
CAPÍTULO II
 
NORMAS DE ELABORAÇÃO NORMATIVA

A elaboração, a redação e a alteração normativa 
também possuem requisitos que devem ser obe-
decidos e podem ser encontrados nos arts. 2º ao 
8º, do Decreto nº 39.680/2019, bem como na Lei 
Complementar nº13/1996.

Tais requisitos têm como objetivo padronizar os 
atos normativos emanados no âmbito da admi-
nistração direta e indireta do Distrito Federal, 
razão pela qual foi editado o Decreto nº 
39.680/2019. 

Nesse sentido, endossa-se as principais regras 
para elaboração de Decreto, de Projeto de Lei e 
de Portaria, vejamos: 

1. O artigo é indicado pela abreviatura “Art.”, 
seguida de numeração ordinal (ou seja, 1º, 2º e 
assim por diante) até o nono e cardinal, acompa-
nhada de ponto, a partir do artigo dez (ou seja, 
10, 11 e assim por diante). Além disso, a numera-
ção é separada do texto por dois espaços em 
branco, sem traços ou outros sinais, e o texto se 
inicia com letra maiúscula. Ex.:
 
Art. 1º  A Portaria nº 70, de 26 de março de 2020, 
passa a vigorar com as seguintes alterações:
Art. 10.  Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação.

2. Os parágrafos são indicados pelo símbolo “§”, 
seguido de numeração ordinal até o nono e 
cardinal, acompanhada de ponto, a partir do 
décimo seguido de dois pontos e separado do 
texto por dois espaços em branco. Ou indicado 
pela expressão “Parágrafo único” seguido de 
ponto e separado do texto por dois espaços em 
branco. Ex.: 

“Parágrafo único.  A Secretaria de Estado de 
Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal 
não poderá ser solidariamente responsabilizada 
em decorrência das contratações realizadas pelo 
agente cultural na execução do projeto incentivado.” 

“§3º  O agente cultural deve adotar uma única 
tabela para justi�car, se não de forma integral, a 
maior parte dos itens indicados na planilha orça-
mentária.”

3. O texto do inciso se inicia com letra minúscula, 
exceto quando se tratar de nome próprio, e 
termina com ponto-e-vírgula, dois pontos 
quando se desdobrar em alíneas, ou ponto, caso 
seja o último. Ex.:

“VI - patrimônio imaterial: bens culturais de natu-
reza imaterial, devidamente registrados nos 
termos da Lei nº 3.977 de 29 de março de 2007, 
tais como: 

a) os saberes, sendo conhecimentos e modos de 
fazer enraizados no cotidiano das comunida-
des;”.

4. O texto da alínea também se inicia com letra 
minúscula, exceto quando se tratar de nome 
próprio, e termina com ponto-e-vírgula; dois 
pontos, quando se desdobrar em itens; ou 
ponto, caso seja a última e anteceda artigo ou 
parágrafo. Ex.: 

“o) projetos que contenham, no mínimo, 3 medi-
das que promovam a fruição de bens, produtos e 
atividades culturais por/para idosos ou pessoas 
com de�ciência, para além das obrigatórias pela 
legislação distrital e federal, tais como:

1. ajuda técnica: interpretação em libras para 
pessoas surdas, não usuárias da língua portuguesa, 
libras tátil para surdos cegos, oralização e leitura 
labial para surdos oralizados, guias intérpretes 
para surdos cegos, guias de cego, braile, acessibilidade 
estrutural por meio de banheiros especiais, 
reserva de espaços para pessoas com de�ciência 
e mobilidade reduzida, rampas, corrimões, pisos 
táteis, sinalização em braile e libras; 

5 - Os parágrafos podem se desdobrar em 
incisos. Ex.:

“§ 2º A proposta de decreto não conterá matéria:
I - estranha ao objeto ao qual visa disciplinar; e”

6 - Os incisos podem se desdobrar em alíneas, 
indicadas com letra minúscula na sequência do 
alfabeto e acompanhada de parêntese, separado 
do texto por um espaço em branco. . Ex.: 

“I - de 5% pelo cumprimento de cada um dos 
seguintes requisitos:
a) projetos com entrada gratuita ou com eventuais 
produtos derivados;”

7 - As alíneas podem se desdobrar em itens, os 
quais serão indicados por algarismos arábicos e 
seguidos de ponto e separados do texto por um 
espaço em branco.. Ex.: 

“e) quanto ao uso de sigla ou acrônimo: 
1. não utilizar para designar órgãos da administração 
pública direta;”

8 - A epígrafe, formada pelo título designativo da 
espécie normativa (Ex.: PORTARIA, DECRETO, 
PROJETO DE LEI) e pela data de promulgação, 
será grafada em letras maiúsculas, sem negrito, 
de forma centralizada. 

9 - A ementa explicitará de modo conciso o 
objeto da proposição e deve ser alinhada à direita 
da página, com nove centímetros de largura. 

10 - Se necessário, os artigos podem ser agrupados 
em capítulos, os quais serão indicados por algarismo 
romanos, grafadas em letras maiúsculas e em 
negrito. Além disso, os capítulos podem se 
desdobrar em seções e estas em subseções, 
ambas serão grafadas em letras minúsculas e 
em negrito.

11 - Alguns regras devem ser observadas na 
redação para maior obtenção de clareza, precisão 
e ordem lógica, conforme explicações abaixo:

I - para obtenção da clareza:

a) usar as palavras e as expressões em seu senti-
do comum, exceto quando a norma versar sobre 
assunto técnico, hipótese em que se pode 
empregar a nomenclatura própria da área sobre 
a qual se está referindo;
b) usar frases curtas e concisas;
c) construir as orações na ordem direta;
d) evitar preciosismo, neologismo e adjetivação; 
e
e) buscar a uniformidade do tempo verbal no 
texto da norma legal e usar, preferencialmente, o 
presente ou o futuro simples do presente do 
modo indicativo;

II - para obtenção da precisão:

a) articular a linguagem, comum ou técnica, mais 
adequada à compreensão do objetivo, do conteúdo e 
do alcance da proposta;
b) expressar a ideia, quando repetida ao longo do texto, por 
meio das mesmas palavras, e evitar o emprego de sinônimos;

c) evitar o emprego de expressão ou palavra que 
con�ra duplo sentido ao texto;
d) escolher termos que tenham o mesmo signi�cado 
na maior parte do território nacional, de modo a 
evitar o uso de expressões locais ou regionais;
e) escrever por extenso as referências a números 
e percentuais, exceto data, número de decreto 
e nos casos em que houver prejuízo para a 
compreensão do texto;
f ) expressar valores monetários em algarismos 
arábicos, seguidos de sua indicação por extenso 
entre parênteses - Ex.: R$10,00 (dez reais).
g) escrever as datas da seguinte forma: 20 de 
maio de 2021.

III - para a obtenção da ordem lógica:

a) reunir sob as categorias de agregação - livro, 
título, capítulo, seção e subseção - apenas as 
disposições relacionadas com a matéria nelas 
especi�cada;
b) restringir o conteúdo de cada artigo 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 esse estabelecida; e
d) promover as discriminações e as enumerações 
por meio dos incisos, das alíneas e dos itens.

12. Quanto ao uso de siglas:
não utilizar para designar órgãos da administração 
pública direta; para entidades da administração 
pública indireta, utilizar apenas se previsto em 
lei; não utilizar para designar Decreto; usar 
apenas se consagrado pelo uso geral e não 
apenas no âmbito de setor da administração 
pública ou de grupo social especí�co; e na 
primeira menção, utilizar acompanhado da 
explicitação de seu signi�cado.

13. Remissões devem ser escritas da seguinte forma:
Quando �zer remissão a artigo do mesmo ato 
normativo ou de ato normativo distinto utilizar a 
expressão "art.", seguida do número do  artigo. 

Ex.:
Parágrafo único. A emenda à Lei Orgânica será 
iniciada na forma de proposta, e as demais leis 
de que trata o art. 4º desta Lei Complementar 
serão iniciadas na forma de projeto.
Quando �zer remissão à Lei, Decreto ou Portaria, 
utilizar as seguintes regras:
na ementa, no preâmbulo e na primeira remissão 
no corpo da norma utilizar o nome do ato 
normativo, o número e a data da sua promulgação. 

Ex.: Decreto nº 39.611, de 1º de janeiro de 2019.

Nos demais casos utilizar apenas o nome do ato 
normativo, o número e o ano da promulgação. 
Ex.: Decreto nº 37.611, de 2019.

14. Na formatação do texto não deve ser  utilizado 
itálico, sublinhado, tachado ou qualquer forma 
de caracteres ou símbolos não imprimíveis. 
Deste modo, as palavras e as expressões em 
latim ou em língua estrangeira devem ser escritas
em negrito.

PROPOSIÇÃO DE
PROJETOS DE LEI,
DECRETOS E PORTARIAS
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INTRODUÇÃO 

Trata-se de cartilha que visa a padronização 
das proposições de Projetos de Lei, Decretos 
e Portarias no âmbito desta Secretaria de 
Estado de Cultura e Economia Criativa do 
Distrito Federal a �m de amoldar os atos 
normativos propostos ao Decreto Distrital 
nº 39.680/19 e à Lei Complementar nº 13/1996.

A respeito do Decreto nº 39.680, de 21 de 
fevereiro de 2019, cumpre ressaltar que este 
dispõe sobre as normas e as diretrizes para 
elaboração, redação e alteração de Decreto, 
bem como encaminhamento e exame de 
propostas de decreto e projeto de lei, sendo 
aplicável à administração direta e indireta do 
Distrito Federal. Informa-se, ainda, que o 
Decreto retromencionado se aplica às propo-
sições de Portaria, no que couber. 

Além disso, o Decreto nº 39.680/19 traz 
alguns requisitos para além das formalidades 
textuais e, por isso, conforme o art. 12, as 
proposições devem vir acompanhadas de 

nota técnica, manifestação jurídica, exposição 
de motivos e declaração de impacto orça-
mentário, quando couber.

Quanto à nota técnica, já foram elaborados 
modelos padronizados a serem adotados no 
âmbito desta Secretaria, conforme dispõe o 
capítulo I desta cartilha.

Já a Lei Complementar nº13/1996 regula-
menta o art. 69 da Lei Orgânica, dispondo 
sobre a elaboração, redação, alteração e 
consolidação das leis do Distrito Federal.

Assim, a presente cartilha tem a �nalidade de 
simpli�car os procedimentos, gerar celeridade, 
bem como padronizar as propostas de 
Decreto, de Projeto de Lei e de Portaria nos 
moldes legais, razão pela qual foram elaboradas 
minutas padronizadas a serem seguidas 
pelas áreas técnicas desta Pasta.
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labial para surdos oralizados, guias intérpretes 
para surdos cegos, guias de cego, braile, acessibilidade 
estrutural por meio de banheiros especiais, 
reserva de espaços para pessoas com de�ciência 
e mobilidade reduzida, rampas, corrimões, pisos 
táteis, sinalização em braile e libras; 

5 - Os parágrafos podem se desdobrar em 
incisos. Ex.:

“§ 2º A proposta de decreto não conterá matéria:
I - estranha ao objeto ao qual visa disciplinar; e”

6 - Os incisos podem se desdobrar em alíneas, 
indicadas com letra minúscula na sequência do 
alfabeto e acompanhada de parêntese, separado 
do texto por um espaço em branco. . Ex.: 

“I - de 5% pelo cumprimento de cada um dos 
seguintes requisitos:
a) projetos com entrada gratuita ou com eventuais 
produtos derivados;”

7 - As alíneas podem se desdobrar em itens, os 
quais serão indicados por algarismos arábicos e 
seguidos de ponto e separados do texto por um 
espaço em branco.. Ex.: 

“e) quanto ao uso de sigla ou acrônimo: 
1. não utilizar para designar órgãos da administração 
pública direta;”

8 - A epígrafe, formada pelo título designativo da 
espécie normativa (Ex.: PORTARIA, DECRETO, 
PROJETO DE LEI) e pela data de promulgação, 
será grafada em letras maiúsculas, sem negrito, 
de forma centralizada. 

9 - A ementa explicitará de modo conciso o 
objeto da proposição e deve ser alinhada à direita 
da página, com nove centímetros de largura. 

10 - Se necessário, os artigos podem ser agrupados 
em capítulos, os quais serão indicados por algarismo 
romanos, grafadas em letras maiúsculas e em 
negrito. Além disso, os capítulos podem se 
desdobrar em seções e estas em subseções, 
ambas serão grafadas em letras minúsculas e 
em negrito.

11 - Alguns regras devem ser observadas na 
redação para maior obtenção de clareza, precisão 
e ordem lógica, conforme explicações abaixo:

I - para obtenção da clareza:

a) usar as palavras e as expressões em seu senti-
do comum, exceto quando a norma versar sobre 
assunto técnico, hipótese em que se pode 
empregar a nomenclatura própria da área sobre 
a qual se está referindo;
b) usar frases curtas e concisas;
c) construir as orações na ordem direta;
d) evitar preciosismo, neologismo e adjetivação; 
e
e) buscar a uniformidade do tempo verbal no 
texto da norma legal e usar, preferencialmente, o 
presente ou o futuro simples do presente do 
modo indicativo;

II - para obtenção da precisão:

a) articular a linguagem, comum ou técnica, mais 
adequada à compreensão do objetivo, do conteúdo e 
do alcance da proposta;
b) expressar a ideia, quando repetida ao longo do texto, por 
meio das mesmas palavras, e evitar o emprego de sinônimos;

c) evitar o emprego de expressão ou palavra que 
con�ra duplo sentido ao texto;
d) escolher termos que tenham o mesmo signi�cado 
na maior parte do território nacional, de modo a 
evitar o uso de expressões locais ou regionais;
e) escrever por extenso as referências a números 
e percentuais, exceto data, número de decreto 
e nos casos em que houver prejuízo para a 
compreensão do texto;
f ) expressar valores monetários em algarismos 
arábicos, seguidos de sua indicação por extenso 
entre parênteses - Ex.: R$10,00 (dez reais).
g) escrever as datas da seguinte forma: 20 de 
maio de 2021.

III - para a obtenção da ordem lógica:

a) reunir sob as categorias de agregação - livro, 
título, capítulo, seção e subseção - apenas as 
disposições relacionadas com a matéria nelas 
especi�cada;
b) restringir o conteúdo de cada artigo 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 esse estabelecida; e
d) promover as discriminações e as enumerações 
por meio dos incisos, das alíneas e dos itens.

12. Quanto ao uso de siglas:
não utilizar para designar órgãos da administração 
pública direta; para entidades da administração 
pública indireta, utilizar apenas se previsto em 
lei; não utilizar para designar Decreto; usar 
apenas se consagrado pelo uso geral e não 
apenas no âmbito de setor da administração 
pública ou de grupo social especí�co; e na 
primeira menção, utilizar acompanhado da 
explicitação de seu signi�cado.

13. Remissões devem ser escritas da seguinte forma:
Quando �zer remissão a artigo do mesmo ato 
normativo ou de ato normativo distinto utilizar a 
expressão "art.", seguida do número do  artigo. 

Ex.:
Parágrafo único. A emenda à Lei Orgânica será 
iniciada na forma de proposta, e as demais leis 
de que trata o art. 4º desta Lei Complementar 
serão iniciadas na forma de projeto.
Quando �zer remissão à Lei, Decreto ou Portaria, 
utilizar as seguintes regras:
na ementa, no preâmbulo e na primeira remissão 
no corpo da norma utilizar o nome do ato 
normativo, o número e a data da sua promulgação. 

Ex.: Decreto nº 39.611, de 1º de janeiro de 2019.

Nos demais casos utilizar apenas o nome do ato 
normativo, o número e o ano da promulgação. 
Ex.: Decreto nº 37.611, de 2019.

14. Na formatação do texto não deve ser  utilizado 
itálico, sublinhado, tachado ou qualquer forma 
de caracteres ou símbolos não imprimíveis. 
Deste modo, as palavras e as expressões em 
latim ou em língua estrangeira devem ser escritas
em negrito.
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CAPÍTULO II
 
NORMAS DE ELABORAÇÃO NORMATIVA

A elaboração, a redação e a alteração normativa 
também possuem requisitos que devem ser obe-
decidos e podem ser encontrados nos arts. 2º ao 
8º, do Decreto nº 39.680/2019, bem como na Lei 
Complementar nº13/1996.

Tais requisitos têm como objetivo padronizar os 
atos normativos emanados no âmbito da admi-
nistração direta e indireta do Distrito Federal, 
razão pela qual foi editado o Decreto nº 
39.680/2019. 

Nesse sentido, endossa-se as principais regras 
para elaboração de Decreto, de Projeto de Lei e 
de Portaria, vejamos: 

1. O artigo é indicado pela abreviatura “Art.”, 
seguida de numeração ordinal (ou seja, 1º, 2º e 
assim por diante) até o nono e cardinal, acompa-
nhada de ponto, a partir do artigo dez (ou seja, 
10, 11 e assim por diante). Além disso, a numera-
ção é separada do texto por dois espaços em 
branco, sem traços ou outros sinais, e o texto se 
inicia com letra maiúscula. Ex.:
 
Art. 1º  A Portaria nº 70, de 26 de março de 2020, 
passa a vigorar com as seguintes alterações:
Art. 10.  Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação.

2. Os parágrafos são indicados pelo símbolo “§”, 
seguido de numeração ordinal até o nono e 
cardinal, acompanhada de ponto, a partir do 
décimo seguido de dois pontos e separado do 
texto por dois espaços em branco. Ou indicado 
pela expressão “Parágrafo único” seguido de 
ponto e separado do texto por dois espaços em 
branco. Ex.: 

“Parágrafo único.  A Secretaria de Estado de 
Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal 
não poderá ser solidariamente responsabilizada 
em decorrência das contratações realizadas pelo 
agente cultural na execução do projeto incentivado.” 

“§3º  O agente cultural deve adotar uma única 
tabela para justi�car, se não de forma integral, a 
maior parte dos itens indicados na planilha orça-
mentária.”

3. O texto do inciso se inicia com letra minúscula, 
exceto quando se tratar de nome próprio, e 
termina com ponto-e-vírgula, dois pontos 
quando se desdobrar em alíneas, ou ponto, caso 
seja o último. Ex.:

“VI - patrimônio imaterial: bens culturais de natu-
reza imaterial, devidamente registrados nos 
termos da Lei nº 3.977 de 29 de março de 2007, 
tais como: 

a) os saberes, sendo conhecimentos e modos de 
fazer enraizados no cotidiano das comunida-
des;”.

4. O texto da alínea também se inicia com letra 
minúscula, exceto quando se tratar de nome 
próprio, e termina com ponto-e-vírgula; dois 
pontos, quando se desdobrar em itens; ou 
ponto, caso seja a última e anteceda artigo ou 
parágrafo. Ex.: 

“o) projetos que contenham, no mínimo, 3 medi-
das que promovam a fruição de bens, produtos e 
atividades culturais por/para idosos ou pessoas 
com de�ciência, para além das obrigatórias pela 
legislação distrital e federal, tais como:

1. ajuda técnica: interpretação em libras para 
pessoas surdas, não usuárias da língua portuguesa, 
libras tátil para surdos cegos, oralização e leitura 
labial para surdos oralizados, guias intérpretes 
para surdos cegos, guias de cego, braile, acessibilidade 
estrutural por meio de banheiros especiais, 
reserva de espaços para pessoas com de�ciência 
e mobilidade reduzida, rampas, corrimões, pisos 
táteis, sinalização em braile e libras; 

5 - Os parágrafos podem se desdobrar em 
incisos. Ex.:

“§ 2º A proposta de decreto não conterá matéria:
I - estranha ao objeto ao qual visa disciplinar; e”

6 - Os incisos podem se desdobrar em alíneas, 
indicadas com letra minúscula na sequência do 
alfabeto e acompanhada de parêntese, separado 
do texto por um espaço em branco. . Ex.: 

“I - de 5% pelo cumprimento de cada um dos 
seguintes requisitos:
a) projetos com entrada gratuita ou com eventuais 
produtos derivados;”

7 - As alíneas podem se desdobrar em itens, os 
quais serão indicados por algarismos arábicos e 
seguidos de ponto e separados do texto por um 
espaço em branco.. Ex.: 

“e) quanto ao uso de sigla ou acrônimo: 
1. não utilizar para designar órgãos da administração 
pública direta;”

8 - A epígrafe, formada pelo título designativo da 
espécie normativa (Ex.: PORTARIA, DECRETO, 
PROJETO DE LEI) e pela data de promulgação, 
será grafada em letras maiúsculas, sem negrito, 
de forma centralizada. 

9 - A ementa explicitará de modo conciso o 
objeto da proposição e deve ser alinhada à direita 
da página, com nove centímetros de largura. 

10 - Se necessário, os artigos podem ser agrupados 
em capítulos, os quais serão indicados por algarismo 
romanos, grafadas em letras maiúsculas e em 
negrito. Além disso, os capítulos podem se 
desdobrar em seções e estas em subseções, 
ambas serão grafadas em letras minúsculas e 
em negrito.

11 - Alguns regras devem ser observadas na 
redação para maior obtenção de clareza, precisão 
e ordem lógica, conforme explicações abaixo:

I - para obtenção da clareza:

a) usar as palavras e as expressões em seu senti-
do comum, exceto quando a norma versar sobre 
assunto técnico, hipótese em que se pode 
empregar a nomenclatura própria da área sobre 
a qual se está referindo;
b) usar frases curtas e concisas;
c) construir as orações na ordem direta;
d) evitar preciosismo, neologismo e adjetivação; 
e
e) buscar a uniformidade do tempo verbal no 
texto da norma legal e usar, preferencialmente, o 
presente ou o futuro simples do presente do 
modo indicativo;

II - para obtenção da precisão:

a) articular a linguagem, comum ou técnica, mais 
adequada à compreensão do objetivo, do conteúdo e 
do alcance da proposta;
b) expressar a ideia, quando repetida ao longo do texto, por 
meio das mesmas palavras, e evitar o emprego de sinônimos;

c) evitar o emprego de expressão ou palavra que 
con�ra duplo sentido ao texto;
d) escolher termos que tenham o mesmo signi�cado 
na maior parte do território nacional, de modo a 
evitar o uso de expressões locais ou regionais;
e) escrever por extenso as referências a números 
e percentuais, exceto data, número de decreto 
e nos casos em que houver prejuízo para a 
compreensão do texto;
f ) expressar valores monetários em algarismos 
arábicos, seguidos de sua indicação por extenso 
entre parênteses - Ex.: R$10,00 (dez reais).
g) escrever as datas da seguinte forma: 20 de 
maio de 2021.

III - para a obtenção da ordem lógica:

a) reunir sob as categorias de agregação - livro, 
título, capítulo, seção e subseção - apenas as 
disposições relacionadas com a matéria nelas 
especi�cada;
b) restringir o conteúdo de cada artigo 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 esse estabelecida; e
d) promover as discriminações e as enumerações 
por meio dos incisos, das alíneas e dos itens.

12. Quanto ao uso de siglas:
não utilizar para designar órgãos da administração 
pública direta; para entidades da administração 
pública indireta, utilizar apenas se previsto em 
lei; não utilizar para designar Decreto; usar 
apenas se consagrado pelo uso geral e não 
apenas no âmbito de setor da administração 
pública ou de grupo social especí�co; e na 
primeira menção, utilizar acompanhado da 
explicitação de seu signi�cado.

13. Remissões devem ser escritas da seguinte forma:
Quando �zer remissão a artigo do mesmo ato 
normativo ou de ato normativo distinto utilizar a 
expressão "art.", seguida do número do  artigo. 

Ex.:
Parágrafo único. A emenda à Lei Orgânica será 
iniciada na forma de proposta, e as demais leis 
de que trata o art. 4º desta Lei Complementar 
serão iniciadas na forma de projeto.
Quando �zer remissão à Lei, Decreto ou Portaria, 
utilizar as seguintes regras:
na ementa, no preâmbulo e na primeira remissão 
no corpo da norma utilizar o nome do ato 
normativo, o número e a data da sua promulgação. 

Ex.: Decreto nº 39.611, de 1º de janeiro de 2019.

Nos demais casos utilizar apenas o nome do ato 
normativo, o número e o ano da promulgação. 
Ex.: Decreto nº 37.611, de 2019.

14. Na formatação do texto não deve ser  utilizado 
itálico, sublinhado, tachado ou qualquer forma 
de caracteres ou símbolos não imprimíveis. 
Deste modo, as palavras e as expressões em 
latim ou em língua estrangeira devem ser escritas
em negrito.

capítulo



CAPÍTULO I
 
ELABORAÇÃO DE EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS E NOTA TÉCNICA

Inicialmente, ressalta-se que o art. 12, do Decreto 
nº 39.680/19 trouxe requisitos para a elaboração 
da exposição de motivos e da nota técnica, razão 
pela qual os documentos devem obedecer o 
mandamento normativo. 

Dessa forma, a exposição de motivos deve ser 
assinada pelo Secretário de Estado de Cultura e 
Economia Criativa e se faz necessária apenas 
quando se tratar de proposição de Decreto ou de 
Projeto de Lei, tendo em vista que a proposição 
será encaminhada à Casa Civil do Distrito Federal.

Ademais, o texto da exposição de motivos deve 
trazer as justi�cativas e os fundamentos de 
forma clara e objetiva, a síntese do problema 
cuja proposição visa solucionar, indicar eventuais 
normas afetadas pela proposição, bem como 
deve demonstrar a necessidade da matéria ser 
disciplinada por ato do Governador e não por 
ato do Secretário de Estado.

Por outro lado, a nota técnica é elaborada pela 
área técnica responsável e é instrumento necessário 
para a proposição de Projeto de Lei, de Decreto e de 
Portaria, devendo informar justi�cativa e o funda-
mento claro e objetivo da proposição, a síntese do 

problema que a proposição visa solucionar, 
a análise do impacto da proposição sobre outras 
políticas públicas, indicar se há outra alternativa 
possível à edição do ato normativo e possíveis 
normas afetadas pela proposição, bem como 
demonstrar o impacto orçamentário-�nanceiro, 
se houver.
 
Não por menos, quando se tratar de proposição 
de Projeto de Lei, Decreto ou Portaria que 
versem sobre políticas públicas, é necessário 
informar na nota técnica quais são as metas a 
serem alcançadas, a forma de acompanhamento 
e avaliação dessas metas, bem como o prazo 
estimado para implementação da política pública.

Nesse sentido, foram elaboradas minutas 
padronizadas a �m de gerar celeridade e amoldar 
os documentos ao art. 12, do Decreto nº 39.680, 
de 21 de fevereiro de 2019, as quais recomenda-se 
a adoção pelas áreas técnicas desta Secretaria. 

CAPÍTULO II
 
NORMAS DE ELABORAÇÃO NORMATIVA

A elaboração, a redação e a alteração normativa 
também possuem requisitos que devem ser obe-
decidos e podem ser encontrados nos arts. 2º ao 
8º, do Decreto nº 39.680/2019, bem como na Lei 
Complementar nº13/1996.

Tais requisitos têm como objetivo padronizar os 
atos normativos emanados no âmbito da admi-
nistração direta e indireta do Distrito Federal, 
razão pela qual foi editado o Decreto nº 
39.680/2019. 

Nesse sentido, endossa-se as principais regras 
para elaboração de Decreto, de Projeto de Lei e 
de Portaria, vejamos: 

1. O artigo é indicado pela abreviatura “Art.”, 
seguida de numeração ordinal (ou seja, 1º, 2º e 
assim por diante) até o nono e cardinal, acompa-
nhada de ponto, a partir do artigo dez (ou seja, 
10, 11 e assim por diante). Além disso, a numera-
ção é separada do texto por dois espaços em 
branco, sem traços ou outros sinais, e o texto se 
inicia com letra maiúscula. Ex.:
 
Art. 1º  A Portaria nº 70, de 26 de março de 2020, 
passa a vigorar com as seguintes alterações:
Art. 10.  Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação.

2. Os parágrafos são indicados pelo símbolo “§”, 
seguido de numeração ordinal até o nono e 
cardinal, acompanhada de ponto, a partir do 
décimo seguido de dois pontos e separado do 
texto por dois espaços em branco. Ou indicado 
pela expressão “Parágrafo único” seguido de 
ponto e separado do texto por dois espaços em 
branco. Ex.: 

“Parágrafo único.  A Secretaria de Estado de 
Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal 
não poderá ser solidariamente responsabilizada 
em decorrência das contratações realizadas pelo 
agente cultural na execução do projeto incentivado.” 

“§3º  O agente cultural deve adotar uma única 
tabela para justi�car, se não de forma integral, a 
maior parte dos itens indicados na planilha orça-
mentária.”

3. O texto do inciso se inicia com letra minúscula, 
exceto quando se tratar de nome próprio, e 
termina com ponto-e-vírgula, dois pontos 
quando se desdobrar em alíneas, ou ponto, caso 
seja o último. Ex.:

“VI - patrimônio imaterial: bens culturais de natu-
reza imaterial, devidamente registrados nos 
termos da Lei nº 3.977 de 29 de março de 2007, 
tais como: 

a) os saberes, sendo conhecimentos e modos de 
fazer enraizados no cotidiano das comunida-
des;”.

