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INTRODUÇÃO: 

 

O material que apresentamos é feito no intuito de padronizar e divulgar a técnica definida 

para a redação de atos normativos de competência do Executivo no Município. Assim, tanto os 

atos assinados pela Prefeita, como decretos e projetos de leis, quanto os atos normativos praticados 

pelos demais órgãos deverão observar os parâmetros aqui estabelecidos na medida de sua 

aplicabilidade. 

A Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998, dispõe sobre a redação das leis e 

atos normativos federais, inclusive no âmbito do Poder Executivo. E, apesar de não ser norma de 

cumprimento obrigatório pelos Estados e Municípios, pode ser utilizada como parâmetro para a 

realidade dos demais entes federados. 

Dessa forma, partiremos dessa lei para tratar das regras relativas à técnica legislativa e a 

partir da boa técnica adaptaremos o que for necessário para satisfazer a necessidade do Município.  

Ainda, o projeto atual busca estabelecer fluxos cada vez mais claros e eficientes, com a 

produção de um decreto em momento futuro que estabelecerá regras para alcançarmos estes 

objetivos. 

Acima de tudo, o importante para as questões relativas aos atos normativos é a percepção 

das razões das regras relativas as técnicas de legística e, assim, que o Poder Executivo estabeleça 

e utilize os padrões definidos como um todo, de forma objetiva e impessoal. Romper práticas 

culturais que não se justificam e acarretam em ações que contém vícios formais é também um dos 

objetivos do presente Manual. 

Esperamos que o texto, com exemplos práticos, possa auxiliar no exercício das funções 

desempenhadas pelos agentes públicos, com o consequente desenvolvimento da Administração 

Pública Municipal como um todo. 

Por último, a Procuradoria-Geral do Município, através da assessoria de análise técnica-

legislativa, encontra-se disponível para sanar dúvidas e permanece aberta para sugestões sobre o 

conteúdo aqui tratado. 
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CAPÍTULO I – OS ATOS NORMATIVOS 

 

1. Introdução aos atos normativos: 

Atos normativos podem ser vistos sobre diversas óticas, mas aqui neste Manual será 

observado principalmente a partir da possibilidade de o Ente Estatal editar leis e demais normas, 

com caráter geral e abstrato, no intuito de regular relações jurídicas. 

O Poder Legislativo possui competência precípua de editar leis com este teor normativo, 

e, por isso, por limite de competência, o Poder Executivo não pode tratar dos padrões que são 

restritos à regulação pela Câmara Municipal. Por esta razão, este Manual não adentrará na esfera 

do referido Poder. 

De toda forma, a Prefeita no exercício de suas atribuições legais poderá atuar no processo 

legislativo propondo, sancionando ou vetando leis, e tais atos normativos serão aqui abordados no 

limite desta atuação. 

O objeto principal deste Manual são os atos normativos de competência do Poder 

Executivo que possuem fundamento no inciso IV do art. 84 da Constituição Federal e inciso VII 

do art. 92 da Lei Orgânica de Contagem que permitem ao Poder Executivo fazer cumprir e 

regulamentar as leis, desde que não inove no ordenamento jurídico com a criação de direitos e 

obrigações. 

Portanto, para efeito deste Manual e da abordagem aqui trabalhada, consideraremos como 

atos normativos aqueles em que há a atuação do Poder Executivo em sua produção, como os 

projetos de lei de sua propositura.  

Neste sentido, segue um quadro meramente ilustrativo com a competência da Prefeita e 

das demais autoridades do Executivo:  

 

Atos Normativos de competência da 
Prefeita 

Atos Normativos de competência das 
demais autoridades do Poder Executivo 

Proposta de emenda à Lei Orgânica Resolução 

Projeto de lei complementar Deliberação 

Projeto de lei ordinária Instrução normativa 

Decreto Portaria 

 Ordem de serviço 
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 Circular 

 

 

2. A atuação da PGM na produção dos atos normativos e fluxo dos expedientes: 

 

A Procuradoria-Geral do Município – PGM – assumiu a atribuição de proceder à análise 

técnico-consultiva e técnico-legislativa dos atos normativos, como decretos, projetos de lei, 

projetos de lei complementar e emendas a lei orgânica, bem como está responsável por preparar 

sanções e fundamentar as razões de veto. 

Para a execução desta competência, a PGM cooperará e contará com o auxílio do Gabinete 

da Prefeita e da Secretaria Municipal de Governo. Enquanto o Gabinete exercerá a função de 

análise prévia de conveniência e oportunidade das matérias a serem editadas por decreto, bem 

como a interlocução com os demais órgãos envolvidos, a Segov, por sua vez, fará este papel 

quando o ato normativo tramitar na Câmara Municipal (projetos de lei, projeto de lei 

complementar, emenda à Lei Orgânica e Proposições de Leis). 

Neste cenário, aqueles atos normativos que são de competência da Prefeita necessitam 

passar pela PGM após a análise do Gabinete, enquanto os atos normativos de competência dos 

demais órgãos serão editados e publicados pelos dirigentes máximos (secretários, por exemplo) e 

devem adotar os padrões estabelecidos neste Manual, no intuito de uniformizar a Administração 

Pública e adotar critérios impessoais.  

Neste sentido, foi estabelecido o seguinte fluxo e tramitação para os atos normativos de 

competência do Poder Executivo, que consta do Ofício Circular nº 3, da Prefeita: 

 

a) Decretos 

• As minutas devem ser encaminhadas, em formato editável, para o e-mail 

gabinete.prefeita@contagem.mg.gov.br , acompanhadas de ofício do Secretário 

Municipal competente para tratar da matéria, para avaliação e aprovação do 

Gabinete da Prefeita. 

• Elas serão acompanhadas dos seguintes documentos obrigatórios que devem 

compor o procedimento: 

o exposição de motivos, com anuência do Secretário, ou dos secretários 

quando for o caso – formulário disponível na página da PGM (aba 

downloads) e anexo a este Manual; 

o manifestação da assessoria jurídica do órgão, com a fundamentação 

jurídica do ato. 

• Quando houver matéria de múltiplas competências, a exposição de motivos deverá 

ter anuência dos Secretários das temáticas afetas. Na ausência desta 

manifestação, o Gabinete da Prefeita ou a PGM poderão solicitar a manifestação 

das secretarias afetadas, ou devolver o expediente para que a secretaria providencie. 

mailto:gabinete.prefeita@contagem.mg.gov.br
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• Após se manifestar favoravelmente, o Gabinete enviará a versão final (para o e-

mail procuradoria.legislacao@contagem.mg.gov.br, em formato editável) para 

análise da PGM, acompanhada de toda a documentação pertinente, devidamente 

digitalizada. 

•  Em seguida, no prazo de até 10 dias úteis, o decreto revisado e formatado retornará 

para o Gabinete da Prefeita, com a conclusão sobre a legalidade e as possibilidades 

de assinatura ou não do ato proposto. 

• Quando for o caso de assinatura do ato normativo, a PGM providenciará o 

encaminhamento para publicação no Diário Oficial de Contagem. 

• Por fim, a PGM realizará a divulgação do texto no site oficial da Prefeitura. 

 

b) Projetos de Lei, Projetos de Lei Complementares e Emendas a Lei Orgânica do 

Município. 

• Por se tratar de instrumentos submetidos à aprovação do Poder Legislativo, as 

minutas devem ser encaminhadas à Secretaria Municipal de Governo – SEGOV, 

para os e-mails bernardo.teixeira@contagem.mg.gov.br e 

flavio.freitas@contagem.mg.gov.br , obrigatoriamente acompanhadas dos 

seguintes documentos: 

o exposição de motivos, com anuência do Secretário, ou secretários 

quando for o caso – formulário disponível na página da PGM (aba 

downloads) e anexo a este Manual; 

o manifestação fundamentada da assessoria jurídica do órgão; 

o minuta em formato editável: 

o mensagem, contendo a justificativa e as razões para o envio da 

Proposição a ser enviada para Câmara; 

o declaração do ordenador de despesas, conforme formulário da 

SEPLAN, com a declaração de impacto orçamentário/financeiro e 

a dotação orçamentária, quando for o caso; 

o outros documentos, conforme o caso. 

• Quando houver matéria de múltiplas competências, a proposta deverá ter 

anuência dos Secretários das temáticas afetas. Na ausência desta manifestação, 

a SEGOV ou a PGM poderão solicitar a manifestação das secretarias afetadas, ou 

poderá ocorrer a devolução do expediente. 

• Após manifestação favorável da Segov, a versão final da minuta será enviada (para 

o e-mail procuradoria.legislacao@contagem.mg.gov.br, em formato editável) para 

análise da PGM, acompanhada de toda a documentação pertinente, devidamente 

digitalizada. 

• Em seguida, no prazo de até 10 dias úteis, o Projeto de Lei e a Mensagem revisados 

e formatados serão enviados para o Gabinete da Prefeita, com a conclusão sobre a 

legalidade e a possibilidade de assinatura ou não do ato proposto. 

• O Gabinete da Prefeita enviará os documentos assinados para a Segov, que 

providenciará o protocolo na Câmara e acompanhará todo o processo legislativo. 

