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Considerando a Portaria Nº 1.369, de 27 de dezembro de 2018, que aprova e autoriza a distribuição da 3ª

(terceira) edição do Manual de Redação da Presidência da República;

Considerando o Capítulo 5 do Manual de Redação da Presidência da República, no qual determina a

uniformização dos expedientes ofício, aviso e memorando, adotando nomenclatura e diagramação única, para o que

chamamos de padrão Ofício;

Considerando o projeto estratégico “Processo Eletrônico”, integrante do Planejamento Estratégico 2016-2020

do Instituto Federal do Maranhão (IFMA);

Para fins de implementação desse novo modelo, o IFMA adotará os seguintes procedimentos:

1) Os ofícios passarão a ser emitidos e assinados eletronicamente através do módulo Documento Eletrônico

do Sistema SUAP, proporcionando assim, controle da numeração setorial dos documentos, padronização do

cabeçalho, e maior confiabilidade na autenticação e validação dos documentos.

2) No período de 25/03/2019 a 07/04/2019 será realizada a liberação para os servidores do módulo

Documento Eletrônico do Sistema SUAP, para criação dos ofícios de forma eletrônica. Neste período ainda serão

aceitos documentos nos moldes anteriores.

3) A partir do dia 08/04/2019, somente será emitido e aceito documento no padrão Ofício, de forma eletrônica,

em substituição aos memorandos setoriais.

4) Os ofícios emitidos eletronicamente poderão ser impressos para utilização nos processos convencionais ou

utilizados para a abertura de processos eletrônicos, nos casos de processos já mapeados e liberados pelo projeto

estratégico “Escritório de Processos”.
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