4. O texto da alínea também se inicia com letra 
minúscula, exceto quando se tratar de nome 
próprio, e termina com ponto-e-vírgula; dois 
pontos, quando se desdobrar em itens; ou 
ponto, caso seja a última e anteceda artigo ou 
parágrafo. Ex.: 

“o) projetos que contenham, no mínimo, 3 medi-
das que promovam a fruição de bens, produtos e 
atividades culturais por/para idosos ou pessoas 
com de�ciência, para além das obrigatórias pela 
legislação distrital e federal, tais como:

1. ajuda técnica: interpretação em libras para 
pessoas surdas, não usuárias da língua portuguesa, 
libras tátil para surdos cegos, oralização e leitura 
labial para surdos oralizados, guias intérpretes 
para surdos cegos, guias de cego, braile, acessibilidade 
estrutural por meio de banheiros especiais, 
reserva de espaços para pessoas com de�ciência 
e mobilidade reduzida, rampas, corrimões, pisos 
táteis, sinalização em braile e libras; 

5 - Os parágrafos podem se desdobrar em 
incisos. Ex.:

“§ 2º A proposta de decreto não conterá matéria:
I - estranha ao objeto ao qual visa disciplinar; e”

6 - Os incisos podem se desdobrar em alíneas, 
indicadas com letra minúscula na sequência do 
alfabeto e acompanhada de parêntese, separado 
do texto por um espaço em branco. . Ex.: 

“I - de 5% pelo cumprimento de cada um dos 
seguintes requisitos:
a) projetos com entrada gratuita ou com eventuais 
produtos derivados;”

7 - As alíneas podem se desdobrar em itens, os 
quais serão indicados por algarismos arábicos e 
seguidos de ponto e separados do texto por um 
espaço em branco.. Ex.: 

“e) quanto ao uso de sigla ou acrônimo: 
1. não utilizar para designar órgãos da administração 
pública direta;”

8 - A epígrafe, formada pelo título designativo da 
espécie normativa (Ex.: PORTARIA, DECRETO, 
PROJETO DE LEI) e pela data de promulgação, 
será grafada em letras maiúsculas, sem negrito, 
de forma centralizada. 

9 - A ementa explicitará de modo conciso o 
objeto da proposição e deve ser alinhada à direita 
da página, com nove centímetros de largura. 

10 - Se necessário, os artigos podem ser agrupados 
em capítulos, os quais serão indicados por algarismo 
romanos, grafadas em letras maiúsculas e em 
negrito. Além disso, os capítulos podem se 
desdobrar em seções e estas em subseções, 
ambas serão grafadas em letras minúsculas e 
em negrito.

11 - Alguns regras devem ser observadas na 
redação para maior obtenção de clareza, precisão 
e ordem lógica, conforme explicações abaixo:

I - para obtenção da clareza:

a) usar as palavras e as expressões em seu senti-
do comum, exceto quando a norma versar sobre 
assunto técnico, hipótese em que se pode 
empregar a nomenclatura própria da área sobre 
a qual se está referindo;
b) usar frases curtas e concisas;
c) construir as orações na ordem direta;
d) evitar preciosismo, neologismo e adjetivação; 
e
e) buscar a uniformidade do tempo verbal no 
texto da norma legal e usar, preferencialmente, o 
presente ou o futuro simples do presente do 
modo indicativo;

II - para obtenção da precisão:

a) articular a linguagem, comum ou técnica, mais 
adequada à compreensão do objetivo, do conteúdo e 
do alcance da proposta;
b) expressar a ideia, quando repetida ao longo do texto, por 
meio das mesmas palavras, e evitar o emprego de sinônimos;

c) evitar o emprego de expressão ou palavra que 
con�ra duplo sentido ao texto;
d) escolher termos que tenham o mesmo signi�cado 
na maior parte do território nacional, de modo a 
evitar o uso de expressões locais ou regionais;
e) escrever por extenso as referências a números 
e percentuais, exceto data, número de decreto 
e nos casos em que houver prejuízo para a 
compreensão do texto;
f ) expressar valores monetários em algarismos 
arábicos, seguidos de sua indicação por extenso 
entre parênteses - Ex.: R$10,00 (dez reais).
g) escrever as datas da seguinte forma: 20 de 
maio de 2021.

III - para a obtenção da ordem lógica:

a) reunir sob as categorias de agregação - livro, 
título, capítulo, seção e subseção - apenas as 
disposições relacionadas com a matéria nelas 
especi�cada;
b) restringir o conteúdo de cada artigo 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 esse estabelecida; e
d) promover as discriminações e as enumerações 
por meio dos incisos, das alíneas e dos itens.

12. Quanto ao uso de siglas:
não utilizar para designar órgãos da administração 
pública direta; para entidades da administração 
pública indireta, utilizar apenas se previsto em 
lei; não utilizar para designar Decreto; usar 
apenas se consagrado pelo uso geral e não 
apenas no âmbito de setor da administração 
pública ou de grupo social especí�co; e na 
primeira menção, utilizar acompanhado da 
explicitação de seu signi�cado.

13. Remissões devem ser escritas da seguinte forma:
Quando �zer remissão a artigo do mesmo ato 
normativo ou de ato normativo distinto utilizar a 
expressão "art.", seguida do número do  artigo. 

Ex.:
Parágrafo único. A emenda à Lei Orgânica será 
iniciada na forma de proposta, e as demais leis 
de que trata o art. 4º desta Lei Complementar 
serão iniciadas na forma de projeto.
Quando �zer remissão à Lei, Decreto ou Portaria, 
utilizar as seguintes regras:
na ementa, no preâmbulo e na primeira remissão 
no corpo da norma utilizar o nome do ato 
normativo, o número e a data da sua promulgação. 

Ex.: Decreto nº 39.611, de 1º de janeiro de 2019.

Nos demais casos utilizar apenas o nome do ato 
normativo, o número e o ano da promulgação. 
Ex.: Decreto nº 37.611, de 2019.

14. Na formatação do texto não deve ser  utilizado 
itálico, sublinhado, tachado ou qualquer forma 
de caracteres ou símbolos não imprimíveis. 
Deste modo, as palavras e as expressões em 
latim ou em língua estrangeira devem ser escritas
em negrito.
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MODELO I
NOTA TÉCNICA QUE PROPÕE MINUTA

DE DECRETO OU PROJETO DE LEI

CAPÍTULO II
 
NORMAS DE ELABORAÇÃO NORMATIVA

A elaboração, a redação e a alteração normativa 
também possuem requisitos que devem ser obe-
decidos e podem ser encontrados nos arts. 2º ao 
8º, do Decreto nº 39.680/2019, bem como na Lei 
Complementar nº13/1996.

Tais requisitos têm como objetivo padronizar os 
atos normativos emanados no âmbito da admi-
nistração direta e indireta do Distrito Federal, 
razão pela qual foi editado o Decreto nº 
39.680/2019. 

Nesse sentido, endossa-se as principais regras 
para elaboração de Decreto, de Projeto de Lei e 
de Portaria, vejamos: 

1. O artigo é indicado pela abreviatura “Art.”, 
seguida de numeração ordinal (ou seja, 1º, 2º e 
assim por diante) até o nono e cardinal, acompa-
nhada de ponto, a partir do artigo dez (ou seja, 
10, 11 e assim por diante). Além disso, a numera-
ção é separada do texto por dois espaços em 
branco, sem traços ou outros sinais, e o texto se 
inicia com letra maiúscula. Ex.:
 
Art. 1º  A Portaria nº 70, de 26 de março de 2020, 
passa a vigorar com as seguintes alterações:
Art. 10.  Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação.

2. Os parágrafos são indicados pelo símbolo “§”, 
seguido de numeração ordinal até o nono e 
cardinal, acompanhada de ponto, a partir do 
décimo seguido de dois pontos e separado do 
texto por dois espaços em branco. Ou indicado 
pela expressão “Parágrafo único” seguido de 
ponto e separado do texto por dois espaços em 
branco. Ex.: 

“Parágrafo único.  A Secretaria de Estado de 
Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal 
não poderá ser solidariamente responsabilizada 
em decorrência das contratações realizadas pelo 
agente cultural na execução do projeto incentivado.” 

“§3º  O agente cultural deve adotar uma única 
tabela para justi�car, se não de forma integral, a 
maior parte dos itens indicados na planilha orça-
mentária.”

3. O texto do inciso se inicia com letra minúscula, 
exceto quando se tratar de nome próprio, e 
termina com ponto-e-vírgula, dois pontos 
quando se desdobrar em alíneas, ou ponto, caso 
seja o último. Ex.:

“VI - patrimônio imaterial: bens culturais de natu-
reza imaterial, devidamente registrados nos 
termos da Lei nº 3.977 de 29 de março de 2007, 
tais como: 

a) os saberes, sendo conhecimentos e modos de 
fazer enraizados no cotidiano das comunida-
des;”.

4. O texto da alínea também se inicia com letra 
minúscula, exceto quando se tratar de nome 
próprio, e termina com ponto-e-vírgula; dois 
pontos, quando se desdobrar em itens; ou 
ponto, caso seja a última e anteceda artigo ou 
parágrafo. Ex.: 

“o) projetos que contenham, no mínimo, 3 medi-
das que promovam a fruição de bens, produtos e 
atividades culturais por/para idosos ou pessoas 
com de�ciência, para além das obrigatórias pela 
legislação distrital e federal, tais como:

1. ajuda técnica: interpretação em libras para 
pessoas surdas, não usuárias da língua portuguesa, 
libras tátil para surdos cegos, oralização e leitura 
labial para surdos oralizados, guias intérpretes 
para surdos cegos, guias de cego, braile, acessibilidade 
estrutural por meio de banheiros especiais, 
reserva de espaços para pessoas com de�ciência 
e mobilidade reduzida, rampas, corrimões, pisos 
táteis, sinalização em braile e libras; 

5 - Os parágrafos podem se desdobrar em 
incisos. Ex.:

“§ 2º A proposta de decreto não conterá matéria:
I - estranha ao objeto ao qual visa disciplinar; e”

6 - Os incisos podem se desdobrar em alíneas, 
indicadas com letra minúscula na sequência do 
alfabeto e acompanhada de parêntese, separado 
do texto por um espaço em branco. . Ex.: 

“I - de 5% pelo cumprimento de cada um dos 
seguintes requisitos:
a) projetos com entrada gratuita ou com eventuais 
produtos derivados;”

7 - As alíneas podem se desdobrar em itens, os 
quais serão indicados por algarismos arábicos e 
seguidos de ponto e separados do texto por um 
espaço em branco.. Ex.: 

“e) quanto ao uso de sigla ou acrônimo: 
1. não utilizar para designar órgãos da administração 
pública direta;”

8 - A epígrafe, formada pelo título designativo da 
espécie normativa (Ex.: PORTARIA, DECRETO, 
PROJETO DE LEI) e pela data de promulgação, 
será grafada em letras maiúsculas, sem negrito, 
de forma centralizada. 

9 - A ementa explicitará de modo conciso o 
objeto da proposição e deve ser alinhada à direita 
da página, com nove centímetros de largura. 

10 - Se necessário, os artigos podem ser agrupados 
em capítulos, os quais serão indicados por algarismo 
romanos, grafadas em letras maiúsculas e em 
negrito. Além disso, os capítulos podem se 
desdobrar em seções e estas em subseções, 
ambas serão grafadas em letras minúsculas e 
em negrito.

11 - Alguns regras devem ser observadas na 
redação para maior obtenção de clareza, precisão 
e ordem lógica, conforme explicações abaixo:

I - para obtenção da clareza:

a) usar as palavras e as expressões em seu senti-
do comum, exceto quando a norma versar sobre 
assunto técnico, hipótese em que se pode 
empregar a nomenclatura própria da área sobre 
a qual se está referindo;
b) usar frases curtas e concisas;
c) construir as orações na ordem direta;
d) evitar preciosismo, neologismo e adjetivação; 
e
e) buscar a uniformidade do tempo verbal no 
texto da norma legal e usar, preferencialmente, o 
presente ou o futuro simples do presente do 
modo indicativo;

II - para obtenção da precisão:

a) articular a linguagem, comum ou técnica, mais 
adequada à compreensão do objetivo, do conteúdo e 
do alcance da proposta;
b) expressar a ideia, quando repetida ao longo do texto, por 
meio das mesmas palavras, e evitar o emprego de sinônimos;

c) evitar o emprego de expressão ou palavra que 
con�ra duplo sentido ao texto;
d) escolher termos que tenham o mesmo signi�cado 
na maior parte do território nacional, de modo a 
evitar o uso de expressões locais ou regionais;
e) escrever por extenso as referências a números 
e percentuais, exceto data, número de decreto 
e nos casos em que houver prejuízo para a 
compreensão do texto;
f ) expressar valores monetários em algarismos 
arábicos, seguidos de sua indicação por extenso 
entre parênteses - Ex.: R$10,00 (dez reais).
g) escrever as datas da seguinte forma: 20 de 
maio de 2021.

III - para a obtenção da ordem lógica:

a) reunir sob as categorias de agregação - livro, 
título, capítulo, seção e subseção - apenas as 
disposições relacionadas com a matéria nelas 
especi�cada;
b) restringir o conteúdo de cada artigo 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 esse estabelecida; e
d) promover as discriminações e as enumerações 
por meio dos incisos, das alíneas e dos itens.

12. Quanto ao uso de siglas:
não utilizar para designar órgãos da administração 
pública direta; para entidades da administração 
pública indireta, utilizar apenas se previsto em 
lei; não utilizar para designar Decreto; usar 
apenas se consagrado pelo uso geral e não 
apenas no âmbito de setor da administração 
pública ou de grupo social especí�co; e na 
primeira menção, utilizar acompanhado da 
explicitação de seu signi�cado.

13. Remissões devem ser escritas da seguinte forma:
Quando �zer remissão a artigo do mesmo ato 
normativo ou de ato normativo distinto utilizar a 
expressão "art.", seguida do número do  artigo. 

Ex.:
Parágrafo único. A emenda à Lei Orgânica será 
iniciada na forma de proposta, e as demais leis 
de que trata o art. 4º desta Lei Complementar 
serão iniciadas na forma de projeto.
Quando �zer remissão à Lei, Decreto ou Portaria, 
utilizar as seguintes regras:
na ementa, no preâmbulo e na primeira remissão 
no corpo da norma utilizar o nome do ato 
normativo, o número e a data da sua promulgação. 

Ex.: Decreto nº 39.611, de 1º de janeiro de 2019.

Nos demais casos utilizar apenas o nome do ato 
normativo, o número e o ano da promulgação. 
Ex.: Decreto nº 37.611, de 2019.

14. Na formatação do texto não deve ser  utilizado 
itálico, sublinhado, tachado ou qualquer forma 
de caracteres ou símbolos não imprimíveis. 
Deste modo, as palavras e as expressões em 
latim ou em língua estrangeira devem ser escritas
em negrito.



CAPÍTULO II
 
NORMAS DE ELABORAÇÃO NORMATIVA

A elaboração, a redação e a alteração normativa 
também possuem requisitos que devem ser obe-
decidos e podem ser encontrados nos arts. 2º ao 
8º, do Decreto nº 39.680/2019, bem como na Lei 
Complementar nº13/1996.

Tais requisitos têm como objetivo padronizar os 
atos normativos emanados no âmbito da admi-
nistração direta e indireta do Distrito Federal, 
razão pela qual foi editado o Decreto nº 
39.680/2019. 

Nesse sentido, endossa-se as principais regras 
para elaboração de Decreto, de Projeto de Lei e 
de Portaria, vejamos: 

1. O artigo é indicado pela abreviatura “Art.”, 
seguida de numeração ordinal (ou seja, 1º, 2º e 
assim por diante) até o nono e cardinal, acompa-
nhada de ponto, a partir do artigo dez (ou seja, 
10, 11 e assim por diante). Além disso, a numera-
ção é separada do texto por dois espaços em 
branco, sem traços ou outros sinais, e o texto se 
inicia com letra maiúscula. Ex.:
 
Art. 1º  A Portaria nº 70, de 26 de março de 2020, 
passa a vigorar com as seguintes alterações:
Art. 10.  Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação.

2. Os parágrafos são indicados pelo símbolo “§”, 
seguido de numeração ordinal até o nono e 
cardinal, acompanhada de ponto, a partir do 
décimo seguido de dois pontos e separado do 
texto por dois espaços em branco. Ou indicado 
pela expressão “Parágrafo único” seguido de 
ponto e separado do texto por dois espaços em 
branco. Ex.: 

“Parágrafo único.  A Secretaria de Estado de 
Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal 
não poderá ser solidariamente responsabilizada 
em decorrência das contratações realizadas pelo 
agente cultural na execução do projeto incentivado.” 

“§3º  O agente cultural deve adotar uma única 
tabela para justi�car, se não de forma integral, a 
maior parte dos itens indicados na planilha orça-
mentária.”

3. O texto do inciso se inicia com letra minúscula, 
exceto quando se tratar de nome próprio, e 
termina com ponto-e-vírgula, dois pontos 
quando se desdobrar em alíneas, ou ponto, caso 
seja o último. Ex.:

“VI - patrimônio imaterial: bens culturais de natu-
reza imaterial, devidamente registrados nos 
termos da Lei nº 3.977 de 29 de março de 2007, 
tais como: 

a) os saberes, sendo conhecimentos e modos de 
fazer enraizados no cotidiano das comunida-
des;”.

4. O texto da alínea também se inicia com letra 
minúscula, exceto quando se tratar de nome 
próprio, e termina com ponto-e-vírgula; dois 
pontos, quando se desdobrar em itens; ou 
ponto, caso seja a última e anteceda artigo ou 
parágrafo. Ex.: 

“o) projetos que contenham, no mínimo, 3 medi-
das que promovam a fruição de bens, produtos e 
atividades culturais por/para idosos ou pessoas 
com de�ciência, para além das obrigatórias pela 
legislação distrital e federal, tais como:

1. ajuda técnica: interpretação em libras para 
pessoas surdas, não usuárias da língua portuguesa, 
libras tátil para surdos cegos, oralização e leitura 
labial para surdos oralizados, guias intérpretes 
para surdos cegos, guias de cego, braile, acessibilidade 
estrutural por meio de banheiros especiais, 
reserva de espaços para pessoas com de�ciência 
e mobilidade reduzida, rampas, corrimões, pisos 
táteis, sinalização em braile e libras; 

5 - Os parágrafos podem se desdobrar em 
incisos. Ex.:

“§ 2º A proposta de decreto não conterá matéria:
I - estranha ao objeto ao qual visa disciplinar; e”

6 - Os incisos podem se desdobrar em alíneas, 
indicadas com letra minúscula na sequência do 
alfabeto e acompanhada de parêntese, separado 
do texto por um espaço em branco. . Ex.: 

“I - de 5% pelo cumprimento de cada um dos 
seguintes requisitos:
a) projetos com entrada gratuita ou com eventuais 
produtos derivados;”

7 - As alíneas podem se desdobrar em itens, os 
quais serão indicados por algarismos arábicos e 
seguidos de ponto e separados do texto por um 
espaço em branco.. Ex.: 

“e) quanto ao uso de sigla ou acrônimo: 
1. não utilizar para designar órgãos da administração 
pública direta;”

8 - A epígrafe, formada pelo título designativo da 
espécie normativa (Ex.: PORTARIA, DECRETO, 
PROJETO DE LEI) e pela data de promulgação, 
será grafada em letras maiúsculas, sem negrito, 
de forma centralizada. 

9 - A ementa explicitará de modo conciso o 
objeto da proposição e deve ser alinhada à direita 
da página, com nove centímetros de largura. 

10 - Se necessário, os artigos podem ser agrupados 
em capítulos, os quais serão indicados por algarismo 
romanos, grafadas em letras maiúsculas e em 
negrito. Além disso, os capítulos podem se 
desdobrar em seções e estas em subseções, 
ambas serão grafadas em letras minúsculas e 
em negrito.

11 - Alguns regras devem ser observadas na 
redação para maior obtenção de clareza, precisão 
e ordem lógica, conforme explicações abaixo:

I - para obtenção da clareza:

a) usar as palavras e as expressões em seu senti-
do comum, exceto quando a norma versar sobre 
assunto técnico, hipótese em que se pode 
empregar a nomenclatura própria da área sobre 
a qual se está referindo;
b) usar frases curtas e concisas;
c) construir as orações na ordem direta;
d) evitar preciosismo, neologismo e adjetivação; 
e
e) buscar a uniformidade do tempo verbal no 
texto da norma legal e usar, preferencialmente, o 
presente ou o futuro simples do presente do 
modo indicativo;

II - para obtenção da precisão:

a) articular a linguagem, comum ou técnica, mais 
adequada à compreensão do objetivo, do conteúdo e 
do alcance da proposta;
b) expressar a ideia, quando repetida ao longo do texto, por 
meio das mesmas palavras, e evitar o emprego de sinônimos;

c) evitar o emprego de expressão ou palavra que 
con�ra duplo sentido ao texto;
d) escolher termos que tenham o mesmo signi�cado 
na maior parte do território nacional, de modo a 
evitar o uso de expressões locais ou regionais;
e) escrever por extenso as referências a números 
e percentuais, exceto data, número de decreto 
e nos casos em que houver prejuízo para a 
compreensão do texto;
f ) expressar valores monetários em algarismos 
arábicos, seguidos de sua indicação por extenso 
entre parênteses - Ex.: R$10,00 (dez reais).
g) escrever as datas da seguinte forma: 20 de 
maio de 2021.

III - para a obtenção da ordem lógica:

a) reunir sob as categorias de agregação - livro, 
título, capítulo, seção e subseção - apenas as 
disposições relacionadas com a matéria nelas 
especi�cada;
b) restringir o conteúdo de cada artigo 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 esse estabelecida; e
d) promover as discriminações e as enumerações 
por meio dos incisos, das alíneas e dos itens.

12. Quanto ao uso de siglas:
não utilizar para designar órgãos da administração 
pública direta; para entidades da administração 
pública indireta, utilizar apenas se previsto em 
lei; não utilizar para designar Decreto; usar 
apenas se consagrado pelo uso geral e não 
apenas no âmbito de setor da administração 
pública ou de grupo social especí�co; e na 
primeira menção, utilizar acompanhado da 
explicitação de seu signi�cado.

13. Remissões devem ser escritas da seguinte forma:
Quando �zer remissão a artigo do mesmo ato 
normativo ou de ato normativo distinto utilizar a 
expressão "art.", seguida do número do  artigo. 

Ex.:
Parágrafo único. A emenda à Lei Orgânica será 
iniciada na forma de proposta, e as demais leis 
de que trata o art. 4º desta Lei Complementar 
serão iniciadas na forma de projeto.
Quando �zer remissão à Lei, Decreto ou Portaria, 
utilizar as seguintes regras:
na ementa, no preâmbulo e na primeira remissão 
no corpo da norma utilizar o nome do ato 
normativo, o número e a data da sua promulgação. 

Ex.: Decreto nº 39.611, de 1º de janeiro de 2019.

Nos demais casos utilizar apenas o nome do ato 
normativo, o número e o ano da promulgação. 
Ex.: Decreto nº 37.611, de 2019.

14. Na formatação do texto não deve ser  utilizado 
itálico, sublinhado, tachado ou qualquer forma 
de caracteres ou símbolos não imprimíveis. 
Deste modo, as palavras e as expressões em 
latim ou em língua estrangeira devem ser escritas
em negrito.

 MODELO DE NOTA TÉCNICA QUE PROPÕE
MINUTA DE DECRETO OU PROJETO DE LEI

Assunto: Proposição de Decreto ou Projeto de Lei

Trata-se de nota técnica que propõe minuta de Decreto/Projeto de Lei relativo ao tem [INDICAR 
O OBJETO DO DECRETO/PROJETO DE LEI QUE ESTÁ SENDO PROPOSTO], nos termos 
do art. 12, incisos I e III, do Decreto n. 39.680/2019, apresentado pela [INSERIR NOME DA 
ÁREA TÉCNICA AUTORA DA PROPOSIÇÃO], gerando o documento [INSERIR O 
NÚMERO DO DOCUMENTO SEI].

 1. JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTO CLARO E OBJETIVO DA PROPOSIÇÃO
[INDICAR OS MOTIVOS DE FORMA FUNDAMENTADA QUE ENSEJARAM A PROPO-
SIÇÃO DO DECRETO/PROJETO DE LEI, BEM COMO APONTAR OS PROPÓSITOS/OB-
JETIVOS QUE SE PRETENDE ATINGIR, E OS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS OU 
LEGAIS QUE FUNDAMENTAM A VALIDADE DA PROPOSIÇÃO].

2. SÍNTESE DO PROBLEMA CUJA PROPOSIÇÃO VISA SOLUCIONAR
[DESCREVER DE MANEIRA DETALHADA QUAL O PROBLEMA A SER SANADO PELA 
PROPOSIÇÃO, INCLUSIVE JUSTIFICANDO AS ESCOLHAS TÉCNICAS DOS PRINCIPAIS 
ARTIGOS DA PROPOSIÇÃO].

3. ANÁLISE DO IMPACTO DA MEDIDA SOBRE OUTRAS POLÍTICAS PÚBLICAS
[RELACIONAR A PROPOSIÇÃO COM OUTRAS POLÍTICAS PÚBLICAS DESENVOLVIDAS 
PELA SECEC E/OU GDF. VERIFICAR COMPATIBILIDADE COM A LOC, DECRETO DE 
FOMENTO E OUTRAS LEIS E DECRETOS QUE POSSUEM RELAÇÃO COM O TEMA. 
NÃO SE TRATANDO DE PROPOSIÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA, INFORMAR A DESNE-
CESSIDADE DE ANALISAR O IMPACTO DA MEDIDA]

4. APRESENTAÇÃO DE ALTERNATIVAS POSSÍVEIS À EDIÇÃO DO ATO NORMATIVO 
[INFORMAR SE HÁ OUTRA ALTERNATIVA DIFERENTE DA PROPOSIÇÃO DE PROJE-
TO DE LEI OU DECRETO PARA SOLUÇÃO DO PROBLEMA]

5. METAS E INDICADORES PARA ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DOS 
RESULTADOS ALCANÇADOS
[TRATANDO-SE DE IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA, INFORMAR QUAIS 
SÃO AS METAS A SEREM ALCANÇADAS, BEM COMO A FORMA DE ACOMPANHA-
MENTO E AVALIAÇÃO DESTAS METAS.NÃO SE TRATANDO DE PROPOSIÇÃO DE 
POLÍTICA PÚBLICA, INFORMAR A DESNECESSIDADE DE SE ESTABELECER 
METAS E INDICADORES]

6.  PRAZO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA PROPOSTA
[TRATANDO-SE DE IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA, INFORMAR QUAL O 
PRAZO ESTIMADO PARA IMPLEMENTAÇÃO. NÃO SE TRATANDO DE PROPOSIÇÃO 
DE POLÍTICA PÚBLICA, INFORMAR A DESNECESSIDADE DE SE ESTABELECER 
PRAZO PARA IMPLEMENTAÇÃO]

7. IDENTIFICAÇÃO DAS NORMAS AFETADAS PELA PROPOSIÇÃO DO DECRETO
[LISTAR POSSÍVEIS LEIS OU DECRETOS QUE SERÃO AFETADOS PELA PROPOSIÇÃO, 
INCLUSIVE INDICANDO LEIS OU DECRETOS QUE SE PRETENDE REVOGAR].

8. NECESSIDADE DE QUE A MATÉRIA SEJA DISCIPLINADA POR ATO DO 
GOVERNADOR E NÃO POR ATO DE SECRETÁRIO DE ESTADO PROPONENTE 
[CABÍVEL APENAS EM CASO DE PROPOSIÇÃO DE DECRETO]
[DEMONSTRAR QUE A PROPOSIÇÃO DO DECRETO É FUNDAMENTAL E QUE A MA-
TÉRIA VERSADA NÃO PODERIA SER REGULAMENTADA POR ATO DO SECRETÁRIO 
DE ESTADO QUE ESTÁ PROPONDO O DECRETO].

9. IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO
[DEMONSTRAR QUE A MEDIDA PROPOSTA NÃO GERA IMPACTO ORÇAMENTÁ-
RIO-FINANCEIRO OU INDICAR O VALOR ESPERADO DO IMPACTO ORÇAMENTÁ-
RIO-FINANCEIRO NO ANO DA ENTRADA EM VIGOR E NOS PRÓXIMOS DOIS ANOS 
POSTERIORES AO PROJETO DE LEI OU DECRETO QUE ESTÁ SENDO PROPOSTO].
 
10. PEDIDO DE URGÊNCIA
[CABÍVEL APENAS AOS PROJETOS DE LEI E  QUANDO FOR NECESSÁRIO REQUERER 
À CLDF APRECIAÇÃO EM CARÁTER DE URGÊNCIA].

À SUAG para manifestação referente ao impacto orçamentário-financeiro.

Ao Gabinete para elaboração de Exposição de Motivos a ser assinada pelo Secretário.

Após, à AJL para análise jurídica pertinente.

Elaborado por:
Servidor da área finalística

Aprovado por:
Subsecretário(a) da área finalística

ANEXOS DA NOTA TÉCNICA

[TODOS OS DOCUMENTOS, MANIFESTAÇÕES E PARECERES AOS QUAIS O 
INTERESSADO FIZER REFERÊNCIA EM SUA FUNDAMENTAÇÃO DEVEM SER 
ACOSTADOS AOS AUTOS]
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CAPÍTULO II
 
NORMAS DE ELABORAÇÃO NORMATIVA

A elaboração, a redação e a alteração normativa 
também possuem requisitos que devem ser obe-
decidos e podem ser encontrados nos arts. 2º ao 
8º, do Decreto nº 39.680/2019, bem como na Lei 
Complementar nº13/1996.

Tais requisitos têm como objetivo padronizar os 
atos normativos emanados no âmbito da admi-
nistração direta e indireta do Distrito Federal, 
razão pela qual foi editado o Decreto nº 
39.680/2019. 