 

c) Sanções e Razões de Veto 

• Em caso de proposição de lei aprovada pela Câmara, a Segov irá receber a 

proposição e pedirá à Secretaria Municipal responsável pela matéria que se 

manifeste pela sanção ou veto, devendo apresentar as justificativas fáticas e 

jurídicas para seu posicionamento, no prazo de até 5 dias úteis. 

mailto:procuradoria.legislacao@contagem.mg.gov.br
mailto:bernardo.teixeira@contagem.mg.gov.br
mailto:flavio.freitas@contagem.mg.gov.br
mailto:procuradoria.legislacao@contagem.mg.gov.br
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• Com base nas informações fornecidas pela Secretaria Municipal responsável, a 

Segov analisará o mérito administrativo da demanda e encaminhará pra a PGM 

providenciar os encaminhamentos necessários. No caso de entendimento pelo 

veto, a Proposição de Lei será enviada para o Gabinete da Prefeita, com a 

proposta das razões do veto. 

 

d) Demais atos normativos 

• Os demais atos normativos não descritos nas alíneas anteriores deverão ser 

produzidos e publicados pelas Secretarias conforme suas competências. Nestes 

casos, os órgãos poderão solicitar suporte consultivo à PGM. Sendo obrigatória 

a padronização dos atos normativos conforme orientação da PGM. 

 

Esses procedimentos acima apresentados facilitarão a discussão, a eficácia e a conclusão 

das demandas normativas e, juntamente com as medidas compiladas neste Manual, trarão 

resultados que afetarão positivamente todos os destinatários das normas. 

 

3. O papel da assessoria técnico-legislativa e a importância dos fluxos. 

 

A assessoria técnico-legislativa tem papel eminentemente técnico, como o nome menciona. 

Neste sentido, importante compreender que a análise da assessoria foca em estabelecer regras e 

padrões para tornar a produção de atos normativos mais eficiente no Município, bem como 

preparar os atos normativos de competência da Prefeita.  

Para que este processo ocorra de forma mais adequada, célere e com qualidade, é 

importante:  

1. Que as análises dos atos normativos sejam realizadas com base em uma proposta 

de texto elaborado pelo órgão competente pela matéria a ser abordada. Isso porque a solução em 

termos de política pública e técnica precisam ser dadas antes do ato normativo ser adequado para 

a melhor técnica. Atos normativos que chegam sem uma decisão clara, tendem a ter ruídos na 

comunicação e a serem publicados com erros e, portanto, geram insegurança jurídica; 

2. Que no expediente da análise contenha informações técnicas e fundamentos que 

expliquem a demanda. Isso deve ser feito na exposição de motivos e na manifestação jurídica que 

acompanhará a minuta do ato;  

3. Compreender que a solução de mérito administrativo e da política não é atribuição 

da análise técnico-legislativo, que por sua vez busca auxiliar na produção do texto normativo, de 

forma clara, objetiva e nos limites do poder regulamentar ou da competência para as propostas de 

lei;  
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4. Que haja uma cultura de respeito aos fluxos, com garantia de prazo para análise – 

no planejamento do órgão demandante é preciso levar em conta o prazo para a análise –, com 

fornecimento de elementos para a produção e edição do ato normativo e suporte de um servidor 

responsável do órgão para validar a redação final dos atos normativos que possuam maior 

complexidade;  

5. O debate sobre o limite do poder regulamentar necessariamente perpassa pelo 

debate jurídico da competência para editar o ato e fazer o cumprimento das leis. Contudo, não se 

deve confundir com uma análise material da legalidade do ato, razão pela qual, em temas mais 

controvertidos é importante distinguir o apoio do Consultivo com a assessoria técnico-legislativa. 

Assim, de maneira formalizada e direcionada para a dúvida jurídica, quando as assessorias 

jurídicas dos órgãos demandantes precisarem, podem solicitar uma manifestação da PGM para 

solucionar as dúvidas jurídicas que embasarão o ato. 

6. Importante também que uma assessoria de análise técnico-legislativa desenvolva 

medidas para uniformização dos atos em todo o Poder Executivo e solucione dúvidas no âmbito 

do poder regulamentar, enquanto auxílio técnico. Para isso é importante que este Manual seja 

sempre atualizado, e ao mesmo tempo os órgãos respeitem o conteúdo aqui estabelecido. Assim, 

o suporte aos atos normativos das secretarias funciona como auxílio do desenvolvimento técnico, 

porém sem uma chancela do conteúdo, já que a responsabilidade é sempre da pasta responsável 

pelo mérito administrativo da norma. 

 

Essas dentre outras atribuições ajudam a esclarecer como a assessoria técnico-legislativa 

da PGM está à disposição e poderá auxiliar os órgãos na produção de atos normativos, 

contribuindo como órgão técnico para melhoria da qualidade na edição dos atos normativos no 

Poder Executivo. 
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CAPÍTULO II – A ESTRUTURA DAS NORMAS 

 

Feita a introdução sobre o trabalho desenvolvido neste Manual, passemos à análise dos atos 

normativos! 

As normas são divididas em uma estrutura que busca dar uma coerência lógica, com 

elementos que tragam precisão ao ato normativo e uma clareza na leitura dos destinatários das 

normas. 

Essa estrutura tem três partes básicas: 

a) Parte preliminar 

b) Parte normativa 

c) Parte final: 

 

1. Parte preliminar 

 

a) Parte preliminar: compreende a I – epígrafe, II – ementa, III – o preâmbulo, IV – o 

enunciado do objeto e V – a indicação do âmbito de aplicação das disposições normativas. 

A parte preliminar da própria Lei Complementar nº 95 está destacada nesta imagem 

disponível no site do Planalto: 

 

 

 

I – A epígrafe: deverá ser escrita toda em letras maiúsculas, com a numeração dos atos, 

com o nome da espécie normativa com a data da promulgação ou sanção. Destacamos: 

 

 

 

 

LEI Nº 5.075, DE 17 DE MARÇO DE 2020 
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A numeração das normas deve ter um padrão e obedecer a uma lógica em relação à data de 

sua assinatura. Assim, deve haver um padrão sequencial dos números.  

Cada tipo normativo possui sua sequência, desta forma as Leis complementares, as Leis 

Ordinárias, as Emendas à Lei Orgânica, Decretos, Resoluções, dentre outras, possuem uma 

contagem própria. Hoje, todos os atos normativos assinados pela Prefeita são numerados pela 

PGM antes da publicação, assim, as secretarias só precisam controlar a numeração dos atos 

administrativos editados internamente.  

Epígrafe deve ser escrita toda em caixa alta, com parágrafo centralizado e sucedida de um 

parágrafo. 

Erros comuns: Ausência da vírgula que separa o número da data. Utilização de um ponto 

depois do “n” da numeração. A inserção de zero à esquerda na numeração ou no dia.  

 

 

II – A ementa: deverá sintetizar de modo conciso o objeto da lei. Há o destaque do recuo, 

padronizado, para que seja de fácil identificação o que a norma tratará.  

 

 

 

Importante mencionar que, apesar da melhor técnica determinar que cada lei deverá tratar 

de apenas um assunto, é comum termos uma norma tratando de mais de um tema, tendo no final 

da ementa os dizeres “e dá outras providências”. Nesse sentido, há críticas importantes sobre o uso 

 

LEI COMPLEMENTAR Nº 247, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017 

 

DECRETO Nº 1.928, DE 8 DEZEMBRO DE 2020 

DECRETO Nº 1.928, DE 8 DEZEMBRO DE 2020 

 

Institui o Código de Ética do Servidor Público 

Municipal de Contagem. 
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genérico do termo1, apesar de compreendermos que é justificável esses termos em atos normativos 

que tratam de mais de um assunto. Vejamos: 

 

 

 

De toda forma, tais termos somente serão usados quando as outras providências forem 

relativas a outro assunto que não o objeto principal da norma. Ou seja, não deve ser usado em 

todos os atos normativos. 

 

 

As ementas devem ser escritas com recuo de 8 cm, parágrafo justificado e sucedida de 

um parágrafo: 

 

 

 
1 FERNANDES, Márcio Silva. TÉCNICA LEGISLATIVA – como elaborar projetos de lei e outras proposições 

legislativas. Brasília: Ed. do Autor, 2013. 

LEI COMPLEMENTAR Nº 247, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017 

 

 

Dispõe sobre a Organização da 

Administração Direta e Indireta do Poder 

Executivo Municipal e dá outras 

providências. 

Fique ligado! 

 

Um erro muito comum é a 

utilização genérica de “outras 

providências”. Em regra, o termo não 

deve aparecer, sendo utilizado apenas em 

casos muito específicos. 

 

 

Altera o Decreto nº 1.898, de 24 de 

novembro de 2020, que dispõe sobre a 

composição do Conselho Municipal de 

Segurança Alimentar e Nutricional 

Sustentável de Contagem (Comsan – 

Contagem). 
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Como escrever as ementas de decreto de alteração: deve-se começar com “Altera o Decreto 

nº (....) que dispõe sobre (...)”. assim, o primeiro espaço deve ser preenchido pelo número do 

decreto e sua data, enquanto no segundo deve-se copiar o conteúdo integral do decreto que será 

alterado, como no exemplo acima. 

