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Nota da versão: 

Versão 14 -  Exclusão do Anexo I – Comunicado, inclusão dos 
instrumentos Despacho, Notificação e Nota Informativa, 
inclusão do item instrumentos de vinculação na Norma, do 
parecer da Governança no tratamento de Resolução, Normas 
e Comunicação Normativa, atualização do item referentes às 
atividades para codificação de instrumentos normativos, 
alteração da diagramação dos instrumentos, exclusão da 
obrigatoriedade de revisão de manuais, normas e 
comunicações normativas a cada 02 anos. 
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1 OBJETIVO 

Definir e instituir os conceitos e as diretrizes básicas para a padronização dos instrumentos 
formais de comunicação escrita utilizados na Dataprev. 

2 APLICAÇÃO 

Aplica-se a todos os órgãos da Empresa, empregados, dirigentes e requisitados. 

3 INSTRUMENTOS DE VINCULAÇÃO 

• Estatuto Social da Dataprev vigente; 

• Manual de Organização da Dataprev vigente; 

• Manual de Atribuições vigente; 

• Resolução de Delegação de Competência vigente; 

• Política de Gestão de Documentos vigente; 

• Política de Segurança da Informação vigente; 

• Norma de Gestão Documental vigente; 

• Norma de Classificação da Informação vigente; 

• Norma de Recepção e Expedição de Documentos vigente; 

• Manual de Redação da Presidência da República – 3ª edição – 2018; 

• NBR 14724:2011, ABNT. 

4 ÓRGÃOS CITADOS NA NORMA 

Sigla Função principal 

COOT Órgão responsável pela normatização 

SUGV Órgão responsável pela governança e gestão estratégica 
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CGPR Órgão responsável pelo gabinete da presidência 

SECE Órgão responsável pela secretaria executiva 

CGGC Órgão responsável pela secretaria dos órgãos colegiados 

DGSA Órgão responsável pela gestão documental 

CJUR Órgão responsável pela consultoria jurídica 

CGCO Órgão responsável pela publicação no DOU 

OUVI Órgão responsável pela ouvidoria 

CORG Órgão responsável pela corregedoria 

CGIC Órgão responsável pela integridade e conformidade 

CORC Órgão responsável por riscos 

n/a Comissão de Ética 

 

5 CONCEITUAÇÃO 

5.1 Aprovador 

Usuário comum responsável pelo conteúdo do documento e sua aprovação. A competência 
para aprovação está estabelecida nos anexos específicos de cada instrumento. 

5.2 Atividade 

Conjunto de operações necessárias à execução dos processos de trabalho. 

5.3 Cadastrador 

Usuário comum cuja função é realizar o cadastramento do documento no sistema e-DOC. 
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5.4 Certificação digital 

Tecnologia que provê segurança às transações eletrônicas, garantindo autenticidade, 
confidencialidade e integridade às informações trocadas de acordo com normativo definido 
pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informação ITI. 

5.5 Chancelador 

Usuário comum que assina o documento manifestando concordância ou validando o mesmo. 

5.6 Comunicação escrita oficial  

É a forma pela qual dirigentes e empregados devem redigir documentos oficiais, de acordo 
com os princípios de impessoalidade, uso do padrão culto de linguagem, clareza, concisão, 
formalidade e uniformidade utilizados na redação oficial do Poder Executivo, permitindo que 
a comunicação tenha sempre a mesma interpretação. Entende-se por estes princípios: 

• Impessoalidade – o texto deve ser escrito sempre em nome da Empresa, 
portanto deve-se eliminar as impressões individuais nas comunicações 
formais. 

• Uso do padrão culto de linguagem – utilizar palavras de entendimento geral 
e não vocábulos de circulação restrita, como a gíria e o jargão. 

• Clareza – é a qualidade básica de um texto, é aquela comunicação que 
possibilita a imediata compreensão pelo leitor. Concorrem para que um texto 
seja claro, os outros atributos da comunicação aqui apresentados. É pela 
correta observação dessas características que se redige com clareza.  

Deve ser explicitado, desenvolvido, esclarecido, precisados os termos técnicos, 
o significado das siglas e abreviações e os conceitos específicos que não 
possam ser dispensados. As siglas de órgãos devem ser evitadas, adotando-
se em seu lugar a identificação da função do órgão na Norma.  

É importante, também, a revisão de todo o texto, avaliando o encadeamento 
da argumentação e se ele é de fácil compreensão pelo destinatário. 

Torna-se necessária a uniformidade do tempo verbal em todo o texto, dando 
preferência ao tempo presente, utilizado para indicar situações assentadas, 
definitivas ou fatos acabados. 
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• Concisão – é a qualidade de transmitir o máximo de informações com um 
mínimo de palavras. Para que se redija com qualidade é fundamental que se 
tenha conhecimento do assunto tratado. Deve-se eliminar do texto palavras 
inúteis, redundâncias, passagens que nada acrescentem ao que já foi dito. A 
comunicação de alguma complexidade deve ser planejada.  

• Formalidade – a comunicação oficial é sempre formal, isto é, obedece a certas 
regras de forma. Além do uso dos atributos, por exemplo, de impessoalidade e 
do padrão culto da linguagem, é necessário certo tipo específico de tratamento 
ao destinatário, que não se refere apenas ao emprego dos pronomes de 
tratamento, mas principalmente diz respeito à polidez, à civilidade no próprio 
enfoque dado ao assunto do qual trata a comunicação. 

• Uniformidade – vincula-se a necessidade de estabelecer certo padrão à 
comunicação oficial. É importante que as mensagens expedidas tenham certa 
uniformidade e lhe confira um caráter próprio e particular adequado à natureza 
de Instituição Pública. 

5.7 Data de publicação 

É a data em que o documento foi aprovado pelo gestor competente. Também é considerada 
como a data do documento. 

5.8 Diretriz 

Conjunto de instruções ou indicações que devem ser consideradas para tratarem planos ou 
ações. 

5.9 Documento digital 

É um documento eletrônico caracterizado pela codificação em dígitos binários e acessado por 
meio de sistema computacional. O documento digital é composto no e-DOC pelos metadados, 
pelo arquivo pdf-A documento principal, pelos arquivos pdf-A de cada anexo e pelos arquivos 
pdf-A dos despachos digitais.  

5.10 e-DOC 

Sistema Informatizado de Gestão Arquivística de Documentos (SIGAD) adotado pela 
Dataprev para apoiar o processo de gestão documental. 
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5.11 Elaborador 

Usuário comum que assina o documento pelo órgão responsável pela elaboração do 
documento. 

5.12 Ementa 

Tipo de registro que destaca os pontos essenciais sobre determinado assunto, que pode ser 
descrito em forma de lista ou como sinopse. 

5.13 Gestão arquivística de documentos 

Conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à produção, à tramitação, ao uso, 
à avaliação e ao arquivamento de documentos, em fase corrente e intermediária, visando a 
sua eliminação ou recolhimento para a guarda permanente.  

5.14 Identificador 

Código gerado automaticamente pelo sistema e-DOC, conforme lei de formação estabelecida 
para cada espécie documental, que identifica a espécie, sequência numérica, ano e emissor. 

5.1 Instrumentos de comunicação escrita 

São documentos padronizados, instituídos para atender às necessidades da Empresa em 
formalizar informações de caráter geral e específico, com o tratamento diferenciado que cada 
tipo exige. 

Os instrumentos de comunicação escrita, de acordo com sua natureza, são classificados 
como instrumentos de correspondência, instrumentos de registro e assentamento, 
instrumentos de fundamentação e instrumentos normativos. 

5.15.1 Instrumentos de correspondência 

Modalidades de comunicação escrita e formal destinadas ao público interno ou externo. Estão 
classificadas em seis tipos, de acordo com a finalidade de utilização e público alvo.  
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a – Público interno 

Memorando – De uso interno dos empregados e órgãos da Empresa entre si, para requerer 
providências, prestar ou solicitar esclarecimentos, obter e enviar informações relativas às 
atividades da Dataprev.  

Despacho - Instrumento pelo qual uma decisão é proferida por autoridade, em autos ou 
papéis administrativos, sobre assunto de sua competência, em caso de matéria submetida à 
sua apreciação. Traduzem deliberações, quando decisórios, e representam opiniões, quando 
interlocutórios.  

b – Público externo 

Correspondência Externa – Aplicada a pessoas físicas ou jurídicas da iniciativa privada. 
Deve ser utilizada exclusivamente pelos responsáveis por órgãos da Empresa, para 
recomendar providências, prestar ou requerer esclarecimentos, solicitar e fornecer 
informações às pessoas físicas e jurídicas que se relacionam com a Dataprev.  

Ofício – Aplicado ao público externo da administração pública direta e indireta, emanados de 
autoridade legalmente constituída para tratar de assuntos oficiais. 

c – Públicos interno e externo 

E-mail corporativo – Instrumento de correspondência digital, oferecido pela Empresa, 
aplicado ao público interno e externo, pessoas físicas ou jurídicas, da iniciativa pública ou 
privada, utilizado por todas as categorias funcionais da Empresa, para recomendar 
providências, prestar ou requerer esclarecimentos, solicitar e fornecer informações às 
pessoas físicas e jurídicas que se relacionam com a Dataprev, por meio de estações de 
trabalho, dispositivos móveis e de uma rede que os interligam. 

Notificação - Instrumento de comunicação escrita destinado a notificar irregularidade e ou 
descumprimentos de obrigações internas ou externas, para sua pronta interrupção, em 
especial aquelas voltadas ao regime disciplinar e ao Código de Conduta Ética e Integridade. 

5.15.2 Instrumentos de registro e assentamento 

São aqueles destinados ao registro de ocorrências. 

Ata – Instrumento destinado ao registro resumido das ocorrências de uma reunião, assim 
como das decisões tomadas pelos participantes. 
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Nota Informativa (NI) – Instrumento pelo qual a unidade organizacional dotada de 
conhecimento ou de competência técnica a respeito de assunto objeto da demanda 
apresenta, de forma objetiva, clara e contextualizada, as devidas informações e 
esclarecimentos quanto ao objeto suscitado, de modo a auxiliar a apresentação do tema ao 
Conselho de Administração da Empresa, com o objetivo de subsidiar a sua deliberação. 

Relatório – Instrumento destinado a exposição de ocorrências, fatos, despesas, transações 
ou de atividades realizadas com a finalidade de prestar conta à autoridade superior. 

5.15.3 Instrumentos de fundamentação 

São aqueles que contém opiniões de órgãos a respeito de questões que lhe são submetidas, 
orientando à gestão e à tomada de decisão sobre a matéria neles contida.  

Nota Técnica (NT) – Instrumento destinado a apresentar estudos, análises e recomendações 
e firmar posições técnicas sobre questões tecnológicas e administrativas. 

Parecer - Instrumento destinado a prestar esclarecimentos e firmar posições de qualquer 
natureza entre as áreas internas da Dataprev, servindo de base para a tomada de decisão. 

5.15.4 Instrumentos normativos 

São aqueles documentos destinados a estabelecer políticas, diretrizes e padronizar 
processos, procedimentos e atividades na Empresa. A Dataprev adota doze tipos diferentes 
de instrumentos normativos: 

Comunicação de Serviço (CS) – Instrumento destinado a transmitir informações gerais 
necessárias à gestão, tais como: designar e dispensar empregados em função de confiança, 
delegar competência, criar grupo de trabalho e comissão para diversos fins, criar e extinguir 
centros de custo e outros. 

Comunicação Normativa (CN) – Instrumento destinado a determinar providências e 
procedimentos relativos a processos eventuais/temporários de alcance geral, processos 
regulares restritos à área de atuação do órgão emissor ou a uma localidade e processos 
regulares de aplicação corporativa com criticidade baixa. 

Manual - Instrumento destinado a reunir e/ou consolidar diretrizes e informações de natureza 
normativa, sobre determinado assunto, objetivando regulamentá-lo, orientar a execução de 
atividades relacionadas e facilitar a consulta. 
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Mapa de Processo (MP) – Instrumento que registra as informações obtidas na etapa de 
mapeamento de processos, permitindo o entendimento das atividades, a identificação dos 
objetivos, artefatos e responsáveis pelas ações e a representação gráfica. 

Os elementos de composição, a sistemática de elaboração e o modelo gráfico do Mapa de 
Processo estão estabelecidos e descritos na Norma de Gestão de Processos vigente.  

Norma (N) - Instrumento de comunicação escrita destinado a estabelecer princípios de 
uniformização de processos, especificando diretrizes básicas necessárias à gestão técnica e 
administrativa. 

Plano Estratégico - Instrumento que apresenta a estratégia empresarial para determinado 
período, cuja tradução se dá por meio do mapa estratégico e da descrição dos objetivos 
estratégicos. Está projetado para permitir atualizações e compatibilizações necessárias, 
identificadas no decorrer das ações, conforme decisões expressas em atos normativos que o 
atualizem. O Plano Estratégico é instituído por Resolução de Conselho. 

Política Empresarial - Declaração empresarial de princípios e diretrizes, instituída pelo 
Conselho de Administração, que determinam e orientam a condução de um assunto específico 
de relevância estratégica, capaz de orientar e convergir esforços na execução dos processos 
de trabalho. 

Portaria - Instrumento normativo destinado a determinar providências de caráter 
administrativo, com base em dispositivos legais, cuja publicação deva ser realizada no âmbito 
interno e externo. 

Regimento Interno – Conjunto de princípios e de normas que estabelece o modo de 
funcionamento interno de um órgão ou colegiado. 

Regulamento – Conjunto das condições em que uma lei deve ser executada na Empresa. 

Resolução (RS) - Instrumento de comunicação escrita que estabelece e formaliza políticas, 
diretrizes e demais atos e medidas necessários à gestão empresarial, cuja emissão é restrita 
ao Presidente da Empresa. 

Resolução de Conselho (RC) – Instrumento destinado a padronizar e divulgar as decisões 
do Conselho de Administração, lavradas em Atas, cuja formalização por meio de Resolução 
de Conselho seja necessária. 
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5.16 Processo 

Grupo de atividades realizadas em uma sequência lógica, com o objetivo de produzir um bem 
ou um serviço que tem valor para um ou mais clientes específicos.  

5.17 QR CODE  

Carimbo de assinatura que possibilita a verificação de autenticidade de um documento emitido 
eletronicamente pelo sistema e-DOC. 

5.18 Usuário comum 

Usuário com permissão para acessar, cadastrar e assinar documentos no sistema e-DOC. 

5.19 Vigência 

É a data em que as condições descritas no instrumento normativo passam a ser obrigatórias, 
ou seja, que passam a estar em vigor. É sempre igual ou posterior a data de assinatura do 
documento e nunca retroage. No entanto, os efeitos dos instrumentos, em condições 
excepcionais, podem produzir efeitos retroativos. 

6 DIRETRIZES BÁSICAS 

Na elaboração dos instrumentos de comunicação escrita devem ser observados e respeitados 
os aspectos que lhes conferem validade, ou seja, se o gestor possui competência para emiti-
los, se escolheu o instrumento adequado, e se os referidos instrumentos não estão em conflito 
com outros instrumentos normativos em vigor, emitidos pelos gestores hierarquicamente 
superiores ou por outros órgãos. 

Os instrumentos normativos devem ser previamente submetidos à verificação do órgão 
responsável pela normatização. 