Nesse sentido, endossa-se as principais regras 
para elaboração de Decreto, de Projeto de Lei e 
de Portaria, vejamos: 

1. O artigo é indicado pela abreviatura “Art.”, 
seguida de numeração ordinal (ou seja, 1º, 2º e 
assim por diante) até o nono e cardinal, acompa-
nhada de ponto, a partir do artigo dez (ou seja, 
10, 11 e assim por diante). Além disso, a numera-
ção é separada do texto por dois espaços em 
branco, sem traços ou outros sinais, e o texto se 
inicia com letra maiúscula. Ex.:
 
Art. 1º  A Portaria nº 70, de 26 de março de 2020, 
passa a vigorar com as seguintes alterações:
Art. 10.  Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação.

2. Os parágrafos são indicados pelo símbolo “§”, 
seguido de numeração ordinal até o nono e 
cardinal, acompanhada de ponto, a partir do 
décimo seguido de dois pontos e separado do 
texto por dois espaços em branco. Ou indicado 
pela expressão “Parágrafo único” seguido de 
ponto e separado do texto por dois espaços em 
branco. Ex.: 

“Parágrafo único.  A Secretaria de Estado de 
Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal 
não poderá ser solidariamente responsabilizada 
em decorrência das contratações realizadas pelo 
agente cultural na execução do projeto incentivado.” 

“§3º  O agente cultural deve adotar uma única 
tabela para justi�car, se não de forma integral, a 
maior parte dos itens indicados na planilha orça-
mentária.”

3. O texto do inciso se inicia com letra minúscula, 
exceto quando se tratar de nome próprio, e 
termina com ponto-e-vírgula, dois pontos 
quando se desdobrar em alíneas, ou ponto, caso 
seja o último. Ex.:

“VI - patrimônio imaterial: bens culturais de natu-
reza imaterial, devidamente registrados nos 
termos da Lei nº 3.977 de 29 de março de 2007, 
tais como: 

a) os saberes, sendo conhecimentos e modos de 
fazer enraizados no cotidiano das comunida-
des;”.

4. O texto da alínea também se inicia com letra 
minúscula, exceto quando se tratar de nome 
próprio, e termina com ponto-e-vírgula; dois 
pontos, quando se desdobrar em itens; ou 
ponto, caso seja a última e anteceda artigo ou 
parágrafo. Ex.: 

“o) projetos que contenham, no mínimo, 3 medi-
das que promovam a fruição de bens, produtos e 
atividades culturais por/para idosos ou pessoas 
com de�ciência, para além das obrigatórias pela 
legislação distrital e federal, tais como:

1. ajuda técnica: interpretação em libras para 
pessoas surdas, não usuárias da língua portuguesa, 
libras tátil para surdos cegos, oralização e leitura 
labial para surdos oralizados, guias intérpretes 
para surdos cegos, guias de cego, braile, acessibilidade 
estrutural por meio de banheiros especiais, 
reserva de espaços para pessoas com de�ciência 
e mobilidade reduzida, rampas, corrimões, pisos 
táteis, sinalização em braile e libras; 

5 - Os parágrafos podem se desdobrar em 
incisos. Ex.:

“§ 2º A proposta de decreto não conterá matéria:
I - estranha ao objeto ao qual visa disciplinar; e”

6 - Os incisos podem se desdobrar em alíneas, 
indicadas com letra minúscula na sequência do 
alfabeto e acompanhada de parêntese, separado 
do texto por um espaço em branco. . Ex.: 

“I - de 5% pelo cumprimento de cada um dos 
seguintes requisitos:
a) projetos com entrada gratuita ou com eventuais 
produtos derivados;”

7 - As alíneas podem se desdobrar em itens, os 
quais serão indicados por algarismos arábicos e 
seguidos de ponto e separados do texto por um 
espaço em branco.. Ex.: 

“e) quanto ao uso de sigla ou acrônimo: 
1. não utilizar para designar órgãos da administração 
pública direta;”

8 - A epígrafe, formada pelo título designativo da 
espécie normativa (Ex.: PORTARIA, DECRETO, 
PROJETO DE LEI) e pela data de promulgação, 
será grafada em letras maiúsculas, sem negrito, 
de forma centralizada. 

9 - A ementa explicitará de modo conciso o 
objeto da proposição e deve ser alinhada à direita 
da página, com nove centímetros de largura. 

10 - Se necessário, os artigos podem ser agrupados 
em capítulos, os quais serão indicados por algarismo 
romanos, grafadas em letras maiúsculas e em 
negrito. Além disso, os capítulos podem se 
desdobrar em seções e estas em subseções, 
ambas serão grafadas em letras minúsculas e 
em negrito.

11 - Alguns regras devem ser observadas na 
redação para maior obtenção de clareza, precisão 
e ordem lógica, conforme explicações abaixo:

I - para obtenção da clareza:

a) usar as palavras e as expressões em seu senti-
do comum, exceto quando a norma versar sobre 
assunto técnico, hipótese em que se pode 
empregar a nomenclatura própria da área sobre 
a qual se está referindo;
b) usar frases curtas e concisas;
c) construir as orações na ordem direta;
d) evitar preciosismo, neologismo e adjetivação; 
e
e) buscar a uniformidade do tempo verbal no 
texto da norma legal e usar, preferencialmente, o 
presente ou o futuro simples do presente do 
modo indicativo;

II - para obtenção da precisão:

a) articular a linguagem, comum ou técnica, mais 
adequada à compreensão do objetivo, do conteúdo e 
do alcance da proposta;
b) expressar a ideia, quando repetida ao longo do texto, por 
meio das mesmas palavras, e evitar o emprego de sinônimos;

c) evitar o emprego de expressão ou palavra que 
con�ra duplo sentido ao texto;
d) escolher termos que tenham o mesmo signi�cado 
na maior parte do território nacional, de modo a 
evitar o uso de expressões locais ou regionais;
e) escrever por extenso as referências a números 
e percentuais, exceto data, número de decreto 
e nos casos em que houver prejuízo para a 
compreensão do texto;
f ) expressar valores monetários em algarismos 
arábicos, seguidos de sua indicação por extenso 
entre parênteses - Ex.: R$10,00 (dez reais).
g) escrever as datas da seguinte forma: 20 de 
maio de 2021.

III - para a obtenção da ordem lógica:

a) reunir sob as categorias de agregação - livro, 
título, capítulo, seção e subseção - apenas as 
disposições relacionadas com a matéria nelas 
especi�cada;
b) restringir o conteúdo de cada artigo 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 esse estabelecida; e
d) promover as discriminações e as enumerações 
por meio dos incisos, das alíneas e dos itens.

12. Quanto ao uso de siglas:
não utilizar para designar órgãos da administração 
pública direta; para entidades da administração 
pública indireta, utilizar apenas se previsto em 
lei; não utilizar para designar Decreto; usar 
apenas se consagrado pelo uso geral e não 
apenas no âmbito de setor da administração 
pública ou de grupo social especí�co; e na 
primeira menção, utilizar acompanhado da 
explicitação de seu signi�cado.

13. Remissões devem ser escritas da seguinte forma:
Quando �zer remissão a artigo do mesmo ato 
normativo ou de ato normativo distinto utilizar a 
expressão "art.", seguida do número do  artigo. 

Ex.:
Parágrafo único. A emenda à Lei Orgânica será 
iniciada na forma de proposta, e as demais leis 
de que trata o art. 4º desta Lei Complementar 
serão iniciadas na forma de projeto.
Quando �zer remissão à Lei, Decreto ou Portaria, 
utilizar as seguintes regras:
na ementa, no preâmbulo e na primeira remissão 
no corpo da norma utilizar o nome do ato 
normativo, o número e a data da sua promulgação. 

Ex.: Decreto nº 39.611, de 1º de janeiro de 2019.

Nos demais casos utilizar apenas o nome do ato 
normativo, o número e o ano da promulgação. 
Ex.: Decreto nº 37.611, de 2019.

14. Na formatação do texto não deve ser  utilizado 
itálico, sublinhado, tachado ou qualquer forma 
de caracteres ou símbolos não imprimíveis. 
Deste modo, as palavras e as expressões em 
latim ou em língua estrangeira devem ser escritas
em negrito.

 MODELO DE NOTA TÉCNICA QUE PROPÕE
MINUTA DE DECRETO OU PROJETO DE LEI

Assunto: Proposição de Decreto ou Projeto de Lei

Trata-se de nota técnica que propõe minuta de Decreto/Projeto de Lei relativo ao tem [INDICAR 
O OBJETO DO DECRETO/PROJETO DE LEI QUE ESTÁ SENDO PROPOSTO], nos termos 
do art. 12, incisos I e III, do Decreto n. 39.680/2019, apresentado pela [INSERIR NOME DA 
ÁREA TÉCNICA AUTORA DA PROPOSIÇÃO], gerando o documento [INSERIR O 
NÚMERO DO DOCUMENTO SEI].

 1. JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTO CLARO E OBJETIVO DA PROPOSIÇÃO
[INDICAR OS MOTIVOS DE FORMA FUNDAMENTADA QUE ENSEJARAM A PROPO-
SIÇÃO DO DECRETO/PROJETO DE LEI, BEM COMO APONTAR OS PROPÓSITOS/OB-
JETIVOS QUE SE PRETENDE ATINGIR, E OS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS OU 
LEGAIS QUE FUNDAMENTAM A VALIDADE DA PROPOSIÇÃO].

2. SÍNTESE DO PROBLEMA CUJA PROPOSIÇÃO VISA SOLUCIONAR
[DESCREVER DE MANEIRA DETALHADA QUAL O PROBLEMA A SER SANADO PELA 
PROPOSIÇÃO, INCLUSIVE JUSTIFICANDO AS ESCOLHAS TÉCNICAS DOS PRINCIPAIS 
ARTIGOS DA PROPOSIÇÃO].

3. ANÁLISE DO IMPACTO DA MEDIDA SOBRE OUTRAS POLÍTICAS PÚBLICAS
[RELACIONAR A PROPOSIÇÃO COM OUTRAS POLÍTICAS PÚBLICAS DESENVOLVIDAS 
PELA SECEC E/OU GDF. VERIFICAR COMPATIBILIDADE COM A LOC, DECRETO DE 
FOMENTO E OUTRAS LEIS E DECRETOS QUE POSSUEM RELAÇÃO COM O TEMA. 
NÃO SE TRATANDO DE PROPOSIÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA, INFORMAR A DESNE-
CESSIDADE DE ANALISAR O IMPACTO DA MEDIDA]

4. APRESENTAÇÃO DE ALTERNATIVAS POSSÍVEIS À EDIÇÃO DO ATO NORMATIVO 
[INFORMAR SE HÁ OUTRA ALTERNATIVA DIFERENTE DA PROPOSIÇÃO DE PROJE-
TO DE LEI OU DECRETO PARA SOLUÇÃO DO PROBLEMA]

5. METAS E INDICADORES PARA ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DOS 
RESULTADOS ALCANÇADOS
[TRATANDO-SE DE IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA, INFORMAR QUAIS 
SÃO AS METAS A SEREM ALCANÇADAS, BEM COMO A FORMA DE ACOMPANHA-
MENTO E AVALIAÇÃO DESTAS METAS.NÃO SE TRATANDO DE PROPOSIÇÃO DE 
POLÍTICA PÚBLICA, INFORMAR A DESNECESSIDADE DE SE ESTABELECER 
METAS E INDICADORES]

6.  PRAZO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA PROPOSTA
[TRATANDO-SE DE IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA, INFORMAR QUAL O 
PRAZO ESTIMADO PARA IMPLEMENTAÇÃO. NÃO SE TRATANDO DE PROPOSIÇÃO 
DE POLÍTICA PÚBLICA, INFORMAR A DESNECESSIDADE DE SE ESTABELECER 
PRAZO PARA IMPLEMENTAÇÃO]

7. IDENTIFICAÇÃO DAS NORMAS AFETADAS PELA PROPOSIÇÃO DO DECRETO
[LISTAR POSSÍVEIS LEIS OU DECRETOS QUE SERÃO AFETADOS PELA PROPOSIÇÃO, 
INCLUSIVE INDICANDO LEIS OU DECRETOS QUE SE PRETENDE REVOGAR].

8. NECESSIDADE DE QUE A MATÉRIA SEJA DISCIPLINADA POR ATO DO 
GOVERNADOR E NÃO POR ATO DE SECRETÁRIO DE ESTADO PROPONENTE 
[CABÍVEL APENAS EM CASO DE PROPOSIÇÃO DE DECRETO]
[DEMONSTRAR QUE A PROPOSIÇÃO DO DECRETO É FUNDAMENTAL E QUE A MA-
TÉRIA VERSADA NÃO PODERIA SER REGULAMENTADA POR ATO DO SECRETÁRIO 
DE ESTADO QUE ESTÁ PROPONDO O DECRETO].

9. IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO
[DEMONSTRAR QUE A MEDIDA PROPOSTA NÃO GERA IMPACTO ORÇAMENTÁ-
RIO-FINANCEIRO OU INDICAR O VALOR ESPERADO DO IMPACTO ORÇAMENTÁ-
RIO-FINANCEIRO NO ANO DA ENTRADA EM VIGOR E NOS PRÓXIMOS DOIS ANOS 
POSTERIORES AO PROJETO DE LEI OU DECRETO QUE ESTÁ SENDO PROPOSTO].
 
10. PEDIDO DE URGÊNCIA
[CABÍVEL APENAS AOS PROJETOS DE LEI E  QUANDO FOR NECESSÁRIO REQUERER 
À CLDF APRECIAÇÃO EM CARÁTER DE URGÊNCIA].

À SUAG para manifestação referente ao impacto orçamentário-financeiro.

Ao Gabinete para elaboração de Exposição de Motivos a ser assinada pelo Secretário.

Após, à AJL para análise jurídica pertinente.

Elaborado por:
Servidor da área finalística

Aprovado por:
Subsecretário(a) da área finalística

ANEXOS DA NOTA TÉCNICA

[TODOS OS DOCUMENTOS, MANIFESTAÇÕES E PARECERES AOS QUAIS O 
INTERESSADO FIZER REFERÊNCIA EM SUA FUNDAMENTAÇÃO DEVEM SER 
ACOSTADOS AOS AUTOS]
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MODELO II

CAPÍTULO II
 
NORMAS DE ELABORAÇÃO NORMATIVA

A elaboração, a redação e a alteração normativa 
também possuem requisitos que devem ser obe-
decidos e podem ser encontrados nos arts. 2º ao 
8º, do Decreto nº 39.680/2019, bem como na Lei 
Complementar nº13/1996.

Tais requisitos têm como objetivo padronizar os 
atos normativos emanados no âmbito da admi-
nistração direta e indireta do Distrito Federal, 
razão pela qual foi editado o Decreto nº 
39.680/2019. 

Nesse sentido, endossa-se as principais regras 
para elaboração de Decreto, de Projeto de Lei e 
de Portaria, vejamos: 

1. O artigo é indicado pela abreviatura “Art.”, 
seguida de numeração ordinal (ou seja, 1º, 2º e 
assim por diante) até o nono e cardinal, acompa-
nhada de ponto, a partir do artigo dez (ou seja, 
10, 11 e assim por diante). Além disso, a numera-
ção é separada do texto por dois espaços em 
branco, sem traços ou outros sinais, e o texto se 
inicia com letra maiúscula. Ex.:
 
Art. 1º  A Portaria nº 70, de 26 de março de 2020, 
passa a vigorar com as seguintes alterações:
Art. 10.  Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação.

2. Os parágrafos são indicados pelo símbolo “§”, 
seguido de numeração ordinal até o nono e 
cardinal, acompanhada de ponto, a partir do 
décimo seguido de dois pontos e separado do 
texto por dois espaços em branco. Ou indicado 
pela expressão “Parágrafo único” seguido de 
ponto e separado do texto por dois espaços em 
branco. Ex.: 

“Parágrafo único.  A Secretaria de Estado de 
Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal 
não poderá ser solidariamente responsabilizada 
em decorrência das contratações realizadas pelo 
agente cultural na execução do projeto incentivado.” 

“§3º  O agente cultural deve adotar uma única 
tabela para justi�car, se não de forma integral, a 
maior parte dos itens indicados na planilha orça-
mentária.”

3. O texto do inciso se inicia com letra minúscula, 
exceto quando se tratar de nome próprio, e 
termina com ponto-e-vírgula, dois pontos 
quando se desdobrar em alíneas, ou ponto, caso 
seja o último. Ex.:

“VI - patrimônio imaterial: bens culturais de natu-
reza imaterial, devidamente registrados nos 
termos da Lei nº 3.977 de 29 de março de 2007, 
tais como: 

a) os saberes, sendo conhecimentos e modos de 
fazer enraizados no cotidiano das comunida-
des;”.

4. O texto da alínea também se inicia com letra 
minúscula, exceto quando se tratar de nome 
próprio, e termina com ponto-e-vírgula; dois 
pontos, quando se desdobrar em itens; ou 
ponto, caso seja a última e anteceda artigo ou 
parágrafo. Ex.: 

“o) projetos que contenham, no mínimo, 3 medi-
das que promovam a fruição de bens, produtos e 
atividades culturais por/para idosos ou pessoas 
com de�ciência, para além das obrigatórias pela 
legislação distrital e federal, tais como:

1. ajuda técnica: interpretação em libras para 
pessoas surdas, não usuárias da língua portuguesa, 
libras tátil para surdos cegos, oralização e leitura 
labial para surdos oralizados, guias intérpretes 
para surdos cegos, guias de cego, braile, acessibilidade 
estrutural por meio de banheiros especiais, 
reserva de espaços para pessoas com de�ciência 
e mobilidade reduzida, rampas, corrimões, pisos 
táteis, sinalização em braile e libras; 

5 - Os parágrafos podem se desdobrar em 
incisos. Ex.:

“§ 2º A proposta de decreto não conterá matéria:
I - estranha ao objeto ao qual visa disciplinar; e”

6 - Os incisos podem se desdobrar em alíneas, 
indicadas com letra minúscula na sequência do 
alfabeto e acompanhada de parêntese, separado 
do texto por um espaço em branco. . Ex.: 

“I - de 5% pelo cumprimento de cada um dos 
seguintes requisitos:
a) projetos com entrada gratuita ou com eventuais 
produtos derivados;”

7 - As alíneas podem se desdobrar em itens, os 
quais serão indicados por algarismos arábicos e 
seguidos de ponto e separados do texto por um 
espaço em branco.. Ex.: 

“e) quanto ao uso de sigla ou acrônimo: 
1. não utilizar para designar órgãos da administração 
pública direta;”

8 - A epígrafe, formada pelo título designativo da 
espécie normativa (Ex.: PORTARIA, DECRETO, 
PROJETO DE LEI) e pela data de promulgação, 
será grafada em letras maiúsculas, sem negrito, 
de forma centralizada. 

9 - A ementa explicitará de modo conciso o 
objeto da proposição e deve ser alinhada à direita 
da página, com nove centímetros de largura. 

10 - Se necessário, os artigos podem ser agrupados 
em capítulos, os quais serão indicados por algarismo 
romanos, grafadas em letras maiúsculas e em 
negrito. Além disso, os capítulos podem se 
desdobrar em seções e estas em subseções, 
ambas serão grafadas em letras minúsculas e 
em negrito.

11 - Alguns regras devem ser observadas na 
redação para maior obtenção de clareza, precisão 
e ordem lógica, conforme explicações abaixo:

I - para obtenção da clareza:

a) usar as palavras e as expressões em seu senti-
do comum, exceto quando a norma versar sobre 
assunto técnico, hipótese em que se pode 
empregar a nomenclatura própria da área sobre 
a qual se está referindo;
b) usar frases curtas e concisas;
c) construir as orações na ordem direta;
d) evitar preciosismo, neologismo e adjetivação; 
e
e) buscar a uniformidade do tempo verbal no 
texto da norma legal e usar, preferencialmente, o 
presente ou o futuro simples do presente do 
modo indicativo;

II - para obtenção da precisão:

a) articular a linguagem, comum ou técnica, mais 
adequada à compreensão do objetivo, do conteúdo e 
do alcance da proposta;
b) expressar a ideia, quando repetida ao longo do texto, por 
meio das mesmas palavras, e evitar o emprego de sinônimos;

c) evitar o emprego de expressão ou palavra que 
con�ra duplo sentido ao texto;
d) escolher termos que tenham o mesmo signi�cado 
na maior parte do território nacional, de modo a 
evitar o uso de expressões locais ou regionais;
e) escrever por extenso as referências a números 
e percentuais, exceto data, número de decreto 
e nos casos em que houver prejuízo para a 
compreensão do texto;
f ) expressar valores monetários em algarismos 
arábicos, seguidos de sua indicação por extenso 
entre parênteses - Ex.: R$10,00 (dez reais).
g) escrever as datas da seguinte forma: 20 de 
maio de 2021.

III - para a obtenção da ordem lógica:

a) reunir sob as categorias de agregação - livro, 
título, capítulo, seção e subseção - apenas as 
disposições relacionadas com a matéria nelas 
especi�cada;
b) restringir o conteúdo de cada artigo 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 esse estabelecida; e
d) promover as discriminações e as enumerações 
por meio dos incisos, das alíneas e dos itens.

12. Quanto ao uso de siglas:
não utilizar para designar órgãos da administração 
pública direta; para entidades da administração 
pública indireta, utilizar apenas se previsto em 
lei; não utilizar para designar Decreto; usar 
apenas se consagrado pelo uso geral e não 
apenas no âmbito de setor da administração 
pública ou de grupo social especí�co; e na 
primeira menção, utilizar acompanhado da 
explicitação de seu signi�cado.

13. Remissões devem ser escritas da seguinte forma:
Quando �zer remissão a artigo do mesmo ato 
normativo ou de ato normativo distinto utilizar a 
expressão "art.", seguida do número do  artigo. 

Ex.:
Parágrafo único. A emenda à Lei Orgânica será 
iniciada na forma de proposta, e as demais leis 
de que trata o art. 4º desta Lei Complementar 
serão iniciadas na forma de projeto.
Quando �zer remissão à Lei, Decreto ou Portaria, 
utilizar as seguintes regras:
na ementa, no preâmbulo e na primeira remissão 
no corpo da norma utilizar o nome do ato 
normativo, o número e a data da sua promulgação. 

Ex.: Decreto nº 39.611, de 1º de janeiro de 2019.

Nos demais casos utilizar apenas o nome do ato 
normativo, o número e o ano da promulgação. 
Ex.: Decreto nº 37.611, de 2019.

14. Na formatação do texto não deve ser  utilizado 
itálico, sublinhado, tachado ou qualquer forma 
de caracteres ou símbolos não imprimíveis. 
Deste modo, as palavras e as expressões em 
latim ou em língua estrangeira devem ser escritas
em negrito.

NOTA TÉCNICA QUE PROPÕE MINUTA DE PORTARIA



CAPÍTULO II
 
NORMAS DE ELABORAÇÃO NORMATIVA

A elaboração, a redação e a alteração normativa 
também possuem requisitos que devem ser obe-
decidos e podem ser encontrados nos arts. 2º ao 
8º, do Decreto nº 39.680/2019, bem como na Lei 
Complementar nº13/1996.

Tais requisitos têm como objetivo padronizar os 
atos normativos emanados no âmbito da admi-
nistração direta e indireta do Distrito Federal, 
razão pela qual foi editado o Decreto nº 
39.680/2019. 

Nesse sentido, endossa-se as principais regras 
para elaboração de Decreto, de Projeto de Lei e 
de Portaria, vejamos: 

1. O artigo é indicado pela abreviatura “Art.”, 
seguida de numeração ordinal (ou seja, 1º, 2º e 
assim por diante) até o nono e cardinal, acompa-
nhada de ponto, a partir do artigo dez (ou seja, 
10, 11 e assim por diante). Além disso, a numera-
ção é separada do texto por dois espaços em 
branco, sem traços ou outros sinais, e o texto se 
inicia com letra maiúscula. Ex.:
 
Art. 1º  A Portaria nº 70, de 26 de março de 2020, 
passa a vigorar com as seguintes alterações:
Art. 10.  Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação.

2. Os parágrafos são indicados pelo símbolo “§”, 
seguido de numeração ordinal até o nono e 
cardinal, acompanhada de ponto, a partir do 
décimo seguido de dois pontos e separado do 
texto por dois espaços em branco. Ou indicado 
pela expressão “Parágrafo único” seguido de 
ponto e separado do texto por dois espaços em 
branco. Ex.: 

“Parágrafo único.  A Secretaria de Estado de 
Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal 
não poderá ser solidariamente responsabilizada 
em decorrência das contratações realizadas pelo 
agente cultural na execução do projeto incentivado.” 

“§3º  O agente cultural deve adotar uma única 
tabela para justi�car, se não de forma integral, a 
maior parte dos itens indicados na planilha orça-
mentária.”

3. O texto do inciso se inicia com letra minúscula, 
exceto quando se tratar de nome próprio, e 
termina com ponto-e-vírgula, dois pontos 
quando se desdobrar em alíneas, ou ponto, caso 
seja o último. Ex.:

“VI - patrimônio imaterial: bens culturais de natu-
reza imaterial, devidamente registrados nos 
termos da Lei nº 3.977 de 29 de março de 2007, 
tais como: 

a) os saberes, sendo conhecimentos e modos de 
fazer enraizados no cotidiano das comunida-
des;”.

4. O texto da alínea também se inicia com letra 
minúscula, exceto quando se tratar de nome 
próprio, e termina com ponto-e-vírgula; dois 
pontos, quando se desdobrar em itens; ou 
ponto, caso seja a última e anteceda artigo ou 
parágrafo. Ex.: 

“o) projetos que contenham, no mínimo, 3 medi-
das que promovam a fruição de bens, produtos e 
atividades culturais por/para idosos ou pessoas 
com de�ciência, para além das obrigatórias pela 
legislação distrital e federal, tais como:

1. ajuda técnica: interpretação em libras para 
pessoas surdas, não usuárias da língua portuguesa, 
libras tátil para surdos cegos, oralização e leitura 
labial para surdos oralizados, guias intérpretes 
para surdos cegos, guias de cego, braile, acessibilidade 
estrutural por meio de banheiros especiais, 
reserva de espaços para pessoas com de�ciência 
e mobilidade reduzida, rampas, corrimões, pisos 
táteis, sinalização em braile e libras; 

5 - Os parágrafos podem se desdobrar em 
incisos. Ex.:

“§ 2º A proposta de decreto não conterá matéria:
I - estranha ao objeto ao qual visa disciplinar; e”

6 - Os incisos podem se desdobrar em alíneas, 
indicadas com letra minúscula na sequência do 
alfabeto e acompanhada de parêntese, separado 
do texto por um espaço em branco. . Ex.: 

“I - de 5% pelo cumprimento de cada um dos 
seguintes requisitos:
a) projetos com entrada gratuita ou com eventuais 
produtos derivados;”

7 - As alíneas podem se desdobrar em itens, os 
quais serão indicados por algarismos arábicos e 
seguidos de ponto e separados do texto por um 
espaço em branco.. Ex.: 

“e) quanto ao uso de sigla ou acrônimo: 
1. não utilizar para designar órgãos da administração 
pública direta;”

8 - A epígrafe, formada pelo título designativo da 
espécie normativa (Ex.: PORTARIA, DECRETO, 
PROJETO DE LEI) e pela data de promulgação, 
será grafada em letras maiúsculas, sem negrito, 
de forma centralizada. 

9 - A ementa explicitará de modo conciso o 
objeto da proposição e deve ser alinhada à direita 
da página, com nove centímetros de largura. 

10 - Se necessário, os artigos podem ser agrupados 
em capítulos, os quais serão indicados por algarismo 
romanos, grafadas em letras maiúsculas e em 
negrito. Além disso, os capítulos podem se 
desdobrar em seções e estas em subseções, 
ambas serão grafadas em letras minúsculas e 
em negrito.

11 - Alguns regras devem ser observadas na 
redação para maior obtenção de clareza, precisão 
e ordem lógica, conforme explicações abaixo:

I - para obtenção da clareza:

a) usar as palavras e as expressões em seu senti-
do comum, exceto quando a norma versar sobre 
assunto técnico, hipótese em que se pode 
empregar a nomenclatura própria da área sobre 
a qual se está referindo;
b) usar frases curtas e concisas;
c) construir as orações na ordem direta;
d) evitar preciosismo, neologismo e adjetivação; 
e
e) buscar a uniformidade do tempo verbal no 
texto da norma legal e usar, preferencialmente, o 
presente ou o futuro simples do presente do 
modo indicativo;

II - para obtenção da precisão:

a) articular a linguagem, comum ou técnica, mais 
adequada à compreensão do objetivo, do conteúdo e 
do alcance da proposta;
b) expressar a ideia, quando repetida ao longo do texto, por 
meio das mesmas palavras, e evitar o emprego de sinônimos;

c) evitar o emprego de expressão ou palavra que 
con�ra duplo sentido ao texto;
d) escolher termos que tenham o mesmo signi�cado 
na maior parte do território nacional, de modo a 
evitar o uso de expressões locais ou regionais;
e) escrever por extenso as referências a números 
e percentuais, exceto data, número de decreto 
e nos casos em que houver prejuízo para a 
compreensão do texto;
f ) expressar valores monetários em algarismos 
arábicos, seguidos de sua indicação por extenso 
entre parênteses - Ex.: R$10,00 (dez reais).
g) escrever as datas da seguinte forma: 20 de 
maio de 2021.

III - para a obtenção da ordem lógica:

a) reunir sob as categorias de agregação - livro, 
título, capítulo, seção e subseção - apenas as 
disposições relacionadas com a matéria nelas 
especi�cada;
b) restringir o conteúdo de cada artigo 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 esse estabelecida; e
d) promover as discriminações e as enumerações 
por meio dos incisos, das alíneas e dos itens.

