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I . OBJETIVO
Estabelecer diretrizes, definir tipos, padrões e normas para a elaboração de correspondência interna e
externa.

II . DISPOSIÇÕES GERAIS
1. FUNDAMENTOS E PRESSUPOSTOS
1.1. A comunicação escrita é um meio de transmissão de mensagem e a boa apresentação reflete a
imagem de eficiência e organização do emitente.
1.2. O texto da mensagem é para se expressar e não para impressionar e a grande vantagem da
comunicação escrita é que documenta atos e fatos administrativos.
1.3. As frases devem ser curtas, objetivas e abreviaturas não habituais evitadas.
1.4. O nome e endereço do destinatário devem ser completos, a fim de evitar problemas ou atrasos
na entrega da correspondência.
1.5. Antes da elaboração do texto, deve-se esquematizar mentalmente a estrutura da mensagem. Isto
auxilia e abrevia a elaboração da correspondência e evita que a mensagem seja encerrada, sem estar
o assunto completamente concluído.
1.6. Usar nas redações padrão culto da língua, lembrando que este procedimento nada tem contra a
simplicidade de expressão desde que não se confunda com a pobreza de expressão.
1.7. A comunicação interna é um instrumento de divulgação interdepartamental, ou seja, poucas
áreas envolvidas. No caso de um assunto de conhecimento geral deve ser veiculado através de
Aviso geral tratado na NA 032 “Instrumentos de Gestão”.
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2. CONCEITOS
2.1. CORRESPONDÊNCIA OFICIAL
É considerada correspondência oficial aquela endereçada à Companhia, independente de estar em
nome da Diretoria ou de determinado empregado.
2.2. CORRESPONDÊNCIA CONFIDENCIAL
É considerada correspondência confidencial aquela endereçada à Companhia, que trouxer no
envelope, capa ou parte externa, a palavra “confidencial” e/ou “reservada”.
2.3. CORRESPONDÊNCIA PARTICULAR
É considerada correspondência particular toda aquela dirigida nominalmente a um Diretor, da qual
não conste explicitamente o nome da Companhia.
2.4. CARTA - CE
É a forma de correspondência entre a CET e terceiros, para tratamento de assuntos de interesse da
Companhia.
2.5. OFÍCIO
É a forma de correspondência externa, pelo qual uma autoridade do poder público se comunica com
outra autoridade ou com terceiros.
2.6. COMUNICAÇÃO INTERNA - CI
É a forma de correspondência interna entre unidades da Companhia.
2.7. ATA DE REUNIÃO
Registro escrito das resoluções e pendências determinadas em reunião.
3. DIRETRIZES GERAIS
3.1. Toda correspondência endereçada à Companhia deverá
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ser recebida por GSU/Protocolo Geral, com exceção às referentes à Coleta e Convocações Gerais
que deverão ser recebidas diretamente pela Gerência de Compras e Contratações - GCC.
3.2. A correspondência oficial será aberta por GSU/Protocolo Geral e a confidencial ou reservada,
pelo destinatário.
3.3. A correspondência oficial endereçada à Diretoria CET ou Diretoria DSV, deverá ser
encaminhada diretamente às unidades envolvidas com o objeto do assunto, por GSU/Protocolo
Geral, após o registro de recebimento.
NOTA: Estas correspondências deverão ser respondidas em nome da Diretoria CET ou Diretoria
DSV, com maior brevidade possível, pelas próprias unidades responsáveis pelo parecer, através da
emissão de Ofício, nos casos DSV ou Carta - CE nos casos CET, conforme diretrizes determinadas
neste normativo.
3.4. Excetuam-se do estipulado no item “3.3. - NOTA”:
a) Os assuntos que já possuem padrão de resposta definidos;
b) As unidades que, pela natureza das atividades desenvolvidas, firmam correspondência diretamente
com os órgãos com quem mantém interface, desde que tratem de assuntos de mera comunicação,
que não acarretam compromissos para a Companhia;
c) As unidades que por delegação de competência, firmam correspondências diretamente com outros
órgãos/empresas.
3.5. Os prazos de atendimento estipulados pelos órgãos nas correspondências, deverão ser
rigorosamente obedecidos pelas unidades responsáveis pela emissão do parecer e da resposta.
3.6. A expedição da correspondência externa ficará sob a responsabilidade da GSU/Protocolo Geral,