 

III – o Preâmbulo: indica qual o órgão pratica aquele ato normativo. No preâmbulo, 

portanto, poderemos ter a menção a mais de um órgão, já que alguns atos normativos podem 

resultar da sucessão de atos ou de atos simultâneos. Dois exemplos são as leis e as resoluções 

conjuntas. Em seguida temos exemplos de um preâmbulo feito pela Prefeita em nome do 

Executivo, e os dois exemplos em que há a combinação de dois órgãos no ato normativo: 

 

 

 

 

 

 

 

Como pode ser observado no primeiro e último exemplo, os preâmbulos também devem 

constar da base legal que fundamenta o ato normativo. 

Informar a base legal é importante para justificar juridicamente o substrato que dá a 

competência para a edição do ato. Os dispositivos que devem ser citados são aqueles que impõem 

 

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no exercício da 

atribuição legal lhe confere o inciso VII do art. 92 da Lei Orgânica do 

Município, e tendo em vista a Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 

e atualizações, 

 

DECRETA: 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM aprova e EU sanciono 

a seguinte Lei: 

 

O SECRETÁRIO DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÂO e o 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO, no uso de suas atribuições 

previstas do inciso III do art. 98 da Lei Orgânica do Município, 

 

RESOLVEM: 
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a competência, sem a necessidade de trazer artigos que apenas regulam o aspecto material do 

assunto.  

A Lei Complementar nº 95 não limita um número mínimo ou máximo de referências sobre 

a base legal que deve ser citada. De toda forma, tendo em vista que o preâmbulo não é norma, mas 

justifica os atos, o ideal é citar apenas os principais dispositivos que tratam da competência para a 

sua edição.  

O preâmbulo de atos normativo de alteração deve seguir a lógica do ato alterado, assim, 

salvo situações peculiares, eles serão idênticos. 

O preâmbulo com o nome da autoridade competente em negrito, parágrafo justificado, 

terminado com vírgula, sucedido de um parágrafo com o nome da ação normativa em caixa alta e 

em negrito e outro parágrafo: 

 

 

 

Sobre os “considerandos”, por se tratar de justificativa do ato normativo e não um 

comando normativo, não é acertado que estes termos venham nos textos legais, além de trazer um 

ônus argumentativo e interpretativo que podem gerar insegurança. Recomenda-se que as razões 

do ato normativo componham um procedimento administrativo, oportunidade que o agente público 

poderá expor as justificativas do ato. 

 

IV – Enunciado do objeto: Ainda na parte preliminar da norma temos o primeiro artigo, 

que deverá indicar o objeto da lei e o respectivo âmbito de aplicação. Como exemplo, o art. 1º da 

LC nº 95, de 1998: 

 

 

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no exercício das 

atribuições que lhe confere o inciso VII do art. 92 da Lei Orgânica do 

Município, 

 

DECRETA: 
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Destacamos como o caput do art. 1º, que exemplificamos acima, traz o objeto da lei de 

forma precisa e como uma ordem, o que deixa claro que todos que elaboram leis terão de obedecer 

à Lei Complementar. 

Por sua vez, o parágrafo único cumpre o papel de estabelecer o âmbito de aplicação, tanto 

na perspectiva dos sujeitos (ao acrescentar o Poder Executivo), quanto ao que vem a ser 

compreendido como lei (ao mencionar o rol do art. 59 da Constituição e os decretos e atos 

regulamentares). 

Para garantir maior precisão na técnica legislativa e uma organização das leis com 

consultas mais precisas e uma boa aplicação do direito, o art. 7º traz algumas diretrizes para o 

primeiro artigo: 

 

 

 

Como mencionado na LC, é muito importante que cada norma tenha apenas um assunto, 

trazendo organização para o ordenamento como um todo e eficiência para o aplicador das normas. 

O inciso I está ligado diretamente ao II, contudo, traz a exceção da codificação. Assim, 

quando um ato normativo vier codificar uma matéria, ele poderá tratar de mais de um objeto. Como 

exemplo temos várias leis que são de extrema importância no dia a dia das pessoas, como o Código 

 

Art. 1º A elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis obedecerão ao disposto 

nesta Lei Complementar. 

Parágrafo único. As disposições desta Lei Complementar aplicam-se, ainda, às medidas 

provisórias e demais atos normativos referidos no art. 59 da Constituição Federal, bem como, 

no que couber, aos decretos e aos demais atos de regulamentação expedidos por órgãos do 

Poder Executivo. 

 

 

“Art. 7º (...) 

I - excetuadas as codificações, cada lei tratará de um único objeto; 

II - a lei não conterá matéria estranha a seu objeto ou a este não vinculada por afinidade, 

pertinência ou conexão; 

III - o âmbito de aplicação da lei será estabelecido de forma tão específica quanto o possibilite 

o conhecimento técnico ou científico da área respectiva; 

IV - o mesmo assunto não poderá ser disciplinado por mais de uma lei, exceto quando a 

subseqüente se destine a complementar lei considerada básica, vinculando-se a esta por 

remissão expressa.” (LEI COMPLEMENTAR Nº 95)  
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de Civil de 2002, o Código Penal, O Código Tribunal Nacional, dentre vários outros que 

sistematizam um conjunto de objetos relacionáveis por um tema amplo.  

A justificativa para tal exceção está justamente na organização. Como os códigos facilitam 

uma sistematização de uma matéria muito ampla, melhor é que eles unifiquem os objetos do que 

ter uma lei para cada um separadamente.  

Por sua vez o inciso III estabelece que o âmbito de aplicação a que o art. 1º mencionará 

deverá ser claro e que possibilite o conhecimento técnico ou científico. A título de exemplo, se 

destacarmos o art. 1º e seu parágrafo único será possível ilustrarmos o que seria o âmbito de 

aplicação: 

 

 

 

Como pode ser percebido, o dispositivo normativo trouxe que a Lei Complementar será 

aplicada aos dispositivos legais do art. 59 da Constituição, às medidas provisórias e aos decretos 

e demais atos de regulamentação editados pelo Poder Executivo. Isso significa que a própria lei 

complementar estabelece, com base em suas competências, qual o limite e obrigatoriedade da 

norma. 

Como outro exemplo semelhante, destacamos o art. 1º do Decreto de Contagem nº 1.928, 

de 8 de dezembro de 2020. Nele o Município limitou o âmbito de aplicação do decreto conforme 

sua competência e a discricionariedade que lhe cabia:  

 

 

 

 

Art. 1º A elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis 

obedecerão ao disposto nesta Lei Complementar. 

Parágrafo único. As disposições desta Lei Complementar aplicam-se, 

ainda, às medidas provisórias e demais atos normativos referidos no art. 59 

da Constituição Federal, bem como, no que couber, aos decretos e aos demais 

atos de regulamentação expedidos por órgãos do Poder Executivo. (grifos 

nossos) 

 

Art. 1º Fica instituído o Código de Ética do Servidor Público Municipal 

de Contagem, aplicável a todos os órgãos e entidades da Administração Direta 

e Indireta do Poder Executivo Municipal. 
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Por último, dentre as diretrizes trazidas pelo art. 7º, o inciso IV estabelece que o mesmo 

assunto deverá ter apenas uma lei, excetuando quando a lei subsequente se destine a complementar 

a lei básica, ou geral, e remetendo expressamente à esta lei e informando a função complementar. 

Esse dispositivo converge com os arts. 13 a 17 da Lei Complementar que tratará da 

Consolidação das leis e atos normativos. Assim, o objetivo desta técnica é que cada assunto seja 

preferencialmente tratado em uma única lei e, quando for o caso, um único ato normativo 

regulamentador. 

Esses parâmetros devem ser aplicados também para os demais atos normativos.  

 

2. Parte normativa 

 

b) Parte normativa: conforme o inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 95, de 1998, a 

parte normativa compreende o texto das normas que regulam o objeto da lei ou regulamento. 

Assim, de maneira didática, podemos dizer que são as normas que trazem um comando direto, 

como imposição de obrigações e com direitos àqueles a que se destina a norma. 

Optamos por explicar um pouco mais sobre o conteúdo do texto normativo quando formos 

explicar sobre a escrita e articulação das normas, bem como algumas regras de padronização da 

escrita. Por ora, para a compreensão da estrutura da norma o ponto central é que o conteúdo 

normativo é o comando que traz os direitos e as obrigações, seja em um artigo, inciso, alínea ou 

item. 

 

3. Parte final 

 

c) A Parte final compreende dispositivos que: I – são necessários à implementação das 

regras referentes ao objeto da norma, assim como II – as disposições transitórias, III – cláusula de 

vigência e de IV – revogação. 

Apesar da Lei Complementar não mencionar, em nossa padronização também 

acrescentamos o fecho com local e data e a assinatura.  