Os instrumentos devem, salvo em situações especiais, ser assinados pelos titulares dos 
órgãos emissores e, nos impedimentos destes, por seus substitutos. Neste caso, o nome que 
deve constar é o do substituto, com a indicação da função, por exemplo: Gerente de 
Departamento Substituto, Coordenador-geral Substituto etc. 

Em regra, os documentos devem ser assinados via e-DOC. Se realizados em contingência, 
podem ser assinados de forma manuscrita, ou ainda, excepcionalmente, de forma digital - via 
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token (padrão ICP Brasil), observando-se os procedimentos descritos no item 6.3.1 desta 
Norma. 

6.1 Editoração 

As determinações aqui apresentadas foram elaboradas a partir da Norma da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e do Manual de Redação da Presidência da República, 
adaptados aos padrões da Dataprev, e são aplicáveis aos instrumentos de comunicação 
escrita produzidos no formato digital e papel. 

Para a editoração dos instrumentos de comunicação escrita descritos nesta norma, 
devem ser utilizados os templates disponíveis na intranet, na categoria 
Comunicação/Modelos de Comunicação Escrita. 

Os aspectos específicos da editoração dos instrumentos de comunicação escrita, que alterem 
as especificações gerais, devem ser consultados nos anexos correspondentes desta Norma. 

O tipo de fonte do corpo dos textos deve ser “Arial”, tamanho 11 e cor preta. 

6.1.1 Formatação 

A diagramação da página dos instrumentos Notificação, Nota Informativa e Resolução de 
Conselho, bem como os modelos gráficos específicos para emissão de documentos que 
contenham informações de acesso restrito, deve seguir os parâmetros definidos segundo o 
LibreOffice/Writer e Word: 

• Formato A4 

• Margem superior – 36 pontos (1,27 cm) 

• Margem inferior – 28,3 pontos (1,0 cm) 

• Margem esquerda – 85 pontos (3,0 cm) 

• Margem direita – 56,7 pontos (2,0 cm) 

• Cabeçalho – a altura pode variar de acordo com o instrumento a ser elaborado, 
sendo 127,6 pontos (4,5 cm) para Norma, Nota Técnica e Parecer e 85 pontos 
(3,0 cm) para os demais. 

• Rodapé – altura: 14,1 pontos (0,5 cm) 
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A diagramação dos instrumentos emitidos pelo e-DOC, deve seguir os parâmetros definidos 
segundo o LibreOffice/Writer e Word, diferindo apenas na medida da margem inferior, qual 
seja, 127,6 pontos (4,50 cm). 

Os parágrafos do corpo dos textos devem ser escritos com o espaçamento de 8,5 pontos 
(0,30cm) antes e zero ponto depois; entre item e subitens 17 pontos (0,60cm) antes e zero 
ponto depois; e entre itens 25,5 pontos (0,90cm) antes e zero ponto depois, sem recuo e com 
alinhamento justificado. 

O nome e indicação da função do responsável pela assinatura devem ser centralizados ao 
fim do texto.  

Os documentos emitidos em formato digital pelo sistema e-DOC possuem na capa o título, o 
identificador e a data de assinatura e página final contendo a identificação dos responsáveis 
pelas assinaturas. Apresentam, também, no rodapé, carimbo com código de barras 
bidimensional – QR-Code. 

6.2 Indicação da vigência de normativos 

A vigência do instrumento se dá a partir da data de sua assinatura ou em data posterior à 
mesma, conforme indicação. Seus efeitos, excepcionalmente, podem retroagir, porém, jamais 
a vigência. 

A indicação da vigência prevê três situações: 

• Quando a vigência é a partir da assinatura – o texto da indicação da vigência deve ser: 
Esta <nome do instrumento normativo> entra em vigor a partir desta data. 

• Quando a vigência é posterior à assinatura – o texto da indicação da vigência deve 
ser: Esta <nome do instrumento normativo> entra em vigor a partir de <data futura em 
que iniciará os efeitos>. 

• Quando a vigência é a partir da assinatura e os efeitos retroagem – o texto da 
indicação da vigência deve ser: Esta <nome do instrumento normativo> entra em vigor 
a partir desta data e seus efeitos retroagem a <data de início dos efeitos>. 

6.3 Emissão de documento em formato digital 

Todos os instrumentos de comunicação escrita descritos nesta norma, exceto a Notificação, 
a Nota Informativa e a Resolução de Conselho, os instrumentos que contenham informações 
de acesso restrito, o e-mail e as atas decorrentes de reuniões da Assembleia Geral, 
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Conselhos, Diretoria Executiva e demais Colegiados, devem ser emitidos digitalmente e 
cadastrados no sistema e-DOC. 

A minuta deve ser elaborada em editor de texto (LibreOffice ou Word), de acordo com o 
template específico disponível na intranet e convertida em pdf-A. 

Os campos de cadastramento devem ser preenchidos e o arquivo pdf-A da minuta inserido 
no sistema. 

Concluído o cadastramento, os instrumentos normativos são direcionados, automaticamente 
pelo sistema, para a verificação do órgão responsável pela normatização; os não normativos, 
aos signatários indicados durante o cadastramento como responsáveis pela aprovação. 

Na verificação dos instrumentos normativos, o cadastro realizado e a minuta podem ser 
reprovados, devendo o verificador indicar o que deve ser corrigido. O cadastro reprovado volta 
para o cadastrador, que deverá promover as correções indicadas e incluir novamente o(s) 
signatário(s). Esta operação ocorre até que o cadastramento seja aprovado pelo verificador. 

Os instrumentos que porventura estejam fora do padrão e/ou em conflito com outros 
instrumentos devem ser reprovados. 

O instrumento não normativo, após a assinatura do signatário, deve ser tramitado para o órgão 
de destino. 

6.3.1 Contingência  

Em caráter excepcional, caso o sistema fique indisponível e haja a necessidade premente de 
emissão de algum instrumento, deverão ser seguidos, contingencialmente, os seguintes 
procedimentos: 

• emitir o documento em papel, sem número, utilizando o template específico 
disponível na intranet (Comunicação/Modelos de comunicação escrita), datá-lo 
e assiná-lo, conforme a seguir:  

No caso dos instrumentos Resolução, Norma, Comunicação Normativa, 
Portaria e Comunicação de Serviço, o local, a data e a assinatura devem ser 
inseridos após o parágrafo de vigência, com alinhamento centralizado. 

Nos instrumentos Ata, Relatório, Nota Técnica e Parecer, o local, a data e a(s) 
assinatura(s) devem ser inseridos após o último elemento textual e antes do 
anexo, com alinhamento centralizado. 
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No Despacho, no Ofício e na Correspondência Externa o local e data devem 
ser inseridos antes da indicação do destinatário, alinhado à direita; e a 
assinatura, após a saudação, com alinhamento centralizado. 

A data no Memorando deve ser inserida antes do texto, alinhado à direita; e a 
assinatura, após a saudação, com alinhamento centralizado.  

• digitalizar o documento em pdf-A e salvá-lo no servidor de arquivos do órgão;  

• quando o sistema estiver disponível novamente, proceder o cadastramento de 
todos os documentos emitidos no formato não digital, e somente após esse 
procedimento voltar a emitir documentos digitais. 

Para que o sistema numere o documento na sequência, durante o cadastramento, no campo 
“número do documento”, deve ser marcada a opção “gerar número automaticamente”. 

Dentro da excepcionalidade, caso o documento também não possa ser impresso, por 
problemas técnicos, e haja a necessidade premente de emissão ou envio de algum 
instrumento, deverão ser seguidos os procedimentos de que trata esse item, mas a assinatura, 
nesse caso, poderá ser via assinatura digital, com token (padrão ICP Brasil), na contingência 
em tela ou no caso de instrumentos que contenham informações de acesso restrito. 

6.4 Parecer da Governança 

A emissão, revisão e revogação dos instrumentos normativos Resolução, Norma e 
Comunicação Normativa devem, após análise da conformidade normativa serem submetidas 
à análise do órgão responsável pela governança e gestão estratégica, onde serão observados 
todos os elementos resultantes das etapas anteriores e emitido parecer final, recomendando 
ou não a aprovação do normativo à autoridade competente. 

Cabe ao órgão responsável pela governança e gestão estratégica submeter à autoridade 
competente a minuta cuja recomendação de aprovação seja favorável, e cientificar o órgão 
demandante no caso de recomendação desfavorável. 

Caso o parecer não recomende a aprovação, o órgão demandante pode dar continuidade ao 
processo, apresentando nova minuta ou interromper a emissão, revisão ou revogação 
pretendida. 
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6.5 Publicação e guarda 

Todos os instrumentos de comunicação escrita, classificados como normativos, e, 
excepcionalmente, a Nota Técnica destinada à publicação, independentemente do seu 
formato e de sua abrangência, deve ser tramitada ao órgão responsável pela normatização, 
após assinaturas, para publicação na intranet. 

Apesar da sistemática de elaboração do Mapa de Processo ser estabelecida pela Norma de 
Gestão de Processos vigente, a sua publicação e envio para arquivamento são realizados 
pelo órgão responsável pela normatização, após sua aprovação. 

Após a realização da publicação, esses instrumentos são tramitados para o órgão responsável 
pela gestão documental, que passa a ter a posse dos referidos instrumentos de comunicação 
escrita. 

Não é válida qualquer publicação feita de forma diversa a estabelecida nesta Norma. 

6.6 Padrões de atividades para codificação de instrumentos normativos 

As atividades – nome e sigla – abaixo relacionadas correspondem à classificação dos grandes 
grupos de atividades e devem ser utilizadas na elaboração e codificação dos instrumentos a 
eles vinculados: 

Administração Comercial (AC) - Atividades que se relacionam com os aspectos comerciais 
dos serviços prestados pela Dataprev. 

Administração de Dados (AD) - Atividades que preservam e promovem a integração e a 
qualidade do acervo de dados e informações da Previdência. 

Auditoria Interna (AU) - Atividades de avaliação e de assessoramento da administração, 
voltada para o exame e avaliação da adequação dos sistemas de controle e de gerenciamento 
de riscos, em conformidade com a legislação em vigor.  

Banco de Dados (BD) - Atividades relativas à estruturação, ao desempenho e à manutenção 
da disponibilidade das bases de dados da Previdência. 

Comunicação Social (CS) – Atividades relativas à comunicação interna e externa da 
Empresa. 

Controladoria (CR) - Atividades que tratam do controle e do acompanhamento das 
informações econômicas e financeiras. 
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Corregedoria (CO) – Atividades relacionadas aos procedimentos correcionais – apuração de 
irregularidades, sindicância, processo administrativo de responsabilização, diligência e 
julgamento. 

Desenvolvimento de Sistemas (DS) - Atividades relacionadas ao desenvolvimento de 
sistemas de informação.  

Finanças (FI) - Atividades que tratam dos processos financeiros da Empresa.  

Geração de Informações (GI) - Atividades relacionadas com a extração e a apuração de 
informações relativas ao negócio dos clientes, quando efetuadas por meio do 
desenvolvimento de sistemas de informações gerenciais. 

Gestão de Pessoas (GP) – Atividades relacionadas ao desenvolvimento de pessoas e à 
administração de pessoal. 

Gestão de Serviços de TI (GS) - Atividades relacionadas à gestão dos processos e 
componentes de tecnologia visando à entrega dos serviços aos clientes. 

Governança Corporativa (GC) – Atividades relacionadas à integridade, relacionamento com 
órgãos de controle, conformidade e órgãos colegiados. 

Jurídico (JU) - Atividades relacionadas à tomada de decisão com amparo nos ditames 
jurídicos.  

Logística (LG) - Atividades relativas à infraestrutura da Empresa, tais como as de: 
manutenção, engenharia, obras, patrimônio, gestão de documentos e serviços gerais. 

Ouvidoria (OU) – Atividades relativas à transparência, ouvidoria, ao tratamento de 
manifestações dos cidadãos e à promoção do controle social. 

Planejamento e Organização (PO) - Atividades relacionadas com planejamento estratégico 
e organização empresarial, projetos, programas, performance organizacional, processos, 
normatização, riscos e controles internos. 

Produção (PD) - Atividades relativas ao funcionamento dos ambientes operacionais, à 
adequação dos projetos de sistemas aos ambientes de produção e à manutenção da 
segurança e da integridade dos recursos computacionais. 

Responsabilidade Socioambiental (RS) - Atividades da Empresa relativas à consideração 
dos interesses das diferentes partes envolvidas: acionistas, funcionários, prestadores de 
serviços, fornecedores, consumidores, comunidade, governo e meio ambiente. 
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Rede de Telecomunicações (RT) - Atividades relativas à integração, à disponibilidade e à 
segurança da rede de telecomunicações da Previdência. 

Segurança da Informação (SI) – Atividades relacionadas ao planejamento e gestão de 
segurança dos processos e ambientes de TI visando à integridade, confiabilidade, 
disponibilidade e confidencialidade das informações sob a responsabilidade da Empresa. 

Suporte Técnico (ST) - Atividades que apoiam o desempenho e a manutenção da 
operacionalidade dos recursos computacionais. 

Suprimentos (SU) - Atividades relativas ao suprimento de materiais e serviços no prazo, na 
quantidade, com a qualidade e com os custos adequados. 

6.7 Hierarquia dos instrumentos normativos 

Diz respeito a prevalência de um instrumento sobre outro considerando seu assunto. Todos 
os instrumentos alteram e revogam outros da mesma espécie; a Resolução altera e revoga 
todas as espécies, exceto Resolução de Conselho; a Norma revoga Comunicação Normativa. 

6.8 Classificação de informações 

A classificação de informações contidas nos documentos deve seguir o Manual de Segurança 
da Informação e Comunicações da DATAPREV e a Norma de Classificação da Informação 
vigentes, sendo que caberá aos responsáveis pela emissão dos documentos a correta 
sinalização do nível de proteção e classificação de segurança, em qualquer grau de sigilo, na 
página inicial, de forma explícita e destacada, e repetir nas páginas seguintes nos campos 
destacados nas áreas de cabeçalho e rodapé. 

6.9 Emissão de documentos sigilosos 

Documentos cujo conteúdo não deva ser de conhecimento público, devem ser produzidos 
utilizando os modelos gráficos específicos para este fim, disponíveis na intranet, categoria 
Comunicação/Modelos de comunicação escrita, e tramitados de forma a garantir a proteção 
contra acesso indevido. 

Desta forma, o documento sigiloso deve ser cadastrado no e-DOC como não digital, 
classificado, conforme o assunto e ter especificado no campo Observação que é sigiloso. O 
arquivo do documento sigiloso não deve ser inserido no sistema. 

O documento físico deve ser numerado com o identificador definido pelo e-DOC. 
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A tramitação será, excepcionalmente, física, usando o Boletim de Remessa de Documentos 
e Processos gerado pelo Sistema Informatizado de Protocolo da Previdência - SIPPS ou pelo 
e-DOC.  

7 VIGÊNCIA 

Esta Norma entra em vigor a partir da data de sua publicação e revoga a N/PO/001/13. 