12. Quanto ao uso de siglas:
não utilizar para designar órgãos da administração 
pública direta; para entidades da administração 
pública indireta, utilizar apenas se previsto em 
lei; não utilizar para designar Decreto; usar 
apenas se consagrado pelo uso geral e não 
apenas no âmbito de setor da administração 
pública ou de grupo social especí�co; e na 
primeira menção, utilizar acompanhado da 
explicitação de seu signi�cado.

13. Remissões devem ser escritas da seguinte forma:
Quando �zer remissão a artigo do mesmo ato 
normativo ou de ato normativo distinto utilizar a 
expressão "art.", seguida do número do  artigo. 

Ex.:
Parágrafo único. A emenda à Lei Orgânica será 
iniciada na forma de proposta, e as demais leis 
de que trata o art. 4º desta Lei Complementar 
serão iniciadas na forma de projeto.
Quando �zer remissão à Lei, Decreto ou Portaria, 
utilizar as seguintes regras:
na ementa, no preâmbulo e na primeira remissão 
no corpo da norma utilizar o nome do ato 
normativo, o número e a data da sua promulgação. 

Ex.: Decreto nº 39.611, de 1º de janeiro de 2019.

Nos demais casos utilizar apenas o nome do ato 
normativo, o número e o ano da promulgação. 
Ex.: Decreto nº 37.611, de 2019.

14. Na formatação do texto não deve ser  utilizado 
itálico, sublinhado, tachado ou qualquer forma 
de caracteres ou símbolos não imprimíveis. 
Deste modo, as palavras e as expressões em 
latim ou em língua estrangeira devem ser escritas
em negrito.

MODELO DE NOTA TÉCNICA QUE PROPÕE MINUTA DE PORTARIA

Assunto: Proposição de Portaria 

Trata-se de nota técnica que propõe minuta de Portaria relativa ao tema [INDICAR O OBJETO 
DA PORTARIA QUE ESTÁ SENDO PROPOSTO], nos termos do Decreto n. 39.680/2019, 
apresentado pela [INSERIR NOME DA ÁREA TÉCNICA AUTORA DA PROPOSIÇÃO], 
gerando o documento [INSERIR O NÚMERO DO DOCUMENTO SEI].
 
1. JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTO CLARO E OBJETIVO DA PROPOSIÇÃO
[INDICAR OS MOTIVOS DE FORMA FUNDAMENTADA QUE ENSEJARAM A PROPOSIÇÃO 
DA PORTARIA, BEM COMO APONTAR OS PROPÓSITOS/OBJETIVOS QUE SE 
PRETENDE ATINGIR, E OS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS QUE FUN-
DAMENTAM A VALIDADE DA PROPOSIÇÃO].

2. SÍNTESE DO PROBLEMA CUJA PROPOSIÇÃO VISA SOLUCIONAR
[DESCREVER DE MANEIRA DETALHADA QUAL O PROBLEMA A SER SANADO PELA 
PROPOSIÇÃO, INCLUSIVE JUSTIFICANDO AS ESCOLHAS TÉCNICAS DOS PRINCIPAIS 
ARTIGOS DA PROPOSIÇÃO].

3. ANÁLISE DO IMPACTO DA MEDIDA SOBRE OUTRAS POLÍTICAS PÚBLICAS
[RELACIONAR A PROPOSIÇÃO COM OUTRAS POLÍTICAS PÚBLICAS DESENVOLVIDAS 
PELA SECEC E/OU GDF. VERIFICAR COMPATIBILIDADE COM A LOC, DECRETO DE 
FOMENTO E OUTRAS LEIS, DECRETOS, E PORTARIAS QUE POSSUEM RELAÇÃO 
COM O TEMA. NÃO SE TRATANDO DE PROPOSIÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA, INFORMAR 
A DESNECESSIDADE DE ANALISAR O IMPACTO DA MEDIDA]

4. APRESENTAÇÃO DE ALTERNATIVAS POSSÍVEIS À EDIÇÃO DO ATO NORMATIVO
[INFORMAR SE HÁ OUTRA ALTERNATIVA DIFERENTE DA PROPOSIÇÃO DE PORTA-
RIA PARA SOLUÇÃO DO PROBLEMA]
 
5. METAS E INDICADORES PARA ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DOS 
RESULTADOS ALCANÇADOS
[TRATANDO-SE DE IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA, INFORMAR QUAIS 
SÃO AS METAS A SEREM ALCANÇADAS, BEM COMO A FORMA DE ACOMPANHA-
MENTO E AVALIAÇÃO DESTAS METAS.NÃO SE TRATANDO DE PROPOSIÇÃO DE 
POLÍTICA PÚBLICA, INFORMAR A DESNECESSIDADE DE SE ESTABELECER 
METAS E INDICADORES]

6.  PRAZO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA PROPOSTA
[TRATANDO-SE DE IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA, INFORMAR QUAL O 
PRAZO ESTIMADO PARA IMPLEMENTAÇÃO. NÃO SE TRATANDO DE PROPOSIÇÃO 
DE POLÍTICA PÚBLICA, INFORMAR A DESNECESSIDADE DE SE ESTABELECER 
PRAZO PARA IMPLEMENTAÇÃO]

7. IDENTIFICAÇÃO DAS NORMAS AFETADAS PELA PROPOSIÇÃO DA PORTA-
RIA
[LISTAR POSSÍVEIS PORTARIAS QUE SERÃO AFETADAS PELA PROPOSIÇÃO, 
INCLUSIVE INDICANDO ATOS NORMATIVOS QUE SE PRETENDE REVOGAR].

8. IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO
[DEMONSTRAR QUE A MEDIDA PROPOSTA NÃO GERA IMPACTO ORÇAMENTÁ-
RIO-FINANCEIRO OU INDICAR O VALOR ESPERADO DO IMPACTO ORÇAMENTÁ-
RIO-FINANCEIRO NO ANO DA ENTRADA EM VIGOR E NOS PRÓXIMOS DOIS ANOS 
POSTERIORES DA PORTARIA QUE ESTÁ SENDO PROPOSTA].
 

À SUAG para manifestação referente ao impacto orçamentário-financeiro.

[APENAS SE HOUVER PREVISÃO DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO].

Após, à AJL para análise jurídica pertinente.

Elaborado por:
Servidor da área finalística

Aprovado por:
Subsecretário(a) da área finalística

ANEXOS DA NOTA TÉCNICA
[TODOS OS DOCUMENTOS, MANIFESTAÇÕES E PARECERES AOS QUAIS O INTE-
RESSADO FIZER REFERÊNCIA EM SUA FUNDAMENTAÇÃO DEVEM SER ACOSTA-
DOS AOS AUTOS].
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CAPÍTULO II
 
NORMAS DE ELABORAÇÃO NORMATIVA

A elaboração, a redação e a alteração normativa 
também possuem requisitos que devem ser obe-
decidos e podem ser encontrados nos arts. 2º ao 
8º, do Decreto nº 39.680/2019, bem como na Lei 
Complementar nº13/1996.

Tais requisitos têm como objetivo padronizar os 
atos normativos emanados no âmbito da admi-
nistração direta e indireta do Distrito Federal, 
razão pela qual foi editado o Decreto nº 
39.680/2019. 

Nesse sentido, endossa-se as principais regras 
para elaboração de Decreto, de Projeto de Lei e 
de Portaria, vejamos: 

1. O artigo é indicado pela abreviatura “Art.”, 
seguida de numeração ordinal (ou seja, 1º, 2º e 
assim por diante) até o nono e cardinal, acompa-
nhada de ponto, a partir do artigo dez (ou seja, 
10, 11 e assim por diante). Além disso, a numera-
ção é separada do texto por dois espaços em 
branco, sem traços ou outros sinais, e o texto se 
inicia com letra maiúscula. Ex.:
 
Art. 1º  A Portaria nº 70, de 26 de março de 2020, 
passa a vigorar com as seguintes alterações:
Art. 10.  Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação.

2. Os parágrafos são indicados pelo símbolo “§”, 
seguido de numeração ordinal até o nono e 
cardinal, acompanhada de ponto, a partir do 
décimo seguido de dois pontos e separado do 
texto por dois espaços em branco. Ou indicado 
pela expressão “Parágrafo único” seguido de 
ponto e separado do texto por dois espaços em 
branco. Ex.: 

“Parágrafo único.  A Secretaria de Estado de 
Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal 
não poderá ser solidariamente responsabilizada 
em decorrência das contratações realizadas pelo 
agente cultural na execução do projeto incentivado.” 

“§3º  O agente cultural deve adotar uma única 
tabela para justi�car, se não de forma integral, a 
maior parte dos itens indicados na planilha orça-
mentária.”

3. O texto do inciso se inicia com letra minúscula, 
exceto quando se tratar de nome próprio, e 
termina com ponto-e-vírgula, dois pontos 
quando se desdobrar em alíneas, ou ponto, caso 
seja o último. Ex.:

“VI - patrimônio imaterial: bens culturais de natu-
reza imaterial, devidamente registrados nos 
termos da Lei nº 3.977 de 29 de março de 2007, 
tais como: 

a) os saberes, sendo conhecimentos e modos de 
fazer enraizados no cotidiano das comunida-
des;”.

4. O texto da alínea também se inicia com letra 
minúscula, exceto quando se tratar de nome 
próprio, e termina com ponto-e-vírgula; dois 
pontos, quando se desdobrar em itens; ou 
ponto, caso seja a última e anteceda artigo ou 
parágrafo. Ex.: 

“o) projetos que contenham, no mínimo, 3 medi-
das que promovam a fruição de bens, produtos e 
atividades culturais por/para idosos ou pessoas 
com de�ciência, para além das obrigatórias pela 
legislação distrital e federal, tais como:

1. ajuda técnica: interpretação em libras para 
pessoas surdas, não usuárias da língua portuguesa, 
libras tátil para surdos cegos, oralização e leitura 
labial para surdos oralizados, guias intérpretes 
para surdos cegos, guias de cego, braile, acessibilidade 
estrutural por meio de banheiros especiais, 
reserva de espaços para pessoas com de�ciência 
e mobilidade reduzida, rampas, corrimões, pisos 
táteis, sinalização em braile e libras; 

5 - Os parágrafos podem se desdobrar em 
incisos. Ex.:

“§ 2º A proposta de decreto não conterá matéria:
I - estranha ao objeto ao qual visa disciplinar; e”

6 - Os incisos podem se desdobrar em alíneas, 
indicadas com letra minúscula na sequência do 
alfabeto e acompanhada de parêntese, separado 
do texto por um espaço em branco. . Ex.: 

“I - de 5% pelo cumprimento de cada um dos 
seguintes requisitos:
a) projetos com entrada gratuita ou com eventuais 
produtos derivados;”

7 - As alíneas podem se desdobrar em itens, os 
quais serão indicados por algarismos arábicos e 
seguidos de ponto e separados do texto por um 
espaço em branco.. Ex.: 

“e) quanto ao uso de sigla ou acrônimo: 
1. não utilizar para designar órgãos da administração 
pública direta;”

8 - A epígrafe, formada pelo título designativo da 
espécie normativa (Ex.: PORTARIA, DECRETO, 
PROJETO DE LEI) e pela data de promulgação, 
será grafada em letras maiúsculas, sem negrito, 
de forma centralizada. 

9 - A ementa explicitará de modo conciso o 
objeto da proposição e deve ser alinhada à direita 
da página, com nove centímetros de largura. 

10 - Se necessário, os artigos podem ser agrupados 
em capítulos, os quais serão indicados por algarismo 
romanos, grafadas em letras maiúsculas e em 
negrito. Além disso, os capítulos podem se 
desdobrar em seções e estas em subseções, 
ambas serão grafadas em letras minúsculas e 
em negrito.

11 - Alguns regras devem ser observadas na 
redação para maior obtenção de clareza, precisão 
e ordem lógica, conforme explicações abaixo:

I - para obtenção da clareza:

a) usar as palavras e as expressões em seu senti-
do comum, exceto quando a norma versar sobre 
assunto técnico, hipótese em que se pode 
empregar a nomenclatura própria da área sobre 
a qual se está referindo;
b) usar frases curtas e concisas;
c) construir as orações na ordem direta;
d) evitar preciosismo, neologismo e adjetivação; 
e
e) buscar a uniformidade do tempo verbal no 
texto da norma legal e usar, preferencialmente, o 
presente ou o futuro simples do presente do 
modo indicativo;

II - para obtenção da precisão:

a) articular a linguagem, comum ou técnica, mais 
adequada à compreensão do objetivo, do conteúdo e 
do alcance da proposta;
b) expressar a ideia, quando repetida ao longo do texto, por 
meio das mesmas palavras, e evitar o emprego de sinônimos;

c) evitar o emprego de expressão ou palavra que 
con�ra duplo sentido ao texto;
d) escolher termos que tenham o mesmo signi�cado 
na maior parte do território nacional, de modo a 
evitar o uso de expressões locais ou regionais;
e) escrever por extenso as referências a números 
e percentuais, exceto data, número de decreto 
e nos casos em que houver prejuízo para a 
compreensão do texto;
f ) expressar valores monetários em algarismos 
arábicos, seguidos de sua indicação por extenso 
entre parênteses - Ex.: R$10,00 (dez reais).
g) escrever as datas da seguinte forma: 20 de 
maio de 2021.

III - para a obtenção da ordem lógica:

a) reunir sob as categorias de agregação - livro, 
título, capítulo, seção e subseção - apenas as 
disposições relacionadas com a matéria nelas 
especi�cada;
b) restringir o conteúdo de cada artigo 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 esse estabelecida; e
d) promover as discriminações e as enumerações 
por meio dos incisos, das alíneas e dos itens.

12. Quanto ao uso de siglas:
não utilizar para designar órgãos da administração 
pública direta; para entidades da administração 
pública indireta, utilizar apenas se previsto em 
lei; não utilizar para designar Decreto; usar 
apenas se consagrado pelo uso geral e não 
apenas no âmbito de setor da administração 
pública ou de grupo social especí�co; e na 
primeira menção, utilizar acompanhado da 
explicitação de seu signi�cado.

13. Remissões devem ser escritas da seguinte forma:
Quando �zer remissão a artigo do mesmo ato 
normativo ou de ato normativo distinto utilizar a 
expressão "art.", seguida do número do  artigo. 

Ex.:
Parágrafo único. A emenda à Lei Orgânica será 
iniciada na forma de proposta, e as demais leis 
de que trata o art. 4º desta Lei Complementar 
serão iniciadas na forma de projeto.
Quando �zer remissão à Lei, Decreto ou Portaria, 
utilizar as seguintes regras:
na ementa, no preâmbulo e na primeira remissão 
no corpo da norma utilizar o nome do ato 
normativo, o número e a data da sua promulgação. 

Ex.: Decreto nº 39.611, de 1º de janeiro de 2019.

Nos demais casos utilizar apenas o nome do ato 
normativo, o número e o ano da promulgação. 
Ex.: Decreto nº 37.611, de 2019.

14. Na formatação do texto não deve ser  utilizado 
itálico, sublinhado, tachado ou qualquer forma 
de caracteres ou símbolos não imprimíveis. 
Deste modo, as palavras e as expressões em 
latim ou em língua estrangeira devem ser escritas
em negrito.

MODELO DE NOTA TÉCNICA QUE PROPÕE MINUTA DE PORTARIA

Assunto: Proposição de Portaria 

Trata-se de nota técnica que propõe minuta de Portaria relativa ao tema [INDICAR O OBJETO 
DA PORTARIA QUE ESTÁ SENDO PROPOSTO], nos termos do Decreto n. 39.680/2019, 
apresentado pela [INSERIR NOME DA ÁREA TÉCNICA AUTORA DA PROPOSIÇÃO], 
gerando o documento [INSERIR O NÚMERO DO DOCUMENTO SEI].
 
1. JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTO CLARO E OBJETIVO DA PROPOSIÇÃO
[INDICAR OS MOTIVOS DE FORMA FUNDAMENTADA QUE ENSEJARAM A PROPOSIÇÃO 
DA PORTARIA, BEM COMO APONTAR OS PROPÓSITOS/OBJETIVOS QUE SE 
PRETENDE ATINGIR, E OS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS QUE FUN-
DAMENTAM A VALIDADE DA PROPOSIÇÃO].

2. SÍNTESE DO PROBLEMA CUJA PROPOSIÇÃO VISA SOLUCIONAR
[DESCREVER DE MANEIRA DETALHADA QUAL O PROBLEMA A SER SANADO PELA 
PROPOSIÇÃO, INCLUSIVE JUSTIFICANDO AS ESCOLHAS TÉCNICAS DOS PRINCIPAIS 
ARTIGOS DA PROPOSIÇÃO].

3. ANÁLISE DO IMPACTO DA MEDIDA SOBRE OUTRAS POLÍTICAS PÚBLICAS
[RELACIONAR A PROPOSIÇÃO COM OUTRAS POLÍTICAS PÚBLICAS DESENVOLVIDAS 
PELA SECEC E/OU GDF. VERIFICAR COMPATIBILIDADE COM A LOC, DECRETO DE 
FOMENTO E OUTRAS LEIS, DECRETOS, E PORTARIAS QUE POSSUEM RELAÇÃO 
COM O TEMA. NÃO SE TRATANDO DE PROPOSIÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA, INFORMAR 
A DESNECESSIDADE DE ANALISAR O IMPACTO DA MEDIDA]

4. APRESENTAÇÃO DE ALTERNATIVAS POSSÍVEIS À EDIÇÃO DO ATO NORMATIVO
[INFORMAR SE HÁ OUTRA ALTERNATIVA DIFERENTE DA PROPOSIÇÃO DE PORTA-
RIA PARA SOLUÇÃO DO PROBLEMA]
 
5. METAS E INDICADORES PARA ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DOS 
RESULTADOS ALCANÇADOS
[TRATANDO-SE DE IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA, INFORMAR QUAIS 
SÃO AS METAS A SEREM ALCANÇADAS, BEM COMO A FORMA DE ACOMPANHA-
MENTO E AVALIAÇÃO DESTAS METAS.NÃO SE TRATANDO DE PROPOSIÇÃO DE 
POLÍTICA PÚBLICA, INFORMAR A DESNECESSIDADE DE SE ESTABELECER 
METAS E INDICADORES]

6.  PRAZO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA PROPOSTA
[TRATANDO-SE DE IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA, INFORMAR QUAL O 
PRAZO ESTIMADO PARA IMPLEMENTAÇÃO. NÃO SE TRATANDO DE PROPOSIÇÃO 
DE POLÍTICA PÚBLICA, INFORMAR A DESNECESSIDADE DE SE ESTABELECER 
PRAZO PARA IMPLEMENTAÇÃO]

7. IDENTIFICAÇÃO DAS NORMAS AFETADAS PELA PROPOSIÇÃO DA PORTA-
RIA
[LISTAR POSSÍVEIS PORTARIAS QUE SERÃO AFETADAS PELA PROPOSIÇÃO, 
INCLUSIVE INDICANDO ATOS NORMATIVOS QUE SE PRETENDE REVOGAR].

8. IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO
[DEMONSTRAR QUE A MEDIDA PROPOSTA NÃO GERA IMPACTO ORÇAMENTÁ-
RIO-FINANCEIRO OU INDICAR O VALOR ESPERADO DO IMPACTO ORÇAMENTÁ-
RIO-FINANCEIRO NO ANO DA ENTRADA EM VIGOR E NOS PRÓXIMOS DOIS ANOS 
POSTERIORES DA PORTARIA QUE ESTÁ SENDO PROPOSTA].
 

À SUAG para manifestação referente ao impacto orçamentário-financeiro.

[APENAS SE HOUVER PREVISÃO DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO].

Após, à AJL para análise jurídica pertinente.

Elaborado por:
Servidor da área finalística

Aprovado por:
Subsecretário(a) da área finalística

ANEXOS DA NOTA TÉCNICA
[TODOS OS DOCUMENTOS, MANIFESTAÇÕES E PARECERES AOS QUAIS O INTE-
RESSADO FIZER REFERÊNCIA EM SUA FUNDAMENTAÇÃO DEVEM SER ACOSTA-
DOS AOS AUTOS].
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MODELO III

CAPÍTULO II
 
NORMAS DE ELABORAÇÃO NORMATIVA

A elaboração, a redação e a alteração normativa 
também possuem requisitos que devem ser obe-
decidos e podem ser encontrados nos arts. 2º ao 
8º, do Decreto nº 39.680/2019, bem como na Lei 
Complementar nº13/1996.

Tais requisitos têm como objetivo padronizar os 
atos normativos emanados no âmbito da admi-
nistração direta e indireta do Distrito Federal, 
razão pela qual foi editado o Decreto nº 
39.680/2019. 

Nesse sentido, endossa-se as principais regras 
para elaboração de Decreto, de Projeto de Lei e 
de Portaria, vejamos: 

1. O artigo é indicado pela abreviatura “Art.”, 
seguida de numeração ordinal (ou seja, 1º, 2º e 
assim por diante) até o nono e cardinal, acompa-
nhada de ponto, a partir do artigo dez (ou seja, 
10, 11 e assim por diante). Além disso, a numera-
ção é separada do texto por dois espaços em 
branco, sem traços ou outros sinais, e o texto se 
inicia com letra maiúscula. Ex.:
 
Art. 1º  A Portaria nº 70, de 26 de março de 2020, 
passa a vigorar com as seguintes alterações:
Art. 10.  Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação.

2. Os parágrafos são indicados pelo símbolo “§”, 
seguido de numeração ordinal até o nono e 
cardinal, acompanhada de ponto, a partir do 
décimo seguido de dois pontos e separado do 
texto por dois espaços em branco. Ou indicado 
pela expressão “Parágrafo único” seguido de 
ponto e separado do texto por dois espaços em 
branco. Ex.: 

“Parágrafo único.  A Secretaria de Estado de 
Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal 
não poderá ser solidariamente responsabilizada 
em decorrência das contratações realizadas pelo 
agente cultural na execução do projeto incentivado.” 

“§3º  O agente cultural deve adotar uma única 
tabela para justi�car, se não de forma integral, a 
maior parte dos itens indicados na planilha orça-
mentária.”

3. O texto do inciso se inicia com letra minúscula, 
exceto quando se tratar de nome próprio, e 
termina com ponto-e-vírgula, dois pontos 
quando se desdobrar em alíneas, ou ponto, caso 
seja o último. Ex.:

“VI - patrimônio imaterial: bens culturais de natu-
reza imaterial, devidamente registrados nos 
termos da Lei nº 3.977 de 29 de março de 2007, 
tais como: 

a) os saberes, sendo conhecimentos e modos de 
fazer enraizados no cotidiano das comunida-
des;”.

4. O texto da alínea também se inicia com letra 
minúscula, exceto quando se tratar de nome 
próprio, e termina com ponto-e-vírgula; dois 
pontos, quando se desdobrar em itens; ou 
ponto, caso seja a última e anteceda artigo ou 
parágrafo. Ex.: 

“o) projetos que contenham, no mínimo, 3 medi-
das que promovam a fruição de bens, produtos e 
atividades culturais por/para idosos ou pessoas 
com de�ciência, para além das obrigatórias pela 
legislação distrital e federal, tais como:

1. ajuda técnica: interpretação em libras para 
pessoas surdas, não usuárias da língua portuguesa, 
libras tátil para surdos cegos, oralização e leitura 
labial para surdos oralizados, guias intérpretes 
para surdos cegos, guias de cego, braile, acessibilidade 
estrutural por meio de banheiros especiais, 
reserva de espaços para pessoas com de�ciência 
e mobilidade reduzida, rampas, corrimões, pisos 
táteis, sinalização em braile e libras; 

5 - Os parágrafos podem se desdobrar em 
incisos. Ex.:

“§ 2º A proposta de decreto não conterá matéria:
I - estranha ao objeto ao qual visa disciplinar; e”

6 - Os incisos podem se desdobrar em alíneas, 
indicadas com letra minúscula na sequência do 
alfabeto e acompanhada de parêntese, separado 
do texto por um espaço em branco. . Ex.: 

“I - de 5% pelo cumprimento de cada um dos 
seguintes requisitos:
a) projetos com entrada gratuita ou com eventuais 
produtos derivados;”

7 - As alíneas podem se desdobrar em itens, os 
quais serão indicados por algarismos arábicos e 
seguidos de ponto e separados do texto por um 
espaço em branco.. Ex.: 

“e) quanto ao uso de sigla ou acrônimo: 
1. não utilizar para designar órgãos da administração 
pública direta;”

8 - A epígrafe, formada pelo título designativo da 
espécie normativa (Ex.: PORTARIA, DECRETO, 
PROJETO DE LEI) e pela data de promulgação, 
será grafada em letras maiúsculas, sem negrito, 
de forma centralizada. 

9 - A ementa explicitará de modo conciso o 
objeto da proposição e deve ser alinhada à direita 
da página, com nove centímetros de largura. 

10 - Se necessário, os artigos podem ser agrupados 
em capítulos, os quais serão indicados por algarismo 
romanos, grafadas em letras maiúsculas e em 
negrito. Além disso, os capítulos podem se 
desdobrar em seções e estas em subseções, 
ambas serão grafadas em letras minúsculas e 
em negrito.

11 - Alguns regras devem ser observadas na 
redação para maior obtenção de clareza, precisão 
e ordem lógica, conforme explicações abaixo:

I - para obtenção da clareza:

a) usar as palavras e as expressões em seu senti-
do comum, exceto quando a norma versar sobre 
assunto técnico, hipótese em que se pode 
empregar a nomenclatura própria da área sobre 
a qual se está referindo;
b) usar frases curtas e concisas;
c) construir as orações na ordem direta;
d) evitar preciosismo, neologismo e adjetivação; 
e
e) buscar a uniformidade do tempo verbal no 
texto da norma legal e usar, preferencialmente, o 
presente ou o futuro simples do presente do 
modo indicativo;

II - para obtenção da precisão:

a) articular a linguagem, comum ou técnica, mais 
adequada à compreensão do objetivo, do conteúdo e 
do alcance da proposta;
b) expressar a ideia, quando repetida ao longo do texto, por 
meio das mesmas palavras, e evitar o emprego de sinônimos;

c) evitar o emprego de expressão ou palavra que 
con�ra duplo sentido ao texto;
d) escolher termos que tenham o mesmo signi�cado 
na maior parte do território nacional, de modo a 
evitar o uso de expressões locais ou regionais;
e) escrever por extenso as referências a números 
e percentuais, exceto data, número de decreto 
e nos casos em que houver prejuízo para a 
compreensão do texto;
f ) expressar valores monetários em algarismos 
arábicos, seguidos de sua indicação por extenso 
entre parênteses - Ex.: R$10,00 (dez reais).
g) escrever as datas da seguinte forma: 20 de 
maio de 2021.

III - para a obtenção da ordem lógica:

a) reunir sob as categorias de agregação - livro, 
título, capítulo, seção e subseção - apenas as 
disposições relacionadas com a matéria nelas 
especi�cada;
b) restringir o conteúdo de cada artigo 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 esse estabelecida; e
d) promover as discriminações e as enumerações 
por meio dos incisos, das alíneas e dos itens.

12. Quanto ao uso de siglas:
não utilizar para designar órgãos da administração 
pública direta; para entidades da administração 
pública indireta, utilizar apenas se previsto em 
lei; não utilizar para designar Decreto; usar 
apenas se consagrado pelo uso geral e não 
apenas no âmbito de setor da administração 
pública ou de grupo social especí�co; e na 
primeira menção, utilizar acompanhado da 
explicitação de seu signi�cado.

13. Remissões devem ser escritas da seguinte forma:
Quando �zer remissão a artigo do mesmo ato 
normativo ou de ato normativo distinto utilizar a 
expressão "art.", seguida do número do  artigo. 

Ex.:
Parágrafo único. A emenda à Lei Orgânica será 
iniciada na forma de proposta, e as demais leis 
de que trata o art. 4º desta Lei Complementar 
serão iniciadas na forma de projeto.
Quando �zer remissão à Lei, Decreto ou Portaria, 
utilizar as seguintes regras:
na ementa, no preâmbulo e na primeira remissão 
no corpo da norma utilizar o nome do ato 
normativo, o número e a data da sua promulgação. 

Ex.: Decreto nº 39.611, de 1º de janeiro de 2019.

Nos demais casos utilizar apenas o nome do ato 
normativo, o número e o ano da promulgação. 
Ex.: Decreto nº 37.611, de 2019.

14. Na formatação do texto não deve ser  utilizado 
itálico, sublinhado, tachado ou qualquer forma 
de caracteres ou símbolos não imprimíveis. 
Deste modo, as palavras e as expressões em 
latim ou em língua estrangeira devem ser escritas
em negrito.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS



CAPÍTULO II
 
NORMAS DE ELABORAÇÃO NORMATIVA

A elaboração, a redação e a alteração normativa 
também possuem requisitos que devem ser obe-
decidos e podem ser encontrados nos arts. 2º ao 
8º, do Decreto nº 39.680/2019, bem como na Lei 
Complementar nº13/1996.

Tais requisitos têm como objetivo padronizar os 
atos normativos emanados no âmbito da admi-
nistração direta e indireta do Distrito Federal, 
razão pela qual foi editado o Decreto nº 
39.680/2019. 

Nesse sentido, endossa-se as principais regras 
para elaboração de Decreto, de Projeto de Lei e 
de Portaria, vejamos: 

1. O artigo é indicado pela abreviatura “Art.”, 
seguida de numeração ordinal (ou seja, 1º, 2º e 
assim por diante) até o nono e cardinal, acompa-
nhada de ponto, a partir do artigo dez (ou seja, 
10, 11 e assim por diante). Além disso, a numera-
ção é separada do texto por dois espaços em 
branco, sem traços ou outros sinais, e o texto se 
inicia com letra maiúscula. Ex.:
 
Art. 1º  A Portaria nº 70, de 26 de março de 2020, 
passa a vigorar com as seguintes alterações:
Art. 10.  Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação.