 

I – Regras necessárias à implementação das regras: este conteúdo não possui uma 

conceituação pela Lei Complementar nº 64, de 1990, porém, com a observação de leis e decretos 

já produzidos, é fácil perceber que ele geralmente traz regra que é necessária para se fazer cumprir 

alguma nova norma. Inclusive, por vezes, esse conteúdo pode vir no meio do ato normativo e não 

no final, em razão da estrutura lógica do ato. 
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Assim, por exemplo, quando uma norma muda a competência de um ato para se fazer 

cumprir o direito que é objeto do ato normativo, no intuito de fazer-se cumprir, estaríamos diante 

desta situação. 

Um outro exemplo que podemos destacar está nas disposições finais do nosso Código de 

Processo Civil, em que o legislador optou por trazer uma regra que poderia dar mais eficácia aos 

objetivos pretendidos.: 

 

 

 

II – As disposições transitórias: as disposições transitórias possuem semelhança em 

relação ao item anterior, por isso é comum e adequado que venham juntos. Às vezes os atos 

transitórios servem justamente para a implementação das normas durante um determinado período. 

Como o nome diz para evitar prejuízos aos atingidos pelas normas quando há mudanças 

substanciais em direitos ou procedimentos, essas regras servem para um período de transição. 

Assim, quem edita o ato normativo prevê essas questões e evita problemas. 

Exemplo clássico de disposições transitórias ocorre quando algum tipo de prazo é alterado. 

Assim, aquelas pessoas que são surpreendidas com o novo ato normativo terão um prazo para se 

adequar à nova regra, ou terão um prazo específico para reger seus direitos. 

Como exemplo destaco o art. 2.028 do Código Civil. 

 

 

 

(...) 

Art. 1.048. Terão prioridade de tramitação, em qualquer juízo ou tribunal, os 

procedimentos judiciais: 

I - em que figure como parte ou interessado pessoa com idade igual ou 

superior a 60 (sessenta) anos ou portadora de doença grave, assim compreendida 

qualquer das enumeradas no art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro 

de 1988; 

II - regulados pela Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança 

e do Adolescente). 

III - em que figure como parte a vítima de violência doméstica e familiar, nos 

termos da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha). 

 

(...) 

Art. 2.028. Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e 

se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo 

estabelecido na lei revogada. 
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III – Vigência: O art. 8º da LC nº 64, de 1990 informa as regras sobre a vigência das leis. 

Estas regras devem ser lidas em conjunto com o art. 1º do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro 

de 1942, que é a Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro. 

A vigência é o momento no qual norma começa a produzir efeitos no universo jurídico. A 

regra geral é de que a lei trará de forma expressa o prazo para que a norma começará a produzir 

efeitos, sendo que este prazo deve ser razoável para que a lei tenha amplo conhecimento e será 

expresso em dias. 

A exceção seria para as leis de pequena repercussão, que teriam a cláusula de vigência com 

os seguintes dizeres “entra em vigor na data de sua publicação”. Contudo, a exceção acaba sendo 

a regra na prática normativa, apesar de compreender que esta prática é negativa, por violar a lei, 

a técnica e por trazer transtornos aos cidadãos e aos administrados. 

 

 

 

 

Como exemplo de utilização adequada da regra de vigência, podemos elencar o próprio 

dispositivo de vigência da Lei Complementar nº 95, de 1998: 

 

 

 

Por outro lado, de forma que contraria a regra geral, podemos apontar a lei que tratava das 

regras de licitação e contratos, a Lei nº 8.666, de 1993, que tem grande impacto na sociedade, mas 

teve cláusula geral e imediata de vigência: 

 

Fique ligado! 

 

Um erro muito comum é a utilização genérica de 

“entra em vigor na data da sua publicação”. 

O correto é pensar quantos dias são necessários 

para amplo conhecimento da lei e para adequação 

das obrigações. Exemplo: Art. 10. Esta lei entra em 

vigor sessenta dias após sua publicação. 

 

 

(...) 

Art. 19. Esta Lei Complementar entra em vigor no prazo de noventa dias, 

a partir da data de sua publicação.  
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Por sua vez, o Código de Processo Civil, Lei nº 13.105, de 2015, respeitou a ideia do prazo 

razoável, mas não se atentou para a técnica legislativa do § 2º do art. 8º da Lei Complementar 

nº 95, de 1998, pois não utilizou a contagem do prazo em dias, mas em ano. Inclusive tal fato 

trouxe dúvidas sobre o que seria o ano, e precisou ser resolvido pelo Superior Tribunal de Justiça2. 

Veja o exemplo (que não deve ser replicado): 

 

 

 

Quando o legislador erra e não traz a regra de vigência na norma, devemos aplicar a regra 

do art. 1º do Decreto-Lei nº 4.657, de 1942, que diz que as normas omissas terão vigência 45 dias 

após a sua publicação. Ainda, os parágrafos deste art. 1º mencionam que se uma lei tem nova 

publicação para correção, antes de entrar em vigor, o prazo recomeça! Fique atento! 

Bem como, se houver correção ou nova alteração ao texto já em vigência, o trecho novo 

também passará pelo período de vigência que for estabelecido a ele. 

 

IV – A Revogação da norma: é a retirada de seus efeitos do mundo jurídico. Ou seja, a 

revogação é tirar a vigência de uma norma. 

É comum que uma norma que traga novas regras sobre determinado assunto revogue uma 

norma anterior, ou seja, retire ela do ordenamento jurídico por possuírem conteúdo contraditório.  

Mas, também é possível uma norma que exista no ordenamento jurídico exclusivamente 

para revogar outra norma. 

A cláusula de revogação deverá enumerar expressamente as leis ou disposições legais 

revogadas. Assim, não devem ser utilizadas expressões genéricas de revogação como 

“revogam-se todas as disposições em contrários”. 

 
2 O novo CPC foi assinado no dia 16 de março de 2015, publicado no dia 17, e segundo o STJ passou a ter 

vigência no dia 18 de março de 2016.  

 

(...) 

Art. 125.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. (...) 

 

(...) 

Art. 1.045.  Este Código entra em vigor após decorrido 1 (um) ano da data 

de sua publicação oficial. (...) 
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Apesar da Lei Complementar nº 95, de 1998 trazer essa regra como boa técnica para quem 

vai criar as normas, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB –, Decreto-lei 

nº 4.657, de 1942, deixa a possibilidade da revogação implícita ou genérica. Porém, essa norma só 

deve ser aplicada para a interpretação de atos normativos que contém o erro técnico de não 

mencionar o que deveria ter sido revogado. Estes erros trazem insegurança jurídica e possibilidade 

de questionamentos no judiciário, o que é nitidamente um prejuízo para a Administração 

Municipal. 

Como um bom exemplo de revogação trazemos o novo Código de Processo Civil, com 

uma de suas cláusulas de revogação: 

 

 

 

Por outro lado, no antigo Código de Processo Civil, a Lei nº 5.869, de 1973, temos um 

exemplo errado, aquilo que não deve ser feito: 

 

 

 

(...) 

Art. 1.072.  Revogam-se: 

I - o art. 22 do Decreto-Lei no 25, de 30 de novembro de 1937; 

II - os arts. 227, caput, 229, 230, 456, 1.482, 1.483 e 1.768 a 1.773 da Lei no 

10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil); 

III - os arts. 2º, 3º, 4º, 6º, 7º, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro 

de 1950; 

IV - os arts. 13 a 18, 26 a 29 e 38 da Lei no 8.038, de 28 de maio de 1990; 

V - os arts. 16 a 18 da Lei no 5.478, de 25 de julho de 1968; e 

VI - o art. 98, § 4o, da Lei no 12.529, de 30 de novembro de 2011. 

 

(...) 

Art. 1.220. Este Código entrará em vigor no dia 1º de janeiro de 1974, 

revogadas as disposições em contrário. 
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Atenção: As normas revogadoras possuem eficácia imediata e exaurem-se no momento da 

publicação e vigência do ato. Isso significa que, um dispositivo de revogação não precisa ser 

revogado. A revogação do dispositivo de revogação não traz de volta a norma, salvo 

expressamente explicitado. Por isso, o correto é não revogar normas revogadoras ou normas 

de alteração! 

 

V – Local e data 

O local e data do ato normativo possui função importante de identificação e segurança 

jurídica. 

No Município adotamos o seguinte padrão, exposto no exemplo com uma data já 

preenchida: 

“Palácio do Registro, em Contagem, 25 de fevereiro de 2021.” 

 

VI – Assinatura: 

A assinatura contém o nome da autoridade que pratica o ato normativo e o cargo que ela 

assume. O nome deve vir em caixa alta, negrito e centralizado. O cargo sem negrito e apenas as 

iniciais em caixa alta. 

 

Como no exemplo: 

 

Fique ligado! 
 

Um erro muito comum é a utilização genérica de 

“ficam revogadas as disposições em contrário”. 

 

Além de dificultar aqueles que fazem remissão 

nas leis, essa prática é muito danosa para a 

interpretação do que foi ou não objeto de 

revogação. Traz insegurança jurídica e 

problemas para uma gestão pública eficiente. 
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No Município, a Lei Orgânica, no seu inciso II do art. 98, dá às secretárias e aos secretários 

a competência de referendar os decretos da Prefeita. Assim, junto com a assinatura da Prefeita, 

poderá vir a assinatura da secretária e secretário municipal. 