CAROLINE COSTA BARBOSA 
Superintendente de Governança e Gestão Estratégica 

Responsável pela elaboração 

RAFAEL DE MORAES MOTA 
Consultor Jurídico 

Responsável pela chancela 

ISABEL LUIZA RAFAEL MACHADO DOS SANTOS 
Diretora de Governança Corporativa e Jurídica 

Responsável pela aprovação 
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ANEXO I 

MEMORANDO 

1 Aspectos quanto à elaboração 

De uso exclusivamente interno por todos os empregados e órgãos da Empresa entre si, para 
requerer providências, prestar ou solicitar esclarecimentos, obter e enviar informações 
relativas às atividades da Dataprev.  

2 Composição 

O memorando deve ser redigido de acordo com o seu modelo gráfico, contendo os seguintes 
itens obrigatórios:  

• Assinatura gráfica oficial da Empresa; 

• Nomenclatura do instrumento; 

• De: Identificação do emissor (nome e sigla do órgão emissor); 

• Quando a natureza do assunto do memorando emitido por Assessor ou empregado 
sem função de chefia for referente às atividades do órgão, deve ser indicado o nome 
e a sigla do órgão ao qual está subordinado. 

• Para: Identificação do destinatário (nome e sigla do órgão de destino); 

• Assunto tratado – resumo do teor do documento; 

• Texto; 

a - nos casos em que não for de mero encaminhamento de documentos, o expediente 
deve conter a seguinte estrutura: 

− Introdução, na qual é apresentado o assunto que motiva a comunicação. 

− Desenvolvimento, no qual o assunto é detalhado; se o texto tiver mais de uma ideia 

sobre o assunto, elas devem ser tratadas em parágrafos distintos, o que confere maior 
clareza à exposição.  

− Conclusão, em que é reafirmada ou simplesmente reapresentada a posição 

recomendada sobre o assunto. 
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− Os parágrafos do texto devem ser numerados, exceto nos casos em que estes 

estejam organizados em itens ou títulos e subtítulos. 

b - quando se tratar de mero encaminhamento de documentos a estrutura é a seguinte: 

− Introdução: deve iniciar com referência ao expediente que solicitou o 

encaminhamento. Se a remessa do documento não tiver sido solicitada, deve iniciar 
com a informação do motivo da comunicação, que é encaminhar, indicando a seguir 
os dados completos do documento encaminhado (tipo, data, origem ou signatário e 
assunto de que trata), e a razão pela qual está sendo encaminhado. 

− Desenvolvimento: se o autor da comunicação desejar fazer algum comentário a 

respeito do documento que encaminha, pode acrescentar parágrafos de 
desenvolvimento. 

− Identificação do emissor (Nome e função). 

- Certificação de autenticidade (QR Code). 

• Numeração sequencial e total das páginas do memorando NN/TT (número de 

página/total de páginas). 

• Capa contendo o identificador, assunto e data da emissão do documento (gerada pelo 

sistema após assinatura). 

• Página com a assinatura do aprovador (gerada pelo sistema após assinatura). 

3 Sistemática de elaboração 

O interessado, órgão ou empregado, deve redigir a minuta do documento no modelo gráfico 
estabelecido e encaminha ao cadastrador. 

O cadastrador converte o arquivo para o formato pdf-A e cadastra a minuta no sistema e-
DOC, incluindo o(s) signatário(s). 

Após a assinatura eletrônica, o documento retorna para caixa de tarefas do cadastrador, que 
deve tramitar o mesmo para o destinatário. 
  

Documento assinado eletronicamente por CAROLINE BARBOSA COSTA, ISABEL LUIZA
RAFAEL MACHADO DOS SANTOS e outros...
Autenticidade e dados de assinatura podem ser conferidos em:
http://edoc.dataprev.gov.br/verificarAutenticidadeDocumento.xhtml
Informando o código de verificação x84lF62e e o contra código kFLKINoq



 

PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO NORMA 

 

INSTRUMENTOS DE COMUNICAÇÃO ESCRITA 

25/132 

4 Matriz de responsabilidades 

Etapas Áreas envolvidas/Ações 

Emissor Cadastrador 

Elabora a minuta Executa  

Cadastra no e-Doc  Executa 

Assina eletronicamente Executa  

Tramita para o 
destinatário 

 Executa 
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5 Modelo gráfico – Memorando 

Primeira página 
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Página de continuação 
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ANEXO II 

DESPACHO 

1 Aspectos quanto à elaboração 

De uso exclusivamente interno, o instrumento deve ser aplicado para proferir opiniões e 
decisões sobre assuntos de competência da autoridade que o emitiu. O Despacho sempre 
estará associado a documento avulso ou processo que o originou.  

2 Composição 

O despacho deve ser redigido de acordo com o seu modelo gráfico, exceto na edição online 
do e-DOC, contendo os seguintes itens obrigatórios: 

• Capa - exclusiva na emissão offline no e-DOC. Contém o assunto, o identificador e a 
data do Despacho; 

• Assinatura gráfica oficial da Empresa 

• Nomenclatura do instrumento 

• Identificação do órgão emissor 

• Assunto 

• Referência do documento sobre o qual é proferido o despacho 

• Interessado 

• Texto do despacho 

• Nome do responsável pelo órgão emissor e identificação do órgão emissor 

• Página de assinaturas - exclusiva na emissão offline no e-DOC 

A numeração do Despacho deve ser cardinal em ordem crescente, renovada anualmente e 
específica para cada órgão emissor, sendo atribuída automaticamente pelo sistema. 
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3 Sistemática de elaboração 

O Despacho pode ser emitido de três formas distintas: i) pela funcionalidade "inserir 
despacho" do e-DOC, exclusiva para documentos avulsos emitidos por esta ferramenta; ii) 
eletronicamente pelo cadastramento da espécie no e-DOC; iii) ou em papel com assinatura 
manuscrita, utilizando o modelo gráfico disponível na intranet. 

Sendo necessário o despacho sobre um documento avulso emitido eletronicamente pelo e-
DOC, o gestor deverá receber o documento correspondente e na barra inferior da tela acionar 
a opção "inserir despacho", decidindo, em seguida, se a edição será online ou offline. 

Na opção online, o gestor deverá preencher os campos interessado e assunto, redigir o 
despacho no campo específico para a edição e selecionar a opção “inserir”. 

Caso opte pela edição offline, o gestor deverá redigir a minuta do Despacho no modelo gráfico 
estabelecido e convertê-lo para o formato pdf-A; no registro referente ao documento que 
receberá o despacho, acionar  "inserir despacho" e optar "não" em edição online, em seguida 
selecionar o arquivo pdf-A, previamente editado,  e inserir. 

A emissão em papel deve ser restrita à emissão de documentos em contingência ou sigilosos, 
devendo ser observadas as instruções contidas nos itens 6.3.1, 6.7 e 6.8. 

4 Matriz de responsabilidade 

4.1 Edição online 

Etapas 
Áreas envolvidas/Ações 

Emissor Cadastrador 

Elabora minuta Executa 
 

Cadastra no e-DOC  Executa 

Assina eletronicamente Executa  

Insere despacho Executa 
 

Tramita para o interessado Executa 
 

Documento assinado eletronicamente por CAROLINE BARBOSA COSTA, ISABEL LUIZA
RAFAEL MACHADO DOS SANTOS e outros...
Autenticidade e dados de assinatura podem ser conferidos em:
http://edoc.dataprev.gov.br/verificarAutenticidadeDocumento.xhtml
Informando o código de verificação x84lF62e e o contra código kFLKINoq



 

PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO NORMA 

 

INSTRUMENTOS DE COMUNICAÇÃO ESCRITA 

30/132 

4.2 Edição offline 

Etapas 
Áreas envolvidas/Ações 

Emissor Cadastrador 

Elabora minuta Executa 
 

Cadastra no e-DOC  Executa 

Assina eletronicamente Executa  

Insere despacho Executa 
 

Tramita para o interessado Executa 
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5 Modelo gráfico – Despacho 
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ANEXO III 

CORRESPONDÊNCIA EXTERNA – CE 

1 Aspectos quanto à elaboração 

Deve ser aplicada ao público externo, pessoas físicas e jurídicas da iniciativa privada, que se 
relacionem com a Empresa, para prestar ou requerer esclarecimentos, solicitar e fornecer 
informações.  

Podem emitir o instrumento as funções indicadas na Resolução de delegação de 
competência. 

2 Composição 

A Correspondência Externa – CE deve ser redigida de acordo com o seu modelo gráfico, 
contendo os seguintes itens obrigatórios:  

• Cabeçalho 

- Assinatura gráfica oficial da Empresa  

- Nomenclatura do instrumento. 

• Identificação do destinatário:  

- Se for destinada à pessoa jurídica, escrever o nome da entidade por extenso, com 
as letras iniciais de cada palavra em maiúsculas e as demais em minúsculas, e a 
sigla se houver; 

- Se for dirigida a um órgão de determinada entidade, escrever primeiro o nome 
completo da entidade e depois o nome do órgão escrito com as letras iniciais de cada 
palavra em maiúsculas e as respectivas siglas se houver, um em cada linha; 

- Se for encaminhada a uma pessoa ligada a uma determinada entidade, devem ser 
indicados sucessivamente e em linhas diferentes: o nome completo da entidade, o 
nome do órgão onde o destinatário está vinculado, ambos com as respectivas siglas 
e, após, a abreviatura At. (Atenção) seguido do nome completo da pessoa. Letras 
iniciais de cada palavra em maiúsculas e as demais em minúsculas. 

• Assunto: resumo do teor do documento. 

• Vocativo: utilizar, conforme o gênero e o quantitativo de destinatários, sempre a 
expressão Prezado(a)(s) Senhor(a)(s) como forma de tratamento. Deve ser usado no 
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plural quando a correspondência for dirigida a uma entidade ou órgão de uma 
entidade, sem o(s) nome(s) do(s) destinatário(s). 

• Texto: deve ser escrito de acordo com as regras de impessoalidade, do padrão culto 
da linguagem, de forma clara, concisa, formal e uniforme. 

• Fecho: utilizado para finalizar o texto e saudar o destinatário. Utilizar sempre a palavra 
Atenciosamente com alinhamento centralizado. 

• Identificação do emissor: nome por extenso do responsável pelo órgão 

• Emissor e sua função com alinhamento centralizado. 

• Rodapé 

- Indicação do número de páginas do documento, no formato padrão NN/TT. 

- Endereço completo, telefone e fax do órgão emissor. 

- Certificação de autenticidade (QR Code) 

• Capa contendo o identificador, assunto e data da emissão do documento (gerada pelo 

sistema após assinatura). 

• Página com a assinatura do aprovador (gerada pelo sistema após assinatura). 

3 Sistemática de elaboração 

O órgão emissor deve redigir a minuta do documento no modelo gráfico estabelecido, 
converter em pdf-A e cadastrar no sistema e-DOC. Após a assinatura eletrônica do signatário, 
será gerado automaticamente o QR Code no rodapé do documento, conferindo autenticidade 
ao documento. 

Após a assinatura eletrônica do signatário, o cadastrador deve realizar o download do 
documento completo e encaminhá-lo por correio eletrônico ao destinatário, solicitando a 
confirmação de recebimento, e adotar os demais procedimentos de trâmite estabelecidos na 
Norma de Recepção e Expedição de Documentos. 

A Correspondência Externa deve ser mantida na posse do órgão de produção. Caso tenha 
sido cadastrado no sistema por outro órgão, o mesmo deverá ser tramitado pelo cadastrador 
ao órgão de produção. 
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4 Matriz de responsabilidades  

Etapas 
Papéis/Ações 

Emissor Cadastrador 

Elabora minuta Executa 
 

Cadastra no e-DOC 
 

Executa 

Assina digitalmente Executa 
 

Envia ao destinatário 
 

Executa 
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5 Modelo gráfico – Correspondência Externa (CE) 
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ANEXO IV 

OFÍCIO 

1 Aspectos quanto à elaboração 

Deve ser utilizado exclusivamente para o tratamento de assuntos oficiais com entidades da 
administração pública direta e indireta, estando sua emissão restrita aos órgãos indicados na 
Resolução de delegação de competência. 

2 Composição 

O ofício deve ser redigido de acordo com o seu modelo gráfico, contendo os seguintes itens 
obrigatórios:  

• Assinatura gráfica oficial da Empresa  

• Nomenclatura do instrumento  

• Identificação do destinatário; 

- Se for destinada à entidade, escrever seu nome por extenso com as letras iniciais de 
cada palavra em maiúsculas e as demais em minúsculas e a sigla se houver; 

- Se for dirigida a um órgão de determinada entidade, escrever primeiro o nome 
completo da entidade e depois o nome do órgão e as respectivas siglas se houver, 
ambos escritos com as letras iniciais de cada palavra em maiúsculas e as demais em 
minúsculas, um em cada linha; 

- Se for encaminhada a uma pessoa ligada a uma determinada entidade, devem ser 
indicados sucessivamente e em linhas diferentes: o nome completo da entidade, o 
nome do órgão onde o destinatário está vinculado, ambos com as respectivas siglas 
e, após, a abreviatura At. (Atenção) seguido do nome completo da pessoa. Letras 
iniciais de cada palavra em maiúsculas e as demais em minúsculas. 

• Endereço do órgão de destino. 

• Assunto: resumo do teor do documento. 
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• Vocativo: Utiliza-se Excelentíssimo Senhor em comunicações dirigidas aos Chefes de 
Poder, seguido do cargo respectivo (Ex. Excelentíssimo Senhor Presidente do 
Supremo Tribunal Federal). As demais autoridades devem ser tratadas com o vocativo 
Senhor, seguido do cargo respectivo (Ex. Senhor Juiz, Senhor Ministro). 

• Texto: deve ser escrito de acordo com as regras de impessoalidade, do padrão culto 
da linguagem, de forma clara, concisa, formal e uniforme. 

• Fecho: utilizado para finalizar o texto e saudar o destinatário. Utilizar Respeitosamente 
para autoridades superiores e Atenciosamente para autoridades de mesma hierarquia 
ou de hierarquia inferior. 

• Identificação do emissor: nome por extenso do responsável pelo órgão emissor, nome 
e sigla do órgão com alinhamento centralizado. 

• Indicação do número de páginas do documento, no formato padrão – NN/TT, a partir 
da primeira página.  

• Endereço completo, telefone e fax do órgão emissor. 

• Certificação de autenticidade (QR Code). 

• Capa contendo o identificador, assunto e data da emissão do documento (gerada após 
assinatura). 

• Página com a assinatura do aprovador (gerada após assinatura). 

3 Sistemática de elaboração 

O órgão emissor deve redigir a minuta do documento no modelo gráfico estabelecido, em 
LibreOffice ou Word, converter em pdf-A e cadastrar no sistema. Após a assinatura eletrônica 
do signatário, será gerado automaticamente o QR Code no rodapé do documento, 
possibilitando verificar a autenticidade do documento 

Após a assinatura eletrônica do signatário, o cadastrador deve realizar o download do 
documento completo e encaminhá-lo por correio eletrônico ao destinatário, solicitando a 
confirmação de recebimento, e adotar os demais procedimentos de trâmite estabelecidos na 
Norma de Recepção e Expedição de Documentos. 