que na falta de indicação decidirá qual a melhor forma de encaminhamento e tomará todas as
providências
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necessárias para que a correspondência chegue ao seu destino com a maior segurança e rapidez.
3.7. Quando no texto da correspondência for citada Lei, Decreto, Portaria ou Resolução, deverá ser
mencionada a data completa do diploma legal esclarecendo se é Federal, Estadual ou Municipal, bem
como, o órgão expedidor, no caso de Portaria ou Resolução.
3.8. Em um mesmo documento poderá ser empregada a abreviatura, se na primeira vez que for
utilizada vier precedida de seu significado por extenso.
3.9. Os despachos devem ser dados no próprio documento e no caso de falta de espaço utilizar folha
de continuação, evitando assim aumento desnecessário do número de comunicações.
3.10 Nos casos de utilização de microcomputador, aplicativo word, utilizar fonte times new roman,
corpo 12, na digitação dos anexos desta norma.
4. COMUNICAÇÃO INTERNA - CI
4.1. Redação
4.1.1. Tratamento impessoal.
4.1.2. Mensagem clara, objetiva e concisa.
4.1.3. Informações precisas, destituídas de frases ou palavras de duplo sentido.
4.1.4. Não usar tratamentos formais (V.Sa., Ilmo. Sr., V.Exa., etc).
4.1.5. Não há saudações, tampouco despedidas.
4.2. Composição
4.2.1. Cabeçalho
a) Nele devem constar a sigla da U.O. e o número da comunicação, data de emissão, nome e sigla da Unidade
destinatária, nome e sigla da Unidade emitente e assunto.
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4.2.2. Texto
a) Espaço destinado à redação do texto do assunto. As CIs devem ser finalizadas com a assinatura
de nível mínimo de Departamento, cabendo ao superior imediato, a seu critério, definir regras no que
se refere à exigência do seu visto.
b) Abaixo da assinatura devem constar o nome completo do emitente em letras maiúsculas e seu
cargo em letras minúsculas. Carimbos devem ser evitados.
c) As CIs são numeradas seqüencialmente, com o número seguido de barra e da dezena final do ano,
sendo reiniciado a cada ano.
Exemplo: 001/97 - 001/98 - 093/98
d) Registrar e arquivar as CIs emitidas e recebidas, a critério de cada Unidade.
4.2.3. Digitação
a) Os campos do cabeçalho devem ser totalmente preenchidos em letras maiúsculas.
b) Se houver necessidade de destacar palavras ou frases, utiliza-se o recurso de negrito e/ou itálico.
c) O texto é iniciado na margem esquerda sem avanço para parágrafo. Assim como o texto, a
assinatura, o nome e cargo do emitente devem estar alinhados na margem esquerda.
d) As margens esquerda e direita devem ser alinhadas obedecendo a linha divisória da impressão do
formulário. Nos casos de máquina de escrever desconsiderar alinhamento da margem direita e
não separar silabas.
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e) O parágrafo é indicado pelo dobro do espaço das entrelinhas.
f) No caso de CI com vários destinatários, colocar um asterisco (*) no campo PARA e, abaixo da
assinatura, relacioná-los da seguinte forma:
(*) Nome e sigla da Unidade.
g) Abaixo da assinatura deve constar, quando houver, número de anexos e especificações.
NOTA: Não deixar a assinatura em página isolada. Transfira para essa página ao menos o último
parágrafo.
h) Abaixo da informação de “anexos”, se houver, deve constar a sigla da Unidade para a qual está
sendo encaminhada cópia, após a sigla c.c.: (minúscula).
i) Abaixo da informação c.c.: (se houver), deve constar as iniciais dos responsáveis pela redação e
datilografia/digitação (maiúscula).
j) Na folha de continuação (se houver), deverá ser repetida na margem superior esquerda, a
referência da CI composta pela sigla da Unidade emitente e numeração e, entre parêntese, o número
da folha respectiva.
4.2.4. Apresentação da CI
a) A CI deverá ser emitida através de máquina de escrever ou microcomputador conforme padrão
estipulado (ANEXO 1).
4.2.5. Número de vias e destinação
- 1ª Via - Destinatário
- 2ª Via - Remetente
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NOTA: A CI será emitida, em mais vias, quando houver outros destinatários e/ou recipientes de
cópias.
4.2.6. A CI deverá ser expedida acondicionada em envelope de circulação interna (DE/PARA), ou
entregue em mãos, se possível.