 

Discorridos as partes que compõe os atos normativos, podemos sintetizar, de forma 

semelhante à Márcio Fernandes (2013), as suas estruturas da seguinte maneira: 

 

(...) 

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Palácio do Registro, em Contagem, 25 de fevereiro de 2021. 

 

 

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS 

Prefeita de Contagem  
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EPÍGRAFE, DE 1º DE JANEIRO DE 2019 

 

 

Texto da ementa 

 

 

Preâmbulo indicando o órgão ou autoridade que assina o ato 

administrativo, 

 

Verbo do ato: 

 

Art. 1º – Objeto da lei. 

Art. 2º – Conteúdo normativo. 

Art. 3º – Conteúdo normativo. 

(...) 

Art. 11 – Disposições finais 

Art. 12 – Cláusula de vigência em dias 

Art. 13 – Cláusula de revogação. 

 

Cidade, 1º de janeiro de 2019. 

NOME AUTORIDADE PÚBLICA 

Cargo 

Resumo: 

 

Neste capítulo 1 vimos regras essenciais para a boa 

redação das normas. Em especial, o servidor público 

deve ficar atento a: 

• Uma numeração adequada do dispositivo 

normativo 

• Uma boa ementa. 

• Ter apenas um objeto na norma e delimitado no 

art. 1º. 

• Trazer o prazo expresso de vigência 

• Indicar quais dispositivos serão revogados.  

Parte Preliminar da 

Lei 

Parte Final 

Parte Normativa 
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CAPÍTULO III – A REDAÇÃO DAS NORMAS 

 

1. Regras para a melhor escrita dos atos normativos. 

 

A escrita das normas possui uma técnica baseada em uma lógica em que as regras do 

português são combinadas com o regime jurídico da administração pública e teorias da norma. 

Isso significa que o debate sobre esta técnica visa a utilização da língua de forma correta e 

que satisfaça a função estatal de trazer direitos e obrigações de forma clara e impessoal. 

Por isso, alguns padrões, ainda que referentes a forma, são importantes para buscar uma 

objetividade na norma, que por sua vez facilitará a vida daqueles que aplicam essas regras. Além 

disso, será possível construir um histórico de condutas que traz eficiência na produção dos atos 

normativos e eficácia na sua aplicação. 

 

O art. 11 traz preceitos que devem ser respeitados na escrita das normas: a clareza, a 

precisão e a ordem lógica. 

Para atender a clareza na escrita do texto deve se atentar para: 

 

 

O inciso I do art. 11 que destacamos é muito importante para pensarmos a escrita das 

normas. É evidente que a clareza da escrita deve ser um objetivo daquele que vai redigir o texto 

normativo, contudo poderia ficar muito abstrato e subjetivo a utilização da palavra clareza sem 

alguns parâmetros para guiar a escrita das normas. 

a) usar as palavras e as expressões em seu sentido comum, salvo 

quando a norma versar sobre assunto técnico, hipótese em que se empregará a 

nomenclatura própria da área em que se esteja legislando; 

b) usar frases curtas e concisas; 

c) construir as orações na ordem direta, evitando preciosismo, 

neologismo e adjetivações dispensáveis; 

d) buscar a uniformidade do tempo verbal em todo o texto das normas 

legais, dando preferência ao tempo presente ou ao futuro simples do presente; 

e) usar os recursos de pontuação de forma judiciosa, evitando os abusos 

de caráter estilístico; (inciso I do art. 11 do Lei Complementar nº 95, grifos 

nossos). 
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Por essa razão que o inciso trouxe um norte. Destacamos que a boa escrita facilita a 

aplicação da norma por todos aqueles que estão como destinatários, fiscais e aplicadores da lei. 

Uma lei sem clareza e com ambiguidade trará problemas para a administração pública e para o 

judiciário. 

Dentre as alíneas acima, destacamos a construção das orações na ordem direta, com 

palavras que respeitem a formalidade da língua, mas sem preciosismo e uso de neologismo.  

Para ilustrar, trazemos o art. 10 do Código de Defesa do Consumidor, para vermos um 

texto escrito na ordem direta, com palavras de uso comum e, quando necessário, em seu sentido 

técnico. 

 

 

 

Por outro lado, podemos exemplificar um comando normativa que, por trocar a ordem da 

sentença, acaba por tirar essa clareza da ordem direta: 

 

 

Assim, em nossa opinião, o melhor seria a inversão dessa sentença, com algo que ficaria 

próxima de “A lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue, quando não destinada à vigência 

temporária.” 

Essas percepções podem trazer debates e não há uma receita única do que é correto. O que 

destacamos e orientamos é que estes parâmetros sejam seguidos para produzirmos normas 

adequadas. 

Evitar adjetivos, advérbios e frases longas também ajuda na criação de um texto claro, 

o que evita o questionamento sobre o âmbito da norma. 

Para obter a precisão do texto, a Lei Complementar nº 95, de 1998, ainda no art. 11, também 

nos oferece alguns parâmetros que devem ser sempre consultados e estudados por quem redige a 

 

(...) 

Art. 10. O fornecedor não poderá colocar no mercado de consumo 

produto ou serviço que sabe ou deveria saber apresentar alto grau de nocividade 

ou periculosidade à saúde ou segurança. (...) 
 

 

(...) 

Art. 2º Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que 

outra a modifique ou revogue. (...) (Decreto-Lei nº 4.657) 
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lei. É muito comum vermos essas regras serem desrespeitados e acarretando confusão na 

interpretação do texto normativo. Vejamos tais regras: 

 

 

 

Repetir a mesma palavra para designar a mesma ideia é um parâmetro de precisão que 

muitas vezes não é respeitado por aprendermos a utilizar sinônimos em textos dissertativos. 

Contudo, no texto legal, a precisão é atingida justamente quando o mesmo termo é repetido 

quantas vezes forem necessárias para trazer clareza à ideia, sem substituí-lo por outro sinônimo 

por mero estilismo linguístico. 

 

As siglas: Como dito no quadro, as siglas devem ser utilizadas quando conhecidas, ainda 

que apenas no contexto específico da sua aplicação. Sem se esquecer de sempre trazer seu 

significado na primeira vez que aparecer. Como forma de padronizar, optamos por três regras e 

formas de trabalhar as siglas: 

1. Se a sigla tiver até três letras, será grafada toda em maiúsculo. Ex: PGM (Procuradoria-

Geral do Município). 

a) articular a linguagem, técnica ou comum, de modo a ensejar perfeita 

compreensão do objetivo da lei e a permitir que seu texto evidencie com clareza 

o conteúdo e o alcance que o legislador pretende dar à norma; 

b) expressar a ideia, quando repetida no texto, por meio das mesmas 

palavras, evitando o emprego de sinonímia com propósito meramente 

estilístico; 

c) evitar o emprego de expressão ou palavra que confira duplo sentido 

ao texto; 

d) escolher termos que tenham o mesmo sentido e significado na maior 

parte do território nacional, evitando o uso de expressões locais ou regionais; 

e) usar apenas siglas consagradas pelo uso, observado o princípio de 

que a primeira referência no texto seja acompanhada de explicitação de seu 

significado; 

f) grafar por extenso quaisquer referências a números e 

percentuais, exceto data, número de lei e nos casos em que houver prejuízo 

para a compreensão do texto; 

g) indicar, expressamente o dispositivo objeto de remissão, em vez de 

usar as expressões ‘anterior’, ‘seguinte’ ou equivalentes; (Lei Complementar nº 

95, grifos nossos). 
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2. Se a sigla tiver mais de três letras e for pronunciada como uma nova palavra, coloca-se 

a sigla com a primeira letra em maiúsculo e as demais letras em minúsculo. Ex: Segov (Secretaria 

Municipal de Governo). 

3. Se a sigla tiver mais de três letras, mas a pronúncia for de letra por letra, então toda a 

sigla será escrita em maiúsculo. Ex: UFMG. 

Ainda, as siglas, quando aparecem a primeira vez, devem acompanhar o significado entre 

traços “ – “. Como exemplo: 

 

 

 

A escrita de número: a grafia por extenso de referência a números também é importante 

e virá acompanhando o numeral quando este for usado, excetuando os casos de datas e números 

de lei, ou quando esta forma puder trazer incompreensões ou nos seguintes casos: 

1. Datas: devem conter o dia em arábico, o mês por extenso e o ano em arábico sem o 

ponto que divide a casa do milhar. 

O primeiro dia do mês deve vir em número ordinal: 1º 

Os meses devem ser escritos com letras minúsculas.  

As datas de atos normativos que apareçam no texto da norma devem aparecer pela 

primeira vez de forma completa e quando repetir fazendo referência apenas ao de 

publicação. 

Ainda, o zero à esquerda não deve ser escrito. 

Os exemplos mencionados na respectiva ordem: 

 

 

2. Valores em reais: também devem ter sua descrição por extenso em parênteses, com 

o R$ antes do número e sem espaço, as casas dos centavos serão separadas por vírgula e os 

pontos utilizados para separarem as casas dos milhares, milhões, bilhões e assim por diante. 