O Ofício deve ser mantido na posse do órgão de produção. Caso tenha sido cadastrado no 
sistema por outro órgão, o mesmo deverá ser tramitado pelo cadastrador ao órgão de 
produção. 
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4 Matriz de responsabilidades 

Etapas 
Papéis/Ações 

Emissor Cadastrador 

Elabora minuta Executa 
 

Cadastra no e-DOC 
 

Executa 

Assina digitalmente Executa 
 

Envia ao destinatário 
 

Executa 
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5 Modelo gráfico – Ofício 
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ANEXO V 

NOTIFICAÇÃO 

1 Aspectos quanto à elaboração 

De uso interno e externo, o instrumento deve ser aplicado para notificar irregularidade e/ou 
descumprimentos de obrigações internas ou externas, para sua pronta interrupção, em 
especial aquelas voltadas ao regime disciplinar e ao Código de Conduta Ética e Integridade. 

Sendo de uso exclusivo dos órgãos que compõem o Sistema de Integridade – Comissão de 
Ética, órgão responsável pela ouvidoria, órgão responsável pela integridade e conformidade, 
órgão responsável pela corregedoria e órgão responsável por riscos - o instrumento deve ser 
utilizado para dar ciência à pessoa física ou jurídica sobre um processo ou um ato no qual ela 
é interessada. 

2 Composição 

A Notificação deve conter os seguintes itens obrigatórios:  

• Assinatura gráfica oficial da Empresa; 

• Nomenclatura do instrumento; 

• Identificador do instrumento contendo sigla do órgão emissor, número e ano; 

- a numeração é sequencial, renovada anualmente, e deve ser atribuída pelo órgão 
emissor. 

• Indicação do local e data da emissão; 

• Identificação do destinatário; 

- Se for destinada à entidade, escrever seu nome por extenso com as letras iniciais de 
cada palavra em maiúsculas e as demais em minúsculas e a sigla se houver; 

- Se for dirigida a um órgão de determinada entidade, escrever primeiro o nome 
completo da entidade e depois o nome do órgão e as respectivas siglas se houver, 
ambos escritos com as letras iniciais de cada palavra em maiúsculas e as demais em 
minúsculas, um em cada linha; 

Documento assinado eletronicamente por CAROLINE BARBOSA COSTA, ISABEL LUIZA
RAFAEL MACHADO DOS SANTOS e outros...
Autenticidade e dados de assinatura podem ser conferidos em:
http://edoc.dataprev.gov.br/verificarAutenticidadeDocumento.xhtml
Informando o código de verificação x84lF62e e o contra código kFLKINoq



 

PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO NORMA 

 

INSTRUMENTOS DE COMUNICAÇÃO ESCRITA 

41/132 

- Se for encaminhada a uma pessoa ligada a uma determinada entidade, devem ser 
indicados sucessivamente e em linhas diferentes: o nome completo da entidade, o 
nome do órgão onde o destinatário está vinculado, ambos com as respectivas siglas 
e, após, a abreviatura At. (Atenção) seguido do nome completo da pessoa. Letras 
iniciais de cada palavra em maiúsculas e as demais em minúsculas. 

• Endereço do órgão de destino. 

• Referência: assunto, nº de processo ou qualquer referência sobre o fato gerador. 

• Vocativo: deve ser aplicada a forma de tratamento adequada ao destinatário; 

• Texto: deve ser escrito de acordo com as regras de impessoalidade, do padrão culto 
da linguagem, de forma clara, concisa, formal e uniforme. 

• Fecho: utilizado para finalizar o texto e saudar o destinatário. Utilizar Respeitosamente 
para autoridades superiores e Atenciosamente para autoridades de mesma hierarquia 
ou de hierarquia inferior. 

• Identificação do emissor: nome por extenso do responsável pelo órgão emissor, nome 
e sigla do órgão com alinhamento centralizado. 

• Indicação do número de páginas do documento, no formato padrão – NN/TT, a partir 
da primeira página.  

• Endereço completo e telefone do órgão emissor. 

3 Sistemática de elaboração 

O órgão emissor deve redigir a minuta do documento no modelo gráfico estabelecido, em 
LibreOffice ou Word e, por tratar questões de cunho sigiloso, a Notificação deve ser emitida 
como estabelecido nos itens 6.7 e 6.8 desta Norma. 
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5 Modelo gráfico – Notificação 
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ANEXO VI 

E-MAIL 

 

1 Aspectos quanto à elaboração 

O e-mail é a forma eletrônica que substitui o Memorando e a Correspondência Externa – CE, 
quando a comunicação necessita ser realizada com maior agilidade. 

Preferencialmente, o e-mail deve circular em meio eletrônico e fazer uso de certificação digital. 
Porém, quando circular em meio impresso, mesmo que emitido com assinatura certificada 
digitalmente, deve ser assinado manualmente pelo emissor.  

A rede, o equipamento, o nome do usuário e a senha utilizados pelos empregados são 
propriedades da Empresa, estando as regras de sua utilização previstas na N/SI/003 – 
Mensagens Eletrônicas. 

2 Composição 

• Identificação do destinatário(s) “Para” 

• Identificação de destinatário(s) com cópia “Cc” 

• Assunto - resumo do teor do documento. 

• Texto - deve ser escrito de acordo com as regras de impessoalidade, do padrão culto 
da linguagem, de forma clara, concisa, formal e uniforme. 

• Fecho: utilizado para finalizar o texto e saudar o destinatário. Utilizar Respeitosamente 
para autoridades superiores e Atenciosamente para autoridades de mesma hierarquia 
ou de hierarquia inferior. 

• Assinatura – Identificação do emissor, contendo nome e sobrenome, nome e sigla do 
órgão, cargo ou função, endereço de e-mail e telefone. 

3 Sistemática de elaboração 

O e-mail corporativo é “papel timbrado” digital da Empresa, desta forma deve ser utilizado 
para tratar de assuntos relacionados as suas atividades laborais. 
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São regras para o bom uso do e-mail corporativo: 

• Não divulgar o endereço de e-mail da empresa como seu endereço particular de 
correspondência, e não utilizá-lo para fins que não sejam de trabalho; 

• Não discutir nem enviar assunto/informação confidencial por e-mail; 

• Responder no próprio e-mail recebido para que o histórico fique anexo; 

• Ao responder ou encaminhar e-mails, não alterar o texto anteriormente recebido. 

• Colocar um aviso legal ao fim dos e-mails. 

"Esta mensagem da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência (Dataprev), 
é enviada exclusivamente a(os) seu(s) destinatário(s) e protegidas por sigilo 
profissional. Sua utilização desautorizada é ilegal e sujeita o infrator às penas da lei. 
Se você a recebeu indevidamente, queira, por gentileza, reenviá-la ao emitente, 
esclarecendo o equívoco."  

“This message from Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência (Dataprev), 

a government company established under Brazilian law (6.125/74) – is directed 
exclusively to its addressee and protected under professional secrecy rules. Its 
unauthorized use is illegal and may subject the transgressor to the law's penalties. If 
you're not the addressee, please sen it back, elucidating the failure.” 

A mensagem em inglês deve ser usada apenas quando o email for enviado para o 
exterior ou para empresas estrangeiras. 

Quanto à redação é preciso ter cautela na construção do texto, sendo recomendado ser 
profissional, conciso, ir direto ao assunto, usar gramática e pontuação adequadas, evitar 
abreviações e emoções e utilizar um assunto (subject) com coerência. 

No uso dos recursos da ferramenta de correio é preciso ter cuidado com o abuso das opções 
urgente e alta prioridade, não destacar o texto em caixa alta, não abusar da opção “Responder 
a todos” e não anexar arquivos desnecessários. 
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4 Modelo gráfico (exemplo) 
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ANEXO VII 

ATA 

 

1 Aspectos quanto à elaboração 

É o instrumento de comunicação escrita destinado ao registro resumido das ocorrências de 
uma reunião, assim como das decisões tomadas por seus participantes. 

A Dataprev adota dois modelos de ata: um simples, onde o texto pode ser composto 
livremente, e outro mais estruturado, com itens pré-definidos que apresentam as deliberações. 

As Atas devem ser editadas, de acordo com o padrão gráfico, em LibreOffice ou Word, e 
convertidas em pdf-A, antes do cadastramento no e-DOC. Na inclusão dos signatários, todos 
os participantes devem ser classificados como aprovadores. As assinaturas digitais constarão 
em página ao final do documento. 

Na elaboração de Ata cuja relação de participantes conste terceiros (fornecedores etc.), o 
instrumento deve ser emitido em papel, assinado manualmente pelos participantes ao final do 
texto e posteriormente cadastrado no sistema. 

As minutas das atas devem ser submetidas previamente a todos os participantes. 

As atas decorrentes de reuniões da Assembleia Geral, Conselhos, Diretoria Executiva e 
demais colegiados possuem modelo gráfico específico, conforme item 1.3 deste Anexo, e não 
são emitidas pelo e-Doc. 

1.1 Modelo simples 

1.1.1 Composição 

O instrumento deve ser composto por elementos pré-textuais, textuais e complementares, 
organizados de acordo com o padrão estabelecido. 

1.1.1.1 Pré-textuais 

• Capa 

- Assinatura gráfica oficial da Empresa 

- Título da ata 
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- Data da emissão da ata 

- Identificador da ata 

A capa da ata é gerada pelo sistema. 

1.1.1.2 Textuais 

• Assinatura gráfica oficial da Empresa 

• Nomenclatura do instrumento 

• Identificação - data, horário, local da reunião, redator, moderador, assunto e 
participantes. 

• Pauta 

• Deliberações: Assuntos abordados, em obediência ou não a uma pauta. 

1.1.3 Elementos complementares 

São os anexos que complementam o instrumento, quando necessário. 
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1.1.4 Modelo Gráfico – Ata (Modelo simples) 
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1.2 Modelo estruturado 

1.2.1 Composição 

O instrumento deve ser composto por elementos pré-textuais, textuais e complementares, 
organizados de acordo com o padrão estabelecido. 

1.2.1.1 Pré-textuais 

• Capa 

- Assinatura gráfica oficial da Empresa 

- Título da ata 

- Data da emissão da ata 

- Identificador da ata 

A capa da ata é gerada pelo sistema. 

1.2.1.2 Textuais 

• Assinatura gráfica oficial da Empresa 

• Nomenclatura do instrumento 

• Identificação - data, horário, local da reunião, redator, moderador, assunto e 
participantes. 

• Pendências de encaminhamentos anteriores 

• Pauta 

• Deliberações – tópicos discutidos, encaminhamentos, pontos de atenção, requisitos e 
riscos e observações gerais 

• Próxima reunião. 

1.2.1.3 Elementos complementares 

São os anexos que complementam o instrumento, quando necessário. 
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1.2.2 Modelo Gráfico – Ata (modelo estruturado) 
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1.3 Modelo de Ata dos Colegiados 

1.3.1 Sistemática de elaboração 

Emitida pelo órgão responsável pela secretaria de órgãos colegiados a partir da transcrição 
dos fatos e deliberações ocorridos durante as reuniões dos colegiados. 

As atas são submetidas aos participantes na reunião subsequente para aprovação e 
publicadas no Portal Dataprev pelo órgão responsável pela secretaria de órgãos colegiados. 

1.3.2 Composição 

O modelo gráfico é composto dos seguintes elementos: 

• Assinatura gráfica oficial da Empresa 

• Identificação numérica da reunião, se ordinária ou extraordinária e do colegiado 

• Texto contendo os seguintes elementos: 

- Data, horário e local/locais da reunião; 

- Participantes; 

- Itens tratados; e 

- Finalização e data. 

• Assinatura e identificação dos membros. 
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ANEXO VIII 

RELATÓRIO 

1 Aspectos quanto à elaboração 

É o instrumento destinado a exposição de ocorrências, fatos, despesas, transações ou de 
atividades realizadas com a finalidade de prestar conta à autoridade superior. Excetua-se os 
relatórios que, por obrigações legais e fiscais, devem seguir os padrões estabelecidos pelos 
órgãos de controle. 

Os relatórios devem ser editados, de acordo com o padrão gráfico, em LibreOffice ou Word, 
convertidos em pdf-A e cadastrados no e-DOC. 

1.1 Composição 

O instrumento deve ser composto por elementos pré-textuais, textuais e complementares, 
organizados de acordo com o padrão estabelecido. 

1.1.1 Elementos pré-textuais 

• Capa 

- Assinatura gráfica oficial da Empresa 

- Título do relatório. 

- Data da emissão do relatório 

- Identificador do relatório 

A capa do relatório é gerada pelo sistema. 

• Sumário 

1.1.2 Elementos textuais 

• Objetivo – objetivo do relatório. 

• Introdução – contextualização do conteúdo do relatório. 

• Desenvolvimento – desenvolvimento e apresentação do conteúdo, podendo conter 
subtópicos. 
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• Conclusão – fechamento do relatório contendo conclusões e recomendações obtidas 
a partir do conteúdo apresentado. 

• Certificação de autenticidade (QR Code). 

1.1.3 Elementos complementares 

São os anexos que complementam o instrumento, quando necessário. 
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2 Modelo Gráfico 
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ANEXO IX 

NOTA INFORMATIVA 

 

1 Aspectos quanto à elaboração 

A Nota Informativa deve ser emitida com o objetivo de trazer insumos que viabilizem a 
apresentação gerencial, breve, focada nos principais objetivos, benefícios e riscos associados 
ao objeto apresentado à Diretoria Executiva, cujo destino seja a apreciação do Conselho de 
Administração. 

2 Composição 

• Capa 

- Assinatura gráfica da Empresa; 

- Nome do instrumento; 

- Identificador, composto pela sigla da espécie (NI) seguida do número, ano e 
sigla do órgão emissor, exemplo: NI/001/2020/CGPR; 

A numeração da NI deve ser sequencial, renovada anualmente, atribuída e 
controlada pelo órgão emissor. 

• Conteúdo 

a) Cabeçalho deve conter o logotipo oficial da Empresa e nome do instrumento. 

b) Rodapé 

- Numeração de página, posicionada na margem inferior direita de cada 
página, no formato NN/TT. 

- Endereço da Empresa centralizado abaixo da numeração de página. 

c) Elementos obrigatórios 

- Identificador da NI posicionado do lado esquerdo, após o cabeçalho, em 
caixa alta e negrito. 

- Assunto: Tema ou demanda da NI. 

- Referência: Número do processo, do instrumento contratual ou de qualquer 
outro elemento a que se relacione o informativo. 
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- Ementa: Breve resumo do assunto objeto da nota, apontando os principais 
aspectos. 

- Item 1 - Introdução: Este item destina-se à exposição do objetivo da emissão 
da nota informativa e a contextualização do assunto objeto da solicitação de 
informações, de modo a possibilitar aos seus leitores a compreensão do 
assunto, para tanto, podem constar a sua fundamentação legal e o seu 
histórico. 

Todos os parágrafos e subitens devem ser numerados seguindo a sequência 
do item principal. 

- Item 2 - Relatório de informações: Neste item devem ser apresentadas as 
informações relevantes e pertinentes ao assunto objeto da nota, de modo a 
atender ao solicitado pela autoridade demandante, tais como: benefícios 
associados, principais pontos de atenção, riscos etc. 

Todos os parágrafos e subitens devem ser numerados seguindo a 
sequência do item principal. 

- Local e data da emissão, alinhados à direita. 

- Identificação do signatário contendo nome completo, em caixa alta, 
cargo/função e matrícula, e a assinatura, centralizados ao final da NI. 

3 Sistemática de elaboração 

A elaboração e aprovação da Nota Informativa são de responsabilidade dos órgãos do 
segundo nível hierárquico e dos órgãos de terceiro nível subordinados diretamente às 
Diretorias. 

