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Introdução
A Secretaria de Meio Ambiente e 
Planejamento Urbano (Semapu), da 
Prefeitura Municipal de Olinda tem, 
entre suas atribuições, a de realizar 
estudos e ações visando ao 
planejamento urbano, ao controle 
urbanístico, ao planejamento ambiental 
do município.
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Diversidade de timbres
Observamos que a “salada” de 
timbres não davam “identidade” 
aos documentos emitidos e 
começamos a estudar para 
propor uma padronização dos 
documentos emitidos pelos 
vários departamentos
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Marcas Oficiais da cidade

Brasão que figura na 
bandeira, usado há anos 
pela Câmara Municipal

Selo da Unesco, conferido a 
Olinda quando de seu 

tombamento como 
Patrimônio da Humanidade
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Marcas da atual gestão

Essas marcas mudam 
a cada quatro anos, 
mesmo quando os 
mandatários são 
reeleitos
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● Observamos também que 
outros órgãos da 
Administração Municipal 
não utilizam a marca da 
gestão, como a 
Procuradoria-Geral do 
Município.

● Utilizam o brasão da 
bandeira de Olinda, como a 
Câmara Municipal, fato que 
também se observa nos 
documentos produzidos 
pela Secretaria-Executiva 
de Planejamento Ambiental, 
que é parte integrante da 
mesma SEMAPU.
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Nossa proposta

Nossa 
Proposta

● Juntar as duas marcas oficiais como timbre 
de todos os documentos, à direita e à 
esquerda. 

● No centro, textos que identificam a 
Prefeitura, a Secretaria, criando-se uma 
“identidade”…

● No rodapé da página, o nome do órgão, 
endereço, contatos, CNPJ da PMO (linha 
superior) e informações sobre autoria do 
documento, arquivo/caminho, data de 
emissão, número de páginas.
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Modelo proposto genérico

Modelo 
escolhido 

pelos 
servidores

Rodapé com informações gerais da unidade 
administrativa, nome do autor do documento, 
caminho do arquivo salvo, data de criação do 
documento, número da página e número total 

de páginas do documento. (Em todos os 
documentos).

Cabeçalho com as duas marcas 
oficiais, entremeadas com texto 
nomeando a prefeitura, a secretaria, 
secretarias executivas, diretorias, 
departamentos, divisões… (Para 
todos os documentos)
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Excesso de espaços e de parágrafos

Excesso de tecla de 
espaço.

Excesso de tecla Enter

Fórmula 
antiga. Hoje 

em dia, a 
tônica é ser 
OBJETIVO
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Parágrafos em excesso.

Excesso de tecla Enter
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Variedade de cabeçalhos

Diferentes 
cabeçalhos

Fórmula em 
desuso. 

OBJETIVIDADE 
é a tônica hoje 

em dia 

Excesso de 
tecla Enter
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Diferentes 
cabeçalhos

Excesso de 
tecla Enter

Fórmulas 
mais usadas 
hoje em dia
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Substituindo a “salada”

Novo modelo de 
“Comunicação Interna” 
proposto em 
substituição aos vários 
modelos até então 
utilizados na SEMAPU.
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Texto
● Sugerimos atualização 

textual, substituindo 
fórmulas arcaicas como 
“Venho/vimos por meio 
desta/deste” para 
“Senhor/senhora” sem 
“firulas”, indo imediatamente 
ao assunto.

● Fechamento: substituição 
do tradicional “Sendo o que 
nos reserva para o 
momento, afirmamos votos 
de estima e consideração” 
para “Atenciosamente”. 
Objetivando os documentos 
emitidos.
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Antes e depois: alguns documentos
Contrato de doação de animais de médio e pequeno 

porte
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Antes e depois: alguns documentos
Contrato de doação de animais de médio e pequeno 

porte “Dados do animal”
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Antes e depois: Licença de 
Construção (Renovação)
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Antes e depois
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Acompanhamento do 
processo de renovação
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Antes e depois
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● Um dos criadores do Arquivo Público 
Municipal de Olinda.

● Incentivador do uso de softwares de 
escritório livres, gratuitos e de boa 
qualidade.

● Revisor de textos.
● Membro da Equipe Brasil de 

Documentação do LibreOffice.

Jackson Cavalcanti Junior,
Servidor público municipal de Olinda desde 
1983. 
Hoje, lotado na Diretoria de Planejamento 
Urbano.
jacksonjunior@libreoffice.org 

Muito obrigado!

mailto:jacksonjunior@libreoffice.org
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