 

“Art. 1º Fica instituída a Comissão Eleitoral que organizará o processo eleitoral para a 

escolha dos membros do Conselho Municipal de Contagem – CMPC – para o biênio 

2021/2023, com a seguinte composição: (...)” 

 

2 de fevereiro de 2021; 

(1ª aparição no texto): O Decreto nº 4, de 12 de janeiro de 2021, mais texto (...); 

(2ª aparição no texto): O Decreto nº 4, de 2021, mais texto (...). 
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3. Os percentuais devem ser escritos por extenso. 

 

 

O zero à esquerda não deve ser escrito, salvo quando for utilizado de forma técnica sem 

o qual fica impossibilitado identificar o que está escrito. 

 

Outra questão que deve ser observada na redação das normas é a referência expressa dos 

dispositivos, evitando ambiguidades. Assim, ao ser citado dispositivo da norma, deve ser expresso 

o número do dispositivo. Ex: 

 

 

 

Para a obtenção de ordem lógica, a Lei Complementar também traz regras que devem ser 

respeitadas na construção dos atos normativos. 

 

 

R$1.102.203,44 (um milhão cento e dois mil duzentos e três reais e quarenta e quatro 

centavos). 

 

99,17% (noventa e nove inteiros e dezessete centésimos por cento). 

13,1% (treze e um décimo por cento). 

 

Forma ERRADA: 

(...) 

Art. 3º O procedimento de que trata o artigo anterior será regulamentado 

por Decreto do Prefeito. 

 

Forma CORRETA: 

Art. 3º O procedimento de que trata o art. 2º será regulamentado por 

Decreto do Prefeito. 
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Destacamos que cada artigo do ato normativo deve tratar de único assunto. Isso facilita a 

compreensão e a busca de regras específicas pelo leitor. Assim como os parágrafos devem tratar 

de exceções ou aspectos complementares à regra tratada no artigo. 

As enumerações de hipóteses ou discriminações de elementos deverão ser feitas por meio 

dos incisos, alíneas e itens. Este recurso, bem utilizado, evita que o caput do artigo seja muito 

extenso e confuso, com a enumeração de casos que ficam melhores enquanto incisos. 

Como exemplo, o Código de Defesa do Consumidor ao trazer os direitos básicos do 

consumidor, por serem vários, elencou-os em incisos, desmembrando o caput: 

 

 

 

✓ DICA: O Decreto Federal nº 9.1913, de 2017, traz um anexo com 

questionários que força o agente público a refletir sobre tudo que envolve a edição do ato 

 
3 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/decreto/D9191.htm  

a) reunir sob as categorias de agregação - subseção, seção, capítulo, 

título e livro - apenas as disposições relacionadas com o objeto da lei; 

b) restringir o conteúdo de cada artigo da lei a um único assunto ou 

princípio; 

c) expressar por meio dos parágrafos os aspectos complementares à 

norma enunciada no caput do artigo e as exceções à regra por este estabelecida; 

d) promover as discriminações e enumerações por meio dos incisos, 

alíneas e itens. (Lei Complementar nº 95, Grifos nossos). 

 

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: 

I - a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados 

por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou 

nocivos; 

II - a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e 

serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações; 

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e 

serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, 

qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que 

apresentem; (Redação dada pela Lei nº 12.741, de 2012) ; (...) 
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normativo. Conhecer este Anexo e usá-lo na prática diária pode facilitar e aumentar a 

qualidade das normas produzidas. 

 

3.1. Demais casos e formatações 

 

Como forma de seguir esta lógica da Lei Complementar, trazemos alguns outros elementos 

relacionados à redação que serão utilizados como padrão: 

 

a) Termos em língua estrangeira: Inicialmente, as palavras em outras línguas devem 

ser evitadas quando encontrarem representações na língua portuguesa sem gerar dúvidas sobre o 

conteúdo. 

Quando não for possível, a palavra deve ser escrita em itálico, que servirá de destaque para 

tal identificação. Caso comum é a grafia da palavra caput, utilizada na referência de dispositivos 

normativos. 

 

 

 

 

b) Configuração iniciais e gerais do arquivo que será redigida a norma: 

 

Margens: superior 4,0 cm (no word, “Cabeçalho Acima” de 0,9 cm), esquerda, direita e 

inferior 2,5 cm de cada lado. 

Espaçamento entre linhas simples 

Espaçamento antes 0 e depois em 6 pt 

Fonte Times New Roman, tamanho 12. 

 

RESUMO: 

 

Neste capítulo 3 vimos regras essenciais para a boa 

redação das normas. Em especial, o servidor público 

deve ficar atento a objetividade da escrita, 

neutralidade, e clareza e uma ordem lógica. 

A ordem direta das sentenças também garante 

compreensão e um conteúdo essencialmente 

normativo.  



32 

 

c) A referência a outros atos normativos: no texto as palavras decreto e lei devem vir 

grafadas em minúsculo quando forem genéricas e em maiúsculo quando fizerem referência a um 

ato normativo específico: 

 

 

 

d) Anexos: Os anexos servem para trazer informações que, em razão do seu conteúdo ou 

da disposição gráfica, complementam o ato normativo e trazem mais clareza de forma separada. 

Ele compõe o ato normativo e deve estar expresso no texto a referência a ele. Após a 

assinatura deverá vir expresso seu título e as informações que identificam que ele é o anexo que o 

texto fez referência, além das informações de qual ato normativo ele faz parte, tudo isso 

centralizado na página. Após, um parágrafo de espaço e o texto do ato. 

Os anexos podem ser identificados com números romanos, sendo que no caso de um 

único anexo no ato ele deverá ser identificado como “Anexo”. Não seria errado escrever Anexo 

único, mas preferimos a Adoção simplificada, por facilitar a alterações posteriores. 

Um exemplo da identificação do Anexo: 

 

 

 

e) A referência a dispositivos normativo:  

as referências a outros atos normativos que sejam do Município não precisam identificar 

sua origem. Por sua vez, se for de outro ente da federação isso deve vir expresso. Dois exemplos 

respectivamente: 

 

1. Decreto nº 4, de 12 de janeiro de 2021. 

2. Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. 

 

1) (....) a matéria deverá ser regulamentada por decreto do Poder 

Executivo. 

2) (...) Fica estabelecida a regulamentação de que trata a Lei nº 7, de 7 de 

julho de 2021.  

 

ANEXO 

(a que se refere o art. 2º do Decreto nº          , de              de fevereiro de 2021) 
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A referência a dispositivos específicos deve ser feita iniciando-se do menor 

desmembramento até a unidade base que é o artigo, sem vírgulas, assim: 

 

1. conforme o disposto no inciso I do art. 38 da Lei Complementar nº 90, de 30 de julho 

de 2010. 

 

A referência dentro de um mesmo ato normativo deve ser precisa quanto ao dispositivo 

que está sendo referenciado. Sem a necessidade de dizer que é no mesmo ato. Ex. do que não se 

faz: (...) conforme art. 3º deste decreto. (o certo é: conforme o art. 3º.) 

 

f) A referência ao âmbito de aplicação da norma:  

Na realidade do Município, o exercício do poder normativo, seja pelo Poder Legislativo 

ou pelo Poder Executivo, ele sempre estará limite aos seus limites territoriais. Assim, toda lei ou 

decreto não poderão tratar de questões que não sejam de Contagem. 

Por esta razão, na escrita dos atos normativos não é necessário citar que o âmbito de 

aplicação é em Contagem. Desta forma, o nome do Município somente precisa ser expresso se for 

imprescindível para a compreensão. Isso geralmente ocorre quando o decreto menciona algum tipo 

de relação do Município com outros entes federativos. 

 

 

 

  

 

Correto: 

Institui o Comitê de Enfrentamento à PandemiadaCOVID-19, no Município e dá outras 

providências. 

 

Incorreto: 

Institui o Comitê de Enfrentamento à PandemiadaCOVID-19, no Município de Contagem 

e dá outras providências.  

(grifos nossos para efeito didático de destaque) 
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CAPÍTULO IV – ARTICULAÇÃO DAS NORMAS 

 

1. As unidades do texto normativo 

 

A unidade básica de articulação dos textos legais é o artigo, que é grafado de forma 

abreviada como “Art.”, seguido do número que o representa e que deverá aparecer em sequência 

iniciada em 1. 

Os artigos devem conter apenas um comando normativo para a melhor compreensão e se 

houver alguma exceção deve-se utilizar os parágrafos, ou no caso de ser necessário numerar 

circunstâncias devemos utilizar os incisos.  

Até o nono artigo, serão grafados com numeração ordinal e, após, numeração cardinal e 

seguido de um ponto final. Como padrão optamos por deixar um espaço simples após o número e 

o texto da norma. 

Fica da seguinte forma: 

 

 

Os artigos desdobram-se em parágrafos ou incisos. Os parágrafos desdobram-se em 

incisos, os incisos em alíneas e as alíneas em itens. 

Assim, os parágrafos devem ser utilizados para complementar um conteúdo do artigo ou 

trazer exceção àquela regra. 