5. CARTA - CE
5.1. Diretrizes Específicas
5.1.1. Correspondências dirigidas a órgãos e entidades oficiais e governamentais deverão ser
emitidas pela Diretoria.
NOTA: As exceções, conforme estipuladas no Parágrafo II, item 3.4., devem ser emitidas em nome
da Unidade de nível igual ou superior à Gerência e assinadas pelo seu Titular ou pessoa designada.
5.1.2. As cartas deverão ser encaminhadas em 2 (duas) vias a Diretoria da CET, juntamente com a
correspondência que originou a resposta (quando houver), para assinatura.
5.1.3. Após obter assinatura e numeração, a unidade emitente deverá arquivar uma via da carta
juntamente com a correspondência que originou a resposta (se houver) e remeter a via original ao
destinatário através de GSU/Protocolo Geral.
5.1.4. Assuntos que envolvam obrigações e responsabilidades, devem respeitar os limites de alçada,
de acordo com as disposições em vigência.
5.2. Redação
5.2.1. Tratamento impessoal e formal.
5.2.2. Mensagem consistente e objetiva.
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5.2.3. Informações precisas, destituídas de frases e palavras de duplo sentido.
5.2.4. redigida obedecendo a primeira pessoa do plural.
5.3. Composição
5.3.1. Devem conter o número de referência, a localidade/data, o destinatário e endereço, o assunto,
assinatura, nome e cargo.
5.3.2. Devem ser numeradas seqüencialmente, com a sigla da unidade emitente, com números
seguidos de barra e da dezena final do ano, sendo reiniciada a cada ano.
exemplo: 001/97 - 001/98 - 093/98
5.3.3. Deve-se registrar e arquivar as cartas emitidas e recebidas a critério de cada Unidade.
5.4. Digitação
5.4.1. A carta deverá ser emitida através de máquina de escrever ou computador, conforme padrão
estipulado (ANEXO 2).
5.4.2. A numeração da correspondência em nome da Diretoria é de responsabilidade da respectiva
Diretoria.
5.4.3. Todo o teor da carta (cabeçalho, texto e assinatura) deve ser registrado a partir da margem
esquerda, pelo alinhamento da impressão do formulário.
5.4.4. O endereçamento deverá estar alinhado à margem superior esquerda do formulário, conforme
segue:
nome da empresa ou órgão destinatário
nome da pessoa destinatária
endereço completo (nome do logradouro, nome da Cidade e sigla do Estado e CEP).
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NOTA: Colocar o endereço completo somente quando for utilizado envelope com janela.
5.4.5. Abaixo da assinatura deve constar, quando houver, número de anexos e especificações.
NOTA: Não deixar a assinatura em página isolada. Transfira para essa página ao menos o último
parágrafo.
5.4.6. Os parágrafos são indicados pelo dobro do espaço das entrelinhas.
5.4.7. Se houver necessidade de destacar palavras ou frases, utiliza-se o recurso de negrito e/ou
itálico.
5.4.8. As margens esquerda e direita devem ser alinhadas obedecendo a linha divisória da impressão
do formulário. Nos casos de máquina de escrever desconsiderar alinhamento da margem direita e não
separar silabas.
5.4.9. A referência deverá ser redigida em poucas palavras de maneira a transmitir o teor macro da
mensagem.
5.4.10 Na folha de continuação (se houver) deverá ser repetido na margem superior esquerda, a
referência da carta composta pelas siglas da unidade emitente e numeração e entre parêntese o
número da folha respectiva.
5.4.11 No fechamento da correspondência deverá constar a saudação, seguida de aposição de
assinatura, identificando o nome em letras maiúsculas e o cargo do emitente em letras minúsculas
alinhada à margem esquerda. Não usar carimbos.
5.4.12 Abaixo da informação de “anexos”, se houver, deve constar as iniciais dos responsáveis pela
redação e datilografia (maiúscula).
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5.5. Expedição
5.5.1. Usar envelopes adequados ao volume da carta e de eventuais anexos. Este deverá estar
lacrado, com dados do destinatário e do emitente.
5.5.2. A entrega da correspondência em empresas públicas e privadas será efetuada na recepção ou
protocolo do destinatário.
5.5.3. Se a carta for expedida através dos Correios, deve-se observar a correta aposição do CEP
(Código de Endereçamento Postal).

