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Apresentação 

O Governo do Estado de Minas Gerais tem reunido esforços 

para aprimorar o exercício de suas competências legislativas 

e do poder regulamentar. Neste sentido, esta cartilha destina-

se àqueles que lidam, direta ou indiretamente, com a atividade 

afeta ao processo legislativo e ao exercício do poder 

regulamentar. 

Nos termos do art. 25, III, da Lei nº 22.257, de 27 de julho de 

2016, a Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações 

Institucionais – Seccri –, por intermédio da Subsecretaria de 

Assessoria Técnico-Legislativa – ATL –, é o órgão responsável 

pelo recebimento, análise e processamento das proposições 

de atos normativos de competência do Governador. Também 

é responsável por promover pesquisas e melhorias na 

produção normativa do Poder Executivo. 

Assim sendo, o Decreto nº 47.065, de 20 de outubro de 2016, 

é a norma que estabelece o procedimento para o exercício da 

competência prevista no art. 25, III, da Lei nº 22.257, de 2016, 

e que regulamenta a Lei Complementar nº 78, de 9 de julho de 

2004, que dispõe sobre a proposição, elaboração e redação 

de atos normativos do Poder Executivo.  

O início do procedimento ocorre com a recepção, pela ATL, de 

solicitação formal do órgão ou entidade da Administração 

Pública interessado na edição de ato normativo, observada a 

sua área de competência. 

 

 

 

O pedido será processado e analisado quando observados os 

quatros requisitos básicos: 

I – exposição de motivos do titular do órgão 

proponente, nos termos do Anexo; 

II – manifestação fundamentada da Assessoria 

Jurídica ou Procuradoria dos respectivos órgãos 

demandantes (Nota Jurídica); 

III – minuta, em meio eletrônico editável, do ato 

normativo proposto; 

IV – manifestação de todos os órgãos com 

competências afetas à matéria do ato normativo 

proposto. 

 

A inobservância desses requisitos prejudica o procedimento 

de elaboração do ato normativo e até mesmo a sua futura 

interpretação e aplicação, já que compete ao órgão ou 

entidade da Administração Pública interessado na edição 

de ato normativo realizar a análise de mérito do conteúdo 

do ato normativo.   



 

Requisitos para a proposição de ato normativo de 

competência do Governador 

 

I – Exposição de motivos do titular do órgão proponente: 

Entende-se por exposição de motivos o formulário único no 

qual o titular do órgão ou entidade apresenta a proposta de ato 

normativo ao Governador, justificando, resumidamente, a 

edição do mesmo, bem como sua conveniência e 

oportunidade.  

A exposição de motivos deve preencher as perguntas que 

constam no formulário, devendo, ainda, ser assinada pelo 

chefe da unidade administrativa e pelo dirigente máximo 

do órgão demandante. 

 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

1. IDENTIFICAÇÃO DO ATO NORMATIVO: 

1.1. Tipo normativo: 

1.2. Ementa: 

 

2. INSTRUÇÃO DO EXPEDIENTE 

Exposição de Motivos              Nota Jurídica    

2.1. A proposta versa sobre matéria afeta à área 

de competência de outro órgão do Estado? 

 Sim  Não 

2.2. Houve manifestação de todos os órgãos 

afetos? 

 Sim  Não 

3. FUNDAMENTAÇÃO DA PROPOSTA 

3.1. Breve descrição contextualizada sobre o problema ou a situação 

que justifica a edição do ato normativo e demonstra objetivamente 

a sua relevância. 

3.2. Quais são as repercussões do problema ou da situação e que 

prejuízos poderão ocorrer sem a edição do ato normativo? 

3.3. Fundamente a opção pelo ato normativo a despeito de outras 

medidas administrativas ou judiciais para resolver a demanda. 

3.4. Quem são os destinatários do ato normativo proposto? 



 

4. OBJETIVOS 

4.1. Quais são os objetivos visados pelo ato normativo proposto? 

4.2. Quais serão as formas possíveis de avaliar se os objetivos 

propostos foram alcançados?  

5. ASPECTOS LEGAIS 

5.1 Qual é a legislação que disciplina a matéria (federal, estadual e, 

se for o caso, municipal)? 

5.2. Quais regras já existentes serão afetadas pelo ato normativo 

proposto (leis, decretos, resoluções, instruções normativas, 

portarias e etc.)? 

5.3. Há projetos de lei em tramitação na ALMG com conteúdo 

atinente à matéria? Especifique. 

6. IMPACTOS DA PROPOSTA 

6.1. O Estado dispõe de recursos físicos, financeiros e de pessoal 

para a execução ou concretização das medidas propostas? 

6.2. Qual é o impacto financeiro? Cite a dotação orçamentária para 

a execução das medidas propostas. 

6.3. A proposta atende ao disposto na Lei de Responsabilidade 

Fiscal (Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000)? 

 

6.4. Quais serão as providências administrativas decorrentes da 

proposta? 

6.5. Qual órgão e unidade ficará responsável pela execução ou 

fiscalização do cumprimento das medidas administrativas propostas 

no ato normativo? 

7. INTERSETORIALIDADE 

7.1. Há, no texto do ato normativo proposto, algum dispositivo que 

verse sobre matéria afeta à área de competência de outros órgãos e 

entidades do Poder Executivo? 