Os parágrafos são representados por “§”, também com numeração ordinal até o nono e, em 

seguida, cardinal. Contudo, havendo apenas um parágrafo no artigo, virá com a expressão 

“Parágrafo único.”. É correta a utilização de “§§” no texto escrito para fazer referências a mais 

de um parágrafo. É incorreto usar “§ U” ou “§ Único”.  

Após o símbolo do parágrafo deve haver um espaço.  

A título de ilustração: 

 

 

Art. 1º (....)  

Art. 2º (....)  

(...) 

Art. 9º (....)  

Art. 10. (...). 
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Os incisos servem para enumerar ou discriminar situações dos artigos ou dos parágrafos.  

Os incisos serão escritos em algarismos romanos, como “I, II, III...”. O próprio art. 10 da 

Lei Complementar nº 95, de 1998, que traz tais regras é um exemplo. Nesse caso o artigo é 

desmembrado em alíneas que servem para enumerar os casos de articulação e seus conceitos. 

Optamos por separar os incisos com o traço “–“ (para quem utiliza o teclado numérico é possível 

grafar este símbolo utilizado o atalho “Ctrl e -"). 

Vejamos: 

 

 

 

Adotamos o padrão de não colocar o “e” no penúltimo inciso, alínea ou item para facilitar 

nas alterações posteriores dos atos normativos. 

As alíneas, incisos ou itens não devem ser numerados automaticamente pelo word, em 

função da impossibilidade de leitura por parte do sistema de publicação. 

As alíneas, por sua vez, serão escritas em letras minúsculas, como desmembramento e 

enumeração dos incisos. O art. 11 da Lei Complementar é um bom exemplo do uso das alíneas: 

 

 

Art. 1º (…) 

§ 1º (....)  

§ 2º (…) 

 

Ou 

Art. 1º (....)  

Parágrafo único (....)  

 

Art. 10. Os textos legais serão articulados com observância dos seguintes 

princípios: 

I – a unidade básica de articulação será o artigo, indicado pela abreviatura 

"Art.", seguida de numeração ordinal até o nono e cardinal a partir deste; 

II – os artigos desdobrar-se-ão em parágrafos ou em incisos; os parágrafos 

em incisos, os incisos em alíneas e as alíneas em itens; 

III – os parágrafos serão representados pelo sinal gráfico "§", seguido de 

numeração ordinal até o nono e cardinal a partir deste, utilizando-se, quando 

existente apenas um, a expressão "parágrafo único" por extenso; 

IV – os incisos serão representados por algarismos romanos, as alíneas 

por letras minúsculas e os itens por algarismos arábicos; (...) 
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Adotamos o padrão de não colocar o “e” no penúltimo inciso, alínea ou item para facilitar 

nas alterações dos atos normativos. 

Quando as alíneas precisarem ser desmembradas, deverão ser utilizados os itens por 

algarismo arábicos, seguidos de ponto e espaço antes da escrita do texto.  

 

 

 

Nesse exemplo acima, temos quase todos os desmembramentos da unidade básica, 

excetuando o parágrafo. Saber utilizar o desmembramento possibilita que o texto normativo fique 

mais claro e preciso, sem dúvidas sobre o âmbito de aplicação da norma. 

 

Art. 11. As disposições normativas serão redigidas com clareza, precisão 

e ordem lógica, observadas, para esse propósito, as seguintes normas: 

I – para a obtenção de clareza: 

a) usar as palavras e as expressões em seu sentido comum, salvo quando 

a norma versar sobre assunto técnico, hipótese em que se empregará a 

nomenclatura própria da área em que se esteja legislando; 

b) usar frases curtas e concisas; 

c) construir as orações na ordem direta, evitando preciosismo, neologismo 

e adjetivações dispensáveis; 

d) buscar a uniformidade do tempo verbal em todo o texto das normas 

legais, dando preferência ao tempo presente ou ao futuro simples do presente; 

e) usar os recursos de pontuação de forma judiciosa, evitando os abusos 

de caráter estilístico; (...) 

 

Art. 4º Conteúdo normativo do artigo que será desmembrado: 

(...) 

VII – Conteúdo do inciso que será desmembrado: 

a) Conteúdo da alínea que será desmembrada: 

1. Conteúdo do item; 

2. Conteúdo do item.  

b) Conteúdo da alínea que será desmembrada: 

1. Conteúdo 1; 

2. Conteúdo 2. 

VIII – Conteúdo do último inciso. 
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Após a escrita do texto dos parágrafos utiliza-se ponto final. No caso de incisos, alíneas e 

itens é utilizado ponto e vírgula enquanto não for o último da estrutura de desmembramento. 

Quando for o último da estrutura de desmembramento, utiliza-se o ponto final, assim como 

fizemos no exemplo acima.  

Adotamos o padrão de não colocar o “e” no penúltimo inciso, alínea ou item para facilitar 

nas alterações dos atos normativos. 

A título de exemplo do que não fazer e ilustrar como ocorrem erros formais na produção 

normativa, trazemos a Lei nº 11.439, de 29 de dezembro de 2006, em que a unidade do parágrafo 

foi desmembrada em alíneas, sem ter passado pelos incisos. Claro que, a leitura direta do texto 

legal acaba por afastar dúvidas, mas, se a alínea tivesse sido citada em outro contexto, de forma 

destacada, poderia trazer dúvidas de qual seria o conteúdo do inciso a qual ela pertence. E como 

visto, não há inciso. 

 

 

 

 

 

 

LEI Nº 11.439, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2006. 

(...) 

ART. 5º Para efeito desta Lei, entende-se por:                             

(...) 

§ 3º Ficam vedadas na especificação dos subtítulos: 

a) alterações do produto e da finalidade da ação; e 

b) referências a mais de uma localidade, área geográfica ou 

beneficiário, se determinados. (...) 

ATENÇÃO: 

 

Os incisos (I, II, III...) devem ser utilizas dentro das 

estruturas de artigos ou parágrafos. 

As alíneas (a, b, c...) devem ser utilizadas dentro da 

estrutura de incisos. 

Os itens (1, 2, 3...) devem ser utilizados na estrutura 

das alíneas.  

 

Estes desmembramentos devem ser utilizados 

numerar situações, casos ou características próprias. 
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2. O agrupamento de artigos 

 

Os artigos podem ser agrupados de forma a sistematizar uma lei. Sendo que, o agrupamento 

de artigos poderá constituir em Subseções, o agrupamento de Subseções é a Seção, o de Seções é 

o Capítulo, o de Capítulos é o Título, o de Títulos é o Livro e o de Livros é a Parte. Todos esses 

argumentos podem ser agrupados em Disposições Preliminares, Gerais, Finais ou Transitórias, 

conforme necessário. 

Interessante anotar que, apesar da forma que a Lei Complementar traz, é possível que em 

alguns casos, em virtude de uma sistematização lógica, uma Seção, por exemplo, tenha apenas 

uma Subseção. Isso ocorrerá, nesse caso, pois a criação das Seções representa alguma função de 

melhor compreensão na lei. 

Os Capítulos, Títulos, Livros e Partes serão escritos em letras maiúsculas e identificadas 

por algarismos romanos, sendo possível desmembrar as Partes em Parte Geral e Parte Especial, ou 

ser subdivididas em outras Partes, conforme o caso, com numeração ordinal por extenso. 

Para ilustrar, trouxemos algumas formas utilizadas na própria Lei Complementar nº 95, de 

1998: 

 

 

Importante registrar optamos por seguir o padrão previsto no inciso VII do art. 10 da Lei 

Complementar nº 95, de 1998, que traz que as Seções e Subseções serão escritas em minúsculas, 

com numeração em algarismo romano. Além disso, optamos por padronizar sem a utilização de 

negrito nos títulos de agrupamentos, o que ficará como o exemplo acima. 

 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

(...) 

CAPÍTULO II 

DAS TÉCNICAS DE ELABORAÇÃO, REDAÇÃO E ALTERAÇÃO DAS 

LEIS 

Seção I 

Da Estruturação das Leis (...) 

CAPÍTULO IV 

DISPOSIÇÕES FINAIS 
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RESUMO: 

 
Neste capítulo vimos a importância da articulação 

adequada das normas. Em especial, o servidor público 

deve ficar atento a: 

• O artigo é a unidade base. 

• Os parágrafos trazem exceções ou especificações em 

relação ao artigo. 

• Os incisos, alíneas e itens servem para enumerar, e 

devem aparecer nesta sequência. 
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CAPÍTULO V – A ALTERAÇÃO DAS NORMAS: 

 

1. Regras para alteração das normas 

A alteração da norma é a forma pela qual é possível alterar o conteúdo de uma norma que 

está válida ou acrescentar um novo conteúdo em uma norma já editada. Seja um decreto inteiro ou 

apenas uma parte escolhida, aquele que editou o decreto poderá alterar seu conteúdo. 

Foi menciona anteriormente que a regra de revogação tem seu efeito exaurido no momento 

que é publicada e tem vigência. De forma idêntica é a regra de alteração. Desta forma, após 

publicada, ela altera imediatamente a lei que é objeto de alteração, razão pela qual não é correto 

revogar lei de alteração ou fazer menção a ela. Basta revogar ou mencionar a lei principal (aquela 

que foi alterada). 