2. Os parágrafos são indicados pelo símbolo “§”, 
seguido de numeração ordinal até o nono e 
cardinal, acompanhada de ponto, a partir do 
décimo seguido de dois pontos e separado do 
texto por dois espaços em branco. Ou indicado 
pela expressão “Parágrafo único” seguido de 
ponto e separado do texto por dois espaços em 
branco. Ex.: 

“Parágrafo único.  A Secretaria de Estado de 
Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal 
não poderá ser solidariamente responsabilizada 
em decorrência das contratações realizadas pelo 
agente cultural na execução do projeto incentivado.” 

“§3º  O agente cultural deve adotar uma única 
tabela para justi�car, se não de forma integral, a 
maior parte dos itens indicados na planilha orça-
mentária.”

3. O texto do inciso se inicia com letra minúscula, 
exceto quando se tratar de nome próprio, e 
termina com ponto-e-vírgula, dois pontos 
quando se desdobrar em alíneas, ou ponto, caso 
seja o último. Ex.:

“VI - patrimônio imaterial: bens culturais de natu-
reza imaterial, devidamente registrados nos 
termos da Lei nº 3.977 de 29 de março de 2007, 
tais como: 

a) os saberes, sendo conhecimentos e modos de 
fazer enraizados no cotidiano das comunida-
des;”.

4. O texto da alínea também se inicia com letra 
minúscula, exceto quando se tratar de nome 
próprio, e termina com ponto-e-vírgula; dois 
pontos, quando se desdobrar em itens; ou 
ponto, caso seja a última e anteceda artigo ou 
parágrafo. Ex.: 

“o) projetos que contenham, no mínimo, 3 medi-
das que promovam a fruição de bens, produtos e 
atividades culturais por/para idosos ou pessoas 
com de�ciência, para além das obrigatórias pela 
legislação distrital e federal, tais como:

1. ajuda técnica: interpretação em libras para 
pessoas surdas, não usuárias da língua portuguesa, 
libras tátil para surdos cegos, oralização e leitura 
labial para surdos oralizados, guias intérpretes 
para surdos cegos, guias de cego, braile, acessibilidade 
estrutural por meio de banheiros especiais, 
reserva de espaços para pessoas com de�ciência 
e mobilidade reduzida, rampas, corrimões, pisos 
táteis, sinalização em braile e libras; 

5 - Os parágrafos podem se desdobrar em 
incisos. Ex.:

“§ 2º A proposta de decreto não conterá matéria:
I - estranha ao objeto ao qual visa disciplinar; e”

6 - Os incisos podem se desdobrar em alíneas, 
indicadas com letra minúscula na sequência do 
alfabeto e acompanhada de parêntese, separado 
do texto por um espaço em branco. . Ex.: 

“I - de 5% pelo cumprimento de cada um dos 
seguintes requisitos:
a) projetos com entrada gratuita ou com eventuais 
produtos derivados;”

7 - As alíneas podem se desdobrar em itens, os 
quais serão indicados por algarismos arábicos e 
seguidos de ponto e separados do texto por um 
espaço em branco.. Ex.: 

“e) quanto ao uso de sigla ou acrônimo: 
1. não utilizar para designar órgãos da administração 
pública direta;”

8 - A epígrafe, formada pelo título designativo da 
espécie normativa (Ex.: PORTARIA, DECRETO, 
PROJETO DE LEI) e pela data de promulgação, 
será grafada em letras maiúsculas, sem negrito, 
de forma centralizada. 

9 - A ementa explicitará de modo conciso o 
objeto da proposição e deve ser alinhada à direita 
da página, com nove centímetros de largura. 

10 - Se necessário, os artigos podem ser agrupados 
em capítulos, os quais serão indicados por algarismo 
romanos, grafadas em letras maiúsculas e em 
negrito. Além disso, os capítulos podem se 
desdobrar em seções e estas em subseções, 
ambas serão grafadas em letras minúsculas e 
em negrito.

11 - Alguns regras devem ser observadas na 
redação para maior obtenção de clareza, precisão 
e ordem lógica, conforme explicações abaixo:

I - para obtenção da clareza:

a) usar as palavras e as expressões em seu senti-
do comum, exceto quando a norma versar sobre 
assunto técnico, hipótese em que se pode 
empregar a nomenclatura própria da área sobre 
a qual se está referindo;
b) usar frases curtas e concisas;
c) construir as orações na ordem direta;
d) evitar preciosismo, neologismo e adjetivação; 
e
e) buscar a uniformidade do tempo verbal no 
texto da norma legal e usar, preferencialmente, o 
presente ou o futuro simples do presente do 
modo indicativo;

II - para obtenção da precisão:

a) articular a linguagem, comum ou técnica, mais 
adequada à compreensão do objetivo, do conteúdo e 
do alcance da proposta;
b) expressar a ideia, quando repetida ao longo do texto, por 
meio das mesmas palavras, e evitar o emprego de sinônimos;

c) evitar o emprego de expressão ou palavra que 
con�ra duplo sentido ao texto;
d) escolher termos que tenham o mesmo signi�cado 
na maior parte do território nacional, de modo a 
evitar o uso de expressões locais ou regionais;
e) escrever por extenso as referências a números 
e percentuais, exceto data, número de decreto 
e nos casos em que houver prejuízo para a 
compreensão do texto;
f ) expressar valores monetários em algarismos 
arábicos, seguidos de sua indicação por extenso 
entre parênteses - Ex.: R$10,00 (dez reais).
g) escrever as datas da seguinte forma: 20 de 
maio de 2021.

III - para a obtenção da ordem lógica:

a) reunir sob as categorias de agregação - livro, 
título, capítulo, seção e subseção - apenas as 
disposições relacionadas com a matéria nelas 
especi�cada;
b) restringir o conteúdo de cada artigo 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 esse estabelecida; e
d) promover as discriminações e as enumerações 
por meio dos incisos, das alíneas e dos itens.

12. Quanto ao uso de siglas:
não utilizar para designar órgãos da administração 
pública direta; para entidades da administração 
pública indireta, utilizar apenas se previsto em 
lei; não utilizar para designar Decreto; usar 
apenas se consagrado pelo uso geral e não 
apenas no âmbito de setor da administração 
pública ou de grupo social especí�co; e na 
primeira menção, utilizar acompanhado da 
explicitação de seu signi�cado.

13. Remissões devem ser escritas da seguinte forma:
Quando �zer remissão a artigo do mesmo ato 
normativo ou de ato normativo distinto utilizar a 
expressão "art.", seguida do número do  artigo. 

Ex.:
Parágrafo único. A emenda à Lei Orgânica será 
iniciada na forma de proposta, e as demais leis 
de que trata o art. 4º desta Lei Complementar 
serão iniciadas na forma de projeto.
Quando �zer remissão à Lei, Decreto ou Portaria, 
utilizar as seguintes regras:
na ementa, no preâmbulo e na primeira remissão 
no corpo da norma utilizar o nome do ato 
normativo, o número e a data da sua promulgação. 

Ex.: Decreto nº 39.611, de 1º de janeiro de 2019.

Nos demais casos utilizar apenas o nome do ato 
normativo, o número e o ano da promulgação. 
Ex.: Decreto nº 37.611, de 2019.

14. Na formatação do texto não deve ser  utilizado 
itálico, sublinhado, tachado ou qualquer forma 
de caracteres ou símbolos não imprimíveis. 
Deste modo, as palavras e as expressões em 
latim ou em língua estrangeira devem ser escritas
em negrito.

MODELO DE EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Excelentíssimo Senhor Governador do Distrito Federal, 

A par de cumprimentá-lo formalmente, elevo à consideração de Vossa Excelência proposta de 
Decreto/Projeto de Lei que visa [EXPLICAR O OBJETO DA PROPOSIÇÃO DE MODO CONCISO]. 

Isso porque, [INDICAR OS MOTIVOS DE FORMA FUNDAMENTADA QUE ENSEJARAM 
A PROPOSIÇÃO DE DECRETO/PROJETO DE LEI, BEM COMO APONTAR OS PROPÓSI-
TOS/OBJETIVOS QUE SE PRETENDE ATINGIR, E OS DISPOSITIVOS CONSTITUCIO-
NAIS OU LEGAIS QUE FUNDAMENTAM A VALIDADE DA PROPOSIÇÃO].

Nesse sentido, a proposta tem como escopo [DESCREVER DE MANEIRA DETALHADA 
QUAL O PROBLEMA A SER SANADO PELA PROPOSIÇÃO].

Além disso, informa-se que [LISTAR POSSÍVEIS NORMAS QUE SERÃO AFETADAS PELA 
PROPOSIÇÃO, INCLUSIVE INDICANDO ATOS NORMATIVOS QUE SE PRETENDE 
REVOGAR].

Frisa-se que a matéria versada na proposição de Decreto/Projeto de Lei é de competência 
privativa do Governador do Distrito Federal, prevista no art. 100, inciso [INDICAR OS 
INCISOS PERTINENTES COM A PROPOSIÇÃO], da Lei Orgânica do Distrito Federal, e 
considerando o disposto no art. XXXX da Lei XXXX, de XX de XXX de XXX[SE NECESSÁRIO, 
INCLUIR O ATO NORMATIVO PERTINENTE].

Dessa forma, são essas as razões que fundamento a imprescindibilidade de apresentar à Vossa 
Excelência a presente proposição de Decreto/Projeto de Lei. 

Por fim, renovo protestos de elevada estima e consideração. 

Atenciosamente, 
NOME DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
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CAPÍTULO II
 
NORMAS DE ELABORAÇÃO NORMATIVA

A elaboração, a redação e a alteração normativa 
também possuem requisitos que devem ser obe-
decidos e podem ser encontrados nos arts. 2º ao 
8º, do Decreto nº 39.680/2019, bem como na Lei 
Complementar nº13/1996.

Tais requisitos têm como objetivo padronizar os 
atos normativos emanados no âmbito da admi-
nistração direta e indireta do Distrito Federal, 
razão pela qual foi editado o Decreto nº 
39.680/2019. 

Nesse sentido, endossa-se as principais regras 
para elaboração de Decreto, de Projeto de Lei e 
de Portaria, vejamos: 

1. O artigo é indicado pela abreviatura “Art.”, 
seguida de numeração ordinal (ou seja, 1º, 2º e 
assim por diante) até o nono e cardinal, acompa-
nhada de ponto, a partir do artigo dez (ou seja, 
10, 11 e assim por diante). Além disso, a numera-
ção é separada do texto por dois espaços em 
branco, sem traços ou outros sinais, e o texto se 
inicia com letra maiúscula. Ex.:
 
Art. 1º  A Portaria nº 70, de 26 de março de 2020, 
passa a vigorar com as seguintes alterações:
Art. 10.  Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação.

2. Os parágrafos são indicados pelo símbolo “§”, 
seguido de numeração ordinal até o nono e 
cardinal, acompanhada de ponto, a partir do 
décimo seguido de dois pontos e separado do 
texto por dois espaços em branco. Ou indicado 
pela expressão “Parágrafo único” seguido de 
ponto e separado do texto por dois espaços em 
branco. Ex.: 

“Parágrafo único.  A Secretaria de Estado de 
Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal 
não poderá ser solidariamente responsabilizada 
em decorrência das contratações realizadas pelo 
agente cultural na execução do projeto incentivado.” 

“§3º  O agente cultural deve adotar uma única 
tabela para justi�car, se não de forma integral, a 
maior parte dos itens indicados na planilha orça-
mentária.”

3. O texto do inciso se inicia com letra minúscula, 
exceto quando se tratar de nome próprio, e 
termina com ponto-e-vírgula, dois pontos 
quando se desdobrar em alíneas, ou ponto, caso 
seja o último. Ex.:

“VI - patrimônio imaterial: bens culturais de natu-
reza imaterial, devidamente registrados nos 
termos da Lei nº 3.977 de 29 de março de 2007, 
tais como: 

a) os saberes, sendo conhecimentos e modos de 
fazer enraizados no cotidiano das comunida-
des;”.

4. O texto da alínea também se inicia com letra 
minúscula, exceto quando se tratar de nome 
próprio, e termina com ponto-e-vírgula; dois 
pontos, quando se desdobrar em itens; ou 
ponto, caso seja a última e anteceda artigo ou 
parágrafo. Ex.: 

“o) projetos que contenham, no mínimo, 3 medi-
das que promovam a fruição de bens, produtos e 
atividades culturais por/para idosos ou pessoas 
com de�ciência, para além das obrigatórias pela 
legislação distrital e federal, tais como:

1. ajuda técnica: interpretação em libras para 
pessoas surdas, não usuárias da língua portuguesa, 
libras tátil para surdos cegos, oralização e leitura 
labial para surdos oralizados, guias intérpretes 
para surdos cegos, guias de cego, braile, acessibilidade 
estrutural por meio de banheiros especiais, 
reserva de espaços para pessoas com de�ciência 
e mobilidade reduzida, rampas, corrimões, pisos 
táteis, sinalização em braile e libras; 

5 - Os parágrafos podem se desdobrar em 
incisos. Ex.:

“§ 2º A proposta de decreto não conterá matéria:
I - estranha ao objeto ao qual visa disciplinar; e”

6 - Os incisos podem se desdobrar em alíneas, 
indicadas com letra minúscula na sequência do 
alfabeto e acompanhada de parêntese, separado 
do texto por um espaço em branco. . Ex.: 

“I - de 5% pelo cumprimento de cada um dos 
seguintes requisitos:
a) projetos com entrada gratuita ou com eventuais 
produtos derivados;”

7 - As alíneas podem se desdobrar em itens, os 
quais serão indicados por algarismos arábicos e 
seguidos de ponto e separados do texto por um 
espaço em branco.. Ex.: 

“e) quanto ao uso de sigla ou acrônimo: 
1. não utilizar para designar órgãos da administração 
pública direta;”

8 - A epígrafe, formada pelo título designativo da 
espécie normativa (Ex.: PORTARIA, DECRETO, 
PROJETO DE LEI) e pela data de promulgação, 
será grafada em letras maiúsculas, sem negrito, 
de forma centralizada. 

9 - A ementa explicitará de modo conciso o 
objeto da proposição e deve ser alinhada à direita 
da página, com nove centímetros de largura. 

10 - Se necessário, os artigos podem ser agrupados 
em capítulos, os quais serão indicados por algarismo 
romanos, grafadas em letras maiúsculas e em 
negrito. Além disso, os capítulos podem se 
desdobrar em seções e estas em subseções, 
ambas serão grafadas em letras minúsculas e 
em negrito.

11 - Alguns regras devem ser observadas na 
redação para maior obtenção de clareza, precisão 
e ordem lógica, conforme explicações abaixo:

I - para obtenção da clareza:

a) usar as palavras e as expressões em seu senti-
do comum, exceto quando a norma versar sobre 
assunto técnico, hipótese em que se pode 
empregar a nomenclatura própria da área sobre 
a qual se está referindo;
b) usar frases curtas e concisas;
c) construir as orações na ordem direta;
d) evitar preciosismo, neologismo e adjetivação; 
e
e) buscar a uniformidade do tempo verbal no 
texto da norma legal e usar, preferencialmente, o 
presente ou o futuro simples do presente do 
modo indicativo;

II - para obtenção da precisão:

a) articular a linguagem, comum ou técnica, mais 
adequada à compreensão do objetivo, do conteúdo e 
do alcance da proposta;
b) expressar a ideia, quando repetida ao longo do texto, por 
meio das mesmas palavras, e evitar o emprego de sinônimos;

c) evitar o emprego de expressão ou palavra que 
con�ra duplo sentido ao texto;
d) escolher termos que tenham o mesmo signi�cado 
na maior parte do território nacional, de modo a 
evitar o uso de expressões locais ou regionais;
e) escrever por extenso as referências a números 
e percentuais, exceto data, número de decreto 
e nos casos em que houver prejuízo para a 
compreensão do texto;
f ) expressar valores monetários em algarismos 
arábicos, seguidos de sua indicação por extenso 
entre parênteses - Ex.: R$10,00 (dez reais).
g) escrever as datas da seguinte forma: 20 de 
maio de 2021.

III - para a obtenção da ordem lógica:

a) reunir sob as categorias de agregação - livro, 
título, capítulo, seção e subseção - apenas as 
disposições relacionadas com a matéria nelas 
especi�cada;
b) restringir o conteúdo de cada artigo 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 esse estabelecida; e
d) promover as discriminações e as enumerações 
por meio dos incisos, das alíneas e dos itens.

12. Quanto ao uso de siglas:
não utilizar para designar órgãos da administração 
pública direta; para entidades da administração 
pública indireta, utilizar apenas se previsto em 
lei; não utilizar para designar Decreto; usar 
apenas se consagrado pelo uso geral e não 
apenas no âmbito de setor da administração 
pública ou de grupo social especí�co; e na 
primeira menção, utilizar acompanhado da 
explicitação de seu signi�cado.

13. Remissões devem ser escritas da seguinte forma:
Quando �zer remissão a artigo do mesmo ato 
normativo ou de ato normativo distinto utilizar a 
expressão "art.", seguida do número do  artigo. 

Ex.:
Parágrafo único. A emenda à Lei Orgânica será 
iniciada na forma de proposta, e as demais leis 
de que trata o art. 4º desta Lei Complementar 
serão iniciadas na forma de projeto.
Quando �zer remissão à Lei, Decreto ou Portaria, 
utilizar as seguintes regras:
na ementa, no preâmbulo e na primeira remissão 
no corpo da norma utilizar o nome do ato 
normativo, o número e a data da sua promulgação. 

Ex.: Decreto nº 39.611, de 1º de janeiro de 2019.

Nos demais casos utilizar apenas o nome do ato 
normativo, o número e o ano da promulgação. 
Ex.: Decreto nº 37.611, de 2019.

14. Na formatação do texto não deve ser  utilizado 
itálico, sublinhado, tachado ou qualquer forma 
de caracteres ou símbolos não imprimíveis. 
Deste modo, as palavras e as expressões em 
latim ou em língua estrangeira devem ser escritas
em negrito.
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CAPÍTULO II
 
NORMAS DE ELABORAÇÃO NORMATIVA

A elaboração, a redação e a alteração normativa 
também possuem requisitos que devem ser obe-
decidos e podem ser encontrados nos arts. 2º ao 
8º, do Decreto nº 39.680/2019, bem como na Lei 
Complementar nº13/1996.

Tais requisitos têm como objetivo padronizar os 
atos normativos emanados no âmbito da admi-
nistração direta e indireta do Distrito Federal, 
razão pela qual foi editado o Decreto nº 
39.680/2019. 

Nesse sentido, endossa-se as principais regras 
para elaboração de Decreto, de Projeto de Lei e 
de Portaria, vejamos: 

1. O artigo é indicado pela abreviatura “Art.”, 
seguida de numeração ordinal (ou seja, 1º, 2º e 
assim por diante) até o nono e cardinal, acompa-
nhada de ponto, a partir do artigo dez (ou seja, 
10, 11 e assim por diante). Além disso, a numera-
ção é separada do texto por dois espaços em 
branco, sem traços ou outros sinais, e o texto se 
inicia com letra maiúscula. Ex.:
 
Art. 1º  A Portaria nº 70, de 26 de março de 2020, 
passa a vigorar com as seguintes alterações:
Art. 10.  Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação.

2. Os parágrafos são indicados pelo símbolo “§”, 
seguido de numeração ordinal até o nono e 
cardinal, acompanhada de ponto, a partir do 
décimo seguido de dois pontos e separado do 
texto por dois espaços em branco. Ou indicado 
pela expressão “Parágrafo único” seguido de 
ponto e separado do texto por dois espaços em 
branco. Ex.: 

“Parágrafo único.  A Secretaria de Estado de 
Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal 
não poderá ser solidariamente responsabilizada 
em decorrência das contratações realizadas pelo 
agente cultural na execução do projeto incentivado.” 

“§3º  O agente cultural deve adotar uma única 
tabela para justi�car, se não de forma integral, a 
maior parte dos itens indicados na planilha orça-
mentária.”

3. O texto do inciso se inicia com letra minúscula, 
exceto quando se tratar de nome próprio, e 
termina com ponto-e-vírgula, dois pontos 
quando se desdobrar em alíneas, ou ponto, caso 
seja o último. Ex.:

“VI - patrimônio imaterial: bens culturais de natu-
reza imaterial, devidamente registrados nos 
termos da Lei nº 3.977 de 29 de março de 2007, 
tais como: 

a) os saberes, sendo conhecimentos e modos de 
fazer enraizados no cotidiano das comunida-
des;”.

4. O texto da alínea também se inicia com letra 
minúscula, exceto quando se tratar de nome 
próprio, e termina com ponto-e-vírgula; dois 
pontos, quando se desdobrar em itens; ou 
ponto, caso seja a última e anteceda artigo ou 
parágrafo. Ex.: 

“o) projetos que contenham, no mínimo, 3 medi-
das que promovam a fruição de bens, produtos e 
atividades culturais por/para idosos ou pessoas 
com de�ciência, para além das obrigatórias pela 
legislação distrital e federal, tais como:

1. ajuda técnica: interpretação em libras para 
pessoas surdas, não usuárias da língua portuguesa, 
libras tátil para surdos cegos, oralização e leitura 
labial para surdos oralizados, guias intérpretes 
para surdos cegos, guias de cego, braile, acessibilidade 
estrutural por meio de banheiros especiais, 
reserva de espaços para pessoas com de�ciência 
e mobilidade reduzida, rampas, corrimões, pisos 
táteis, sinalização em braile e libras; 

5 - Os parágrafos podem se desdobrar em 
incisos. Ex.:

“§ 2º A proposta de decreto não conterá matéria:
I - estranha ao objeto ao qual visa disciplinar; e”

6 - Os incisos podem se desdobrar em alíneas, 
indicadas com letra minúscula na sequência do 
alfabeto e acompanhada de parêntese, separado 
do texto por um espaço em branco. . Ex.: 

“I - de 5% pelo cumprimento de cada um dos 
seguintes requisitos:
a) projetos com entrada gratuita ou com eventuais 
produtos derivados;”

7 - As alíneas podem se desdobrar em itens, os 
quais serão indicados por algarismos arábicos e 
seguidos de ponto e separados do texto por um 
espaço em branco.. Ex.: 

“e) quanto ao uso de sigla ou acrônimo: 
1. não utilizar para designar órgãos da administração 
pública direta;”

8 - A epígrafe, formada pelo título designativo da 
espécie normativa (Ex.: PORTARIA, DECRETO, 
PROJETO DE LEI) e pela data de promulgação, 
será grafada em letras maiúsculas, sem negrito, 
de forma centralizada. 

9 - A ementa explicitará de modo conciso o 
objeto da proposição e deve ser alinhada à direita 
da página, com nove centímetros de largura. 

10 - Se necessário, os artigos podem ser agrupados 
em capítulos, os quais serão indicados por algarismo 
romanos, grafadas em letras maiúsculas e em 
negrito. Além disso, os capítulos podem se 
desdobrar em seções e estas em subseções, 
ambas serão grafadas em letras minúsculas e 
em negrito.

11 - Alguns regras devem ser observadas na 
redação para maior obtenção de clareza, precisão 
e ordem lógica, conforme explicações abaixo:

I - para obtenção da clareza:

a) usar as palavras e as expressões em seu senti-
do comum, exceto quando a norma versar sobre 
assunto técnico, hipótese em que se pode 
empregar a nomenclatura própria da área sobre 
a qual se está referindo;
b) usar frases curtas e concisas;
c) construir as orações na ordem direta;
d) evitar preciosismo, neologismo e adjetivação; 
e
e) buscar a uniformidade do tempo verbal no 
texto da norma legal e usar, preferencialmente, o 
presente ou o futuro simples do presente do 
modo indicativo;

II - para obtenção da precisão:

a) articular a linguagem, comum ou técnica, mais 
adequada à compreensão do objetivo, do conteúdo e 
do alcance da proposta;
b) expressar a ideia, quando repetida ao longo do texto, por 
meio das mesmas palavras, e evitar o emprego de sinônimos;

c) evitar o emprego de expressão ou palavra que 
con�ra duplo sentido ao texto;
d) escolher termos que tenham o mesmo signi�cado 
na maior parte do território nacional, de modo a 
evitar o uso de expressões locais ou regionais;
e) escrever por extenso as referências a números 
e percentuais, exceto data, número de decreto 
e nos casos em que houver prejuízo para a 
compreensão do texto;
f ) expressar valores monetários em algarismos 
arábicos, seguidos de sua indicação por extenso 
entre parênteses - Ex.: R$10,00 (dez reais).
g) escrever as datas da seguinte forma: 20 de 
maio de 2021.

III - para a obtenção da ordem lógica:

a) reunir sob as categorias de agregação - livro, 
título, capítulo, seção e subseção - apenas as 
disposições relacionadas com a matéria nelas 
especi�cada;
b) restringir o conteúdo de cada artigo 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 esse estabelecida; e
d) promover as discriminações e as enumerações 
por meio dos incisos, das alíneas e dos itens.

12. Quanto ao uso de siglas:
não utilizar para designar órgãos da administração 
pública direta; para entidades da administração 
pública indireta, utilizar apenas se previsto em 
lei; não utilizar para designar Decreto; usar 
apenas se consagrado pelo uso geral e não 
apenas no âmbito de setor da administração 
pública ou de grupo social especí�co; e na 
primeira menção, utilizar acompanhado da 
explicitação de seu signi�cado.

13. Remissões devem ser escritas da seguinte forma:
Quando �zer remissão a artigo do mesmo ato 
normativo ou de ato normativo distinto utilizar a 
expressão "art.", seguida do número do  artigo. 

Ex.:
Parágrafo único. A emenda à Lei Orgânica será 
iniciada na forma de proposta, e as demais leis 
de que trata o art. 4º desta Lei Complementar 
serão iniciadas na forma de projeto.
Quando �zer remissão à Lei, Decreto ou Portaria, 
utilizar as seguintes regras:
na ementa, no preâmbulo e na primeira remissão 
no corpo da norma utilizar o nome do ato 
normativo, o número e a data da sua promulgação. 

Ex.: Decreto nº 39.611, de 1º de janeiro de 2019.

Nos demais casos utilizar apenas o nome do ato 
normativo, o número e o ano da promulgação. 
Ex.: Decreto nº 37.611, de 2019.

14. Na formatação do texto não deve ser  utilizado 
itálico, sublinhado, tachado ou qualquer forma 
de caracteres ou símbolos não imprimíveis. 
Deste modo, as palavras e as expressões em 
latim ou em língua estrangeira devem ser escritas
em negrito.
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CAPÍTULO II
 
NORMAS DE ELABORAÇÃO NORMATIVA

A elaboração, a redação e a alteração normativa 
também possuem requisitos que devem ser obe-
decidos e podem ser encontrados nos arts. 2º ao 
8º, do Decreto nº 39.680/2019, bem como na Lei 
Complementar nº13/1996.

Tais requisitos têm como objetivo padronizar os 
atos normativos emanados no âmbito da admi-
nistração direta e indireta do Distrito Federal, 
razão pela qual foi editado o Decreto nº 
39.680/2019. 

Nesse sentido, endossa-se as principais regras 
para elaboração de Decreto, de Projeto de Lei e 
de Portaria, vejamos: 

1. O artigo é indicado pela abreviatura “Art.”, 
seguida de numeração ordinal (ou seja, 1º, 2º e 
assim por diante) até o nono e cardinal, acompa-
nhada de ponto, a partir do artigo dez (ou seja, 
10, 11 e assim por diante). Além disso, a numera-
ção é separada do texto por dois espaços em 
branco, sem traços ou outros sinais, e o texto se 
inicia com letra maiúscula. Ex.:
 
Art. 1º  A Portaria nº 70, de 26 de março de 2020, 
passa a vigorar com as seguintes alterações:
Art. 10.  Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação.

2. Os parágrafos são indicados pelo símbolo “§”, 
seguido de numeração ordinal até o nono e 
cardinal, acompanhada de ponto, a partir do 
décimo seguido de dois pontos e separado do 
texto por dois espaços em branco. Ou indicado 
pela expressão “Parágrafo único” seguido de 
ponto e separado do texto por dois espaços em 
branco. Ex.: 

“Parágrafo único.  A Secretaria de Estado de 
Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal 
não poderá ser solidariamente responsabilizada 
em decorrência das contratações realizadas pelo 
agente cultural na execução do projeto incentivado.” 

“§3º  O agente cultural deve adotar uma única 
tabela para justi�car, se não de forma integral, a 
maior parte dos itens indicados na planilha orça-
mentária.”

3. O texto do inciso se inicia com letra minúscula, 
exceto quando se tratar de nome próprio, e 
termina com ponto-e-vírgula, dois pontos 
quando se desdobrar em alíneas, ou ponto, caso 
seja o último. Ex.:

“VI - patrimônio imaterial: bens culturais de natu-
reza imaterial, devidamente registrados nos 
termos da Lei nº 3.977 de 29 de março de 2007, 
tais como: 

a) os saberes, sendo conhecimentos e modos de 
fazer enraizados no cotidiano das comunida-
des;”.