7.2. Qual é o posicionamento destes órgãos quanto à proposta? 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nome do(s) responsável(is) 

técnico(s) pela proposta: 

Ramal: E-mail: 

Assinatura: Local e data: 

Assinatura do Secretário ou dirigente máximo do órgão ou entidade: 

 

II – Manifestação fundamentada da Assessoria Jurídica ou 

Procuradoria dos respectivos órgãos demandantes: 

Consiste na exposição dos fundamentos legais que 

embasaram a elaboração da proposta e dos efeitos jurídicos 

esperados, apresentados pelas Assessorias Jurídicas ou 

Procuradorias que atuam junto aos órgãos demandantes. 



 

III – Minuta, em meio eletrônico editável, do ato normativo: 

Minuta é o texto apresentado para a norma que se pretende 

editar. 

Portanto, a minuta é o texto que se pretende dar ao ato 

normativo e que deve ser encaminhado por e-mail à ATL em 

formato de texto eletrônico: 

atl@casacivil.mg.gov.br 

 
IV – Manifestação de todos os órgãos afetos à área de 

competência da matéria: 

É de extrema importância que um ato normativo proposto por 

um órgão ou entidade não afete as atividades de outro, sem 

que esse tome conhecimento.  

É exigida a manifestação expressa do órgão ou entidade afeto 

à matéria, seja por meio de sua concordância em nota 

expressa, seja na elaboração da proposta de ato normativo 

conjuntamente com os mesmos.  

A proposta não poderá ser apreciada pela ATL sem a 

manifestação de todas as partes envolvidas na futura 

materialização dos efeitos do ato normativo proposto. 

Observação: 

A Seccri disponibilizará, para consulta, o Manual de Redação 

do Governo do Estado, bem como modelos de atos 

normativos, com o fim de auxiliar os órgãos demandantes na 

elaboração dos atos. 

Atos normativos de competência das demais autoridades 

do Poder Executivo 

O Decreto nº 47.065, de 20 de outubro de 2016, além de definir 

as normas para a proposição, elaboração, redação, 

publicação e encaminhamento de atos normativos de 

competência do Governador, trata também dos atos de 

competência das demais autoridades do Poder Executivo. 

São atos normativos: 

Atos Normativos de 
competência do 

Governador 

Atos Normativos de 
competência das demais 

autoridades do Poder 
Executivo 

Proposta de emenda à 
Constituição 

Resolução 

Projeto de lei complementar Deliberação 

Projeto de lei ordinária Instrução normativa 

Lei delegada Portaria 

Decreto Ordem de serviço 

Decreto autônomo - 

 
Além dos atos normativos elencados no quadro acima, o 

Decreto nº 47.065, de 2016, previu ainda a Circular como ato 

de competência das demais autoridades do Poder Executivo. 

Por sua vez, os atos de competência das demais autoridades 

do Poder Executivo podem ser assim definidas: 



 

Definição dos Atos de competência 
das demais autoridades do Poder Executivo 

Resolução 
 

De competência dos Secretários de Estado, 
quando reunidos ou individualmente, que 
discipline e regulamente matéria específica de sua 
competência dirigida a todos os seus 
administrados, veicule normas gerais ou crie 
comissões específicas e grupos de trabalho sobre 
temas de interesse do órgão; 

Deliberação 
De competência dos órgãos colegiados da 
administração direta e indireta, com mesma 
abrangência e finalidade de resolução; 

Instrução 
Normativa 

De competência dos Secretários de Estado e 
dirigentes máximos da administração indireta, 
dirigida a seus subordinados diretos, que veicule 
normas gerais de orientação interna dos órgãos ou 
repartições da administração pública; 

Portaria 

De competência dos Secretários de Estado e 
chefes de órgãos da administração direta e 
indireta, dirigida a seus subordinados, que expeça 
orientações sobre a execução de atos concretos, 
imponha determinadas condutas funcionais e 
instaure procedimentos investigatórios e 
disciplinares; 

Ordem de 
Serviço 

De competência dos Secretários de Estado, 
Subsecretários, superintendentes e seus 
equivalentes na administração indireta, dirigida a 
seus subordinados diretos, que determine a 
realização de atos administrativos de efeitos 
concretos; 

Circular 

De competência dos Secretários de Estado, 
Subsecretários e seus equivalentes na 
administração indireta e dirigida a autoridades de 
nível hierárquico equivalente, que expeça 
orientações uniformes e em caráter concreto a 
agentes não diretamente subordinados. 

 

Aspectos Gerais de Redação 

São atributos do texto normativo a clareza, a precisão, a ordem 

lógica, a concisão, a simplicidade, a uniformidade e a 

imperatividade. 

Além disso, o ato normativo deverá ser encaminhado 

conforme o formato a seguir: 

Margens: 
Superior: 6,0 cm Direita: 1,5 cm 

Inferior: 2,5 cm Esquerda: 2,0 cm 

Tamanho do 

Papel: 
A4 (210 x 294 mm) 

Fonte: Times New Roman 

Tamanho: 12 

Tabulação: 2,5 cm 

Entre Linhas: 1,5 cm 

 

Contato 

Subsecretaria de Assessoria Técnico-Legislativa – ATL 

Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações 

Institucionais – Seccri 

Rodovia Papa João Paulo II, 4001 

Palácio Tiradentes, 2º andar, Bairro Serra Verde 

CEP: 31630-901 – Belo Horizonte/MG 

(031) 3915-0088 

 


