoção do nome “Santo Dias” para o prêmio ora instituído. Em nome do
Governador Mário Covas, o Senhor Deputado VANDERLEI MACRIS fez uso
da palavra. Em seguida, a Senhora Elisa Carvalho, representante do grupo
“Clamor por Timor” fez entrega de presente a Dom Paulo. Em continuidade,
foi projetado documentário sobre a trajetória de Dom Paulo Evaristo, com
leitura pela atriz Etty Fraser. O Rabino Henry Sobel fez saudação a Dom
Paulo Evaristo Arns, tendo, em seguida, feito a entrega do Prêmio Santo
Dias ao cardeal. O Deputado Federal Hélio Bicudo leu a íntegra do pergaminho.
O Cardeal Dom Paulo Evaristo Arns agradeceu a homenagem - tendo recordado
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a morte de Santo Dias. A PRESIDÊNCIA agradeceu às várias entidades
que participaram deste evento, sendo feita entrega de flores à Atriz Etty
Fraser. Cumprido o objetivo da solenidade, a PRESIDÊNCIA declarou en-
cerrados os trabalhos às 22 horas e 22 minutos desta segunda feira, com
cânticos do coral já referido.

Modelo n.º 2:

ATA DA CENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA DA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO, em 13 de
outubro de 1997