6. OFÍCIO
6.1. A emissão de Ofício deverá obedecer as diretrizes estipuladas pelo DSV.

7. ATA DE REUNIÃO
7.1. Redação
7.1.1. Mensagem clara, objetiva e concisa.
7.1.2. Destacar-se as resoluções e pendências com os nomes dos responsáveis e datas para execução.
7.1.3. Informações precisas, destituídas de frases ou palavras de duplo sentido.
7.1.4. A Ata de Reunião deve ser registrada no padrão estipulado (ANEXO 3).
7.2. Composição
7.2.1. Cabeçalho
a) Nele deve constar a data da reunião, horário, local, assunto, sigla da Unidade e nome dos
participantes.
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7.2.2. Texto
a) Espaço reservado à redação. A Ata será finalizada com a assinatura do redator, cabendo ao
Presidente da reunião definir regras quanto à necessidade de obtenção de vistos. Neste caso o visto
deverá ser colocado sobre o nome do participante.
b) No rodapé deverá constar o nome completo do redator e assinatura.
c) A Ata recebida e emitida deve ser arquivada a critério de cada Unidade.
7.2.3. Digitação
a) Os campos do cabeçalho devem ser totalmente preenchidos em letras maiúsculas.
b) Se houver necessidade de destacar palavras ou frases, utiliza-se o recurso de negrito e/ou itálico.
c) O texto é iniciado na margem esquerda sem avanço para parágrafo. Assim como o texto, a
assinatura e o nome do redator devem estar alinhados na margem esquerda.
d) As margens esquerda e direita devem ser alinhadas obedecendo a linha divisória da impressão do
formulário. Nos casos de máquina de escrever desconsiderar alinhamento da margem direita e não
separar sílabas.
e) O Parágrafo é indicado pelo dobro do espaço das entrelinhas.
7.2.4. Expedição
a) Deve-se usar exclusivamente os envelopes de circulação interna, de uso contínuo e
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repetido, admitindo-se o uso dos envelopes convencionais quando as matérias forem consideradas
confidenciais, notadamente, os assuntos pertinentes à pessoal.
b) Uma via para cada participante e outros membros da organização, a critério do Presidente da
reunião.
7.2.5. Anexos
a) Quando houver anexo(s), menção ao fato deve ser feita no rodapé da ata indicando o número de
cópia(s) que compõe(m) o processo.
b) Cuidado especial quando da reprodução xerográfica. É imperiosa a necessidade de boa qualidade
das cópias, principalmente, no caso de cópias reduzidas.
c) O(s) anexo(s) deve(m) ser arquivado(s) junto com a ata.
7.2.6. Convocação para reunião
a) Utilizar “Agenda de Reunião”, conforme padrão estipulado no ANEXO 4.