4. O texto da alínea também se inicia com letra 
minúscula, exceto quando se tratar de nome 
próprio, e termina com ponto-e-vírgula; dois 
pontos, quando se desdobrar em itens; ou 
ponto, caso seja a última e anteceda artigo ou 
parágrafo. Ex.: 

“o) projetos que contenham, no mínimo, 3 medi-
das que promovam a fruição de bens, produtos e 
atividades culturais por/para idosos ou pessoas 
com de�ciência, para além das obrigatórias pela 
legislação distrital e federal, tais como:

1. ajuda técnica: interpretação em libras para 
pessoas surdas, não usuárias da língua portuguesa, 
libras tátil para surdos cegos, oralização e leitura 
labial para surdos oralizados, guias intérpretes 
para surdos cegos, guias de cego, braile, acessibilidade 
estrutural por meio de banheiros especiais, 
reserva de espaços para pessoas com de�ciência 
e mobilidade reduzida, rampas, corrimões, pisos 
táteis, sinalização em braile e libras; 

5 - Os parágrafos podem se desdobrar em 
incisos. Ex.:

“§ 2º A proposta de decreto não conterá matéria:
I - estranha ao objeto ao qual visa disciplinar; e”

6 - Os incisos podem se desdobrar em alíneas, 
indicadas com letra minúscula na sequência do 
alfabeto e acompanhada de parêntese, separado 
do texto por um espaço em branco. . Ex.: 

“I - de 5% pelo cumprimento de cada um dos 
seguintes requisitos:
a) projetos com entrada gratuita ou com eventuais 
produtos derivados;”

7 - As alíneas podem se desdobrar em itens, os 
quais serão indicados por algarismos arábicos e 
seguidos de ponto e separados do texto por um 
espaço em branco.. Ex.: 

“e) quanto ao uso de sigla ou acrônimo: 
1. não utilizar para designar órgãos da administração 
pública direta;”

8 - A epígrafe, formada pelo título designativo da 
espécie normativa (Ex.: PORTARIA, DECRETO, 
PROJETO DE LEI) e pela data de promulgação, 
será grafada em letras maiúsculas, sem negrito, 
de forma centralizada. 

9 - A ementa explicitará de modo conciso o 
objeto da proposição e deve ser alinhada à direita 
da página, com nove centímetros de largura. 

10 - Se necessário, os artigos podem ser agrupados 
em capítulos, os quais serão indicados por algarismo 
romanos, grafadas em letras maiúsculas e em 
negrito. Além disso, os capítulos podem se 
desdobrar em seções e estas em subseções, 
ambas serão grafadas em letras minúsculas e 
em negrito.

11 - Alguns regras devem ser observadas na 
redação para maior obtenção de clareza, precisão 
e ordem lógica, conforme explicações abaixo:

I - para obtenção da clareza:

a) usar as palavras e as expressões em seu senti-
do comum, exceto quando a norma versar sobre 
assunto técnico, hipótese em que se pode 
empregar a nomenclatura própria da área sobre 
a qual se está referindo;
b) usar frases curtas e concisas;
c) construir as orações na ordem direta;
d) evitar preciosismo, neologismo e adjetivação; 
e
e) buscar a uniformidade do tempo verbal no 
texto da norma legal e usar, preferencialmente, o 
presente ou o futuro simples do presente do 
modo indicativo;

II - para obtenção da precisão:

a) articular a linguagem, comum ou técnica, mais 
adequada à compreensão do objetivo, do conteúdo e 
do alcance da proposta;
b) expressar a ideia, quando repetida ao longo do texto, por 
meio das mesmas palavras, e evitar o emprego de sinônimos;

c) evitar o emprego de expressão ou palavra que 
con�ra duplo sentido ao texto;
d) escolher termos que tenham o mesmo signi�cado 
na maior parte do território nacional, de modo a 
evitar o uso de expressões locais ou regionais;
e) escrever por extenso as referências a números 
e percentuais, exceto data, número de decreto 
e nos casos em que houver prejuízo para a 
compreensão do texto;
f ) expressar valores monetários em algarismos 
arábicos, seguidos de sua indicação por extenso 
entre parênteses - Ex.: R$10,00 (dez reais).
g) escrever as datas da seguinte forma: 20 de 
maio de 2021.

III - para a obtenção da ordem lógica:

a) reunir sob as categorias de agregação - livro, 
título, capítulo, seção e subseção - apenas as 
disposições relacionadas com a matéria nelas 
especi�cada;
b) restringir o conteúdo de cada artigo 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 esse estabelecida; e
d) promover as discriminações e as enumerações 
por meio dos incisos, das alíneas e dos itens.

12. Quanto ao uso de siglas:
não utilizar para designar órgãos da administração 
pública direta; para entidades da administração 
pública indireta, utilizar apenas se previsto em 
lei; não utilizar para designar Decreto; usar 
apenas se consagrado pelo uso geral e não 
apenas no âmbito de setor da administração 
pública ou de grupo social especí�co; e na 
primeira menção, utilizar acompanhado da 
explicitação de seu signi�cado.

13. Remissões devem ser escritas da seguinte forma:
Quando �zer remissão a artigo do mesmo ato 
normativo ou de ato normativo distinto utilizar a 
expressão "art.", seguida do número do  artigo. 

Ex.:
Parágrafo único. A emenda à Lei Orgânica será 
iniciada na forma de proposta, e as demais leis 
de que trata o art. 4º desta Lei Complementar 
serão iniciadas na forma de projeto.
Quando �zer remissão à Lei, Decreto ou Portaria, 
utilizar as seguintes regras:
na ementa, no preâmbulo e na primeira remissão 
no corpo da norma utilizar o nome do ato 
normativo, o número e a data da sua promulgação. 

Ex.: Decreto nº 39.611, de 1º de janeiro de 2019.

Nos demais casos utilizar apenas o nome do ato 
normativo, o número e o ano da promulgação. 
Ex.: Decreto nº 37.611, de 2019.

14. Na formatação do texto não deve ser  utilizado 
itálico, sublinhado, tachado ou qualquer forma 
de caracteres ou símbolos não imprimíveis. 
Deste modo, as palavras e as expressões em 
latim ou em língua estrangeira devem ser escritas
em negrito.
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CAPÍTULO II
 
NORMAS DE ELABORAÇÃO NORMATIVA

A elaboração, a redação e a alteração normativa 
também possuem requisitos que devem ser obe-
decidos e podem ser encontrados nos arts. 2º ao 
8º, do Decreto nº 39.680/2019, bem como na Lei 
Complementar nº13/1996.

Tais requisitos têm como objetivo padronizar os 
atos normativos emanados no âmbito da admi-
nistração direta e indireta do Distrito Federal, 
razão pela qual foi editado o Decreto nº 
39.680/2019. 

Nesse sentido, endossa-se as principais regras 
para elaboração de Decreto, de Projeto de Lei e 
de Portaria, vejamos: 

1. O artigo é indicado pela abreviatura “Art.”, 
seguida de numeração ordinal (ou seja, 1º, 2º e 
assim por diante) até o nono e cardinal, acompa-
nhada de ponto, a partir do artigo dez (ou seja, 
10, 11 e assim por diante). Além disso, a numera-
ção é separada do texto por dois espaços em 
branco, sem traços ou outros sinais, e o texto se 
inicia com letra maiúscula. Ex.:
 
Art. 1º  A Portaria nº 70, de 26 de março de 2020, 
passa a vigorar com as seguintes alterações:
Art. 10.  Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação.

2. Os parágrafos são indicados pelo símbolo “§”, 
seguido de numeração ordinal até o nono e 
cardinal, acompanhada de ponto, a partir do 
décimo seguido de dois pontos e separado do 
texto por dois espaços em branco. Ou indicado 
pela expressão “Parágrafo único” seguido de 
ponto e separado do texto por dois espaços em 
branco. Ex.: 

“Parágrafo único.  A Secretaria de Estado de 
Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal 
não poderá ser solidariamente responsabilizada 
em decorrência das contratações realizadas pelo 
agente cultural na execução do projeto incentivado.” 

“§3º  O agente cultural deve adotar uma única 
tabela para justi�car, se não de forma integral, a 
maior parte dos itens indicados na planilha orça-
mentária.”

3. O texto do inciso se inicia com letra minúscula, 
exceto quando se tratar de nome próprio, e 
termina com ponto-e-vírgula, dois pontos 
quando se desdobrar em alíneas, ou ponto, caso 
seja o último. Ex.:

“VI - patrimônio imaterial: bens culturais de natu-
reza imaterial, devidamente registrados nos 
termos da Lei nº 3.977 de 29 de março de 2007, 
tais como: 

a) os saberes, sendo conhecimentos e modos de 
fazer enraizados no cotidiano das comunida-
des;”.

4. O texto da alínea também se inicia com letra 
minúscula, exceto quando se tratar de nome 
próprio, e termina com ponto-e-vírgula; dois 
pontos, quando se desdobrar em itens; ou 
ponto, caso seja a última e anteceda artigo ou 
parágrafo. Ex.: 

“o) projetos que contenham, no mínimo, 3 medi-
das que promovam a fruição de bens, produtos e 
atividades culturais por/para idosos ou pessoas 
com de�ciência, para além das obrigatórias pela 
legislação distrital e federal, tais como:

1. ajuda técnica: interpretação em libras para 
pessoas surdas, não usuárias da língua portuguesa, 
libras tátil para surdos cegos, oralização e leitura 
labial para surdos oralizados, guias intérpretes 
para surdos cegos, guias de cego, braile, acessibilidade 
estrutural por meio de banheiros especiais, 
reserva de espaços para pessoas com de�ciência 
e mobilidade reduzida, rampas, corrimões, pisos 
táteis, sinalização em braile e libras; 

5 - Os parágrafos podem se desdobrar em 
incisos. Ex.:

“§ 2º A proposta de decreto não conterá matéria:
I - estranha ao objeto ao qual visa disciplinar; e”

6 - Os incisos podem se desdobrar em alíneas, 
indicadas com letra minúscula na sequência do 
alfabeto e acompanhada de parêntese, separado 
do texto por um espaço em branco. . Ex.: 

“I - de 5% pelo cumprimento de cada um dos 
seguintes requisitos:
a) projetos com entrada gratuita ou com eventuais 
produtos derivados;”

7 - As alíneas podem se desdobrar em itens, os 
quais serão indicados por algarismos arábicos e 
seguidos de ponto e separados do texto por um 
espaço em branco.. Ex.: 

“e) quanto ao uso de sigla ou acrônimo: 
1. não utilizar para designar órgãos da administração 
pública direta;”

8 - A epígrafe, formada pelo título designativo da 
espécie normativa (Ex.: PORTARIA, DECRETO, 
PROJETO DE LEI) e pela data de promulgação, 
será grafada em letras maiúsculas, sem negrito, 
de forma centralizada. 

9 - A ementa explicitará de modo conciso o 
objeto da proposição e deve ser alinhada à direita 
da página, com nove centímetros de largura. 

10 - Se necessário, os artigos podem ser agrupados 
em capítulos, os quais serão indicados por algarismo 
romanos, grafadas em letras maiúsculas e em 
negrito. Além disso, os capítulos podem se 
desdobrar em seções e estas em subseções, 
ambas serão grafadas em letras minúsculas e 
em negrito.

11 - Alguns regras devem ser observadas na 
redação para maior obtenção de clareza, precisão 
e ordem lógica, conforme explicações abaixo:

I - para obtenção da clareza:

a) usar as palavras e as expressões em seu senti-
do comum, exceto quando a norma versar sobre 
assunto técnico, hipótese em que se pode 
empregar a nomenclatura própria da área sobre 
a qual se está referindo;
b) usar frases curtas e concisas;
c) construir as orações na ordem direta;
d) evitar preciosismo, neologismo e adjetivação; 
e
e) buscar a uniformidade do tempo verbal no 
texto da norma legal e usar, preferencialmente, o 
presente ou o futuro simples do presente do 
modo indicativo;

II - para obtenção da precisão:

a) articular a linguagem, comum ou técnica, mais 
adequada à compreensão do objetivo, do conteúdo e 
do alcance da proposta;
b) expressar a ideia, quando repetida ao longo do texto, por 
meio das mesmas palavras, e evitar o emprego de sinônimos;

c) evitar o emprego de expressão ou palavra que 
con�ra duplo sentido ao texto;
d) escolher termos que tenham o mesmo signi�cado 
na maior parte do território nacional, de modo a 
evitar o uso de expressões locais ou regionais;
e) escrever por extenso as referências a números 
e percentuais, exceto data, número de decreto 
e nos casos em que houver prejuízo para a 
compreensão do texto;
f ) expressar valores monetários em algarismos 
arábicos, seguidos de sua indicação por extenso 
entre parênteses - Ex.: R$10,00 (dez reais).
g) escrever as datas da seguinte forma: 20 de 
maio de 2021.

III - para a obtenção da ordem lógica:

a) reunir sob as categorias de agregação - livro, 
título, capítulo, seção e subseção - apenas as 
disposições relacionadas com a matéria nelas 
especi�cada;
b) restringir o conteúdo de cada artigo 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 esse estabelecida; e
d) promover as discriminações e as enumerações 
por meio dos incisos, das alíneas e dos itens.

12. Quanto ao uso de siglas:
não utilizar para designar órgãos da administração 
pública direta; para entidades da administração 
pública indireta, utilizar apenas se previsto em 
lei; não utilizar para designar Decreto; usar 
apenas se consagrado pelo uso geral e não 
apenas no âmbito de setor da administração 
pública ou de grupo social especí�co; e na 
primeira menção, utilizar acompanhado da 
explicitação de seu signi�cado.

13. Remissões devem ser escritas da seguinte forma:
Quando �zer remissão a artigo do mesmo ato 
normativo ou de ato normativo distinto utilizar a 
expressão "art.", seguida do número do  artigo. 

Ex.:
Parágrafo único. A emenda à Lei Orgânica será 
iniciada na forma de proposta, e as demais leis 
de que trata o art. 4º desta Lei Complementar 
serão iniciadas na forma de projeto.
Quando �zer remissão à Lei, Decreto ou Portaria, 
utilizar as seguintes regras:
na ementa, no preâmbulo e na primeira remissão 
no corpo da norma utilizar o nome do ato 
normativo, o número e a data da sua promulgação. 

Ex.: Decreto nº 39.611, de 1º de janeiro de 2019.

Nos demais casos utilizar apenas o nome do ato 
normativo, o número e o ano da promulgação. 
Ex.: Decreto nº 37.611, de 2019.

14. Na formatação do texto não deve ser  utilizado 
itálico, sublinhado, tachado ou qualquer forma 
de caracteres ou símbolos não imprimíveis. 
Deste modo, as palavras e as expressões em 
latim ou em língua estrangeira devem ser escritas
em negrito.
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CAPÍTULO II
 
NORMAS DE ELABORAÇÃO NORMATIVA

A elaboração, a redação e a alteração normativa 
também possuem requisitos que devem ser obe-
decidos e podem ser encontrados nos arts. 2º ao 
8º, do Decreto nº 39.680/2019, bem como na Lei 
Complementar nº13/1996.

Tais requisitos têm como objetivo padronizar os 
atos normativos emanados no âmbito da admi-
nistração direta e indireta do Distrito Federal, 
razão pela qual foi editado o Decreto nº 
39.680/2019. 

Nesse sentido, endossa-se as principais regras 
para elaboração de Decreto, de Projeto de Lei e 
de Portaria, vejamos: 

1. O artigo é indicado pela abreviatura “Art.”, 
seguida de numeração ordinal (ou seja, 1º, 2º e 
assim por diante) até o nono e cardinal, acompa-
nhada de ponto, a partir do artigo dez (ou seja, 
10, 11 e assim por diante). Além disso, a numera-
ção é separada do texto por dois espaços em 
branco, sem traços ou outros sinais, e o texto se 
inicia com letra maiúscula. Ex.:
 
Art. 1º  A Portaria nº 70, de 26 de março de 2020, 
passa a vigorar com as seguintes alterações:
Art. 10.  Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação.

2. Os parágrafos são indicados pelo símbolo “§”, 
seguido de numeração ordinal até o nono e 
cardinal, acompanhada de ponto, a partir do 
décimo seguido de dois pontos e separado do 
texto por dois espaços em branco. Ou indicado 
pela expressão “Parágrafo único” seguido de 
ponto e separado do texto por dois espaços em 
branco. Ex.: 

“Parágrafo único.  A Secretaria de Estado de 
Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal 
não poderá ser solidariamente responsabilizada 
em decorrência das contratações realizadas pelo 
agente cultural na execução do projeto incentivado.” 

“§3º  O agente cultural deve adotar uma única 
tabela para justi�car, se não de forma integral, a 
maior parte dos itens indicados na planilha orça-
mentária.”

3. O texto do inciso se inicia com letra minúscula, 
exceto quando se tratar de nome próprio, e 
termina com ponto-e-vírgula, dois pontos 
quando se desdobrar em alíneas, ou ponto, caso 
seja o último. Ex.:

“VI - patrimônio imaterial: bens culturais de natu-
reza imaterial, devidamente registrados nos 
termos da Lei nº 3.977 de 29 de março de 2007, 
tais como: 

a) os saberes, sendo conhecimentos e modos de 
fazer enraizados no cotidiano das comunida-
des;”.

4. O texto da alínea também se inicia com letra 
minúscula, exceto quando se tratar de nome 
próprio, e termina com ponto-e-vírgula; dois 
pontos, quando se desdobrar em itens; ou 
ponto, caso seja a última e anteceda artigo ou 
parágrafo. Ex.: 

“o) projetos que contenham, no mínimo, 3 medi-
das que promovam a fruição de bens, produtos e 
atividades culturais por/para idosos ou pessoas 
com de�ciência, para além das obrigatórias pela 
legislação distrital e federal, tais como:

1. ajuda técnica: interpretação em libras para 
pessoas surdas, não usuárias da língua portuguesa, 
libras tátil para surdos cegos, oralização e leitura 
labial para surdos oralizados, guias intérpretes 
para surdos cegos, guias de cego, braile, acessibilidade 
estrutural por meio de banheiros especiais, 
reserva de espaços para pessoas com de�ciência 
e mobilidade reduzida, rampas, corrimões, pisos 
táteis, sinalização em braile e libras; 

5 - Os parágrafos podem se desdobrar em 
incisos. Ex.:

“§ 2º A proposta de decreto não conterá matéria:
I - estranha ao objeto ao qual visa disciplinar; e”

6 - Os incisos podem se desdobrar em alíneas, 
indicadas com letra minúscula na sequência do 
alfabeto e acompanhada de parêntese, separado 
do texto por um espaço em branco. . Ex.: 

“I - de 5% pelo cumprimento de cada um dos 
seguintes requisitos:
a) projetos com entrada gratuita ou com eventuais 
produtos derivados;”

7 - As alíneas podem se desdobrar em itens, os 
quais serão indicados por algarismos arábicos e 
seguidos de ponto e separados do texto por um 
espaço em branco.. Ex.: 

“e) quanto ao uso de sigla ou acrônimo: 
1. não utilizar para designar órgãos da administração 
pública direta;”

8 - A epígrafe, formada pelo título designativo da 
espécie normativa (Ex.: PORTARIA, DECRETO, 
PROJETO DE LEI) e pela data de promulgação, 
será grafada em letras maiúsculas, sem negrito, 
de forma centralizada. 

9 - A ementa explicitará de modo conciso o 
objeto da proposição e deve ser alinhada à direita 
da página, com nove centímetros de largura. 

10 - Se necessário, os artigos podem ser agrupados 
em capítulos, os quais serão indicados por algarismo 
romanos, grafadas em letras maiúsculas e em 
negrito. Além disso, os capítulos podem se 
desdobrar em seções e estas em subseções, 
ambas serão grafadas em letras minúsculas e 
em negrito.

11 - Alguns regras devem ser observadas na 
redação para maior obtenção de clareza, precisão 
e ordem lógica, conforme explicações abaixo:

I - para obtenção da clareza:

a) usar as palavras e as expressões em seu senti-
do comum, exceto quando a norma versar sobre 
assunto técnico, hipótese em que se pode 
empregar a nomenclatura própria da área sobre 
a qual se está referindo;
b) usar frases curtas e concisas;
c) construir as orações na ordem direta;
d) evitar preciosismo, neologismo e adjetivação; 
e
e) buscar a uniformidade do tempo verbal no 
texto da norma legal e usar, preferencialmente, o 
presente ou o futuro simples do presente do 
modo indicativo;

II - para obtenção da precisão:

a) articular a linguagem, comum ou técnica, mais 
adequada à compreensão do objetivo, do conteúdo e 
do alcance da proposta;
b) expressar a ideia, quando repetida ao longo do texto, por 
meio das mesmas palavras, e evitar o emprego de sinônimos;

c) evitar o emprego de expressão ou palavra que 
con�ra duplo sentido ao texto;
d) escolher termos que tenham o mesmo signi�cado 
na maior parte do território nacional, de modo a 
evitar o uso de expressões locais ou regionais;
e) escrever por extenso as referências a números 
e percentuais, exceto data, número de decreto 
e nos casos em que houver prejuízo para a 
compreensão do texto;
f ) expressar valores monetários em algarismos 
arábicos, seguidos de sua indicação por extenso 
entre parênteses - Ex.: R$10,00 (dez reais).
g) escrever as datas da seguinte forma: 20 de 
maio de 2021.

III - para a obtenção da ordem lógica:

a) reunir sob as categorias de agregação - livro, 
título, capítulo, seção e subseção - apenas as 
disposições relacionadas com a matéria nelas 
especi�cada;
b) restringir o conteúdo de cada artigo 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 esse estabelecida; e
d) promover as discriminações e as enumerações 
por meio dos incisos, das alíneas e dos itens.

12. Quanto ao uso de siglas:
não utilizar para designar órgãos da administração 
pública direta; para entidades da administração 
pública indireta, utilizar apenas se previsto em 
lei; não utilizar para designar Decreto; usar 
apenas se consagrado pelo uso geral e não 
apenas no âmbito de setor da administração 
pública ou de grupo social especí�co; e na 
primeira menção, utilizar acompanhado da 
explicitação de seu signi�cado.

13. Remissões devem ser escritas da seguinte forma:
Quando �zer remissão a artigo do mesmo ato 
normativo ou de ato normativo distinto utilizar a 
expressão "art.", seguida do número do  artigo. 

Ex.:
Parágrafo único. A emenda à Lei Orgânica será 
iniciada na forma de proposta, e as demais leis 
de que trata o art. 4º desta Lei Complementar 
serão iniciadas na forma de projeto.
Quando �zer remissão à Lei, Decreto ou Portaria, 
utilizar as seguintes regras:
na ementa, no preâmbulo e na primeira remissão 
no corpo da norma utilizar o nome do ato 
normativo, o número e a data da sua promulgação. 

Ex.: Decreto nº 39.611, de 1º de janeiro de 2019.

Nos demais casos utilizar apenas o nome do ato 
normativo, o número e o ano da promulgação. 
Ex.: Decreto nº 37.611, de 2019.

14. Na formatação do texto não deve ser  utilizado 
itálico, sublinhado, tachado ou qualquer forma 
de caracteres ou símbolos não imprimíveis. 
Deste modo, as palavras e as expressões em 
latim ou em língua estrangeira devem ser escritas
em negrito.
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CAPÍTULO II
 
NORMAS DE ELABORAÇÃO NORMATIVA

A elaboração, a redação e a alteração normativa 
também possuem requisitos que devem ser obe-
decidos e podem ser encontrados nos arts. 2º ao 
8º, do Decreto nº 39.680/2019, bem como na Lei 
Complementar nº13/1996.

Tais requisitos têm como objetivo padronizar os 
atos normativos emanados no âmbito da admi-
nistração direta e indireta do Distrito Federal, 
razão pela qual foi editado o Decreto nº 
39.680/2019. 

Nesse sentido, endossa-se as principais regras 
para elaboração de Decreto, de Projeto de Lei e 
de Portaria, vejamos: 

1. O artigo é indicado pela abreviatura “Art.”, 
seguida de numeração ordinal (ou seja, 1º, 2º e 
assim por diante) até o nono e cardinal, acompa-
nhada de ponto, a partir do artigo dez (ou seja, 
10, 11 e assim por diante). Além disso, a numera-
ção é separada do texto por dois espaços em 
branco, sem traços ou outros sinais, e o texto se 
inicia com letra maiúscula. Ex.:
 
Art. 1º  A Portaria nº 70, de 26 de março de 2020, 
passa a vigorar com as seguintes alterações:
Art. 10.  Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação.

2. Os parágrafos são indicados pelo símbolo “§”, 
seguido de numeração ordinal até o nono e 
cardinal, acompanhada de ponto, a partir do 
décimo seguido de dois pontos e separado do 
texto por dois espaços em branco. Ou indicado 
pela expressão “Parágrafo único” seguido de 
ponto e separado do texto por dois espaços em 
branco. Ex.: 

“Parágrafo único.  A Secretaria de Estado de 
Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal 
não poderá ser solidariamente responsabilizada 
em decorrência das contratações realizadas pelo 
agente cultural na execução do projeto incentivado.” 

“§3º  O agente cultural deve adotar uma única 
tabela para justi�car, se não de forma integral, a 
maior parte dos itens indicados na planilha orça-
mentária.”

3. O texto do inciso se inicia com letra minúscula, 
exceto quando se tratar de nome próprio, e 
termina com ponto-e-vírgula, dois pontos 
quando se desdobrar em alíneas, ou ponto, caso 
seja o último. Ex.:

“VI - patrimônio imaterial: bens culturais de natu-
reza imaterial, devidamente registrados nos 
termos da Lei nº 3.977 de 29 de março de 2007, 
tais como: 

a) os saberes, sendo conhecimentos e modos de 
fazer enraizados no cotidiano das comunida-
des;”.

4. O texto da alínea também se inicia com letra 
minúscula, exceto quando se tratar de nome 
próprio, e termina com ponto-e-vírgula; dois 
pontos, quando se desdobrar em itens; ou 
ponto, caso seja a última e anteceda artigo ou 
parágrafo. Ex.: 

“o) projetos que contenham, no mínimo, 3 medi-
das que promovam a fruição de bens, produtos e 
atividades culturais por/para idosos ou pessoas 
com de�ciência, para além das obrigatórias pela 
legislação distrital e federal, tais como:

1. ajuda técnica: interpretação em libras para 
pessoas surdas, não usuárias da língua portuguesa, 
libras tátil para surdos cegos, oralização e leitura 
labial para surdos oralizados, guias intérpretes 
para surdos cegos, guias de cego, braile, acessibilidade 
estrutural por meio de banheiros especiais, 
reserva de espaços para pessoas com de�ciência 
e mobilidade reduzida, rampas, corrimões, pisos 
táteis, sinalização em braile e libras; 

5 - Os parágrafos podem se desdobrar em 
incisos. Ex.:

“§ 2º A proposta de decreto não conterá matéria:
I - estranha ao objeto ao qual visa disciplinar; e”

6 - Os incisos podem se desdobrar em alíneas, 
indicadas com letra minúscula na sequência do 
alfabeto e acompanhada de parêntese, separado 
do texto por um espaço em branco. . Ex.: 

“I - de 5% pelo cumprimento de cada um dos 
seguintes requisitos:
a) projetos com entrada gratuita ou com eventuais 
produtos derivados;”

7 - As alíneas podem se desdobrar em itens, os 
quais serão indicados por algarismos arábicos e 
seguidos de ponto e separados do texto por um 
espaço em branco.. Ex.: 

“e) quanto ao uso de sigla ou acrônimo: 
1. não utilizar para designar órgãos da administração 
pública direta;”

8 - A epígrafe, formada pelo título designativo da 
espécie normativa (Ex.: PORTARIA, DECRETO, 
PROJETO DE LEI) e pela data de promulgação, 
será grafada em letras maiúsculas, sem negrito, 
de forma centralizada. 

9 - A ementa explicitará de modo conciso o 
objeto da proposição e deve ser alinhada à direita 
da página, com nove centímetros de largura. 

10 - Se necessário, os artigos podem ser agrupados 
em capítulos, os quais serão indicados por algarismo 
romanos, grafadas em letras maiúsculas e em 
negrito. Além disso, os capítulos podem se 
desdobrar em seções e estas em subseções, 
ambas serão grafadas em letras minúsculas e 
em negrito.

11 - Alguns regras devem ser observadas na 
redação para maior obtenção de clareza, precisão 
e ordem lógica, conforme explicações abaixo:

I - para obtenção da clareza:

a) usar as palavras e as expressões em seu senti-
do comum, exceto quando a norma versar sobre 
assunto técnico, hipótese em que se pode 
empregar a nomenclatura própria da área sobre 
a qual se está referindo;
b) usar frases curtas e concisas;
c) construir as orações na ordem direta;
d) evitar preciosismo, neologismo e adjetivação; 
e
e) buscar a uniformidade do tempo verbal no 
texto da norma legal e usar, preferencialmente, o 
presente ou o futuro simples do presente do 
modo indicativo;

II - para obtenção da precisão:

a) articular a linguagem, comum ou técnica, mais 
adequada à compreensão do objetivo, do conteúdo e 
do alcance da proposta;
b) expressar a ideia, quando repetida ao longo do texto, por 
meio das mesmas palavras, e evitar o emprego de sinônimos;

c) evitar o emprego de expressão ou palavra que 
con�ra duplo sentido ao texto;
d) escolher termos que tenham o mesmo signi�cado 
na maior parte do território nacional, de modo a 
evitar o uso de expressões locais ou regionais;
e) escrever por extenso as referências a números 
e percentuais, exceto data, número de decreto 
e nos casos em que houver prejuízo para a 
compreensão do texto;
f ) expressar valores monetários em algarismos 
arábicos, seguidos de sua indicação por extenso 
entre parênteses - Ex.: R$10,00 (dez reais).
g) escrever as datas da seguinte forma: 20 de 
maio de 2021.

III - para a obtenção da ordem lógica:

a) reunir sob as categorias de agregação - livro, 
título, capítulo, seção e subseção - apenas as 
disposições relacionadas com a matéria nelas 
especi�cada;
b) restringir o conteúdo de cada artigo 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 esse estabelecida; e
d) promover as discriminações e as enumerações 
por meio dos incisos, das alíneas e dos itens.