PRESIDÊNCIA DOS SENHORES DEPUTADOS PAULO KOBAYASHI E
HATIRO SHIMOMOTO

SECRETARIA DO SENHOR DEPUTADO HATIRO SHIMOMOTO

Às 14 horas e 33 minutos, havendo número regimental, foram abertos os
trabalhos com a presença dos Senhores Deputados Afanásio Jazadji, Alcides
do Faria, Aldo Demarchi, Arthur Alves Pinto, Beatriz Pardi, Campos Machado,
Carlos Sampaio, Cecília Passarelli, Célia Artacho, Célia Leão, Celino Cardoso,
Celso Tanauí, César Callegari, Clóvis Volpi, Conte Lopes, Dalla Pria, Daniel
Marins, Djalma Bom, Dráusio Barreto, Duarte Nogueira, Edmir Chedid, Edson
Ferrarini, Erasmo Dias, Fernando Cunha, Flávio Chaves, Gilberto Nascimento,
Guilherme Gianetti, Hamilton Pereira, Hatiro Shimomoto, Jayme Gimenez,
José Caldini Crespo, José Carlos Tonin, José Zico  Prado, Junji Abe, Lívio
Giosa, Lobbe Neto, Luiz Carlos da Silva, Marcelo Gonçalves, Márcio Araújo,
Maria Lúcia Prandi, Mariângela Duarte, Milton Monti, Misael Margato, Nabi
Chedid, Nelson Fernandes, Oswaldo Justo, Paschoal Thomeu, Paulo Barboza
Filho, Paulo Julião, Paulo Kobayashi, Paulo Teixeira, Pedro Dallari, Rafael
Silva, Reynaldo de Barros Filho, Ricardo Trípoli, Roberto Engler, Roberto
Gouveia, Rosmary Corrêa, Rui Falcão, Salvador Khuriyeh, Sidney Cinti, Sylvio
Martini, Terezinha da Paulina, Ubiratan Guimarães, Vanderlei Macris, Vaz de
Lima, Vitor Sapienza, Wagner Lino e Waldir Cartola. Licenciados os Senhores
Deputados Kito Junqueira, Edna Macedo, Léo Oliveira e Vanderlei Simionato.
Ausentes os Senhores Deputados Alberto Calvo, Cândido Galvão, Carlos
Alberto Bel, Carlos Messas, Chico Bezerra, Dorival Braga, Elói Pietá, Elza
Tank, Jamil Murad, José Baccarin, José Eduardo Ferreira Neto, José Pivatto,
Luiz Lune, Maria do Carmo Piunti, Milton Flávio, Nelson Salomé, Nivaldo
Santana, Renato Simões, Roberto Purini, Roque Barbieri e Sidney Beraldo.
Lida a Ata da sessão anterior, o Senhor PRESIDENTE deu-a por aprovada. O
Senhor SECRETÁRIO leu os papéis do seguinte ...........................................
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.................................................EXPEDIENTE...............................................
Indicações de n.ºs 3833/97 a 3835/97; Requerimentos de n.ºs 3724 a 3729/
97; Moções de n.ºs 257 a 259/97; Pareceres de n.ºs 2020 a 2048/97; Projetos
de lei de n.ºs 631 a 636/97; Projetos de decreto legislativo de n.ºs 176 a 179/
97; Ofícios: s/n.º, da Secretaria de Recursos Humanos; n.º 103/97, da Câmara
Municipal de Parapuã; s/n.º, da AUTAC-Associação dos Usuários de
Transportes Coletivos Alternativos e Coletivos; s/n.º, da Universidade Estadual
Paulista, Campus de Franca; s/n.º, do Conselho Estadual dos Direitos da
Criança e do Adolescente; DE/GP-859/97, do Tribunal de Contas do Estado
de São Paulo. Passou-se ao.....................................................................
.....................................PEQUENO EXPEDIENTE....................................
Regimentalmente inscritos, assomaram à Tribuna os Senhores Deputados
HATIRO SHIMOMOTO — defendeu idéia, já encaminhada ao Governador do
Estado em 1996, para que seja criada a polícia de quarteirão, a exemplo do
que existe em Tokio, como forma de diminuir a violência na Capital —,
ALBERTO CALVO — explicou o porquê da solicitação da CPI da FEBEM,
instalada há um mês (o Senhor Deputado HATIRO SHIMOMOTO assumiu a
condução dos trabalhos) —, CÉSAR CALLEGARI — criticou destinação de
620 milhões de reais para o Fundão, criado com o intuito de reorganizar a
carreira do magistério, alegando que “esse valor será retirado dos municípios
que estão em dificuldades” — e PAULO TEIXEIRA — comentou defesa de
tese de mestrado de uma estudante da Faculdade de Serviço Social da PUC
sobre a situação de crianças e adolescentes infratores em São José dos
Campos — Em lista Suplementar pronunciaram-se os Senhores Deputados
ERASMO DIAS — referindo-se ao esquema de segurança montado para
proteger o Presidente Bill Clinton, defendeu o direito de o presidente dos
EUA querer preservar sua vida — e PAULO TEIXEIRA — repudiou decisão do
governo do Estado de doar uniformes a alunos do 1º grau com propaganda
de empresas multinacionais como a Coca-Cola; disse que, ao invés disso, o
governo deveria adotar projetos como a garantia da renda mínima familiar ou
a bolsa-escola —. Findo o seu discurso, este parlamentar solicitou o
levantamento dos trabalhos, em virtude de acordo entre as Lideranças. A
PRESIDÊNCIA deferiu o pedido, mas antes de dar por levantados os trabalhos,
às 15 horas e 18 minutos, lembrou os Senhores Parlamentares da sessão
SOLENE desta noite, em homenagem ao Dia do Pastor Evangélico,
convocando-os ainda para a próxima sessão ordinária,à hora regimental, com
a seguinte ..............................................................................................
...........................................ORDEM DO DIA...............................................

Proposições em Regime de Urgência:

1- Discussão adiada e votação do Projeto de Lei n.º 150, de 1997;

2- Discussão e votação do Projeto de Lei Complementar n.º 1, de 1997;
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3- Veto-discussão e votação dos Projetos de Lei n.ºs 1188/91; 596 e 802/93;
560/94; 91, 92, 105, 200, 367, 368, 579, 592, 624, 798, 834, 862, 899 e 910/
95; 71, 112, 125, 237, 267, 355, 451 e 725/96; 204 e 207/97.

Proposições em Regime de Prioridade:

1- Discussão e votação adiada do Projeto de Decreto Legislativo n.º 5, de
1981;

2- Discussão e votação dos Projetos de Decreto Legislativo  n.ºs 8/81; 6 e 7/
83; 8/84; 10/85; 5/87; 11/88; 19/89; 4, 5 e 6/91; 15 e 16/94.

Proposição em Regime de Tramitação Ordinária:

1- Discussão adiada e votação do Projeto de Lei n.º 645, de 1987.

_____________________________ PRESIDENTE

_____________________________ SECRETÁRIO

Modelo n.º 3:

ATA DA OCTAGÉSIMA SEGUNDA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO, em 19 de
novembro de 1997.