A Nota Informativa deve ser editada, conforme modelo gráfico, em LibreOffice ou Word, em 
fonte arial, tamanho 12. 

Todos os parágrafos e subitens devem ser numerados seguindo a sequência do item principal, 
com recuo na primeira linha. 

Após a assinatura, a NI deve ser encaminhada para o órgão responsável pela secretaria dos 
órgãos colegiados. 
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4 Modelo gráfico – Nota Informativa 
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ANEXO X 

NOTA TÉCNICA – NT 

1 Aspectos quanto à elaboração 

A Nota Técnica deve ser emitida objetivando apresentar estudos, análises e recomendações 
e firmar posições técnicas sobre questões tecnológicas e administrativas. 

1.1 Composição 

• Capa 

Assinatura gráfica da Empresa 

Título da NT 

Identificador 

Data da emissão 

A capa da Nota Técnica é gerada pelo sistema, após aprovação. 

• Sumário, conteúdo e elementos complementares 

a) Cabeçalho deve conter o logotipo oficial da Empresa e nome do instrumento 
e título da Nota Técnica. 

− Nome do Instrumento. 

− Título da Nota Técnica. Apresentado de forma concisa, mas que dê clareza, 

identificando o assunto, posicionado entre duas barras horizontais, sombreadas, 
em letras maiúsculas e em negrito, na margem superior esquerda. 

b) Rodapé 

- Numeração de página, posicionada na margem inferior direita de cada página, 
no formato NN/TT. 

- Certificação de autenticidade (QR Code). 

• Sumário - É o elemento que facilita a consulta da Nota Técnica, e nele devem 
estar relacionados todos os itens e subitens que compõem a Nota Técnica, na 
mesma ordem em que aparecem no texto, grafados em negrito, inclusive os 
elementos complementares, quando houver. 
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• Conteúdo da Nota Técnica 

Todas as Notas Técnicas devem conter os seguintes itens obrigatórios: 

1. OBJETIVO. Descrever de forma clara e direta a finalidade da NT; 

2. DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO-PROBLEMA. Apresentar de forma organizada 
os fatos motivadores da Nota Técnica. Detalhar os problemas verificados, as 
respectivas causas, e as consequências observadas, especificando, quando 
pertinente, os órgãos envolvidos e a fundamentação legal sobre o assunto. 
Apresentar os procedimentos recomendados para resolver os problemas. 

3. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES. Descrever de forma objetiva a 
gravidade do evento, apresentar a urgência que o tratamento da situação exige, 
indicar a tendência do problema e caracterizar as possíveis consequências caso 
o problema não seja tratado. 

Emitir parecer conclusivo, de modo a atender às exigências legais e ao amparo 
técnico cabível, no intuito de inibir, restringir ou eliminar o problema descrito. 

• Elementos Complementares. São os anexos da NT compostos por formulários, 
fluxos de processos, tabelas, documentos explicativos, bem como os demais atos 
necessários à composição da Nota Técnica. 

2 Sistemática de elaboração 

A elaboração e aprovação da Nota Técnica são de responsabilidade dos órgãos do quarto 
nível hierárquico, divisões ou correlatos, no mínimo, buscando, quando necessário, orientação 
junto ao órgão responsável pela normatização. 

Em razão da complexidade do assunto a ser tratado em uma NT ou em razão da existência 
de mais de um órgão envolvido, o órgão responsável pela elaboração pode promover a 
criação de Grupo de Trabalho. 

A Nota Técnica destinada à publicação deve ser previamente enviada, por e-mail, ao órgão 
responsável pela normatização para verificação. 

A Nota Técnica deve ser editada, conforme modelo gráfico, em LibreOffice ou Word, 
convertida em pdf-A e cadastrada no sistema. 
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Após a assinatura do aprovador, a NT deve ser tramitada para o órgão de destino. No caso 
de NT destinada à publicação na intranet, a mesma deverá ser tramitada ao órgão 
responsável pela normatização. 

Eventualmente, a Nota Técnica pode ser assinada, também, pelo elaborador e possuir 
chancela de outro órgão. 

3 Matriz de responsabilidades 

Etapas 
Órgãos Envolvidos/Ações 

Emissor Normatização Cadastrador 

Identifica a Nota Técnica a 
ser elaborada 

Executa   

Identifica os órgãos 
envolvidos 

Executa   

Elabora minuta Executa Orienta  

Cadastra a NT no sistema   Executa  

Assina eletronicamente Executa   

Tramita para o destinatário   Executa 

Publica na intranet  Executa  
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4 Modelo gráfico – Nota Técnica 
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ANEXO XI 

PARECER 

1 Aspectos quanto à elaboração 

O Parecer deve ser emitido objetivando nortear as posições de qualquer natureza entre as 
áreas internas da Dataprev, servindo de base para a tomada de decisão. 

2 Composição 

• Formato da capa 

- Cabeçalho da capa - deve conter o logotipo oficial da Empresa 

- Título 

- Identificador 

- Data da emissão 

A capa do Parecer é gerada automaticamente pelo sistema após a aprovação do 
mesmo. 

• Rodapé 

- Numeração de página. Posicionada na margem inferior direita de cada página, no 
formato NN/TT. 

- Certificação de autenticidade (QR Code). 

• Sumário - É o elemento que facilita a consulta do Parecer, e nele devem estar 
relacionados todos os itens e subitens que o compõem, na mesma ordem em que 
aparecem no texto, escritos em negrito, inclusive os elementos complementares, 
quando houver. 

• Conteúdo do Parecer: 

Todos os Pareceres devem conter os seguintes itens obrigatórios: 

1. OBJETIVO. Descrever de forma clara e direta a finalidade do Parecer; 

2. DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO. Apresentar de forma organizada os fatos 
motivadores do Parecer. Detalhar os problemas verificados, as respectivas causas 

Documento assinado eletronicamente por CAROLINE BARBOSA COSTA, ISABEL LUIZA
RAFAEL MACHADO DOS SANTOS e outros...
Autenticidade e dados de assinatura podem ser conferidos em:
http://edoc.dataprev.gov.br/verificarAutenticidadeDocumento.xhtml
Informando o código de verificação x84lF62e e o contra código kFLKINoq



 

PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO NORMA 

 

INSTRUMENTOS DE COMUNICAÇÃO ESCRITA 

71/132 

e as consequências observadas, especificando, quando pertinente, os órgãos 
envolvidos e a fundamentação sobre o assunto. Apresentar as ações 
recomendadas para resolver os problemas. 

3. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES. Emitir parecer conclusivo, de modo a 
atender às exigências legais e ao amparo técnico cabível, no intuito de inibir, 
restringir ou eliminar o problema descrito. 

A primeira página do conteúdo do Parecer possui, no canto superior direito, campo 
de preenchimento opcional denominado Ementa, onde podem ser relacionados os 
termos essenciais sobre o assunto tratado ou uma sinopse do documento. 

• Elementos Complementares. São os anexos do Parecer compostos por 
formulários, fluxos de processos, tabelas, documentos explicativos, bem como 
demais instrumentos necessários à composição do Parecer. 

3 Sistemática de elaboração 

A elaboração e aprovação do Parecer são de responsabilidade dos órgãos do quarto nível 
hierárquico, divisões ou correlatos, no mínimo. 

Os Pareceres devem ser editados, conforme modelo gráfico, em LibreOffice ou Word, 
convertidos em pdf-A e cadastrados no sistema. 

Após a assinatura do aprovador, responsável pelo órgão emissor, o Parecer deve ser 
tramitado para o órgão de destino. Eventualmente, o Parecer pode ser assinado, também, 
pelo elaborador e possuir chancela de outro órgão. 
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4 Matriz de responsabilidades 

Etapas 
Órgãos Envolvidos/Ações 

Emissor Cadastrador 

Identifica o Parecer a ser 
elaborado 

Executa  

Elabora minuta Executa  

Cadastra o Parecer no 
sistema 

 Executa  

Assina eletronicamente Executa  

Tramita para o destinatário  Executa 
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5 Modelo gráfico – Parecer  
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ANEXO XII 

COMUNICAÇÃO DE SERVIÇO – CS 

1 Aspectos quanto à elaboração 

Instrumento destinado a transmitir informações gerais necessárias à gestão, tais como: 
designar e dispensar empregados em função de confiança, definir as atribuições de órgãos, 
delegar competência, criar grupo de trabalho e comissão para diversos fins, criar e extinguir 
centros de custo e outros. 

A CS não pode ser conjunta. Caso haja mais de um órgão interessado na emissão da CS, a 
CS será emitida e aprovada pelo órgão demandador principal e poderá ser chancelada pelos 
demais. 

1.1 CS de designação e dispensa de empregados em função de confiança 

Observados os limites definidos na Resolução de Delegação de Competência, o órgão emite 
CS de acordo com os padrões estabelecidos nesta Norma. 

Na elaboração de uma CS de designação devem ser observadas estritamente as funções 
descritas no Manual de Organização e na Norma de Função de Confiança e o quantitativo 
estabelecido no Quadro de Funções de Confiança. 

No texto da CS de designação e dispensa de empregados em função de confiança deve 
constar o nome completo do empregado, o número da matrícula, a função de confiança, o 
nome e a sigla do órgão e o período (quando for o caso). No caso de designação de 
empregado que já ocupe uma função, deve-se acrescentar o termo “cumulativamente”. 

A CS de designação e dispensa de substituto eventual, para o exercício de funções de 
confiança que não respondam por órgãos da estrutura organizacional da Empresa, exceto 
para as funções que não permitem a nomeação de substitutos, deve ser emitida pelo órgão 
observados os limites na Resolução de Delegação de Competência vigente, ao qual o titular 
estiver vinculado. 

Devem ser observadas as seguintes orientações quando da emissão da Comunicação de 
Serviço - CS de designação de empregado e extraquadro para o exercício de função de 
confiança.  
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• A CS de designação não deve indicar o estado de atuação do titular quando o estado 
de localização do órgão for igual ao estado do local de trabalho do empregado 
designado. 

• Quando o estado de localização do órgão for diferente do estado do local de trabalho 
do empregado designado, a CS deve ser emitida conforme as situações a seguir: 

a. Manter o estado de localização do órgão diferente do estado do local de trabalho 
do empregado designado. A CS de designação deve mencionar, em parágrafo 
específico, que o empregado designado manterá inalterado o seu local de 
trabalho, quando for exercer sua função no estado onde está lotado. 

b. O local de trabalho do empregado designado será alterado sem custo para 
Empresa. A CS de designação deve mencionar, em parágrafo específico, que 
haverá mudança do local de trabalho do empregado designado, por interesse do 
empregado, sem custo para Empresa e que essa mudança deverá ser concluída 
por meio de CSP, quando o local de trabalho do titular for alterado sem custo 
para Empresa. 

c. O local de trabalho do empregado designado será alterado com custo para 
Empresa. A CS de designação deve ser assinada pelo Diretor e mencionar, em 
parágrafo específico, que haverá mudança do local de trabalho do empregado 
titular por imperiosa necessidade de trabalho, com custo para Empresa, e que 
essa mudança deverá ser concluída por meio de CSP, quando o local de 
trabalho do titular for alterado com custo para Empresa. 

Neste caso, é recomendado, porém opcional, mencionar a CSP na CS de 
designação. 

• A CS de designação deve indicar o estado de atuação e a lotação do empregado 
designado, quando tratar-se de designação de extraquadro (ad nutum e requisitado). 

2 Composição  

2.1 Estrutura da CS 

• Assinatura gráfica da Empresa 

• Nomenclatura do instrumento 

• Origem e destinação do documento 
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− Origem do documento, destacada com a palavra DE: (em caixa alta e negrito), 
seguida de dois pontos posicionada na margem lateral esquerda, indicando o nome 
por extenso do órgão emissor, com as letras iniciais de cada palavra e maiúsculas e 
demais minúsculas. 

− Destinação do documento, destacada com a palavra PARA: (em caixa alta e 
negrito), seguida de dois pontos, posicionada na margem lateral esquerda, indicando 
o nome por extenso do(s) órgão(s) de destino, com a letra inicial de cada palavra em 
maiúscula e demais minúsculas.  

• Assunto 

Destacado com a palavra ASSUNTO: (em caixa alta e negrito), indicando o assunto 
objeto da Comunicação de Serviço da maneira mais sucinta possível, também em 
caixa alta e negrito. 

• Parágrafo padrão 

O <função do titular do órgão emissor> da Empresa de Tecnologia e Informações da 
Previdência - Dataprev, no uso de suas atribuições”. 

Havendo necessidade, este parágrafo pode mencionar premissas que determinem as 
instruções que são objeto da CS. 

Ex.: “.... no uso de suas atribuições e, considerando....” 

• Expressão padrão 

Expressão padrão COMUNICA, posicionada na margem lateral esquerda, em letras 
maiúsculas e em negrito. 

• Conteúdo 

O conteúdo da Comunicação de Serviço é composto de texto, vigência e assinatura, o 
último com alinhamento centralizado. 

Quando houver mais de uma orientação na Comunicação de Serviço, estas devem ser 
apresentadas em itens numéricos. 

A indicação de instrumentos revogados ou alterados pela CS em questão, deve 
constar de item específico. 
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Após o texto da CS, deve ser inserido um parágrafo padrão, conforme ilustração a 
seguir, com a indicação da data da vigência da CS, seguida de indicação de revogação 
ou alteração de CS anterior que trate do assunto (quando for o caso). 

“Esta CS entra em vigor a partir de (data de vigência) e revoga a CS (sigla do órgão 

emissor e número da CS que está sendo revogada ou alterada pela CS em questão)”. 

Caso os efeitos da CS tenham que retroagir, deve-se utilizar a seguinte expressão: 
“Esta CS entra em vigor a partir desta data e seus efeitos retroagem a (data de efeito)”. 

• Nome e função do aprovador 

Indicação do nome do aprovador do documento e sua função, centralizado e em caixa 
alta. 

• Certificação de autenticidade (QR Code). 

• Paginação 

Numeração sequencial e total das páginas da Comunicação de Serviço e dos anexos 
(quando houver na margem inferior direita de cada página no formato NN/TT (número 
da página/total de páginas). 

• Capa, gerada automaticamente pelo e-DOC após a(s) assinatura(s) do(s) gestor(es) 
signatário(s), contendo o identificador, o assunto/título e a data do documento. 

• Página contendo a(s) assinatura(s) realizada(s) por meio do e-DOC. 

3 Sistemática de elaboração 

O órgão emissor deve redigir o documento no modelo gráfico estabelecido, convertê-lo em 
pdf-A e cadastrá-lo no sistema e-DOC. Após o fluxo de verificação e a assinatura digital, a CS 
deve ser tramitada para o órgão responsável pela normatização para publicação na intranet 
e encaminhamento para o órgão responsável pela gestão documental. 
  