12. Quanto ao uso de siglas:
não utilizar para designar órgãos da administração 
pública direta; para entidades da administração 
pública indireta, utilizar apenas se previsto em 
lei; não utilizar para designar Decreto; usar 
apenas se consagrado pelo uso geral e não 
apenas no âmbito de setor da administração 
pública ou de grupo social especí�co; e na 
primeira menção, utilizar acompanhado da 
explicitação de seu signi�cado.

13. Remissões devem ser escritas da seguinte forma:
Quando �zer remissão a artigo do mesmo ato 
normativo ou de ato normativo distinto utilizar a 
expressão "art.", seguida do número do  artigo. 

Ex.:
Parágrafo único. A emenda à Lei Orgânica será 
iniciada na forma de proposta, e as demais leis 
de que trata o art. 4º desta Lei Complementar 
serão iniciadas na forma de projeto.
Quando �zer remissão à Lei, Decreto ou Portaria, 
utilizar as seguintes regras:
na ementa, no preâmbulo e na primeira remissão 
no corpo da norma utilizar o nome do ato 
normativo, o número e a data da sua promulgação. 

Ex.: Decreto nº 39.611, de 1º de janeiro de 2019.

Nos demais casos utilizar apenas o nome do ato 
normativo, o número e o ano da promulgação. 
Ex.: Decreto nº 37.611, de 2019.

14. Na formatação do texto não deve ser  utilizado 
itálico, sublinhado, tachado ou qualquer forma 
de caracteres ou símbolos não imprimíveis. 
Deste modo, as palavras e as expressões em 
latim ou em língua estrangeira devem ser escritas
em negrito.

CAPÍTULO III

PROPOSIÇÃO DE ATOS NORMATIVOS ALTERADORES 

Tratando-se de ato normativo que visa a alteração 
de outro ato normativo, aplica-se o disposto nos 
arts. 9º ao 11, do Decreto nº 39.680/2019 a �m de 
facilitar o entendimento do dispositivo da norma 
que sofrerá alteração. 

Ademais, é importante ressaltar que é preferível 
optar pela alteração do ato normativo sempre que 
possível, tendo em vista que tal medida implicará 
em uma norma perene, ou seja, que se mantém 
pelo tempo. 

Dessa forma, colaciona-se os principais regramentos 
para a proposição de ato normativo alterador, 
vejamos: 

1 - O texto que será acrescido ou alterado será 
transcrito entre aspas e será seguido da indicação 
de nova redação, representada pela expressão 
“(NR)”. Ex.: 

“Art. 3º  A Subsecretaria de Fomento e Incentivo 
Cultural - SUFIC é a unidade gestora responsável 
pela execução e acompanhamento do Programa 
de Incentivo Fiscal à Cultura do Distrito Federal.” (NR)

2 - É vedada a renumeração de artigos ou parágrafos. 
Já a renumeração de incisos, alíneas e itens é 
permitida se for inconveniente o acréscimo da 
nova unidade ao �nal da sequência.

3  - Havendo necessidade de se incluir novos artigos 
no texto, será utilizado, separado por hífen, o número 
do dispositivo imediatamente anterior acrescido 
de letras maiúsculas, em ordem alfabética, tantas 
quantas forem necessárias para identi�car os 
acréscimos. Ex.:

"Art. 37-A. Em caso de solicitação de prorrogação 
da vigência da parceria, alteração do valor global, 
ou quando a alteração do instrumento da parce-
ria for indispensável para o atendimento do interesse 
público no caso concreto, deve-se observar o 
seguinte procedimento: "(NR)

4 - A expressão “revogado”, ou outra equivalente, 
não será incluída no corpo da nova redação.

5 - O art. 1º do decreto/portaria a ser alterado(a) 
deve mencionar o ato normativo que sofrerá 
alteração e a data de promulgação deste, seguidos 
da expressão “passa a vigorar com as seguintes 
alterações”, sem especi�cação dos artigos ou subdivi-
sões de artigo a serem acrescidos ou alterados. 
Ex.: 

Art. 1º  A Portaria nº 70, de 26 de março de 2020, 
passa a vigorar com as seguintes alterações:

6 - Na alteração parcial do artigo, os dispositivos 
que não terão o seu texto alterado serão substi-
tuídos por linha pontilhada, sendo de uso 
obrigatório para indicar a manutenção de 
dispositivo em vigor, devendo observar o 
seguinte: 
No caso de manutenção do texto do caput, a 
linha pontilhada empregada será precedida da 
indicação do artigo a que se refere. Ex.: 
“Art. 35.

……………………………………………………  

§1º  O agente cultural somente �ca autorizado a 
captar recursos para �nanciamento do projeto 
cultural aprovado pela Secretaria de Estado de 

Cultura e Economia Criativa após a publicação
no Diário O�cial do Distrito Federal do Despacho 
citado no caput.” (NR)

No caso de manutenção do texto do caput e do 
dispositivo subsequente, duas linhas pontilhadas 
serão empregadas e a primeira linha será prece-
dida da indicação do artigo a que se refere. Ex.: 

“Art.  73.  
……………………………………………………

III - plano expográ�co ou museográ�co do 
projeto.” (NR)

No caso de alteração do texto de inciso ou de item 
dentro de parágrafo ou de inciso, a linha pontilhada 
empregada será precedida da indicação do disposi-
tivo a que se refere. Ex.:

“Art. 66.  
……………………………………………………

§3º 
II - redução do valor total do projeto em percen-
tual superior a 50% (cinquenta por cento) do 
valor total aprovado no Programa de Incentivo 
Fiscal à Cultura do Distrito Federal.” (NR)

7 - A parte �nal será escrita, necessariamente, 
nesta ordem: as disposições sobre medidas
necessárias à implementação das normas cons-
tantes da parte normativa (se houver); as dispo-
sições transitórias (se houver); a cláusula de vigên-
cia (obrigatória); e cláusula de revogação, quando 
couber (se houver).

8 - A cláusula de revogação, que vem após a 
cláusula de vigência, deve trazer todas as dispo-
sições que serão revogadas de forma expressa. 

Ademais, é proibida a utilização da expressão 
"revogam-se as disposições em contrário”. 

9 - A cláusula de revogação será subdividida em 
incisos quando se tratar de mais de um ato norma-
tivo ou de dispositivos não sucessivos de um mesmo 
ato normativo. Ex.: 

“Art. 3º  Ficam revogados os seguintes dispositivos 
da Portaria nº 70, de 26 de março de 2020: 

I - o art. 33;
II - as alíneas e, f, g, h, i, j do inciso II e parágrafo 
único do art. 82;
III - os incisos I e II do art. 113; e
IV - o parágrafo único do art. 121.”
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CAPÍTULO II
 
NORMAS DE ELABORAÇÃO NORMATIVA

A elaboração, a redação e a alteração normativa 
também possuem requisitos que devem ser obe-
decidos e podem ser encontrados nos arts. 2º ao 
8º, do Decreto nº 39.680/2019, bem como na Lei 
Complementar nº13/1996.

Tais requisitos têm como objetivo padronizar os 
atos normativos emanados no âmbito da admi-
nistração direta e indireta do Distrito Federal, 
razão pela qual foi editado o Decreto nº 
39.680/2019. 

Nesse sentido, endossa-se as principais regras 
para elaboração de Decreto, de Projeto de Lei e 
de Portaria, vejamos: 

1. O artigo é indicado pela abreviatura “Art.”, 
seguida de numeração ordinal (ou seja, 1º, 2º e 
assim por diante) até o nono e cardinal, acompa-
nhada de ponto, a partir do artigo dez (ou seja, 
10, 11 e assim por diante). Além disso, a numera-
ção é separada do texto por dois espaços em 
branco, sem traços ou outros sinais, e o texto se 
inicia com letra maiúscula. Ex.:
 
Art. 1º  A Portaria nº 70, de 26 de março de 2020, 
passa a vigorar com as seguintes alterações:
Art. 10.  Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação.

2. Os parágrafos são indicados pelo símbolo “§”, 
seguido de numeração ordinal até o nono e 
cardinal, acompanhada de ponto, a partir do 
décimo seguido de dois pontos e separado do 
texto por dois espaços em branco. Ou indicado 
pela expressão “Parágrafo único” seguido de 
ponto e separado do texto por dois espaços em 
branco. Ex.: 

“Parágrafo único.  A Secretaria de Estado de 
Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal 
não poderá ser solidariamente responsabilizada 
em decorrência das contratações realizadas pelo 
agente cultural na execução do projeto incentivado.” 

“§3º  O agente cultural deve adotar uma única 
tabela para justi�car, se não de forma integral, a 
maior parte dos itens indicados na planilha orça-
mentária.”

3. O texto do inciso se inicia com letra minúscula, 
exceto quando se tratar de nome próprio, e 
termina com ponto-e-vírgula, dois pontos 
quando se desdobrar em alíneas, ou ponto, caso 
seja o último. Ex.:

“VI - patrimônio imaterial: bens culturais de natu-
reza imaterial, devidamente registrados nos 
termos da Lei nº 3.977 de 29 de março de 2007, 
tais como: 

a) os saberes, sendo conhecimentos e modos de 
fazer enraizados no cotidiano das comunida-
des;”.

4. O texto da alínea também se inicia com letra 
minúscula, exceto quando se tratar de nome 
próprio, e termina com ponto-e-vírgula; dois 
pontos, quando se desdobrar em itens; ou 
ponto, caso seja a última e anteceda artigo ou 
parágrafo. Ex.: 

“o) projetos que contenham, no mínimo, 3 medi-
das que promovam a fruição de bens, produtos e 
atividades culturais por/para idosos ou pessoas 
com de�ciência, para além das obrigatórias pela 
legislação distrital e federal, tais como:

1. ajuda técnica: interpretação em libras para 
pessoas surdas, não usuárias da língua portuguesa, 
libras tátil para surdos cegos, oralização e leitura 
labial para surdos oralizados, guias intérpretes 
para surdos cegos, guias de cego, braile, acessibilidade 
estrutural por meio de banheiros especiais, 
reserva de espaços para pessoas com de�ciência 
e mobilidade reduzida, rampas, corrimões, pisos 
táteis, sinalização em braile e libras; 

5 - Os parágrafos podem se desdobrar em 
incisos. Ex.:

“§ 2º A proposta de decreto não conterá matéria:
I - estranha ao objeto ao qual visa disciplinar; e”

6 - Os incisos podem se desdobrar em alíneas, 
indicadas com letra minúscula na sequência do 
alfabeto e acompanhada de parêntese, separado 
do texto por um espaço em branco. . Ex.: 

“I - de 5% pelo cumprimento de cada um dos 
seguintes requisitos:
a) projetos com entrada gratuita ou com eventuais 
produtos derivados;”

7 - As alíneas podem se desdobrar em itens, os 
quais serão indicados por algarismos arábicos e 
seguidos de ponto e separados do texto por um 
espaço em branco.. Ex.: 

“e) quanto ao uso de sigla ou acrônimo: 
1. não utilizar para designar órgãos da administração 
pública direta;”

8 - A epígrafe, formada pelo título designativo da 
espécie normativa (Ex.: PORTARIA, DECRETO, 
PROJETO DE LEI) e pela data de promulgação, 
será grafada em letras maiúsculas, sem negrito, 
de forma centralizada. 

9 - A ementa explicitará de modo conciso o 
objeto da proposição e deve ser alinhada à direita 
da página, com nove centímetros de largura. 

10 - Se necessário, os artigos podem ser agrupados 
em capítulos, os quais serão indicados por algarismo 
romanos, grafadas em letras maiúsculas e em 
negrito. Além disso, os capítulos podem se 
desdobrar em seções e estas em subseções, 
ambas serão grafadas em letras minúsculas e 
em negrito.

11 - Alguns regras devem ser observadas na 
redação para maior obtenção de clareza, precisão 
e ordem lógica, conforme explicações abaixo:

I - para obtenção da clareza:

a) usar as palavras e as expressões em seu senti-
do comum, exceto quando a norma versar sobre 
assunto técnico, hipótese em que se pode 
empregar a nomenclatura própria da área sobre 
a qual se está referindo;
b) usar frases curtas e concisas;
c) construir as orações na ordem direta;
d) evitar preciosismo, neologismo e adjetivação; 
e
e) buscar a uniformidade do tempo verbal no 
texto da norma legal e usar, preferencialmente, o 
presente ou o futuro simples do presente do 
modo indicativo;

II - para obtenção da precisão:

a) articular a linguagem, comum ou técnica, mais 
adequada à compreensão do objetivo, do conteúdo e 
do alcance da proposta;
b) expressar a ideia, quando repetida ao longo do texto, por 
meio das mesmas palavras, e evitar o emprego de sinônimos;

c) evitar o emprego de expressão ou palavra que 
con�ra duplo sentido ao texto;
d) escolher termos que tenham o mesmo signi�cado 
na maior parte do território nacional, de modo a 
evitar o uso de expressões locais ou regionais;
e) escrever por extenso as referências a números 
e percentuais, exceto data, número de decreto 
e nos casos em que houver prejuízo para a 
compreensão do texto;
f ) expressar valores monetários em algarismos 
arábicos, seguidos de sua indicação por extenso 
entre parênteses - Ex.: R$10,00 (dez reais).
g) escrever as datas da seguinte forma: 20 de 
maio de 2021.

III - para a obtenção da ordem lógica:

a) reunir sob as categorias de agregação - livro, 
título, capítulo, seção e subseção - apenas as 
disposições relacionadas com a matéria nelas 
especi�cada;
b) restringir o conteúdo de cada artigo 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 esse estabelecida; e
d) promover as discriminações e as enumerações 
por meio dos incisos, das alíneas e dos itens.

12. Quanto ao uso de siglas:
não utilizar para designar órgãos da administração 
pública direta; para entidades da administração 
pública indireta, utilizar apenas se previsto em 
lei; não utilizar para designar Decreto; usar 
apenas se consagrado pelo uso geral e não 
apenas no âmbito de setor da administração 
pública ou de grupo social especí�co; e na 
primeira menção, utilizar acompanhado da 
explicitação de seu signi�cado.

13. Remissões devem ser escritas da seguinte forma:
Quando �zer remissão a artigo do mesmo ato 
normativo ou de ato normativo distinto utilizar a 
expressão "art.", seguida do número do  artigo. 

Ex.:
Parágrafo único. A emenda à Lei Orgânica será 
iniciada na forma de proposta, e as demais leis 
de que trata o art. 4º desta Lei Complementar 
serão iniciadas na forma de projeto.
Quando �zer remissão à Lei, Decreto ou Portaria, 
utilizar as seguintes regras:
na ementa, no preâmbulo e na primeira remissão 
no corpo da norma utilizar o nome do ato 
normativo, o número e a data da sua promulgação. 

Ex.: Decreto nº 39.611, de 1º de janeiro de 2019.

Nos demais casos utilizar apenas o nome do ato 
normativo, o número e o ano da promulgação. 
Ex.: Decreto nº 37.611, de 2019.

14. Na formatação do texto não deve ser  utilizado 
itálico, sublinhado, tachado ou qualquer forma 
de caracteres ou símbolos não imprimíveis. 
Deste modo, as palavras e as expressões em 
latim ou em língua estrangeira devem ser escritas
em negrito.

CAPÍTULO III

PROPOSIÇÃO DE ATOS NORMATIVOS ALTERADORES 

Tratando-se de ato normativo que visa a alteração 
de outro ato normativo, aplica-se o disposto nos 
arts. 9º ao 11, do Decreto nº 39.680/2019 a �m de 
facilitar o entendimento do dispositivo da norma 
que sofrerá alteração. 

Ademais, é importante ressaltar que é preferível 
optar pela alteração do ato normativo sempre que 
possível, tendo em vista que tal medida implicará 
em uma norma perene, ou seja, que se mantém 
pelo tempo. 

Dessa forma, colaciona-se os principais regramentos 
para a proposição de ato normativo alterador, 
vejamos: 

1 - O texto que será acrescido ou alterado será 
transcrito entre aspas e será seguido da indicação 
de nova redação, representada pela expressão 
“(NR)”. Ex.: 

“Art. 3º  A Subsecretaria de Fomento e Incentivo 
Cultural - SUFIC é a unidade gestora responsável 
pela execução e acompanhamento do Programa 
de Incentivo Fiscal à Cultura do Distrito Federal.” (NR)

2 - É vedada a renumeração de artigos ou parágrafos. 
Já a renumeração de incisos, alíneas e itens é 
permitida se for inconveniente o acréscimo da 
nova unidade ao �nal da sequência.

3  - Havendo necessidade de se incluir novos artigos 
no texto, será utilizado, separado por hífen, o número 
do dispositivo imediatamente anterior acrescido 
de letras maiúsculas, em ordem alfabética, tantas 
quantas forem necessárias para identi�car os 
acréscimos. Ex.:

"Art. 37-A. Em caso de solicitação de prorrogação 
da vigência da parceria, alteração do valor global, 
ou quando a alteração do instrumento da parce-
ria for indispensável para o atendimento do interesse 
público no caso concreto, deve-se observar o 
seguinte procedimento: "(NR)

4 - A expressão “revogado”, ou outra equivalente, 
não será incluída no corpo da nova redação.

5 - O art. 1º do decreto/portaria a ser alterado(a) 
deve mencionar o ato normativo que sofrerá 
alteração e a data de promulgação deste, seguidos 
da expressão “passa a vigorar com as seguintes 
alterações”, sem especi�cação dos artigos ou subdivi-
sões de artigo a serem acrescidos ou alterados. 
Ex.: 

Art. 1º  A Portaria nº 70, de 26 de março de 2020, 
passa a vigorar com as seguintes alterações:

6 - Na alteração parcial do artigo, os dispositivos 
que não terão o seu texto alterado serão substi-
tuídos por linha pontilhada, sendo de uso 
obrigatório para indicar a manutenção de 
dispositivo em vigor, devendo observar o 
seguinte: 
No caso de manutenção do texto do caput, a 
linha pontilhada empregada será precedida da 
indicação do artigo a que se refere. Ex.: 
“Art. 35.

……………………………………………………  

§1º  O agente cultural somente �ca autorizado a 
captar recursos para �nanciamento do projeto 
cultural aprovado pela Secretaria de Estado de 

Cultura e Economia Criativa após a publicação
no Diário O�cial do Distrito Federal do Despacho 
citado no caput.” (NR)

No caso de manutenção do texto do caput e do 
dispositivo subsequente, duas linhas pontilhadas 
serão empregadas e a primeira linha será prece-
dida da indicação do artigo a que se refere. Ex.: 

“Art.  73.  
……………………………………………………

III - plano expográ�co ou museográ�co do 
projeto.” (NR)

No caso de alteração do texto de inciso ou de item 
dentro de parágrafo ou de inciso, a linha pontilhada 
empregada será precedida da indicação do disposi-
tivo a que se refere. Ex.:

“Art. 66.  
……………………………………………………

§3º 
II - redução do valor total do projeto em percen-
tual superior a 50% (cinquenta por cento) do 
valor total aprovado no Programa de Incentivo 
Fiscal à Cultura do Distrito Federal.” (NR)

7 - A parte �nal será escrita, necessariamente, 
nesta ordem: as disposições sobre medidas
necessárias à implementação das normas cons-
tantes da parte normativa (se houver); as dispo-
sições transitórias (se houver); a cláusula de vigên-
cia (obrigatória); e cláusula de revogação, quando 
couber (se houver).

8 - A cláusula de revogação, que vem após a 
cláusula de vigência, deve trazer todas as dispo-
sições que serão revogadas de forma expressa. 

Ademais, é proibida a utilização da expressão 
"revogam-se as disposições em contrário”. 

9 - A cláusula de revogação será subdividida em 
incisos quando se tratar de mais de um ato norma-
tivo ou de dispositivos não sucessivos de um mesmo 
ato normativo. Ex.: 

“Art. 3º  Ficam revogados os seguintes dispositivos 
da Portaria nº 70, de 26 de março de 2020: 

I - o art. 33;
II - as alíneas e, f, g, h, i, j do inciso II e parágrafo 
único do art. 82;
III - os incisos I e II do art. 113; e
IV - o parágrafo único do art. 121.”
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CAPÍTULO II
 
NORMAS DE ELABORAÇÃO NORMATIVA

A elaboração, a redação e a alteração normativa 
também possuem requisitos que devem ser obe-
decidos e podem ser encontrados nos arts. 2º ao 
8º, do Decreto nº 39.680/2019, bem como na Lei 
Complementar nº13/1996.

Tais requisitos têm como objetivo padronizar os 
atos normativos emanados no âmbito da admi-
nistração direta e indireta do Distrito Federal, 
razão pela qual foi editado o Decreto nº 
39.680/2019. 

Nesse sentido, endossa-se as principais regras 
para elaboração de Decreto, de Projeto de Lei e 
de Portaria, vejamos: 

1. O artigo é indicado pela abreviatura “Art.”, 
seguida de numeração ordinal (ou seja, 1º, 2º e 
assim por diante) até o nono e cardinal, acompa-
nhada de ponto, a partir do artigo dez (ou seja, 
10, 11 e assim por diante). Além disso, a numera-
ção é separada do texto por dois espaços em 
branco, sem traços ou outros sinais, e o texto se 
inicia com letra maiúscula. Ex.:
 
Art. 1º  A Portaria nº 70, de 26 de março de 2020, 
passa a vigorar com as seguintes alterações:
Art. 10.  Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação.

2. Os parágrafos são indicados pelo símbolo “§”, 
seguido de numeração ordinal até o nono e 
cardinal, acompanhada de ponto, a partir do 
décimo seguido de dois pontos e separado do 
texto por dois espaços em branco. Ou indicado 
pela expressão “Parágrafo único” seguido de 
ponto e separado do texto por dois espaços em 
branco. Ex.: 

“Parágrafo único.  A Secretaria de Estado de 
Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal 
não poderá ser solidariamente responsabilizada 
em decorrência das contratações realizadas pelo 
agente cultural na execução do projeto incentivado.” 

“§3º  O agente cultural deve adotar uma única 
tabela para justi�car, se não de forma integral, a 
maior parte dos itens indicados na planilha orça-
mentária.”

3. O texto do inciso se inicia com letra minúscula, 
exceto quando se tratar de nome próprio, e 
termina com ponto-e-vírgula, dois pontos 
quando se desdobrar em alíneas, ou ponto, caso 
seja o último. Ex.:

“VI - patrimônio imaterial: bens culturais de natu-
reza imaterial, devidamente registrados nos 
termos da Lei nº 3.977 de 29 de março de 2007, 
tais como: 

a) os saberes, sendo conhecimentos e modos de 
fazer enraizados no cotidiano das comunida-
des;”.

4. O texto da alínea também se inicia com letra 
minúscula, exceto quando se tratar de nome 
próprio, e termina com ponto-e-vírgula; dois 
pontos, quando se desdobrar em itens; ou 
ponto, caso seja a última e anteceda artigo ou 
parágrafo. Ex.: 

“o) projetos que contenham, no mínimo, 3 medi-
das que promovam a fruição de bens, produtos e 
atividades culturais por/para idosos ou pessoas 
com de�ciência, para além das obrigatórias pela 
legislação distrital e federal, tais como:

1. ajuda técnica: interpretação em libras para 
pessoas surdas, não usuárias da língua portuguesa, 
libras tátil para surdos cegos, oralização e leitura 
labial para surdos oralizados, guias intérpretes 
para surdos cegos, guias de cego, braile, acessibilidade 
estrutural por meio de banheiros especiais, 
reserva de espaços para pessoas com de�ciência 
e mobilidade reduzida, rampas, corrimões, pisos 
táteis, sinalização em braile e libras; 

5 - Os parágrafos podem se desdobrar em 
incisos. Ex.:

“§ 2º A proposta de decreto não conterá matéria:
I - estranha ao objeto ao qual visa disciplinar; e”

6 - Os incisos podem se desdobrar em alíneas, 
indicadas com letra minúscula na sequência do 
alfabeto e acompanhada de parêntese, separado 
do texto por um espaço em branco. . Ex.: 

“I - de 5% pelo cumprimento de cada um dos 
seguintes requisitos:
a) projetos com entrada gratuita ou com eventuais 
produtos derivados;”

7 - As alíneas podem se desdobrar em itens, os 
quais serão indicados por algarismos arábicos e 
seguidos de ponto e separados do texto por um 
espaço em branco.. Ex.: 

“e) quanto ao uso de sigla ou acrônimo: 
1. não utilizar para designar órgãos da administração 
pública direta;”

8 - A epígrafe, formada pelo título designativo da 
espécie normativa (Ex.: PORTARIA, DECRETO, 
PROJETO DE LEI) e pela data de promulgação, 
será grafada em letras maiúsculas, sem negrito, 
de forma centralizada. 

9 - A ementa explicitará de modo conciso o 
objeto da proposição e deve ser alinhada à direita 
da página, com nove centímetros de largura. 

10 - Se necessário, os artigos podem ser agrupados 
em capítulos, os quais serão indicados por algarismo 
romanos, grafadas em letras maiúsculas e em 
negrito. Além disso, os capítulos podem se 
desdobrar em seções e estas em subseções, 
ambas serão grafadas em letras minúsculas e 
em negrito.

11 - Alguns regras devem ser observadas na 
redação para maior obtenção de clareza, precisão 
e ordem lógica, conforme explicações abaixo:

I - para obtenção da clareza:

a) usar as palavras e as expressões em seu senti-
do comum, exceto quando a norma versar sobre 
assunto técnico, hipótese em que se pode 
empregar a nomenclatura própria da área sobre 
a qual se está referindo;
b) usar frases curtas e concisas;
c) construir as orações na ordem direta;
d) evitar preciosismo, neologismo e adjetivação; 
e
e) buscar a uniformidade do tempo verbal no 
texto da norma legal e usar, preferencialmente, o 
presente ou o futuro simples do presente do 
modo indicativo;

II - para obtenção da precisão:

a) articular a linguagem, comum ou técnica, mais 
adequada à compreensão do objetivo, do conteúdo e 
do alcance da proposta;
b) expressar a ideia, quando repetida ao longo do texto, por 
meio das mesmas palavras, e evitar o emprego de sinônimos;

c) evitar o emprego de expressão ou palavra que 
con�ra duplo sentido ao texto;
d) escolher termos que tenham o mesmo signi�cado 
na maior parte do território nacional, de modo a 
evitar o uso de expressões locais ou regionais;
e) escrever por extenso as referências a números 
e percentuais, exceto data, número de decreto 
e nos casos em que houver prejuízo para a 
compreensão do texto;
f ) expressar valores monetários em algarismos 
arábicos, seguidos de sua indicação por extenso 
entre parênteses - Ex.: R$10,00 (dez reais).
g) escrever as datas da seguinte forma: 20 de 
maio de 2021.

III - para a obtenção da ordem lógica:

a) reunir sob as categorias de agregação - livro, 
título, capítulo, seção e subseção - apenas as 
disposições relacionadas com a matéria nelas 
especi�cada;
b) restringir o conteúdo de cada artigo 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 esse estabelecida; e
d) promover as discriminações e as enumerações 
por meio dos incisos, das alíneas e dos itens.

12. Quanto ao uso de siglas:
não utilizar para designar órgãos da administração 
pública direta; para entidades da administração 
pública indireta, utilizar apenas se previsto em 
lei; não utilizar para designar Decreto; usar 
apenas se consagrado pelo uso geral e não 
apenas no âmbito de setor da administração 
pública ou de grupo social especí�co; e na 
primeira menção, utilizar acompanhado da 
explicitação de seu signi�cado.

13. Remissões devem ser escritas da seguinte forma:
Quando �zer remissão a artigo do mesmo ato 
normativo ou de ato normativo distinto utilizar a 
expressão "art.", seguida do número do  artigo. 

Ex.:
Parágrafo único. A emenda à Lei Orgânica será 
iniciada na forma de proposta, e as demais leis 
de que trata o art. 4º desta Lei Complementar 
serão iniciadas na forma de projeto.
Quando �zer remissão à Lei, Decreto ou Portaria, 
utilizar as seguintes regras:
na ementa, no preâmbulo e na primeira remissão 
no corpo da norma utilizar o nome do ato 
normativo, o número e a data da sua promulgação. 

Ex.: Decreto nº 39.611, de 1º de janeiro de 2019.

Nos demais casos utilizar apenas o nome do ato 
normativo, o número e o ano da promulgação. 
Ex.: Decreto nº 37.611, de 2019.

14. Na formatação do texto não deve ser  utilizado 
itálico, sublinhado, tachado ou qualquer forma 
de caracteres ou símbolos não imprimíveis. 
Deste modo, as palavras e as expressões em 
latim ou em língua estrangeira devem ser escritas
em negrito.
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CAPÍTULO II
 
NORMAS DE ELABORAÇÃO NORMATIVA

A elaboração, a redação e a alteração normativa 
também possuem requisitos que devem ser obe-
decidos e podem ser encontrados nos arts. 2º ao 
8º, do Decreto nº 39.680/2019, bem como na Lei 
Complementar nº13/1996.

Tais requisitos têm como objetivo padronizar os 
atos normativos emanados no âmbito da admi-
nistração direta e indireta do Distrito Federal, 
razão pela qual foi editado o Decreto nº 
39.680/2019. 

Nesse sentido, endossa-se as principais regras 
para elaboração de Decreto, de Projeto de Lei e 
de Portaria, vejamos: 

1. O artigo é indicado pela abreviatura “Art.”, 
seguida de numeração ordinal (ou seja, 1º, 2º e 
assim por diante) até o nono e cardinal, acompa-
nhada de ponto, a partir do artigo dez (ou seja, 
10, 11 e assim por diante). Além disso, a numera-
ção é separada do texto por dois espaços em 
branco, sem traços ou outros sinais, e o texto se 
inicia com letra maiúscula. Ex.:
 
Art. 1º  A Portaria nº 70, de 26 de março de 2020, 
passa a vigorar com as seguintes alterações:
Art. 10.  Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação.