PRESIDÊNCIA DOS SENHORES DEPUTADOS PAULO KOBAYASHI,
DRÁUSIO BARRETO E SYLVIO MARTINI

SECRETARIA DO SENHOR DEPUTADO DRÁUSIO BARRETO

Às 19 horas havendo número regimental, foram abertos os trabalhos, com a
presença dos Senhores Deputados Afanásio Jazadji, Alberto Calvo, Alcides
do Faria, Aldo Demarchi, Arthur Alves Pinto, Campos Machado, Cândido
Galvão, Carlos Alberto Bel, Carlos Messas, Cecília Passarelli, Célia Artacho,
Célia Leão, Celino Cardoso, Celso Tanauí, César Callegari, Chico Bezerra,
Clóvis Volpi, Conte Lopes, Dalla Pria, Djalma Bom, Dorival Braga, Dráusio
Barreto, Duarte Nogueira, Edmir Chedid, Edson Ferrarini, Elói Pietá, Erasmo
Dias, Fernando Cunha, Flávio Chaves, Gilberto Nascimento, Guilherme
Gianetti, Hamilton Pereira, Hatiro Shimomoto, Jamil Murad, Jayme Gimenez,
José Baccarin, José Caldini Crespo, José Carlos Tonin, José Eduardo Ferreira
Netto, José Pivatto, José Zico Prado, Junji Abe, Kito Junqueira, Léo Oliveira,
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Lívio Giosa, Lobbe Neto, Luiz Carlos da Silva, Luiz Lune, Marcelo Gonçal-
ves, Márcio Araújo, Maria do Carmo Piunti, Maria Lúcia Prandi, Mariângela
Duarte, Milton Flávio, Misael Margato, Nabi Chedid, Nelson Fernandes,
Nelson Salomé, Nivaldo Santana, Paschoal Thomeu, Paulo Barboza Filho,
Paulo Julião, Paulo Kobayashi, Paulo Teixeira, Pedro Dallari, Rafael Silva,
Reynaldo de Barros Filho, Ricardo Trípoli, Roberto Engler, Roberto Gouveia,
Roberto Purini, Rosmary Correa, Rui Falcão, Salvador Khuriyeh, Sidney
Beraldo, Sidney Cinti, Sylvio Martini, Teresinha da Paulina, Ubiratan Gui-
marães, Vanderlei Simionato, Vaz de Lima, Vitor Sapienza e Waldir Carto-
la. Licenciados os Senhores Deputados Carlos Sampaio e Edna Macedo.
Ausentes os Senhores Deputados Beatriz Pardi, Daniel Marins, Elza Tank,
Oswaldo Justo, Renato Simões, Roque Barbiere, Vanderlei Macris e Wagner
Lino. Lida a Ata da sessão anterior, o Senhor PRESIDENTE deu-a por
aprovada. Ato contínuo, ingressou-se na
......................................................................................
.............................................ORDEM DO DIA..........................................
O Senhor Deputado Dráusio Barreto na condução dos trabalhos, esclareceu
que haviam sido retirados da pauta os Projetos de decreto legislativo de n.ºs
1 a 15, 17 e 18 e 20 a 34, todos de 1997, por não se encontrarem devidamente
instruídos. Como Proposição em Regime de Prioridade, sem discussão, a
votos, foi aprovado o Projeto de decreto legislativo n.º 19, de 1997. Como
Proposição em Regime de Tramitação Ordinária, sem debates, foi acolhido o
Projeto de lei n.º 453, de 1996, salvo emenda da Comissão de Justiça, a
qual, em votação isolada, foi aprovada. No mesmo regime de tramitação, em
votação “ad referendum”, foram aprovados os Projetos de lei n.ºs 275, 400,
430, 438, 502, 510, 521 e 565, de 1997; e, na forma de suas respectivas
emendas, os de n.ºs 430 e 618, ambos de 1996; e, ainda, n.ºs 381, 417,
462, 471, 507, 508 e 544, de 1997 (o Senhor Deputado Sylvio Martini assumiu
a PRESIDÊNCIA na votação do item 9º da Ordem do Dia, ou seja, PL 438/
97). Esgotado o objeto da sessão, a PRESIDÊNCIA deu por encerrados os
trabalhos às 19 horas e 19 minutos desta quarta feira.

________________________________ PRESIDENTE

________________________________ SECRETÁRIO

Modelo n.º 4:

ATA DA VIGÉSIMA TERCEIRA SESSÃO SOLENE DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO, em 29 de setembro de 1997.

PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO JAMIL MURAD
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SECRETARIA DO SENHOR DEPUTADO RENATO SIMÕES

Às 20 horas e 44 minutos, havendo número regimental, foram abertos os
trabalhos, com a presença dos Senhores Deputados Afanásio Jazadji,
Alberto Calvo, Alcides do Faria, Aldo Demarchi, Arthur Alves Pinto, Cam-
pos Machado, Cândido Galvão, Carlos Messas, Cecília Passarelli, Célia
Artacho, Célia Leão, Celino Cardoso, Celso Tanauí, Cesar Callegari, Chico
Bezerra, Clóvis Volpi, Conte Lopes, Dalla Pria, Djalma Bom, Dorival Braga,
Dráusio Barreto, , Edmir Chedid, Edna Macedo, Edson Ferrarini, Elói Pietá,
Elza Tank, Erasmo Dias, Fernando Cunha, Flávio Chaves, Gilberto Nasci-
mento, Guilherme Gianetti, Hamilton Pereira, Hatiro Shimomoto, Jamil
Murad, Jayme Gimenez, José Baccarin, José Carlos Tonin, José Eduardo
Ferreira Netto, José Pivatto, José Zico Prado, Junji Abe, Kito Junqueira,
Livio Giosa, Luiz Carlos da Silva, Luiz Lune, Marcelo Gonçalves, Márcio
Araujo, Maria do Carmo Piunti, Mariângela Duarte, Milton Flávio, Milton
Monti, Misael Margato, Nabi Chedid, Nelson Fernandes, Nelson Salomé,
Nivaldo Santana, Oswaldo Justo, Paschoal Thomeu, Paulo Barboza Filho,
Paulo Kobayashi, Pedro Dallari, Rafael Silva, Ricardo Trípoli, Roberto Engler,
Roberto Gouveia, Roberto Purini, Rosmary Correa, Rui Falcão, Salvador
Khuriyeh, Sidney Beraldo, Sylvio Martini, Ubiratan Guimarães, Vanderlei
Simionato, Vaz de Lima, Wagner Lino e Waldir Cartola. Licenciados os
Senhores Deputados Reynaldo de Barros Filho, Roque Barbieri e Terezinha
da Paulina. Ausentes os Senhores Deputados Beatriz Pardi, Carlos Alberto
Bel, Daniel Marins, Duarte Nogueira, José Caldini Crespo, Léo Oliveira,
Lobbe Neto, Carlos Sampaio, Maria Lucia Prandi, Paulo Julião, Paulo
Teixeira, Renato Simões, Sidney Cinti, Vanderlei Macris e Vitor Sapienza.
Lida a Ata da sessão anterior, o Senhor PRESIDENTE deu-a por aprova-
da. Ato contínuo, passou a nomear as seguintes autoridades presentes:
Exmo. Sr. Deputado Federal por São Paulo, Ivan Valente, também Coorde-
nador da Frente Parlamentar em Defesa do Sistema de Ciência e Tecnologia;
Sr. Dr. Flávio Rodrigues Puga, Pesquisador da Área de Proteção Ambiental,
representando a Dra. Zuleide Alves Ramiro, diretora geral do Instituto Bio-
lógico; Sr. Francisco Romeu Landi, diretor-presidente da Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo-FAPESP; Dr. Wilson de Almeida
Siqueira, vice-presidente do Conselho Regional de Biomedicina; Sr. Rena-
to Afonso Gonçalves, Chefe de Gabinete do Deputado Federal Luiz Eduar-
do Greenhalgh; Sr. Antonio Carlos de Macedo, Secretário-Adjunto da Se-
cretaria de Agricultura, dirigida por Francisco Graziano Neto; Sr. Dr. Anto-
nio Carlos Martins de Camargo, diretor-científico do Instituto Butantã;
Vereadora Ana Martins, da Câmara Municipal de São Paulo, Sra. Dra. Sônia
Dietrich, Presidente da Comissão Permanente do Regime de Tempo Inte-
gral do Instituto Biológico; Sra. Dra. Lúcia Baldassi, Pesquisadora Repre-
sentante da Área de Proteção Animal do Instituto Biológico; Sr. Dr. Eduar-
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do Monteiro de Campos, Pesquisador Representante da Área de Proteção
Vegetal do Instituto Biológico; Sra. Regina Guedes, Diretora do Instituto de
Artes, representando o Conselho de Diretores da UNESP; Sr. Milton
Maldonado, Conselheiro Vitalício, Presidente da Associação dos Funcio-
nários Públicos do Estado de São Paulo; Segunda Tenente Sonia Andrade,
representando o Comandante do 4º COMAR; Sr. Ubirajara Ferreira, Pro-
fessor Doutor Diretor da Faculdade de Engenharia da UNESP - Campus
de Guaratinguetá; Sr. Munir Abdo Barini, Coordenador de Recursos Huma-
nos do IPT; Sr. Milton Aguiar de Sabóia, Coordenador Administrativo do
IPT; Dra. Vitória Rossetti, Servidora Emérita dos 55 anos do Instituto Bioló-