Documento assinado eletronicamente por CAROLINE BARBOSA COSTA, ISABEL LUIZA
RAFAEL MACHADO DOS SANTOS e outros...
Autenticidade e dados de assinatura podem ser conferidos em:
http://edoc.dataprev.gov.br/verificarAutenticidadeDocumento.xhtml
Informando o código de verificação x84lF62e e o contra código kFLKINoq



 

PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO NORMA 

 

INSTRUMENTOS DE COMUNICAÇÃO ESCRITA 

80/132 

4 Matriz de responsabilidade 

 

Etapas 

Órgãos Envolvidos/Ações 

Emissor Normatização 

Elabora minuta Executa Orienta 

Cadastra no sistema Executa 
 

Verifica conformidade  Executa 

Assina digitalmente Executa 
 

Tramita para publicação Executa 
 

Publica na intranet 
 

Executa 

Tramita para arquivamento 
 

Executa 
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5 Modelo Gráfico – Comunicação de Serviço 
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ANEXO XIII 

PORTARIA 

1 Aspectos quanto à elaboração 

Instrumento destinado a determinar providências de caráter administrativo, com base em 
dispositivos legais, cuja publicação deva ser realizada no âmbito interno e externo. 

São exemplos de temas tratados por Portaria, a cessão e requisição de pessoal e as 
indicações de ordenadores de despesas, pregoeiros e equipe de apoio. 

2 Composição 

• Capa contendo assunto, identificador e data 

• Assinatura gráfica da Empresa 

• Nomenclatura do instrumento 

• Número e data da emissão do instrumento 

• Parágrafo padrão com o indicativo do titular da função que está emitindo a Portaria - 
“O (A) <função do titular do órgão emissor> da Empresa de Tecnologia e Informações 
da Dataprev, no uso das suas atribuições, resolve:”; 

• Conteúdo 

• Vigência 

• Nome e indicativo da função do emissor 

• Certificação de autenticidade (QR Code) 

• Número da página e total de páginas, localizados no rodapé, à direita 

• Página com assinatura do aprovador 

3 Sistemática de elaboração 

A emissão desse instrumento é restrita aos órgãos do terceiro nível hierárquico, no mínimo, e 
deve seguir a seguinte sistemática de elaboração, publicação e arquivamento: 
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3.1 Elaboração 

O órgão emissor deve redigir o documento no modelo gráfico estabelecido. Quando houver 
mais de uma orientação no texto da Portaria, estas devem ser apresentadas em artigos.  

Em seguida deve convertê-lo em pdf-A e cadastrá-lo no sistema e-DOC. Após o fluxo de 
verificação e a assinatura digital, a Portaria deve ser tramitada para o órgão responsável pela 
normatização para publicação na intranet e encaminhamento para o órgão responsável pela 
gestão documental. 

Cópia da Portaria deve ser encaminhada pelo órgão responsável pela normatização ao órgão 
responsável pela publicação no DOU para providências. 

4 Matriz de responsabilidades 

Etapas 

Áreas envolvidas/Ações 

Órgão emissor Normatização 
Órgão responsável 
pela publicação no 

DOU 

Elabora a minuta Executa Orienta  

Verifica a 
conformidade 

 Executa  

Cadastra no e-Doc Executa   

Assina digitalmente Executa   

Tramita para 
publicação 

Executa   

Publica na intranet  Executa  

Encaminha cópia para 
publicação no DOU 

Executa   

Publica no DOU   Executa 

Tramita para 
arquivamento 

 Executa  
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5 Modelo Gráfico – Portaria  
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ANEXO XIV 

COMUNICAÇÃO NORMATIVA - CN 

1 Aspectos quanto à elaboração 

Instrumento de caráter normativo, destinado a determinar providências e procedimentos 
relativos a processos eventuais/temporários de alcance geral, processos regulares restritos à 
área de atuação do órgão emissor ou a uma localidade e processos regulares de aplicação 
corporativa com nível de criticidade baixo. 

A CN não pode ser conjunta. Caso haja mais de um órgão interessado na emissão da CN, a 
mesma será emitida e aprovada pelo órgão demandador principal e poderá ser chancelada 
pelos demais. 

2 Composição 

• Assinatura gráfica da Empresa 

• Nomenclatura do instrumento 

• Classificação da atividade vinculada - Atividade à qual se vincula o tema objeto da CN, 
conforme item 6.6 desta norma. 

• Título – O título deve ser descrito da maneira mais sucinta possível 

• Órgão emissor 

• Aplicação – Abrangência do documento 

• Parágrafo padrão 

O <função do titular do órgão emissor> da Empresa de Tecnologia e Informações da 
Previdência - Dataprev, no uso de suas atribuições”. 

Havendo necessidade, este parágrafo pode mencionar premissas que determinem as 
instruções que são objeto da CN. 

Ex.: “.... no uso de suas atribuições e, considerando....” 
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• Expressão padrão 

Expressão padrão COMUNICA, posicionada na margem lateral esquerda, em letras 
maiúsculas e em negrito. 

• Conteúdo 

O conteúdo da Comunicação Normativa é composto de texto e vigência. 

Quando houver mais de uma orientação na Comunicação Normativa, estas devem ser 
apresentadas em itens numéricos. 

A indicação de instrumentos revogados ou alterados pela CN em questão, deve 
constar de item específico. 

Após o texto da CN, deve ser inserido um parágrafo padrão, conforme a seguir, com 
a indicação da data da vigência da CN, seguida de indicação de revogação ou 
alteração de outros instrumentos que tratem do assunto (quando for o caso). 

“Esta CN entra em vigor a partir de (data de vigência) e revoga (relacionar os 

instrumentos que estão sendo revogados ou alterados pela CN em questão)”. 

Caso os efeitos da CN tenham que retroagir, deve-se utilizar a seguinte expressão: 
“Esta CN entra em vigor a partir desta data e seus efeitos retroagem a (data de efeito)”. 

• Nome e função do aprovador 

Indicação do nome do titular do órgão ou seu substituto e sua função, centralizado e 
em caixa alta. 

• Certificação de autenticidade (QR Code). 

• Paginação 

Numeração sequencial e total das páginas da Comunicação Normativa e dos anexos 
(quando houver na margem inferior direita de cada página no formato NN/TT (número 
da página/total de páginas). 

• Capa, gerada automaticamente pelo e-DOC após a(s) assinatura(s) do(s) gestor(es) 
signatário(s), contendo o assunto/título, identificador, o assunto e a data do 
documento. 

• Página contendo a(s) assinatura(s) realizada(s) por meio do e-DOC. 
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3 Sistemática de elaboração 

O gestor responsável pelo assunto a ser tratado, respeitada a competência estabelecida na 
Resolução de Delegação de Competência vigente, deve elaborar o instrumento, observando 
as características de sua aplicação, buscando, quando necessário, orientação junto ao órgão 
responsável pela normatização. 

O gestor providencia o levantamento de todos os documentos que tratam do assunto (Norma, 
CN, Resolução, Legislação em vigor, Acordo Coletivo etc.) junto ao órgão responsável pela 
gestão documental, avaliando a necessidade de elaboração, alteração ou revogação de 
instrumentos. 

O gestor identifica os órgãos responsáveis envolvidos no assunto, com vistas a obter 
subsídios que possam contribuir para a elaboração do instrumento. 

3.1 Elaboração 

O gestor responsável pelo assunto tratado deve elaborar a minuta da CN, de acordo com os 
padrões estabelecidos nesta Norma. 

Sendo necessários a análise e o parecer do órgão responsável pelo jurídico ou de outro órgão 
específico, cabe ao gestor do processo encaminhar o documento para validação, podendo o 
mesmo ser chancelado pelo titular do órgão consultado, após o seu cadastramento no 
sistema. 

A proposta final, devidamente validada pelo(s) órgão(s) envolvido(s), deve ser enviada ao 
órgão responsável pela normatização para análise, acompanhada, se for o caso, dos 
documentos levantados pelo gestor, conforme previsto nesta sistemática e, quando 
necessário, a proposta de revogação de instrumentos vigentes. 

3.2 Verificação de conformidade 

O órgão responsável pela normatização avalia a conformidade da proposta quanto ao 
conteúdo, padrão, forma e organização do texto e harmonia com os demais normativos. 
Verifica se os documentos que tratam do assunto foram analisados/identificados, quanto à 
necessidade de revogação, em função da proposta encaminhada.  

Havendo necessidade de ajustes na proposta, o órgão gestor deve consolidar as observações 
apresentadas, devolvendo-a ao órgão responsável pela normatização. 
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O órgão responsável pela normatização verifica os ajustes realizados e o encaminha ao órgão 
gestor. 

A minuta deve ser editada em LibreOffice ou Word, convertida em pdf-A e cadastrada no 
sistema e-DOC. Após o fluxo de verificação e a aprovação, a CN deve ser tramitada para o 
órgão responsável pela normatização para publicação. 

3.3 Aprovação 

A competência para aprovação da Comunicação Normativa está definida na Resolução de 
Delegação de Competência. 

3.4 Atualização/revisão 

O gestor responsável pelo assunto deve acompanhar e avaliar periodicamente o estabelecido 
na Comunicação Normativa implantada, os resultados das auditorias internas e as sugestões 
dos demais dirigentes da Empresa, visando à otimização do processo e/ou sua conformidade 
com a legislação vigente, quando for o caso. 

Sendo necessária a atualização/revisão da Comunicação Normativa, o gestor deve buscar 
orientação junto ao órgão responsável pela normatização, bem como observar a sistemática 
para elaboração do instrumento. 

3.5 Revogação 

Para revogação de uma Comunicação Normativa o responsável pelo assunto, competente 
para emissão do instrumento, deve emitir uma outra em substituição, ou uma CN de 
revogação quando o assunto não for mais passível de regulamentação. 

3.6 Publicação 

Após o seu cadastramento e aprovação no sistema, a Comunicação Normativa deve ser 
tramitada para o órgão responsável pela normatização para publicação. 

3.7 Arquivamento 

Após publicação, o órgão responsável pela normatização deve tramitar a Comunicação 
Normativa para o órgão responsável pela gestão documental para arquivamento. 
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3.7 Matriz de responsabilidade 

Etapas 

Órgãos Envolvidos/Ações 

Órgão emissor Normatização 

Identifica da CN a ser 

elaborada 
Executa Orienta 

Levanta a documentação  Executa Orienta 

Identifica dos órgãos 

envolvidos 
Executa Orienta 

Elabora minuta Executa Orienta 

Verifica a conformidade  Executa 

Aprova Executa  

Revisa Executa Orienta 

Publica na intranet  Executa 

Tramita para arquivamento  Executa 
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3.8 Modelo Gráfico – Comunicação Normativa 
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ANEXO XV 

NORMA 

1 Aspectos quanto à elaboração 

É o instrumento de comunicação escrita destinado a estabelecer princípios de uniformização 
de processos e atividades, especificando diretrizes básicas e procedimentos necessários à 
gestão técnica e administrativa, cuja abrangência pode variar do nível departamental ao 
corporativo. 

1.1 Composição 

Uma Norma deve ser composta por elementos pré-textuais, textuais e complementares, 
organizados de acordo com o padrão preestabelecido. 

1.1.1 Elementos pré-textuais 

São os elementos de abertura do instrumento normativo, apresentados anteriormente ao 
texto. São obrigatórios e possuem os dados necessários ao arquivamento, controle e 
recuperação dos documentos. São formados pela capa e o sumário, que devem conter 
respectivamente as seguintes informações: 

• Capa  

- Assinatura gráfica da Empresa 

- Identificador; 

- Título; 

- Data  

A capa é gerada automaticamente pelo e-DOC, após a assinatura da Norma. 

• Notas da versão. Elemento que descreve a alterações promovidas na Norma. 

• Sumário. É o elemento que facilita a consulta à Norma, e nele devem estar 
relacionados os itens e subitens textuais até o segundo nível que compõem a Norma, 
na mesma ordem em que aparecem no documento, escritos em negrito, inclusive os 
elementos complementares, quando houver. 
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1.1.2 Elementos textuais 

São os elementos que apresentam o conteúdo da Norma. Devem ser compostos e 
organizados obrigatoriamente na seguinte sequência: 

• OBJETIVO – Descrever de forma clara e objetiva a finalidade da Norma; 

• APLICAÇÃO – Indicar o campo de aplicação da Norma. Quando a Norma tratar de 
assunto restrito a determinados órgãos, os mesmos devem ser especificados. Indicar 
quando a abrangência da Norma for para todos os órgãos/empregados da Empresa;  

• INSTRUMENTOS DE VINCULAÇÃO – Indicar os instrumentos internos e externos 
que tenham relação com a norma, tais como: dispositivos legais, determinações e 
recomendações dos órgãos de controle, normativos internos, melhores práticas e 
outros; 

• ÓRGÃOS CITADOS NA NORMA – Tabela contendo as siglas dos órgãos e suas 
funções no processo normatizado. 

• CONCEITUAÇÃO – Devem ser conceituados os termos técnicos e de sentido 
específico empregados, visando garantir um único entendimento da Norma. Os termos 
conceituados devem ser numerados;  

• DIRETRIZES BÁSICAS – Devem ser definidos critérios, estabelecidos princípios 
básicos e as informações necessárias para operacionalização e execução da Norma 
e procedimentos;  

• VIGÊNCIA – Deve ser estabelecida a data em que a Norma entra em vigor, e indicados 
os eventuais instrumentos que tratem do mesmo assunto e que estejam sendo 
alterados ou revogados com a sua implantação. 

Na hipótese da Norma implicar também na alteração de Resoluções da Presidência em vigor, 
que tratem do mesmo assunto, estas só devem ser revogadas por outra Resolução.  

Como fechamento dos itens da Norma, deve-se formalizar a sua aprovação, com as 
assinaturas dos responsáveis por sua elaboração, chancela e aprovação, conforme 
Resolução de Delegação de Competência, com os seguintes dados: 

• Nome por extenso do responsável pela elaboração e indicativo da função. 

• Nome por extenso do responsável pela chancela, em letras maiúsculas e indicativo da 
função. 

• Nome por extenso do aprovador, em letras maiúsculas e indicativo da função. 
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O registro das assinaturas digitais será realizado em página específica ao final do documento, 
e também no rodapé de cada página com certificação de autenticidade (QR Code). 

1.1.3 Elementos complementares 

São os elementos necessários ao melhor entendimento e à aplicação da Norma. Não são 
obrigatórios, devendo ser incluídos sempre que necessário. São compostos por glossários e 
anexos da Norma, constituídos por tabelas, fluxogramas, documentos explicativos, 
procedimentos complementares, formulários etc.  

Cada elemento complementar deve ser apresentado em folha distinta, com numeração 
sequencial.  

2 Sistemática de elaboração 

A elaboração de uma Norma deve obedecer às etapas identificadas e sistematizadas 
conforme discriminação a seguir. 

2.1 Identificação da Norma a ser elaborada 

Todo gestor responsável pelo assunto a ser tratado, deve sugerir a elaboração de Norma para 
autoridade competente, quando perceber a sua necessidade para a melhoria dos processos 
de trabalho da Empresa.  

2.1.2 Levantamento da documentação 

O gestor do processo a ser normatizado providencia o levantamento de todos os documentos 
que tratam do assunto (Norma, Resolução, Legislação em vigor, Acordo Coletivo etc.) junto 
ao órgão responsável pela gestão documental, avaliando a necessidade de criação, revisão 
ou extinção de uma Norma ou de outro instrumento. 

2.1.3 Identificação dos órgãos envolvidos 

O gestor do processo identifica os órgãos responsáveis envolvidos no assunto, com vistas a 
obter subsídios que possam contribuir para a elaboração da Norma. 
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2.2 Elaboração 

A responsabilidade pela elaboração das propostas de Normas é prevista na Resolução de 
Delegação de Competência, exceto nos casos previstos no Anexo IV da referida Resolução. 

