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ORIENTAÇÃO NORMATIVA 003/2017, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2017.

Estabelece normas para a padronização de visual das
folhas  no  âmbito  da  Procuradoria-Geral  do
Município. 

O  PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO,  no uso de suas atribuições legais e
considerando  que  a  padronização  visual  das  folhas  transmite  profissionalismo  e
consolida a imagem da instituição; considerando que a Procuradoria-Geral do Município
possui órgãos de execução distribuídos em várias unidades de trabalho; considerando
que a utilização de folha timbrada padronizada facilita a identificação das manifestações
jurídicas,  petições  ou  documentos  oficiais  expedidos  pela  Procuradoria-Geral  do
Município através de todos os seus órgãos; considerando que a utilização de impressão
frente e verso, sempre que possível, é medida de economia, sem prejuízo da qualidade
do trabalho;

ORIENTA:

Art.  1º. Fica  instituída,  na  Procuradoria-Geral  do  Município,  a  folha  padronizada
indicada  no  Anexo  desta  orientação,  com  a  utilização  do  brasão  do  Município  de
Contagem.

Art.  2º. Os  Procuradores  Municipais,  nas  suas  manifestações  jurídicas,  nestas
compreendidas Informações e Pareceres, bem como na elaboração de petições judiciais e
extrajudiciais, devem utilizar a folha padrão de que trata esta orientação.

§1º.  A  folha  padronizada  também  deve  ser  utilizada  nos  documentos  oficiais  da
Procuradoria,  tais  como ofícios,  sendo facultado o uso na hipótese dos despachos de
mero encaminhamento de processos administrativos.

§  2º.  No  cabeçalho  do  documento  deverá  constar,  abaixo  do  nome  da
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO,  em negrito,  a  indicação  do órgão  de
execução, em fonte com a letra inicial maiúscula e com numeração menor.

§  3º.  Nos  ofícios  e  petições  deverão  constar,  no  rodapé  do  documento,  o  nome  e
endereço do órgão de execução.

Art.  3º. Os  documentos  da  Procuradoria-Geral  do  Município  deverão,  sempre  que
possível, serem elaborados com impressão modo frente e verso.
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Art. 4º. As petições devem ser elaboradas, padronizando-se os documentos utilizando
fonte Times New Roman, tamanho 12, com entrelinha simples.

Art.  5º.  A folha padronizada poderá ser baixada no site da Prefeitura de Contagem,
Procuradoria-Geral do Município, na aba downloads. 

Art. 6º. Esta Orientação Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

Contagem, 17 de fevereiro de 2017.

AFONSO JOSÉ DE ANDRADE RAFAEL BRAGA DE MOURA

Procurador-Geral do Município Procurador-Geral Adjunto do Município
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ANEXO
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