gico; Dr. Antonio Romano de Oliveira, vice-presidente da Associação
Campineira e Regional, representando os advogados criminalistas; Dr. Tadao
Maruyama, citricultor de Araraquara, São Paulo. O Senhor PRESIDENTE
informou que esta sessão SOLENE fora convocada pelo Presidente Efetivo
da Casa, Deputado Paulo Kobayashi, atendendo solicitação do deputado
então na PRESIDÊNCIA, com a finalidade de comemorar o 70º aniversário
de fundação do Instituto Biológico. Ato contínuo, convidou a todos para, de
pé, ouvir o Hino Nacional executado pela Banda da Polícia Militar do Esta-
do. Assomaram à Tribuna os Senhores Deputados NIVALDO SANTANA —
saudou os 70 anos do Instituto Biológico, destancando importância dos
avanços da ciência e tecnologia e o descaso do governo para com os ins-
titutos de pesquisa —, JOSÉ BACCARIN — enfatizou trabalho do Instituto
Biológico na área dos estudos vegetais e animais, a despeito das dificulda-
des — e MARCELO GONÇALVES — disse que a solenidade revestiu-se
de importância maior por ter mostrado aos parlamentares as conquistas do
Instituto Biológico, apesar da redução do número de pesquisadores —,
respectivamente em nome do PCdoB, PT e PTB. Pronunciaram-se tam-
bém os Senhores Deputados RENATO SIMÕES, Coordenador da Frente
Parlamentar Paulista da Ciência e Tecnologia — argumentou que a
globalização só produz ciência para os países desenvolvidos e reafirmou
compromisso de destinar recursos públicos a pesquisas de interesse naci-
onal — IVAN VALENTE, Coordenador da Frente Parlamentar Nacional de
Ciência e Tecnologia — louvou iniciativa da sessão SOLENE, afirmando
ser o momento de refletir sobre o trabalho dos pesquisadores, muitos de
renome internacional —. Assomou ainda à Tribuna o Senhor Deputado
CÉSAR CALLEGARI, em nome do PSB — lembrou que os 70 anos do
Instituto Biológico representam uma vida de patriotismo de muitos pesqui-
sadores e alertou para a política de destruição dos institutos de pesquisa
sob a farsa da globalização —. Fizeram igulamente uso da palavra a Dra.
Lúcia Baldassi, pesquisadora, representante de área de proteção animal
— deu explicações sobre como seu trabalho auxilia no controle de infec-
ções na pecuária a partir de consultas feitas pela população —; Dr. Eduar-
do Monteiro de Campos, pesquisador representante da área de proteção
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vegetal — discorreu sobre o trabalho dessa área no Instituto — e do Dr.
Francisco Leoland, diretor-presidente da FAPESP — historiou sobre o Ins-
tituto Biológico, destacando seus princípios —. Assistiu-se à apresentação
do coral do Clube Espéria, que entoou as canções “Quem canta seus ma-
les espanta”, de Luiz Fernando Melara; “Ave Maria”, de Gounoud; “Yo Che
Non Vivo Senza Te”, de P. Donaggio/V. Palavicini; “Estrada do Sol”, de Tom
Jobim e Dolores Duran; “Let Us Break”, de N. Spiritual; “Rosa Vermelha”,
do folclore brasileiro e “Minha Terra” e “Quem Sabe”, de Antonio Carlos
Gomes, músicas dedicadas pela PRESIDÊNCIA à funcionária da Assem-
bléia, da. Yeda Villas Boas. A Dra. Sônia Dietrich, presidente da Comissão
Permanente do Regime de Tempo Integral e do Dr. Flávio Rodrigues Puga,
representando a Dra. Zuleide Alves Ramiro, diretora-geral do Instituto Bio-
lógico, também fizeram discursos alusivos à data — destacaram a luta do
Instituto em prol da ciência e  tecnologia, discorreram sobre a carreira do
pesquisador científico e apresentaram a história dessa instituição —. Por
fim, também a PRESIDÊNCIA enalteceu o valor do Instituto Biológico para
o provo brasileiro, para a agricultura do País, enfatizando o trabalho das
universidades públicas e centros de pesquisa. Esgotado o objeto, antes de
encerrar a sessão, às 23 horas e 2 minutos, o Senhor PRESIDENTE agra-
deceu os presentes, convidando-os para um coquetel no hall monumental.