O órgão gestor do assunto/processo deve elaborar a Norma, de acordo com os padrões 
estabelecidos nesta Norma: Capa, Sumário, Conteúdo, Vigência e Elementos 
Complementares, se for o caso, buscando, quando necessário, orientação junto ao órgão 
responsável pela normatização. 

2.2.1 Análise Jurídica 

Todas as propostas de normas devem ser analisadas e chanceladas quanto a aspectos legais 
pelo órgão responsável pela consultoria jurídica, exceto nos casos previstos no Anexo IV da 
Resolução de Delegação de Competência, antes do envio da proposta final ao órgão 
responsável pela normatização.  

A proposta final da Norma, devidamente validada pelo(s) órgão(s) envolvido(s), deve ser 
enviada ao órgão responsável pela normatização para análise, acompanhada dos 
documentos levantados pelo gestor do processo, conforme previsto nesta sistemática e, 
quando necessário, com a proposta de revogação de instrumentos vigentes. 

2.2.2 Verificação de conformidade 

O órgão responsável pela normatização avalia a conformidade da proposta de Norma quanto 
ao conteúdo, padrão, forma e organização do texto e harmonia com os demais normativos. 
Verifica se os documentos que tratam do assunto foram analisados/identificados, quanto à 
necessidade de revogação, em função da proposta encaminhada e, sendo necessário algum 
ajuste, devolve a minuta com a proposta de ajuste ao gestor para validação. 

O órgão gestor do assunto/processo deve analisar e validar a proposta apresentada, 
devolvendo a minuta validada ao órgão responsável pela normatização. 

Este ciclo é realizado até que a minuta esteja conforme, e é concluído com a concordância 
manifestada pelo órgão demandante. 
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2.2.3 Parecer da governança 

Concluídas as etapas de análise jurídica e verificação da conformidade normativa, o órgão 
responsável pela governança e gestão estratégica deve analisar todos os elementos 
resultantes das etapas anteriores e emitir parecer final, recomendando ou não a aprovação 
do normativo à autoridade competente. 

Cabe ao órgão responsável pela governança e gestão estratégica submeter à autoridade 
competente a minuta cuja recomendação de aprovação seja favorável, e cientificar o órgão 
demandante no caso de recomendação desfavorável. 

Caso o parecer não recomende a aprovação, o órgão demandante pode dar continuidade ao 
processo, apresentando nova minuta ou interromper a emissão, revisão ou revogação 
pretendida. 

2.2.4 Edição final 

Após a decisão da autoridade competente pela aprovação da Norma, o órgão responsável 
pela normatização deve providenciar sua edição final, converter o arquivo em pdf-A e 
cadastrar a norma no e-Doc.  

2.2.4.1 Codificação da Norma 

A codificação da Norma é realizada de forma automática pelo e-DOC e tem o formato 
N/AA/SSS/VV, onde: 

• N = Norma 

• AA = Código da atividade  

• SSS = Número sequencial da Norma  

• VV = Versão da Norma 

Ex.: N/FI/001/01 (Norma de FINANÇAS de número 001 e versão 01). 

2.2.5 Aprovação 

A aprovação da Norma é da competência do Diretor da área responsável pelo processo a ser 
normatizado, podendo ser realizada pelo(s) gestor(es) do processo desde que delegado na 
Resolução de Delegação de Competência. Havendo necessidade, uma norma pode ser 
aprovada por um Diretor e chancelada por Diretores de outras áreas envolvidas.  
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2.2.6 Publicação 

A efetivação da Norma ocorre com as assinaturas eletrônicas dos responsáveis pela 
elaboração, chancela e aprovação e a sua respectiva publicação. 

A publicação é realizada na intranet, após assinaturas, pelo órgão responsável pela 
normatização. 

2.2.7 Atualização/revisão 

O gestor do assunto/processo deve acompanhar e avaliar periodicamente as diretrizes 
estabelecidas na Norma implantada, os resultados das auditorias internas e as sugestões dos 
demais dirigentes da Empresa, visando à otimização do processo e/ou sua conformidade com 
a legislação vigente, quando for o caso. 

Sendo necessária a atualização/revisão da Norma, o gestor deve buscar orientação junto ao 
órgão responsável pela normatização, bem como observar a sistemática para elaboração de 
Normas. 

2.2.8 Revogação da Norma 

Para revogação de uma Norma, o Diretor responsável pelo assunto deve emitir uma outra em 
substituição, ou solicitar sua revogação por meio de Resolução quando o assunto não for mais 
passível de regulamentação. 

Quando a atividade de classificação for alterada e isso acarretar na mudança de Diretoria 
gestora, a Norma deve ser revogada pelo instrumento que a substituir.  
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3 Matriz de responsabilidades 

Etapas 
Órgãos envolvidos 

Elaborador Jurídico Normatização Governança Aprovador 

Identifica Norma a ser 
elaborada ou revisada 

Executa 
 

Orienta 
  

Levanta 
documentação 
relacionada 

Executa 
 

Orienta 
  

Identifica órgãos 
envolvidos 

Executa 
 

Orienta 
  

Elabora minuta Executa 
 

Orienta 
  

Realiza análise 
jurídica 

 
Executa 

   

Verifica a 
conformidade 
normativa 

  
Executa 

  

Elabora parecer da 
governança 

   
Executa 

 

Delibera sobre a 
aprovação 

    
Executa 

Cadastra no e-Doc 
  

Executa 
  

Aprova a Norma 
    

Executa 

Publica na intranet 
  

Executa 
  

Atualiza/Revisa Executa 
 

Orienta 
  

Tramita para 
arquivamento 

  
Executa 
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5 Modelo Gráfico – Norma  
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ANEXO XVI 

MANUAL 

1 Aspectos quanto à elaboração e elementos de composição 

O Manual é um instrumento normativo cujo modelo gráfico permite diversas aplicações, desde 
o estabelecimento de diretrizes e/ou descrição de procedimentos operacionais, à 
consolidação de documentos e informações que descrevem o arcabouço legal, os princípios 
organizacionais e as atribuições e competências dos órgãos da Empresa. 

São elementos básicos em sua composição: sumário/índice, apresentação/introdução, 
conteúdo, histórico de alterações/revisões, capa e páginas de assinaturas. 

2 Sistemática de elaboração 

A minuta do Manual deve ser elaborada conforme modelo gráfico definido e enviada por e-
mail ao órgão responsável pela normatização para verificação de conformidade. Concluída a 
etapa de verificação, deve ser elaborada minuta de Comunicação Normativa de aprovação do 
Manual. 

O conjunto agrupado, CN e Manual, deve ser convertido em pdf-A e cadastrado no e-DOC 
pelo órgão responsável pela normatização. 

Após a aprovação assinatura do documento no sistema, o mesmo deve ser publicado na 
intranet. 

Os Manuais de Organização e de Atribuições possuem sistemáticas de elaboração e 
atualização específicas, estabelecidas no item 3 deste Anexo. 

2.1 Aprovação 

Os manuais devem ser aprovados por meio da emissão de Comunicação Normativa emitida 
pela Diretoria responsável na Empresa. 

2.2 Atualização/Revisão 

O gestor deve acompanhar e avaliar periodicamente o estabelecido no Manual implantado, 
sua conformidade e atualização. 
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Os Manuais devem ser acompanhados quanto à conformidade e aplicabilidade de seus 
termos, por seus gestores, e revisados sempre que necessário.  

Sendo necessária a atualização/revisão do Manual, o gestor deve buscar orientação junto ao 
órgão responsável pela normatização, bem como observar a sistemática para elaboração de 
Manuais. 

2.3 Revogação de Manual 

Para revogação de um Manual, o Diretor responsável pelo assunto deve emitir um outro em 
substituição ou solicitar a emissão de Resolução para a revogação quando o assunto não for 
mais passível de regulamentação. 

2.4 Matriz de responsabilidade 

Etapas 
Órgãos Envolvidos/Ações 

Órgão gestor Diretoria Normatização 

Elabora a minuta do Manual Executa 
 

Orienta 

Verifica conformidade 
  

Executa 

Minuta CN de aprovação 
  

Executa 

Cadastra no sistema 
  

Executa 

Assina eletronicamente 
 

Executa 
 

Publica na intranet 
  

Executa 

3 Manuais de Organização e Atribuições 

3.1 Manual de Organização 

O Manual de Organização tem por finalidades: 

• assegurar as condições necessárias ao processo de gestão empresarial; 

• apresentar a macroestrutura da organização; 
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• apresentar os componentes estratégicos que orientam a sua atuação; 

• assegurar a funcionalidade e a interação entre os entes da organização; 

• proporcionar uma visão geral da evolução histórica da Empresa. 

3.1.1 Composição 

São elementos de composição do Manual de Organização: 

- Capa contendo título e mês e ano de emissão; 

- Sumário; 

- Apresentação; 

- Princípios organizacionais (atribuições de seus titulares, arquitetura organizacional, 
níveis organizacionais e competências gerais, componentes estratégicos, papel dos 
gestores, colegiados, condicionantes das funções de confiança e da estrutura 
organizacional e condicionantes da gratificação técnica de gestão de projetos); 

- Controle de edição. 

3.1.2 Sistemática de atualização 

O Manual é atualizado por decisão do Conselho de Administração em decorrência de 
alterações nos princípios organizacionais ou na legislação. 

Essas alterações são aprovadas em reuniões do Conselho, lavradas em Atas e instituídas por 
Resolução de Conselho. 

Cabe ao órgão responsável pela secretaria executiva providenciar a atualização do Manual, 
a Resolução de Conselho de aprovação do Manual, tendo o mesmo como anexo, e realizar 
os trâmites necessários para sua edição e publicação junto ao órgão responsável pela 
normatização. 

O Manual de Organização não é emitido pelo sistema e-DOC.  
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3.1.3 Matriz de responsabilidade 

Etapas 

Órgãos envolvidos/Ações 

Conselho de 
Administração 

Órgão responsável 
pela secretaria 

executiva 
Normatização 

Elabora minuta com 
alterações no Manual 

 
Executa 

 

Verifica conformidade 
  

Executa 

Aprova o Manual por 
Resolução de Conselho 

Executa Orienta 
 

Publica na intranet 
  

Executa 

3.2 Manual de Atribuições 

O Manual de Atribuições tem por finalidade apresentar a estrutura da Empresa por meio da 
descrição do objetivo e atribuições de cada órgão, bem como a sua representação gráfica. 

O Manual é projetado para eventuais atualizações e compatibilizações que sejam 
necessárias. Como condição de instrumento de consulta e orientador da informação de 
atribuições, possui as seguintes finalidades: 

• Apresentar o organograma consolidado da Empresa em todos os seus níveis 
hierárquicos; 

• Evitar a publicação e arquivamento de organogramas de forma isolada; 

• Evitar a superposição de atribuições das unidades organizacionais; 

• Facilitar a integração de novos empregados na Empresa ou de antigos empregados 
em nova unidade organizacional. 

3.2.1 Composição 

O Manual de Atribuições é composto pelos seguintes tópicos: 

- Capa contendo título do Manual e mês e ano de emissão; 

- Sumário; 
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- Apresentação do Manual; 

- Organogramas; 

- Descrição individual de cada unidade contendo nome e sigla do órgão, 
classificação organizacional, órgão de subordinação, órgãos subordinados, 
objetivos e atribuições; 

- Relação dos normativos de criação de colegiados; 

- Controle de alterações. 

3.2.2 Sistemática de atualização 

O Manual é atualizado sempre que houver alterações nas atribuições dos órgãos provocadas 
por mudança de estrutura ou adequações funcionais, ou por criação, alteração ou extinção de 
Comitês e Comissões. 

Não havendo alteração na estrutura, o Manual deve ser atualizado quadrimestralmente, caso 
seja necessário ajustar atribuições. 

Essas alterações devem ser propostas pelos Superintendentes ou correlatos e 
Coordenadores Gerais diretamente subordinados às Diretorias e são aprovadas pela Diretoria 
Executiva e formalizadas por meio de Resolução emitida pela Presidência. 
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4 Modelo Gráfico básico 
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ANEXO XVII 

POLÍTICA 

1 Aspectos quanto à elaboração 

Declaração empresarial de parâmetros básicos que determinam e orientam a condução de 
um assunto específico de relevância estratégica.  

1.1 Composição 

O documento de definição de Política deve ser constituído dos elementos relacionados a 
seguir podendo, quando necessário, sofrer alterações. 

• Título – identificação contendo a palavra-chave que caracteriza o assunto em 
evidência. 

• Justificativa – descrição dos motivos que contextualizam as necessidades de 
implementação da política. 

• Objetivo – especificação do assunto em evidência e sua relevância estratégica. 

• Compromisso – síntese da ideia central do conjunto das orientações, evidenciando o 
propósito principal. 

• Referências Legais e Normativas – identificação da legislação e de normativos 
relacionados ao assunto e que a política está atendendo. 

• Princípios – direcionamentos fundamentais que servem de base ao desenvolvimento 
da Política. 

• Diretrizes Gerais – preceitos que orientam o que deve ou não ser feito em relação às 
atitudes e procedimentos que apoiam o processo de tomada de decisão e o alcance 
dos resultados estratégicos. 

• Atualização – estabelece o prazo de atualização da Política. 

• Disposições Gerais – apresenta preceitos comuns a mais de um item da Política ou 
desvinculados deste. 

• Glossário – descrição dos conceitos imprescindíveis para entendimento da política. 
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2 Premissas para elaboração de Política 

• Ter enunciados de abrangência corporativa, alcançando toda a empresa. 

• Estar alinhada com as diretrizes do governo. 

• Estar compatível e interligada com as demais políticas internas. 

• Não deve conter instruções de procedimentos no âmbito operacional. 

3 Sistemática de elaboração 

A elaboração de uma Política deve obedecer às etapas que foram identificadas e 
sistematizadas, conforme descrito abaixo. O órgão responsável pela normatização deve atuar 
como orientador em todas as fases de execução. 

As quatro primeiras etapas consideram, inicialmente, a preparação de requisitos e o 
planejamento para a elaboração do instrumento. 

As revisões ou atualizações de políticas em vigor devem seguir a mesma sistemática adotada 
para elaboração das mesmas. 

• Identificação da Política a ser elaborada. Qualquer órgão do terceiro nível 
hierárquico (departamento ou correlato), no mínimo, pode sugerir a elaboração de 
política ao seu Diretor superior imediato. 

• Elaboração da proposta. O titular de terceiro nível hierárquico (departamento ou 
correlato), no mínimo, ou o grupo de trabalho instituído pelo Diretor elabora a 
proposta de política, observando os padrões estabelecidos nesta Norma. Em se 
tratando de necessidade de consulta a algum órgão específico, cabe ao 
responsável pela elaboração da política encaminhar o documento para validação 
do conteúdo (Ex.: Aspectos legais devem ser submetidos para validação do órgão 
responsável pela consultoria jurídica). 

A proposta de política, devidamente validada pelo(s) órgão(s) envolvido(s), deve 
ser enviada ao órgão responsável pela normatização. 

• Título. A definição do título da Política é de competência do órgão proponente sob 
a orientação do órgão responsável pela normatização. 

