
INSTRUÇÕES PARA A PRODUÇÃO
DE ATOS NORMATIVOS NO

PODER EXECUTIVO DE

CARTILHA
INFORMATIVA

C O N T A G E M



A Administração Pública no exercício do seu
Poder regulamentar poderá expedir atos
normativos nos limites da lei e dentro do seu
âmbito de atuação.

Atualmente a Procuradoria-Geral do
Município, por meio da Superintendência do
Consultivo, é a responsável pela análise
técnica e normatização dos procedimentos
relativos aos atos normativos do Executivo.

No intuito de trazer mais informações e
orientar os órgãos municipais para a
realização destes procedimentos de forma 
 objetiva, impessoal e eficiente, vem
esclarecer como é feito a tramitação dos
atos, indicar onde conhecer os padrões
adotados pelo Município e reafirmar a
importância da instrução das demandas.

Os atos normativos de competência dos
Secretários Municipais devem respeitar os padrões
do manual, mas não precisam tramitar pela PGM.
E, claro, havendo dúvidas os órgãos poderão
solicitar orientação e auxílio na produção.

Os atos normativos de competência da Prefeita
serão enviados para o Gabinete da Prefeita, que
fará a avaliação de conveniência e oportunidade.
Se aprovados, serão enviados para a PGM para a
análise técnica e adequação jurídica do texto em
até 10 dias úteis.

Os projetos de lei e de emenda à Lei Orgânica
serão enviados para a Segov, juntamente com a
Exposição de motivos, a proposta de texto para a
Mensagem e a declaração do ordenador de
despesas conforme formulário da Seplan. Cabe à
Segov a avaliação de conveniência e oportunidade
dos PL's e Emendas e, se aprovados, serão
enviados para a PGM para a análise técnica e
adequação jurídica do texto.

ATOS NORMATIVOS DE
CONTAGEM
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O TRÂMITE PARA A CRIAÇÃO
DOS ATOS NORMATIVOS



Por se tratar de atos de grande relevância, a
competência para propô-los é dos Secretários 
 Municipais, que devem enviar o expediente por
oficio devidamente assinado. 

A proposição deve ser fundamentada e
produzida com a preocupação de justificação da
matéria, da competência e do lastro
orçamentário. Razão pela qual as minutas
necessitam dos seguintes documentos:

Manifestação da assessoria jurídica: a
fundamentação é sempre necessária,
tendo em vista o princípio
constitucional da legalidade.

REQUISITOS PARA O
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO

3
4

Exposição de motivos (disponível no
site da PGM): O documento
busca instruir e justificar o ato
normativo de forma clara e objetiva.

Declaração de impacto orçamentário nos
moldes do formulário da Seplan: a
declaração busca identificar como a
Administração Pública arcará com
os cursos gerados pelo ato normativo.

Observação: Quando a minuta tratar de matéria
com competência de mais de uma secretaria,
todos os secretários envolvidos devem assinar o
expediente em anuência à demanda.



A leitura do Manual auxiliará no momento da
produção de minuta pelo órgão demandante,
bem como no momento da análise pela PGM. Em
consequência teremos um expediente mais célere
e de maior qualidade.

O link para o manual:
MANUAL

Acreditamos que este informativo, conciliado
com o novo procedimento, manual e exposição
de motivos, auxiliará no avanço contínuo da
qualidade da produção dos atos normativos.
Desde já a PGM se coloca à disposição para
eventuais dúvidas e esclarecimentos.

Considerando que a
Administração Pública deve
buscar um padrão objetivo e
impessoal, a PGM editou um
Manual com explicações
técnicas e modelos que
servem de exemplos de qual
a forma deve ser adotada.

OS PADRÕES PARA OS ATOS
NORMATIVOS
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http://www.contagem.mg.gov.br/arquivos/comunicacao/manualdetecnicalegisticaepadroniacaodosatosnormati-20211019031450.pdf