______________________________ PRESIDENTE

______________________________ SECRETÁRIO
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EMENTÁRIO DA 21ª. SESSÃO EXTRAORDINÁRIA

13/05/97

Ordem do Dia

1.Presidente -Abre a sessão.
Paulo Kobayashi
2.Vanderlei -Requer a prorrogação dos trabalhos por 2h 30min.
Macris
3.Presidente -Comunica que oportunamente submeterá o pedido a
Paulo Kobayashi votação.

4.Luiz Carlos -Requer verificação de presença.
da Silva
5.Presidente -Acolhe o pedido e determina que se proceda à chamada,
Paulo Kobayashi que interrompe ao constatar a existência de quórum.

Põeem discussão o PL 130/97 (autoriza o Poder Execu-
tivo a implantar, em caráter permanente, programa de
restrição à circulação de veículos automotores na região
metropolitana da Grande São Paulo).

6.Ricardo -Para discutir, analisa argumentos favoráveis ao PL 130/97
Trípoli (aparteado pelos Deputados Jamil Murad e Reynaldo de

Barros Filho).

7.Vaz de Lima -Assume a Presidência.

8.Erasmo Dias -Discute o PL 130/97, posicionando-se contrariamente
ao rodízio de carros.

9.Campos -Para discutir, expõe as razões pelas quais se opõe à
Machado proposta contida no PL 130/97 (aparteado pelos Depu-

tados Rosmary Corrêa, Nivaldo Santana e Waldir Cartola).

10.Celso Tanauí -Assume a Presidência.

11.Elza Tank -Ao discutir o PL 130/97, registra seu entendimento
acerca do rodízio de carros (aparteada pelos Deputados
Hatiro Shimomoto e  Guilherme Gianetti).

12.Luiz Carlos -Manifesta-se contra o rodízio proposto pelo PL 130/97,
da Silva durante a discussão da matéria.

13.Presidente -Assume a Presidência. Põe em votação e declara
Paulo Kobayashi aprovado o requerimento de prorrogação dos trabalhos

por 2h 30min.
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14.José Baccarin -Requer verificação de votação.

15.Presidente -Acolhe o pedido e determina que se proceda à verificação
Paulo Kobayashi pelo sistema eletrônico. Anuncia o resultado, que

confirma a deliberação anterior.

16.Luiz Carlos -Requer verificação de presença.
da Silva
17.Presidente -Acolhe o pedido e determina que se proceda à chamada.
Paulo Kobayashi
18.Vanderlei -Alerta para o fato de que há quórum para o pros-
Macris seguimento dos trabalhos.

19.Presidente -Constata a existência de quórum e interrompe a
Paulo Kobayashi chamada.

20.Celso Tanauí -Assume a Presidência.

21.Rui Falcão -Discute o PL 130/97, reiterando o entendimento de que
ele constitui uma jogada de “marketing” do Secretário
de Meio Ambiente; ressalta o caráter paliativo do rodízio
de veículos e menciona outras medidas que deveriam
acompanhá-lo (aparteado pelos Deputados Guilherme
Gianetti e Milton Flávio). Requer verificação de presença.

22.Presidente -Acolhe o pedido e determina que se proceda à chamada,
Celso Tanauí que interrompe ao constatar e existência de quórum.

23.Rui Falcão -Requer verificação de presença.

24. Presidente -Acolhe o pedido e determina que se proceda à chamada,
Celso Tanaui que interrompe ao constatar  a existência

de quórum.

25.Junji Abe -Assume a Presidência.