• Verificação. O órgão responsável pela normatização avalia a proposta quanto ao 
seu conteúdo, a sua consistência e interligação harmônica com os demais 
instrumentos normativos consonantes com o assunto em tela, à organização do 
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texto e à aderência ao padrão e a forma estabelecidos. Verifica se os documentos 
que tratam do assunto foram analisados/identificados, quanto à necessidade de 
revogação ou atualização, em função da proposta encaminhada. 

• Aprovação. A aprovação da proposta de Política é de competência do Conselho 
de Administração e é formalizada por meio da emissão de Resolução de 
Conselho. 

Cabe ao órgão responsável pela secretaria executiva a elaboração do texto da 
Resolução de aprovação da Política ora proposta. 

A Política é o anexo da Resolução que a institui, devendo a numeração de página 
seguir a sequência da Resolução. 

• Publicação. Deve ser efetuada mediante publicação da Resolução que aprova a 
Política Empresarial. 

• Extinção. Para extinção de uma Política o Conselho de Administração deve emitir 
uma Resolução para revogação do documento que instituiu a Política.  
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4 Matriz de responsabilidades 

 

Etapas 

Áreas envolvidas/Ações 

Elaborador 

Órgão 

responsável 

pela 

secretaria 

executiva 

Conselho de 

Administração 
Normatização 

Identifica a política a 

ser elaborada 
Executa    

Elabora a proposta e a 

Resolução de 

aprovação 

Executa   Orienta 

Verifica conformidade    Executa 

Aprova a Política  Executa Executa  

Publica na intranet    Executa 
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5 Modelo gráfico – Política  
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ANEXO XVIII 

REGIMENTO INTERNO 

 

1 Aspectos quanto à elaboração 

Instrumento destinado a estabelecer o conjunto de princípios e de normas que estabelece o 
modo de funcionamento interno de um colegiado. 

1.1 Sistemática de elaboração 

A proposta de Regimento Interno deve ser elaborada pelo colegiado e apresentada ao órgão 
responsável pela consultoria jurídica para a apreciação quanto aos formalismos que o 
instrumento requer.  

A proposta avalizada pelo órgão responsável pela consultoria jurídica deve ser encaminhada 
ao órgão responsável pela secretaria executiva ou ao órgão responsável pelo gabinete da 
presidência, conforme competência de aprovação, que deve providenciar a elaboração da 
Resolução que institucionalizará o Regimento Interno. 

Quando tratar-se de Regimento Interno institucionalizado pela Presidência, o mesmo deve ser 
anexo da Resolução que o institucionalizará, e o conjunto, deve ser enviado ao órgão 
responsável pela normatização para verificação final e cadastramento no sistema e-DOC. 

Nos casos em que a institucionalização seja da competência do Conselho de Administração, 
o órgão responsável pela secretaria executiva deve providenciar a Resolução de Conselho, 
agrupando o Regimento Interno, as assinaturas e encaminhar o documento original e arquivos 
editáveis ao órgão responsável pela normatização para publicação. O documento original é 
enviado ao órgão responsável pela gestão documental para a guarda, após a publicação. 

1.2 Composição 

O texto do Regimento Interno é organizado segundo o Manual de Redação da Presidência da 
República, considerando as peculiaridades da Empresa. 

Os textos devem ser desenvolvidos com observância dos seguintes princípios: 

a. a unidade básica de articulação será o artigo, indicado pela abreviatura “Art.”, 
seguida de numeração ordinal até o nono e cardinal a partir deste; 
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b. os artigos desdobrar-se-ão em parágrafos ou em incisos; os parágrafos em 
incisos, os incisos em alíneas e as alíneas em itens; 

c. os parágrafos serão representados pelo sinal gráfico “§”, seguido de numeração 
ordinal até o nono e cardinal a partir deste, utilizando-se, quando existente 
apenas um, a expressão “parágrafo único” por extenso; 

d. os incisos serão representados por algarismos romanos, as alíneas por letras 
minúsculas e os itens por algarismos arábicos; 

e. o agrupamento de artigos poderá constituir Subseções; o de Subseções, a 
Seção; o de Seções, o Capítulo; o de Capítulos, o Título; o de Títulos, o Livro e 
o de Livros, a Parte; 

f. os Capítulos, Títulos, Livros e Partes serão grafados em letras maiúsculas e 
identificados por algarismos romanos, podendo estas últimas desdobrar-se em 
Parte Geral e Parte Especial ou ser subdivididas em partes expressas em 
numeral ordinal, por extenso; 

g. as Subseções e Seções serão identificadas em algarismos romanos, grafadas 
em letras minúsculas e postas em negrito ou caracteres que as coloquem em 
realce; 

h. a composição prevista na alínea “e” poderá também compreender agrupamentos 
em Disposições Preliminares, Gerais, Finais ou Transitórias, conforme 
necessário. 
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2 Matriz de responsabilidades 

Etapas 

Órgãos envolvidos/Ações 

Presidência/Conselho 
de Administração 

Colegiado Jurídico 
Secretaria 

Executiva/Gabinete 
da Presidência 

Normatização 

Elabora minuta 
de Regimento 

 
Executa 

   

Avaliza a 
minuta de 
Regimento 

  
Executa 

  

Elabora minuta 
de Resolução 
para a 
aprovação do 
Regimento 

   
Executa 

 

Assina 
Resolução 
eletronicamente 

Executa 
    

Publica na 
intranet 

    
Executa 
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3 Modelo gráfico – Regimento 
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ANEXO XIX 

REGULAMENTO 

 

1 Aspectos quanto à elaboração 

Instrumento destinado a estabelecer o conjunto de condições em que uma lei deve ser 
executada na Empresa. 

1.1 Sistemática de elaboração 

A proposta de Regulamento deve ser elaborada pelo órgão demandante e apresentada ao 
órgão responsável pela consultoria jurídica para a apreciação quanto aos formalismos que o 
instrumento requer.  

A proposta avalizada pelo órgão responsável pela consultoria jurídica deve ser encaminhada 
ao órgão responsável pela secretaria executiva ou ao órgão responsável pelo gabinete da 
presidência, conforme competência de aprovação, que deve providenciar a elaboração da 
Resolução que institucionalizará o Regulamento. 

Quando tratar-se de Regulamento institucionalizado pela Presidência, o mesmo deve ser 
anexo da Resolução que o institucionalizará, e o conjunto, deve ser enviado ao órgão 
responsável pela normatização para verificação final e cadastramento no sistema e-DOC. 

Nos casos em que a institucionalização seja da competência do Conselho de Administração, 
o órgão responsável pela secretaria executiva deve providenciar a Resolução de Conselho, 
agrupando o Regulamento, as assinaturas e encaminhar o documento original e arquivos 
editáveis ao órgão responsável pela normatização para publicação.  

O documento original é enviado ao órgão responsável pela gestão documental para a guarda, 
após a publicação. 

1.2 Composição 

O Regulamento deve conter título, sinopse do objetivo e o parágrafo padrão identificando a 
autoridade competente responsável pela emissão 

O texto do Regulamento é organizado segundo o Manual de Redação da Presidência da 
República, considerando as peculiaridades da Empresa. 

Os textos devem ser desenvolvidos com observância dos seguintes princípios: 
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a) a unidade básica de articulação será o artigo, indicado pela abreviatura “Art.”, 
seguida de numeração ordinal até o nono e cardinal a partir deste; 

b) os artigos desdobrar-se-ão em parágrafos ou em incisos; os parágrafos em 
incisos, os incisos em alíneas e as alíneas em itens; 

c) os parágrafos serão representados pelo sinal gráfico “§”, seguido de numeração 
ordinal até o nono e cardinal a partir deste, utilizando-se, quando existente 
apenas um, a expressão “parágrafo único” por extenso; 

d) os incisos serão representados por algarismos romanos, as alíneas por letras 
minúsculas e os itens por algarismos arábicos; 

e) o agrupamento de artigos poderá constituir Subseções; o de Subseções, a 
Seção; o de Seções, o Capítulo; o de Capítulos, o Título; o de Títulos, o Livro e 
o de Livros, a Parte; 

f) os Capítulos, Títulos, Livros e Partes serão grafados em letras maiúsculas e 
identificados por algarismos romanos, podendo estas últimas desdobrar-se em 
Parte Geral e Parte Especial ou ser subdivididas em partes expressas em 
numeral ordinal, por extenso; 

g) as Subseções e Seções serão identificadas em algarismos romanos, grafadas 
em letras minúsculas e postas em negrito ou caracteres que as coloquem em 
realce; 

h) a composição prevista na alínea “e” poderá também compreender agrupamentos 
em Disposições Preliminares, Gerais, Finais ou Transitórias, conforme 
necessário. 
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2 Matriz de responsabilidades 

Etapas 

Órgãos envolvidos/Ações 

Presidência/Conselho 
de Administração 

Órgão 
demandante 

Jurídico 
Secretaria 

Executiva/Gabinete 
da Presidência 

Normatização 

Elabora 
minuta de 
Regulamento 

 
Executa 

   

Avaliza a 
minuta de 
Regulamento 

  
Executa 

  

Elabora 
minuta de 
Resolução 
para a 
aprovação 
do 
Regulamento 

   
Executa 

 

Assina 
Resolução 

Executa 
    

Publica na 
intranet 

    
Executa 
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3 Modelo gráfico – Regulamento 
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ANEXO XX 

RESOLUÇÃO 

1 Aspectos referentes à elaboração 

1.1 Composição 

• Identificação do documento; 

• Título da Resolução; 

• Parágrafo padrão; 

• Expressão padrão; 

• Conteúdo; 

• Vigência; 

• Identificação do aprovador. 

• Certificação de autenticidade (QR -Code) 

Após a assinatura o sistema gera uma capa com o título da Resolução, identificador e a data 
da aprovação, e uma página de assinatura ao final do documento. 

1.2 Apresentação da estrutura da Resolução 

• Cabeçalho: Logotipo oficial da Empresa, conforme apresentado no modelo 

gráfico. 

1.3 Identificação do Documento 

• Apresentada na capa gerada após assinatura. 

2 Sistemática de elaboração 

Assuntos relativos à reestruturação da empresa, tabela de competência, aprovação do 
planejamento institucional, quadro de funções de confiança, designação de Diretores etc, são 
alguns dos temas tratados por Resolução. 
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A proposta de Resolução deve ser enviada ao órgão responsável pela normatização, que atua 
nas seguintes etapas: 

• Análise das propostas de Resolução quanto ao conteúdo, padrão, forma e 
organização do texto; 

• Pesquisa de documentos vigentes que podem ser afetados e necessitem ser 
revogados ou alterados em consequência da aprovação da Resolução em 
andamento (que está sendo proposta); 

• Providências quanto a ajustes necessários, verificados na etapa de análise; 

• Validação do documento final; 

• Cadastramento da Resolução no sistema; 

• Encaminhamento para aprovação (assinatura eletrônica). 

As Resoluções, após assinatura, são publicadas na intranet pelo órgão responsável pela 
normatização. 
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3 Matriz de responsabilidades 

 

Etapas 

Áreas envolvidas/Ações 

Elaborador Presidência 

Órgão responsável pelo 

gabinete da 

Presidência(*) / 

normatização 

Identifica da Resolução a 

ser elaborada 
Executa Executa Executa/Orienta 

Elabora minuta Executa  Executa/Orienta 

Verifica conformidade   Executa  

Cadastra no sistema   Executa  

Assina eletronicamente  Executa  

Publica na intranet   Executa  

Tramita para arquivamento   Executa  

(*) As etapas de identificação, elaboração, verificação e cadastramento podem ser realizadas pelo órgão 
responsável pelo gabinete da Presidência contingencialmente. 
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4 Modelo gráfico – Resolução 
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ANEXO XXI 

RESOLUÇÃO DE CONSELHO – RC 

1 Aspectos quanto à elaboração 

Instrumento destinado a padronizar e divulgar as decisões do Conselho de Administração, 
lavradas em Atas, cuja formalização seja necessária. 

1.1 Composição 

• Identificação do documento; 

• Título da Resolução; 

• Parágrafo padrão - “O Conselho de Administração da Empresa de Tecnologia e 
Informações da Previdência - DATAPREV, no uso de suas atribuições 
regulamentares”. Havendo necessidade pode-se citar premissas que 
determinem a elaboração do instrumento; 

• Expressão padrão (RESOLVE:, em maiúscula e negrito); 

• Conteúdo. 

• Vigência; 

• Local e data; 

• Assinaturas. 

1.2 Apresentação da estrutura da Resolução de Conselho 

• Cabeçalho: Logotipo oficial da Empresa, com alinhamento centralizado. 

1.3 Identificação do documento 

• Primeira página da Resolução de Conselho. No alto da 1ª página, após o 
logotipo, a identificação do Conselho em maiúsculas e negrito (CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA 
PREVIDÊNCIA – DATAPREV); 
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• Em seguida, na margem lateral superior esquerda, contém o nome do instrumento 
(RESOLUÇÃO DE CONSELHO, em letra maiúsculas), sigla representando o 
Conselho de Administração (CADM) e a numeração, composta de um número 
cardinal (NNNN) em ordem crescente, renovada anualmente, ano de emissão no 
formato RESOLUÇÃO DE CONSELHO/CADM NNNN/AAAA; 

• Demais páginas. Identificação para as páginas subsequentes da Resolução, 
posicionada na margem lateral superior esquerda, no formato RS/CADM 
NNNN/AAAA; 

• Anexos. A identificação para os anexos da Resolução é posicionada na margem 
lateral superior esquerda com o nome ANEXO, acrescido de numeração em 
algarismos romanos (N), no formato ANEXO N da RC/CADM NNNN/AAAA. 

1.4 Paginação 

Numeração sequencial e total das páginas da Resolução de Conselho, posicionada na 
margem inferior direita de cada página no formato NN/TT (número da página/total de páginas). 

2 Sistemática de elaboração 

A proposta de Resolução de Conselho é elaborada pelo órgão responsável pela secretaria 
executiva, que atua nas seguintes etapas: 

• Redige minuta conforme deliberações do Conselho; 

• Pesquisa os documentos vigentes que podem ser afetados e necessitem ser 
revogados ou alterados em consequência da aprovação da Resolução de 
Conselho, que está sendo proposta; 

• Valida o documento final junto ao órgão responsável pela normatização; 

• Numera e submete à aprovação do Conselho. 

A Resolução de Conselho é emitida em meio convencional, ou seja, em papel. Após as 
assinaturas dos Conselheiros, o documento deve ser enviado em sua forma original e digital 
ao órgão responsável pela normatização para publicação. 

O órgão responsável pela normatização deve, após a publicação da Resolução de Conselho 
na intranet, enviar o documento original ao órgão responsável pela gestão documental para 
arquivamento. 
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3 Matriz de responsabilidades 

 

Etapas 

Áreas envolvidas/Ações 

Conselho de 
Administração 

Órgão responsável 
pela secretaria 

executiva 
Normatização 

Identifica necessidade de 
Resolução de Conselho a 
ser elaborada 

Executa   

Elabora minuta  Executa  

Codifica  Executa  

Verifica conformidade  Executa Executa 

Aprova Executa Orienta  

Publica na intranet    

Envia para arquivamento   Executa 

Revoga Executa Orienta  
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4 Modelo Gráfico – Resolução de Conselho 
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