8. ABREVIATURAS USUAIS
8.1. De Estados Federativos
NOTA: Sempre com duas letras maiúsculas e sem ponto.
AL-Alagoas
MT-Mato Grosso
AM-Amazonas
MG-Minas Gerais
DF-Distrito Federal PA-Pará

PR-Paraná
RO-Rondonia
SP-São Paulo

8.2. De Meses
NOTA: Sempre as três primeiras letras em minúsculo e com ponto.
jan. - janeiro

mar. - março
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8.3. De Uso Comercial
a.a. - ao ano
A/C - aos cuidados de
art. – artigo
Av. – Avenida
C/C - Conta Corrente
conf. – conforme
Cia. – Companhia
dec. – decreto
DL. - Decreto Lei
E/M - em mãos
fl. – folha
fig. – figura
Ltda. – limitada

L.P. - lucros e perdas
N.B. - Note bem
obs. - observação
obrº - obrigado
pág. - página
P.D. - pede deferimento
P.P. - por procuração
pg. - pago
pgto.- pagamento
Prof.- Professor
res. - resolução
Soc. - sociedade
tel. - telefone

8.4. Para abreviarmos uma palavra usamos o seguinte critério:
- a primeira sílaba da palavra mais a primeira letra da sílaba seguinte.
Exemplos: seguinte - seg.; funcionário-func.
9. SIGLAS
NOTA: Geralmente em letras maiúsculas e sem ponto.
ABNT
BCB ou BACEN
IPC
ONU
PIB
SUNAB

- Associação Brasileira de Normas Técnicas
- Banco Central do Brasil
- índice de Preços ao Consumidor
- Organização das Nações Unidas
- Produto Interno Bruto
- Superintendência Nacional de Abastecimento

10. CHAVÕES QUE DEVEM SER EVITADOS
Errado : “Vimos à presença de V.Sas. através desta missiva para rogar seus préstimos...”
Correto: “Solicitamos sua atenção...”
Errado : Relacionamos abaixo os hotéis...
Correto: Relacionamos os hotéis
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Errado : Vimos pelo presente comunicar que o estoque está crítico.
Correto: O estoque está crítico.
11. FORMAS DE TRATAMENTO
As formas de tratamento a seguir relacionadas, deverão ser grafadas por extenso:
- Vossa Excelência - V.Exa.: Presidente da República, Governador do Estado, Prefeitos das
Capitais, Senadores, Deputado Federal e Estadual, Vereadores da Capital, Oficiais Generais,
Comandante da Policia Militar do Estado, Ministros de Estado, Ministros de Tribunais,
Desembargadores, Conselheiros de Tribunais de Contas, Secretários de Estado e Secretários
Municipais das Capitais.
- Vossa Senhoria - V.Sa.: para as demais pessoas.
- Vossa Eminência - V.E.: Cardeal.
- Vossa Excelência Reverendíssima - V. Exa. Revma.: Arcebispo e Bispo.
- Vossa Reverência - V. Reva. ou Vossa Reverendíssima - V. Revma.: demais eclesiásticos.
- Meritíssimo - MM - Juízes.

12. VOCATIVO
- Chefes de Poder: Excelentíssimo Senhor seguido do cargo respectivo.
- Demais Autoridades: Senhor seguido do cargo respectivo.
- Particulares: Prezado Senhor
- Reitor: Magnífico Reitor
- Vossa Santidade: Santíssimo Padre.
-

Vossa Eminência ou Vossa Eminência Reverendíssima:

Av. das Nações Unidas, 7163
CEP 05425-094
São Paulo – SP
Fone PABX: 3030.2000
www.cetsp.com.br

NORMA
CORRESPONDÊNCIA

Nº 038
Pág 16 / 20

Versão 00
Revisão 00

Vigência: 12/01/98

Eminentíssimo Senhor Cardeal ou Eminentíssimo e Reverendíssimo Senhor Cardeal.

13. SAUDAÇÃO
Carta
- Autoridade superior ao do emitente = Respeitosamente.
- Autoridade da mesma hierarquia ou hierarquia inferior = Atenciosamente.

Av. das Nações Unidas, 7163
CEP 05425-094
São Paulo – SP
Fone PABX: 3030.2000
www.cetsp.com.br

NORMA
CORRESPONDÊNCIA

Nº 038
Pág 17 / 20

Versão 00
Revisão 00

Vigência: 12/01/98

ANEXO 1 - COMUNICAÇÃO INTERNA - CI (modelo reduzido)
= VER MOD. A-001 =

CI.DA. Nº XXX/XX
04 de novembro de 1998
PARA :

PRESIDÊNCIA – PR

DE

DIRETORIA ADM. E FINANCEIRA – DA

:

ORGANIZAÇÃO E NORMAS

Anexo para sua análise crítica norma e procedimentos sobre correspondência.
Após sua autorização poderemos implantá-la imediatamente.