26.Rui Falcão -Requer verificação de presença.

27.Presidente -Acolhe o pedido e determina que se proceda à chamada,
Junji Abe que interrompe ao constatar a existência de quórum.

28.Sylvio -Ao discutir o PL 130/97, expõe as razões de sua
Martini concordância com a proposta do rodízio de

veículos e tece comentários sobre emendas
apresentadas (aparteado pelos Deputados Milton Flávio,
José Baccarin e Guilherme Gianetti).

29.Djalma Bom -Requer verificação de presença.
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30.Edmir Chedid -Assume a Presidência. Acolhe o pedido e determina
que se proceda à chamada, que interrompe ao constatar
a existência de quórum.

31.Rafael Silva -Discute o PL 130/97, justificando sua posição contrária
ao rodízio de veículos proposto (aparteado pelos
Deputados Guilherme Gianetti e Milton Flávio).

32.Nivaldo -Discute o PL 130/97 e explicita os motivos que levam a
Santana bancada do PC do B a se opor à sua aprovação.

33.Presidente -Encerra a sessão.
Edmir Chedid

EMENTÁRIO DA 4 ª SESSÃO SOLENE
25/04/97

1.Afanasio -Assume a Presidência e abre a sessão. Saúda as
Jazadji autoridades e os demais presentes, comunica

que a solenidade foi convocada com o objetivo de
comemoração do 73º aniversário  do Clube Atlético
Juventus e convida  todos a ouvirem, de pé, o Hino
Nacional, executado pela banda da Polícia Militar.

2.Fiori Gigliotti -Lembra a origem e a história do Juventus, refere-se à
grandeza do clube, que atribui à boa qualidade de seus
administradores,  e homenageia a memória do Sr.
José Ferreira Pinto.

3.Presidente -Expressa o desejo de que o primeiro suplente Fiori
Afanasio Gigliotti assuma rapidamente a cadeira
Jazardji de deputado estadual.

4.José Índio do -Associa-se às homenagens ao Clube Atlético Juventus,
Nascimento destaca dirigentes cujo trabalho contribuiu para
Ferreira seu crescimento, saudando em particular a figura

de José Ferreira Pinto e, em nome da Móoca, agradece
a iniciativa do Deputado Afanasio Jazadji.

5.Luiz Olinto -Cita versos de Cassiano Ricardo para evocar os
Tortorello fundadores do Juventus, ressalta o sentido do esporte

como fator de unificação e homenageia os Srs.
José Ferreira Pinto e Milton Urcioli, considerando a
importância do Clube da Móoca para sua região e para
o Estado de São Paulo.
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6.Presidente -Anuncia a entrega, pelo vice-presidente do Clube Atlé-
tico Afanasio Jazadji Juventus, do troféu “Moleque Tra-
vesso” à viúva do Sr.

José Ferreira Pinto Filho.

7.Mário Francisco -Em nome da presidência do Juventus oferece o troféu
a
Coronato Sra. Magali Ferreira Pinto.

8.Caroline Ferreira -Em nome da família Ferreira Pinto, agradece as pala-
Pinto Mariano vras elogiosas dirigidas a seu avô.

9.Milton Urcioli -Ao agradecer a realização da solenidade, afirma que
o Juventus provou ao longo dos anos ser digno da
confiança e do respeito da sociedade e homenageia
todos aqueles que contribuíram para seu crescimento,
lembrando em especial a dedicação de José Ferreira
Pinto Filho.

10.Presidente -Convida todos a ouvirem o Hino do Juventus. Registra
Afanasio Jazadji que as razões o levaram a propor a homenagem ao

Clube Atlético Juventus e, lembrando a história da
agremiação, destaca o trabalho daqueles que fizeram
sua grandeza. Agradece a todos que contribuíram para
o êxito da solenidade e encerra a sessão.
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Item 92. Notas sobre as alterações propostas pelo
              Acordo Ortográfico dos Países de

     Língua Portuguesa

O Acordo Ortográfico dos Países de Língua Portuguesa, objeto
do Decreto Legislativo nº 54, de 18 de abril de 1995, introduz diversas
alterações ortográficas no português, a fim de, conforme o texto do Acordo
assinado em Lisboa em 16 de dezembro de 1990, uniformizar a língua
para evitar as aparentes dificuldades geradas pelos falares e grafias
diferentes entre os países. O Acordo não está implantado: só o será quando
todos os países falantes do português editarem regulamentação própria
que o ratifique, e isto ainda não ocorreu. De qualquer forma, cabe destacar
as modificações que afetarão diretamente nossa escrita.