A primeira das regras do inciso I do art. 12 da Lei Complementar Federal nº 95, de 1995, 

trata da mudança considerável de uma lei. Nesses casos o correto é alterar a lei inteira.  

Da leitura do dispositivo percebe-se que aquele que fará a mudança normativa terá que 

avaliar o que é mudança considerável. Não há uma fórmula exata para fazer essa avaliação, mas 

se as mudanças na norma forem muito grandes, deformando muito o texto inicial, é mais adequado 

que se faça a revogação do primeiro texto com a publicação de um novo com a reprodução 

daqueles dispositivos que permanecerem iguais. 

O inciso II do art. 12 trata da revogação parcial, que poderá ser utilizada para revogar partes 

das leis ou decretos que não terão mais vigência. Assim, uma nova lei ou decreto seleciona os 

dispositivos que serão revogados, sendo que os restantes permanecem com vigência, portanto, 

produzindo efeitos jurídico. Assim, a revogação também é vista como alteração. 

Sabe-se da dificuldade na forma da norma de alteração, por isso as alterações devem ser 

mais objetivas possível, com destaque para aquilo que se pretende alterar e com a separação 

daquilo que será acrescido e aquilo que será uma nova redação, no intuito de evitarmos dúvidas 

sobre o que será alterado. 

O inciso III do art. 12 trata da alteração propriamente dita, que é uma nova norma alterando 

o texto de alguns dispositivos de lei anterior. Assim, os dispositivos alterados passam a substituir 

o texto anterior. Por exemplo, uma nova lei pode alterar alguns artigos e incisos de lei que já existe, 

com um novo texto, adequando a lei às mudanças ocorridas na sociedade. 
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No exemplo trazido percebemos que o comando do art. 1º da Lei nº 13.486, de 2017, 

determina uma nova numeração ao parágrafo, que deixa de ser parágrafo único e passa a ser § 1º, 

e, além disso, cria o § 2º com a redação que é transcrita em seguida. 

Dessa forma, o texto do novo parágrafo veio como parte do art. 1º. Para que não tenha 

dúvidas sobre a forma que ficará o art. 8º da Lei nº 8.078, de 1990 (lei que está sendo alterada) o 

texto entre aspas mostra que o caput do art. 8º permanece intacto (representado por “(...)”), mostra 

também a nova numeração do parágrafo único, mas que ele mantém o texto (da mesma forma 

“(...)”) e em seguida traz o novo texto que compõe o novo parágrafo – § 2º. 

Nessas mudanças de dispositivos normativos é vedada a renumeração de artigos ou dos 

agrupamentos de artigos. Se for necessário acrescentar artigos no meio do texto, em razão da lógica 

do texto, deve-se repetir o número do artigo anterior acrescido de letras maiúsculas, em ordem 

alfabética, começando com a letra A. A renumeração de parágrafos, incisos e itens é permitida. 

Essa exigência evita que um dispositivo mencionado por outra lei seja retirado da ordem, 

e a referência legal fique errada. Veja o exemplo: 

 

 

 

 

Art. 1º O art. 8º da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de 

Defesa do Consumidor), passa a vigorar acrescido do seguinte § 2º, numerando-

se o atual parágrafo único como § 1º:  

“Art. 8º (...)  

§ 1º (...) 

§ 2º O fornecedor deverá higienizar os equipamentos e utensílios 

utilizados no fornecimento de produtos ou serviços, ou colocados à disposição 

do consumidor, e informar, de maneira ostensiva e adequada, quando for o caso, 

sobre o risco de contaminação.” (NR) 

(Lei nº 13.486, de 3 de outubro de 2017) 

 

Art. 1º A Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, passa a vigorar 

acrescida do seguinte art. 42-A: 

“Art. 42-A Em todos os documentos de cobrança de débitos 

apresentados ao consumidor, deverão constar o nome, o endereço e o número 

de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro Nacional de 

Pessoa Jurídica – CNPJ do fornecedor do produto ou serviço correspondente.” 

(NR) 

(Lei nº 12.039, de 1º de outubro de 2009) 
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Outra regra sobre alterações veda a reutilização de dispositivos em alguns casos, conforme 

transcrevemos a alínea c inciso III do art. 12: 

 

c) é vedado o aproveitamento do número de dispositivo revogado, vetado, declarado 

inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal ou de execução suspensa pelo Senado 

Federal em face de decisão do Supremo Tribunal Federal, devendo a lei alterada manter 

essa indicação, seguida da expressão ‘revogado’, ‘vetado’, ‘declarado inconstitucional, em 

controle concentrado, pelo Supremo Tribunal Federal’, ou ‘execução suspensa pelo 

Senado Federal, na forma do art. 52, X, da Constituição Federal’;  

 

Podemos trazer como exemplo a própria Lei Complementar nº 95, de 1995, que teve 

dispositivos vetados, e não é possível reutilizar a numeração daquilo que foi vetado: 

 

 

 

Os textos que não serão alterados não precisam ser reescritos e serão substituídos por 

“(...)” após a identificação de qual unidade refere-se. O novo texto virá entre aspas e ao final terá 

a identificação que se trata de nova redação com “(NR)”. 

Exemplo: 

 

Art. 1º A elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis 

obedecerão ao disposto nesta Lei Complementar. 

Parágrafo único. As disposições desta Lei Complementar aplicam-se, 

ainda, às medidas provisórias e demais atos normativos referidos no art. 59 da 

Constituição Federal, bem como, no que couber, aos decretos e aos demais atos 

de regulamentação expedidos por órgãos do Poder Executivo. 

Art. 2º (VETADO) 

§ 1º (VETADO) 

§ 2º Na numeração das leis serão observados, ainda, os seguintes 

critérios: (...) 

II - as leis complementares, as leis ordinárias e as leis delegadas terão 

numeração sequencial em continuidade às séries iniciadas em 1946. 
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O texto que será acrescido ou dará a nova redação virá com recuo de 1,5 cm, como 

mostrado acima. 

 

 

 

  

 

Art. 1º O § 4º do art. 17 da Lei nº 14.941, de 29 de dezembro de 2003, passa a 

vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 17 (…) 

§ 4º Relativamente às doações ocorridas anteriormente à publicação 

desta lei, a Fazenda Pública tem o prazo de cinco anos a contar do 

exercício seguinte ao da ocorrência do fato gerador para promover o 

lançamento do crédito tributário, desde que o lançamento tenha sido 

efetuado até o dia 1º de janeiro de 2018.” (NR) 

Resumo: 

 
Neste capítulo 4 vimos regras essenciais para a 

boa alteração das normas. Em especial, o 

servidor público deve ficar atento a: 

• Não reutilizar numeração de artigo. 

• Sempre indicar no texto as alterações. 

• Se atentar à numeração dos 

dispositivos alterados e se o meio 

adotado é o correto. 
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CAPÍTULO VI – MENSAGEM DO PODER EXERCUTIVO 

 

A Mensagem está para os Chefes dos Poderes assim como o ofício está para os demais 

agentes públicos. Assim, ela é um instrumento para que os Chefes dos Poderes possam comunicar 

e expor algum conteúdo comunicacional. Como exemplo de Mensagem temos as razões de vetos 

às proposições de leis. 

Dessa forma, a comunicação entre a Prefeita e a Câmara de Vereadores deverá ser realizada 

por Mensagem, de forma simétrica ao âmbito Federal e Estadual. 

Para que a redação das Mensagens seja pautada em técnica e argumentos que exponham 

os argumentos com qualidade, é necessário que as secretarias manifestem e encaminhem minutas 

de mensagens à Prefeita, com proposta de projeto de lei com matéria afeta à sua competência ou 

nos casos de sanção quando forem instadas a participarem. Assim, a PGM fará uma análise prévia 

sobre o texto da Mensagem, e em seguida há o encaminhamento para o Gabinete da Prefeita para 

validação e envio à Câmara. 

O endereçamento das Mensagens e demais hipóteses encontrarão fundamento na Lei 

Orgânica e no Regimento Interno da Câmara, sendo que as competências estabelecidas pela 

Constituição Federal devem ser respeitadas. 

O padrão de formatação da Mensagem segue a mesma lógica do padrão dos ofícios, 

devendo ser identificada como “Mensagem” e o número dela. A numeração da Mensagem é 

reiniciada a cada legislatura. 
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MODELOS 

Estes modelos que estão em anexo servem para auxiliar na ilustração do conteúdo explicitado neste 

Manual e também pode ser usado como arquivo de partida na formatação dos atos propostos pelos 

órgãos. 

 

Lista de os modelos: 

 

Anexo I – Exposição de Motivos; 

Anexo II – Projeto de Lei; 

Anexo III – Mensagem de Projeto de lei; 

Anexo IV – Mensagem de veto de Proposição de Lei; 

Anexo V – Portaria expedida por Secretária (modelo válido para Resoluções); 

Anexo VI – Decreto; 

Anexo VII – Decreto de alteração; 

Anexo VIII – Decreto de alteração 2 – com revogação; 

Anexo IX – Decreto de alteração. 3 – com acréscimo de dispositivo art. 1-B. 
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