NOME E SOBRENOME
Cargo

Anexos:

c.c.:
(INICIAIS DO RESPONSÁVEL PELA REDAÇÃO E DA DATILOGRAFIA/DIGITAÇÃO EM MAIÚSCULA)

Av. das Nações Unidas, 7163
CEP 05425-094
São Paulo – SP
Fone PABX: 3030.2000
www.cetsp.com.br

NORMA
CORRESPONDÊNCIA

Nº 038
Pág 18 / 20

Versão 00
Revisão 00

Vigência: 12/01/98

ANEXO 2 - CARTA - CE (modelo reduzido)
= VER MOD. A-001 =

CE.DA. Nº XXX/XX
São Paulo, 04 de novembro de 1998

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES – SMT
Dr. Aloísio Roberto Cerchi Nascimento
Av. Nações Unidas, 7123 – Pinheiros
São Paulo – SP
05477-000
Senhor Chefe de Gabinete

PADRONIZAÇÃO DA ESTÉTICA DE CARTA
Este texto serve como modelo de carta.
A parte mais difícil da tarefa da redação é o primeiro parágrafo, e a parte mais difícil do primeiro parágrafo é a
primeira frase.

O exercício é o melhor método para alcançar a perfeição, lembre-se disso o redator. Procure ampliar
seu vocabulário, sanar defeitos e ter em cada trabalho a satisfação de haver realizado algo de bom,
útil e duradouro. Não se deixe levar pelo ambiente e reaja contra a rotina, buscando o porquê
daquilo que faz.
Se você quer que suas cartas produzam uma impressão positiva, é importante que elas despertem no
leitor, desde o início, uma atitude mental positiva.
Zele pela simplicidade redacional, evitando o chavão, palavreado vazio e os vícios de linguagem – os
verdadeiros vícios de linguagem e não aqueles vislumbrados pela gramática formal. Evite, por
exemplo, escrever amigo ao endereçar uma carta pela primeira vez a alguém, bem como o arcaico
sem outro motivo ou expressão equivalente, no fim da missiva; se nada mais há a tratar, lance o
fecho e acabe a carta.
Atenciosamente
NOME E SOBRENOME
Cargo
(INICIAIS DO RESPONSÁVEL PELA REDAÇÃO E DA DATILOGRAFIA/DIGITAÇÃO EM MAIÚSCULA)
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ANEXO 3 - ATA DE REUNIÃO (modelo reduzido)
= VER MOD. A-001 =
ATA DE REUNIÃO
DATA
HORÁRIO
LOCAL
ASSUNTO
PARTICIPANTES

:
:
:
:
:

11/12/97
09h30min
Sala da Diretoria Administrativa e Financeira
Programa da Qualidade Total
PR(Nelson) – DA(Erico) – DO (Cunha) – ASS.PR (Nelson Pereira) –
SRA (Eduardo) – AST (Montans).

RESOLUÇÕES E PENDÊNCIAS:

NOME COMPLETO E ASSINATURA DO REDATOR
Anexos:
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ANEXO 4 - AGENDA DE REUNIÃO (modelo reduzido)

= VER MOD. A-001 =
AGENDA DE REUNIÃO
DATA
HORÁRIO
LOCAL
PARTICIPANTES

:
:
:
:

11/12/97
09h30min
Sala da Diretoria Administrativa e Financeira
PR(Nelson) – DA(Erico) – DO (Cunha) – ASS.PR (Nelson Pereira) –
SRA (Eduardo) – AST (Montans).

ASSUNTO

:

Programa da Qualidade Total

NOME COMPLETO E ASSINATURA DO REDATOR
Anexos:

Av. das Nações Unidas, 7163
CEP 05425-094
São Paulo – SP
Fone PABX: 3030.2000
www.cetsp.com.br