Subitem 92.1. Acentuação gráfica
(veja Acentuação correta)

1. O trema será usado somente nos derivados de nomes próprios, abolido
nos demais casos.

2. É abolido o acento tônico dos hiatos éi-a, ói-a, ói-o: assembleia, boleia,
jiboia, estreia, colmeia, apoio (flexão do v.apoiar) etc.

3. É considerado não necessário o acento diferencial, hoje obrigatório, mantido
apenas nas formas verbais pôde (pret. perf. ind.) e pode (pres. ind.).

4. São considerados não necessários os acentos nas formas verbais crêem,
lêem, vêem, dêem. Quando implantado, esses casos serão de acentuação
facultativa.

5. É abolido o acento circunflexo nas paroxítonas com “o” dobrado, tanto
nos substantivos quanto nas formas verbais: voo (substantivo e flexão de
voar), enjoo (substantivo e flexão de enjoar), abençoo (flexão de
abençoar).

6. É facultativo o acento diferencial na primeira pessoa do plural do presente
do subjuntivo do verbo dar: demos ou dêmos.

7. Admite-se, nos verbos aguar, apaniguar, apaziguar, apropinquar,
desaguar, enxaguar, obliquar, delinqüir e afins, no presente do indicativo,
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que a tônica recaia sobre o u, constituindo hiato nas terminações -uar, -uir,
ou que a tônica recaia sobre as vogais radicais a, i, constituindo ditongo nas
terminações -uar, -uir. Assim, pode-se pronunciar: águo ou aguo (ú),
apaníguo ou apaniguo (ú), delínquo ou delinquo (ú) etc.

Subitem 92.2. Ortografia
(veja a forma correta)

1. O c das seqüências consonânticas interiores cc, cç e ct, e o p das
seqüências consonânticas interiores pc, pç e pt, escrevem-se ou se
eliminam facultativamente nos termos em que a pronúncia é quase muda
(equivale dizer: nos casos em que o c é mudo no Brasil mas não em Portugal
e vice-versa). Assim, escrevem-se: aspecto ou aspeto, cacto ou cato,
caracteres ou carateres, dicção ou dição, facto ou fato, sector ou
setor, ceptro ou cetro, concepção ou conceção, corrupto ou corruto,
recepção ou receção etc.

2. Nas seqüências mpc, mpç e mpt, havendo eliminação do p conforme a
regra anterior, o m passa a n: assumpção ou assunção, assumptível ou
assuntível, peremptório ou perentório, sumptuoso ou suntuoso etc.

3. Escrevem-se das duas formas, facultativamente, os termos a seguir e
seus derivados: súbdito ou súdito, subtil ou sutil, amígdala ou amídala,
amnistia ou anistia, indemnizar ou indenizar, omnipotente ou onipotente,
omnisciente ou onisciente e assemelhados, aritmética ou arimética.

4. Os verbos derivados de substantivos com terminações átonas em -ia, -io
(negócio, prêmio etc.) passam a admitir a forma conjugada -eio: negoceio
ou negocio (v. negociar), premeio ou premio (v. premiar) etc. O acordo
é omisso quanto à conjugação resultante; não diz se a nova forma se aplica
indistintamente aos demais tempos e pessoas ou se fica restrita à primeira
pessoa do indicativo.

Subitem 92.3. Emprego do hífen
(veja Emprego correto)

1. Não se emprega o hífen nos compostos em que o segundo elemento
começa por r ou s, que devem ser duplicados: antirreligioso, contrarregra,
infrassom etc.
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2. Admite-se a forma hidroelétrico (em Português do Brasil já se consa-
grou a forma sem hífen hidrelétrico).

Subitem 92.4. Emprego de maiúsculas
(veja Emprego correto)

1. Passa a ser facultativo o uso de inícial maiúscula em palavras usadas
reverencialmente ou hierarquicamente no início de versos, em nomes de
logradouros públicos e de edificações: rua da Libertade ou Rua da
Liberdade, igreja do Bonfim ou Igreja do Bonfim, palácio 9 de Julho
ou Palácio 9 de Julho etc.
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