2. Os parágrafos são indicados pelo símbolo “§”, 
seguido de numeração ordinal até o nono e 
cardinal, acompanhada de ponto, a partir do 
décimo seguido de dois pontos e separado do 
texto por dois espaços em branco. Ou indicado 
pela expressão “Parágrafo único” seguido de 
ponto e separado do texto por dois espaços em 
branco. Ex.: 

“Parágrafo único.  A Secretaria de Estado de 
Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal 
não poderá ser solidariamente responsabilizada 
em decorrência das contratações realizadas pelo 
agente cultural na execução do projeto incentivado.” 

“§3º  O agente cultural deve adotar uma única 
tabela para justi�car, se não de forma integral, a 
maior parte dos itens indicados na planilha orça-
mentária.”

3. O texto do inciso se inicia com letra minúscula, 
exceto quando se tratar de nome próprio, e 
termina com ponto-e-vírgula, dois pontos 
quando se desdobrar em alíneas, ou ponto, caso 
seja o último. Ex.:

“VI - patrimônio imaterial: bens culturais de natu-
reza imaterial, devidamente registrados nos 
termos da Lei nº 3.977 de 29 de março de 2007, 
tais como: 

a) os saberes, sendo conhecimentos e modos de 
fazer enraizados no cotidiano das comunida-
des;”.

4. O texto da alínea também se inicia com letra 
minúscula, exceto quando se tratar de nome 
próprio, e termina com ponto-e-vírgula; dois 
pontos, quando se desdobrar em itens; ou 
ponto, caso seja a última e anteceda artigo ou 
parágrafo. Ex.: 

“o) projetos que contenham, no mínimo, 3 medi-
das que promovam a fruição de bens, produtos e 
atividades culturais por/para idosos ou pessoas 
com de�ciência, para além das obrigatórias pela 
legislação distrital e federal, tais como:

1. ajuda técnica: interpretação em libras para 
pessoas surdas, não usuárias da língua portuguesa, 
libras tátil para surdos cegos, oralização e leitura 
labial para surdos oralizados, guias intérpretes 
para surdos cegos, guias de cego, braile, acessibilidade 
estrutural por meio de banheiros especiais, 
reserva de espaços para pessoas com de�ciência 
e mobilidade reduzida, rampas, corrimões, pisos 
táteis, sinalização em braile e libras; 

5 - Os parágrafos podem se desdobrar em 
incisos. Ex.:

“§ 2º A proposta de decreto não conterá matéria:
I - estranha ao objeto ao qual visa disciplinar; e”

6 - Os incisos podem se desdobrar em alíneas, 
indicadas com letra minúscula na sequência do 
alfabeto e acompanhada de parêntese, separado 
do texto por um espaço em branco. . Ex.: 

“I - de 5% pelo cumprimento de cada um dos 
seguintes requisitos:
a) projetos com entrada gratuita ou com eventuais 
produtos derivados;”

7 - As alíneas podem se desdobrar em itens, os 
quais serão indicados por algarismos arábicos e 
seguidos de ponto e separados do texto por um 
espaço em branco.. Ex.: 

“e) quanto ao uso de sigla ou acrônimo: 
1. não utilizar para designar órgãos da administração 
pública direta;”

8 - A epígrafe, formada pelo título designativo da 
espécie normativa (Ex.: PORTARIA, DECRETO, 
PROJETO DE LEI) e pela data de promulgação, 
será grafada em letras maiúsculas, sem negrito, 
de forma centralizada. 

9 - A ementa explicitará de modo conciso o 
objeto da proposição e deve ser alinhada à direita 
da página, com nove centímetros de largura. 

10 - Se necessário, os artigos podem ser agrupados 
em capítulos, os quais serão indicados por algarismo 
romanos, grafadas em letras maiúsculas e em 
negrito. Além disso, os capítulos podem se 
desdobrar em seções e estas em subseções, 
ambas serão grafadas em letras minúsculas e 
em negrito.

11 - Alguns regras devem ser observadas na 
redação para maior obtenção de clareza, precisão 
e ordem lógica, conforme explicações abaixo:

I - para obtenção da clareza:

a) usar as palavras e as expressões em seu senti-
do comum, exceto quando a norma versar sobre 
assunto técnico, hipótese em que se pode 
empregar a nomenclatura própria da área sobre 
a qual se está referindo;
b) usar frases curtas e concisas;
c) construir as orações na ordem direta;
d) evitar preciosismo, neologismo e adjetivação; 
e
e) buscar a uniformidade do tempo verbal no 
texto da norma legal e usar, preferencialmente, o 
presente ou o futuro simples do presente do 
modo indicativo;

II - para obtenção da precisão:

a) articular a linguagem, comum ou técnica, mais 
adequada à compreensão do objetivo, do conteúdo e 
do alcance da proposta;
b) expressar a ideia, quando repetida ao longo do texto, por 
meio das mesmas palavras, e evitar o emprego de sinônimos;

c) evitar o emprego de expressão ou palavra que 
con�ra duplo sentido ao texto;
d) escolher termos que tenham o mesmo signi�cado 
na maior parte do território nacional, de modo a 
evitar o uso de expressões locais ou regionais;
e) escrever por extenso as referências a números 
e percentuais, exceto data, número de decreto 
e nos casos em que houver prejuízo para a 
compreensão do texto;
f ) expressar valores monetários em algarismos 
arábicos, seguidos de sua indicação por extenso 
entre parênteses - Ex.: R$10,00 (dez reais).
g) escrever as datas da seguinte forma: 20 de 
maio de 2021.

III - para a obtenção da ordem lógica:

a) reunir sob as categorias de agregação - livro, 
título, capítulo, seção e subseção - apenas as 
disposições relacionadas com a matéria nelas 
especi�cada;
b) restringir o conteúdo de cada artigo 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 esse estabelecida; e
d) promover as discriminações e as enumerações 
por meio dos incisos, das alíneas e dos itens.

12. Quanto ao uso de siglas:
não utilizar para designar órgãos da administração 
pública direta; para entidades da administração 
pública indireta, utilizar apenas se previsto em 
lei; não utilizar para designar Decreto; usar 
apenas se consagrado pelo uso geral e não 
apenas no âmbito de setor da administração 
pública ou de grupo social especí�co; e na 
primeira menção, utilizar acompanhado da 
explicitação de seu signi�cado.

13. Remissões devem ser escritas da seguinte forma:
Quando �zer remissão a artigo do mesmo ato 
normativo ou de ato normativo distinto utilizar a 
expressão "art.", seguida do número do  artigo. 

Ex.:
Parágrafo único. A emenda à Lei Orgânica será 
iniciada na forma de proposta, e as demais leis 
de que trata o art. 4º desta Lei Complementar 
serão iniciadas na forma de projeto.
Quando �zer remissão à Lei, Decreto ou Portaria, 
utilizar as seguintes regras:
na ementa, no preâmbulo e na primeira remissão 
no corpo da norma utilizar o nome do ato 
normativo, o número e a data da sua promulgação. 

Ex.: Decreto nº 39.611, de 1º de janeiro de 2019.

Nos demais casos utilizar apenas o nome do ato 
normativo, o número e o ano da promulgação. 
Ex.: Decreto nº 37.611, de 2019.

14. Na formatação do texto não deve ser  utilizado 
itálico, sublinhado, tachado ou qualquer forma 
de caracteres ou símbolos não imprimíveis. 
Deste modo, as palavras e as expressões em 
latim ou em língua estrangeira devem ser escritas
em negrito.

CAPÍTULO IV

PROPOSIÇÃO DE PROJETO DE LEI

O projeto de lei é uma proposta oriunda de uma 
ideia que pode vir a se transformar em uma lei.
Contudo, para que se torne efetivamente uma lei 
deve ser apreciada pelas comissões permanentes 
da Câmara Legislativa e, após, deve ser aprovada 
em plenário pelos Deputados Distritais. 

Conforme art. 69, da Lei Orgânica do Distrito Federal, 
as propostas de lei podem ser dos seguintes tipos:

a) Proposta de emenda à Lei Orgânica do DF;

b) Projeto de lei complementar;

c) Projeto de lei ordinária;

d) Projeto de decreto legislativo; e

e) Projeto de resolução. 

Assim, para cada espécie normativa existem 
agentes competentes para iniciar a proposição. 

Dessa forma, as Secretarias de Estado podem fazer 
proposições de projeto de lei e encaminhar para 
o Governador do Distrito Federal, que encaminhará 
para a Câmara Legislativa do Distrito Federal, caso 
compactue com a ideia da proposta.

Nesse sentido, com o intuito de aprimorar e amoldar 
os projetos de lei de iniciativa do poder executivo, 
apresenta-se minuta padronizada de Proposição 
de Projeto de Lei. 
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CAPÍTULO II
 
NORMAS DE ELABORAÇÃO NORMATIVA

A elaboração, a redação e a alteração normativa 
também possuem requisitos que devem ser obe-
decidos e podem ser encontrados nos arts. 2º ao 
8º, do Decreto nº 39.680/2019, bem como na Lei 
Complementar nº13/1996.

Tais requisitos têm como objetivo padronizar os 
atos normativos emanados no âmbito da admi-
nistração direta e indireta do Distrito Federal, 
razão pela qual foi editado o Decreto nº 
39.680/2019. 

Nesse sentido, endossa-se as principais regras 
para elaboração de Decreto, de Projeto de Lei e 
de Portaria, vejamos: 

1. O artigo é indicado pela abreviatura “Art.”, 
seguida de numeração ordinal (ou seja, 1º, 2º e 
assim por diante) até o nono e cardinal, acompa-
nhada de ponto, a partir do artigo dez (ou seja, 
10, 11 e assim por diante). Além disso, a numera-
ção é separada do texto por dois espaços em 
branco, sem traços ou outros sinais, e o texto se 
inicia com letra maiúscula. Ex.:
 
Art. 1º  A Portaria nº 70, de 26 de março de 2020, 
passa a vigorar com as seguintes alterações:
Art. 10.  Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação.

2. Os parágrafos são indicados pelo símbolo “§”, 
seguido de numeração ordinal até o nono e 
cardinal, acompanhada de ponto, a partir do 
décimo seguido de dois pontos e separado do 
texto por dois espaços em branco. Ou indicado 
pela expressão “Parágrafo único” seguido de 
ponto e separado do texto por dois espaços em 
branco. Ex.: 

“Parágrafo único.  A Secretaria de Estado de 
Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal 
não poderá ser solidariamente responsabilizada 
em decorrência das contratações realizadas pelo 
agente cultural na execução do projeto incentivado.” 

“§3º  O agente cultural deve adotar uma única 
tabela para justi�car, se não de forma integral, a 
maior parte dos itens indicados na planilha orça-
mentária.”

3. O texto do inciso se inicia com letra minúscula, 
exceto quando se tratar de nome próprio, e 
termina com ponto-e-vírgula, dois pontos 
quando se desdobrar em alíneas, ou ponto, caso 
seja o último. Ex.:

“VI - patrimônio imaterial: bens culturais de natu-
reza imaterial, devidamente registrados nos 
termos da Lei nº 3.977 de 29 de março de 2007, 
tais como: 

a) os saberes, sendo conhecimentos e modos de 
fazer enraizados no cotidiano das comunida-
des;”.

4. O texto da alínea também se inicia com letra 
minúscula, exceto quando se tratar de nome 
próprio, e termina com ponto-e-vírgula; dois 
pontos, quando se desdobrar em itens; ou 
ponto, caso seja a última e anteceda artigo ou 
parágrafo. Ex.: 

“o) projetos que contenham, no mínimo, 3 medi-
das que promovam a fruição de bens, produtos e 
atividades culturais por/para idosos ou pessoas 
com de�ciência, para além das obrigatórias pela 
legislação distrital e federal, tais como:

1. ajuda técnica: interpretação em libras para 
pessoas surdas, não usuárias da língua portuguesa, 
libras tátil para surdos cegos, oralização e leitura 
labial para surdos oralizados, guias intérpretes 
para surdos cegos, guias de cego, braile, acessibilidade 
estrutural por meio de banheiros especiais, 
reserva de espaços para pessoas com de�ciência 
e mobilidade reduzida, rampas, corrimões, pisos 
táteis, sinalização em braile e libras; 

5 - Os parágrafos podem se desdobrar em 
incisos. Ex.:

“§ 2º A proposta de decreto não conterá matéria:
I - estranha ao objeto ao qual visa disciplinar; e”

6 - Os incisos podem se desdobrar em alíneas, 
indicadas com letra minúscula na sequência do 
alfabeto e acompanhada de parêntese, separado 
do texto por um espaço em branco. . Ex.: 

“I - de 5% pelo cumprimento de cada um dos 
seguintes requisitos:
a) projetos com entrada gratuita ou com eventuais 
produtos derivados;”

7 - As alíneas podem se desdobrar em itens, os 
quais serão indicados por algarismos arábicos e 
seguidos de ponto e separados do texto por um 
espaço em branco.. Ex.: 

“e) quanto ao uso de sigla ou acrônimo: 
1. não utilizar para designar órgãos da administração 
pública direta;”

8 - A epígrafe, formada pelo título designativo da 
espécie normativa (Ex.: PORTARIA, DECRETO, 
PROJETO DE LEI) e pela data de promulgação, 
será grafada em letras maiúsculas, sem negrito, 
de forma centralizada. 

9 - A ementa explicitará de modo conciso o 
objeto da proposição e deve ser alinhada à direita 
da página, com nove centímetros de largura. 

10 - Se necessário, os artigos podem ser agrupados 
em capítulos, os quais serão indicados por algarismo 
romanos, grafadas em letras maiúsculas e em 
negrito. Além disso, os capítulos podem se 
desdobrar em seções e estas em subseções, 
ambas serão grafadas em letras minúsculas e 
em negrito.

11 - Alguns regras devem ser observadas na 
redação para maior obtenção de clareza, precisão 
e ordem lógica, conforme explicações abaixo:

I - para obtenção da clareza:

a) usar as palavras e as expressões em seu senti-
do comum, exceto quando a norma versar sobre 
assunto técnico, hipótese em que se pode 
empregar a nomenclatura própria da área sobre 
a qual se está referindo;
b) usar frases curtas e concisas;
c) construir as orações na ordem direta;
d) evitar preciosismo, neologismo e adjetivação; 
e
e) buscar a uniformidade do tempo verbal no 
texto da norma legal e usar, preferencialmente, o 
presente ou o futuro simples do presente do 
modo indicativo;

II - para obtenção da precisão:

a) articular a linguagem, comum ou técnica, mais 
adequada à compreensão do objetivo, do conteúdo e 
do alcance da proposta;
b) expressar a ideia, quando repetida ao longo do texto, por 
meio das mesmas palavras, e evitar o emprego de sinônimos;

c) evitar o emprego de expressão ou palavra que 
con�ra duplo sentido ao texto;
d) escolher termos que tenham o mesmo signi�cado 
na maior parte do território nacional, de modo a 
evitar o uso de expressões locais ou regionais;
e) escrever por extenso as referências a números 
e percentuais, exceto data, número de decreto 
e nos casos em que houver prejuízo para a 
compreensão do texto;
f ) expressar valores monetários em algarismos 
arábicos, seguidos de sua indicação por extenso 
entre parênteses - Ex.: R$10,00 (dez reais).
g) escrever as datas da seguinte forma: 20 de 
maio de 2021.

III - para a obtenção da ordem lógica:

a) reunir sob as categorias de agregação - livro, 
título, capítulo, seção e subseção - apenas as 
disposições relacionadas com a matéria nelas 
especi�cada;
b) restringir o conteúdo de cada artigo 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 esse estabelecida; e
d) promover as discriminações e as enumerações 
por meio dos incisos, das alíneas e dos itens.

12. Quanto ao uso de siglas:
não utilizar para designar órgãos da administração 
pública direta; para entidades da administração 
pública indireta, utilizar apenas se previsto em 
lei; não utilizar para designar Decreto; usar 
apenas se consagrado pelo uso geral e não 
apenas no âmbito de setor da administração 
pública ou de grupo social especí�co; e na 
primeira menção, utilizar acompanhado da 
explicitação de seu signi�cado.

13. Remissões devem ser escritas da seguinte forma:
Quando �zer remissão a artigo do mesmo ato 
normativo ou de ato normativo distinto utilizar a 
expressão "art.", seguida do número do  artigo. 

Ex.:
Parágrafo único. A emenda à Lei Orgânica será 
iniciada na forma de proposta, e as demais leis 
de que trata o art. 4º desta Lei Complementar 
serão iniciadas na forma de projeto.
Quando �zer remissão à Lei, Decreto ou Portaria, 
utilizar as seguintes regras:
na ementa, no preâmbulo e na primeira remissão 
no corpo da norma utilizar o nome do ato 
normativo, o número e a data da sua promulgação. 

Ex.: Decreto nº 39.611, de 1º de janeiro de 2019.

Nos demais casos utilizar apenas o nome do ato 
normativo, o número e o ano da promulgação. 
Ex.: Decreto nº 37.611, de 2019.

14. Na formatação do texto não deve ser  utilizado 
itálico, sublinhado, tachado ou qualquer forma 
de caracteres ou símbolos não imprimíveis. 
Deste modo, as palavras e as expressões em 
latim ou em língua estrangeira devem ser escritas
em negrito.

MODELO IV
PROPOSIÇÃO DE ATO NORMATIVO - PROJETO DE LEI



CAPÍTULO II
 
NORMAS DE ELABORAÇÃO NORMATIVA

A elaboração, a redação e a alteração normativa 
também possuem requisitos que devem ser obe-
decidos e podem ser encontrados nos arts. 2º ao 
8º, do Decreto nº 39.680/2019, bem como na Lei 
Complementar nº13/1996.

Tais requisitos têm como objetivo padronizar os 
atos normativos emanados no âmbito da admi-
nistração direta e indireta do Distrito Federal, 
razão pela qual foi editado o Decreto nº 
39.680/2019. 

Nesse sentido, endossa-se as principais regras 
para elaboração de Decreto, de Projeto de Lei e 
de Portaria, vejamos: 

1. O artigo é indicado pela abreviatura “Art.”, 
seguida de numeração ordinal (ou seja, 1º, 2º e 
assim por diante) até o nono e cardinal, acompa-
nhada de ponto, a partir do artigo dez (ou seja, 
10, 11 e assim por diante). Além disso, a numera-
ção é separada do texto por dois espaços em 
branco, sem traços ou outros sinais, e o texto se 
inicia com letra maiúscula. Ex.:
 
Art. 1º  A Portaria nº 70, de 26 de março de 2020, 
passa a vigorar com as seguintes alterações:
Art. 10.  Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação.

2. Os parágrafos são indicados pelo símbolo “§”, 
seguido de numeração ordinal até o nono e 
cardinal, acompanhada de ponto, a partir do 
décimo seguido de dois pontos e separado do 
texto por dois espaços em branco. Ou indicado 
pela expressão “Parágrafo único” seguido de 
ponto e separado do texto por dois espaços em 
branco. Ex.: 

“Parágrafo único.  A Secretaria de Estado de 
Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal 
não poderá ser solidariamente responsabilizada 
em decorrência das contratações realizadas pelo 
agente cultural na execução do projeto incentivado.” 

“§3º  O agente cultural deve adotar uma única 
tabela para justi�car, se não de forma integral, a 
maior parte dos itens indicados na planilha orça-
mentária.”

3. O texto do inciso se inicia com letra minúscula, 
exceto quando se tratar de nome próprio, e 
termina com ponto-e-vírgula, dois pontos 
quando se desdobrar em alíneas, ou ponto, caso 
seja o último. Ex.:

“VI - patrimônio imaterial: bens culturais de natu-
reza imaterial, devidamente registrados nos 
termos da Lei nº 3.977 de 29 de março de 2007, 
tais como: 

a) os saberes, sendo conhecimentos e modos de 
fazer enraizados no cotidiano das comunida-
des;”.

4. O texto da alínea também se inicia com letra 
minúscula, exceto quando se tratar de nome 
próprio, e termina com ponto-e-vírgula; dois 
pontos, quando se desdobrar em itens; ou 
ponto, caso seja a última e anteceda artigo ou 
parágrafo. Ex.: 

“o) projetos que contenham, no mínimo, 3 medi-
das que promovam a fruição de bens, produtos e 
atividades culturais por/para idosos ou pessoas 
com de�ciência, para além das obrigatórias pela 
legislação distrital e federal, tais como:

1. ajuda técnica: interpretação em libras para 
pessoas surdas, não usuárias da língua portuguesa, 
libras tátil para surdos cegos, oralização e leitura 
labial para surdos oralizados, guias intérpretes 
para surdos cegos, guias de cego, braile, acessibilidade 
estrutural por meio de banheiros especiais, 
reserva de espaços para pessoas com de�ciência 
e mobilidade reduzida, rampas, corrimões, pisos 
táteis, sinalização em braile e libras; 

5 - Os parágrafos podem se desdobrar em 
incisos. Ex.:

“§ 2º A proposta de decreto não conterá matéria:
I - estranha ao objeto ao qual visa disciplinar; e”

6 - Os incisos podem se desdobrar em alíneas, 
indicadas com letra minúscula na sequência do 
alfabeto e acompanhada de parêntese, separado 
do texto por um espaço em branco. . Ex.: 

“I - de 5% pelo cumprimento de cada um dos 
seguintes requisitos:
a) projetos com entrada gratuita ou com eventuais 
produtos derivados;”

7 - As alíneas podem se desdobrar em itens, os 
quais serão indicados por algarismos arábicos e 
seguidos de ponto e separados do texto por um 
espaço em branco.. Ex.: 

“e) quanto ao uso de sigla ou acrônimo: 
1. não utilizar para designar órgãos da administração 
pública direta;”

8 - A epígrafe, formada pelo título designativo da 
espécie normativa (Ex.: PORTARIA, DECRETO, 
PROJETO DE LEI) e pela data de promulgação, 
será grafada em letras maiúsculas, sem negrito, 
de forma centralizada. 

9 - A ementa explicitará de modo conciso o 
objeto da proposição e deve ser alinhada à direita 
da página, com nove centímetros de largura. 

10 - Se necessário, os artigos podem ser agrupados 
em capítulos, os quais serão indicados por algarismo 
romanos, grafadas em letras maiúsculas e em 
negrito. Além disso, os capítulos podem se 
desdobrar em seções e estas em subseções, 
ambas serão grafadas em letras minúsculas e 
em negrito.

11 - Alguns regras devem ser observadas na 
redação para maior obtenção de clareza, precisão 
e ordem lógica, conforme explicações abaixo:

I - para obtenção da clareza:

a) usar as palavras e as expressões em seu senti-
do comum, exceto quando a norma versar sobre 
assunto técnico, hipótese em que se pode 
empregar a nomenclatura própria da área sobre 
a qual se está referindo;
b) usar frases curtas e concisas;
c) construir as orações na ordem direta;
d) evitar preciosismo, neologismo e adjetivação; 
e
e) buscar a uniformidade do tempo verbal no 
texto da norma legal e usar, preferencialmente, o 
presente ou o futuro simples do presente do 
modo indicativo;

II - para obtenção da precisão:

a) articular a linguagem, comum ou técnica, mais 
adequada à compreensão do objetivo, do conteúdo e 
do alcance da proposta;
b) expressar a ideia, quando repetida ao longo do texto, por 
meio das mesmas palavras, e evitar o emprego de sinônimos;

c) evitar o emprego de expressão ou palavra que 
con�ra duplo sentido ao texto;
d) escolher termos que tenham o mesmo signi�cado 
na maior parte do território nacional, de modo a 
evitar o uso de expressões locais ou regionais;
e) escrever por extenso as referências a números 
e percentuais, exceto data, número de decreto 
e nos casos em que houver prejuízo para a 
compreensão do texto;
f ) expressar valores monetários em algarismos 
arábicos, seguidos de sua indicação por extenso 
entre parênteses - Ex.: R$10,00 (dez reais).
g) escrever as datas da seguinte forma: 20 de 
maio de 2021.

III - para a obtenção da ordem lógica:

a) reunir sob as categorias de agregação - livro, 
título, capítulo, seção e subseção - apenas as 
disposições relacionadas com a matéria nelas 
especi�cada;
b) restringir o conteúdo de cada artigo 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 esse estabelecida; e
d) promover as discriminações e as enumerações 
por meio dos incisos, das alíneas e dos itens.

12. Quanto ao uso de siglas:
não utilizar para designar órgãos da administração 
pública direta; para entidades da administração 
pública indireta, utilizar apenas se previsto em 
lei; não utilizar para designar Decreto; usar 
apenas se consagrado pelo uso geral e não 
apenas no âmbito de setor da administração 
pública ou de grupo social especí�co; e na 
primeira menção, utilizar acompanhado da 
explicitação de seu signi�cado.

13. Remissões devem ser escritas da seguinte forma:
Quando �zer remissão a artigo do mesmo ato 
normativo ou de ato normativo distinto utilizar a 
expressão "art.", seguida do número do  artigo. 

Ex.:
Parágrafo único. A emenda à Lei Orgânica será 
iniciada na forma de proposta, e as demais leis 
de que trata o art. 4º desta Lei Complementar 
serão iniciadas na forma de projeto.
Quando �zer remissão à Lei, Decreto ou Portaria, 
utilizar as seguintes regras:
na ementa, no preâmbulo e na primeira remissão 
no corpo da norma utilizar o nome do ato 
normativo, o número e a data da sua promulgação. 

Ex.: Decreto nº 39.611, de 1º de janeiro de 2019.

Nos demais casos utilizar apenas o nome do ato 
normativo, o número e o ano da promulgação. 
Ex.: Decreto nº 37.611, de 2019.

14. Na formatação do texto não deve ser  utilizado 
itálico, sublinhado, tachado ou qualquer forma 
de caracteres ou símbolos não imprimíveis. 
Deste modo, as palavras e as expressões em 
latim ou em língua estrangeira devem ser escritas
em negrito.

MODELO DE PROPOSIÇÃO DE ATO NORMATIVO - PROJETO DE LEI

PROJETO DE LEI Nº
[O NÚMERO E A DATA DE PUBLICAÇÃO DO PROJETO DE LEI

NÃO DEVEM SER PREENCHIDOS]

(Iniciativa do Poder Executivo)

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, FAÇO SABER QUE A CÂMARA LEGISLATI-
VA DO DISTRITO FEDERAL DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

[APENAS PROJETOS EXTENSOS DEVEM SER SEPARADOS POR CAPÍTULOS]

Art. 1º  Esta Lei [estabelece/dispõe/institui] … INDICAR O OBJETO E O SEU  ÂMBITO DE 
APLICAÇÃO.
Art. 2º  ...
Art. 3º  ...
Art. 4º  …
Art. 5º  …
Art. 6º  …
Art. 7º  …
Art. 8º  …
Art. 9º  …
Art. 10.  …
Art. 11.  …
Art. 12.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação [OU] no dia XX, de XXX de XXX.
Art. 13.  Fica revogada a Lei nº XX, de XX de XX de XXX [OU] Ficam revogadas:

I - a Lei nº XX, de XX de XXX de XXX [OU] o art. XX;
II - a Lei nº XX, de XX de XXX de XXX [OU] o parágrafo único do art. XX [OU] §XX do art. XX; e 
III - a Lei nº XX, de XX de XXX de XXX [OU] as alíneas XX do inciso XX.

[A EXPRESSÃO “REVOGAM-SE AS DISPOSIÇÕES EM CONTRÁRIO” NÃO DEVE SER 
UTILIZADA].
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Altera/dispõe/institui [EXPLICAR O OBJETO DA PRO-
POSIÇÃO DE MODO CONCISO NA EMENTA] e dá 
outras providências [SOMENTE UTILIZAR QUANDO 
TIVER OUTROS ASSUNTOS RELACIONADOS AO 
TEMA DA PROPOSIÇÃO E SE ESTES NÃO FOREM 
TÃO RELEVANTES].



CAPÍTULO II
 
NORMAS DE ELABORAÇÃO NORMATIVA

A elaboração, a redação e a alteração normativa 
também possuem requisitos que devem ser obe-
decidos e podem ser encontrados nos arts. 2º ao 
8º, do Decreto nº 39.680/2019, bem como na Lei 
Complementar nº13/1996.

Tais requisitos têm como objetivo padronizar os 
atos normativos emanados no âmbito da admi-
nistração direta e indireta do Distrito Federal, 
razão pela qual foi editado o Decreto nº 
39.680/2019. 

Nesse sentido, endossa-se as principais regras 
para elaboração de Decreto, de Projeto de Lei e 
de Portaria, vejamos: 

1. O artigo é indicado pela abreviatura “Art.”, 
seguida de numeração ordinal (ou seja, 1º, 2º e 
assim por diante) até o nono e cardinal, acompa-
nhada de ponto, a partir do artigo dez (ou seja, 
10, 11 e assim por diante). Além disso, a numera-
ção é separada do texto por dois espaços em 
branco, sem traços ou outros sinais, e o texto se 
inicia com letra maiúscula. Ex.:
 
Art. 1º  A Portaria nº 70, de 26 de março de 2020, 
passa a vigorar com as seguintes alterações:
Art. 10.  Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação.

2. Os parágrafos são indicados pelo símbolo “§”, 
seguido de numeração ordinal até o nono e 
cardinal, acompanhada de ponto, a partir do 
décimo seguido de dois pontos e separado do 
texto por dois espaços em branco. Ou indicado 
pela expressão “Parágrafo único” seguido de 
ponto e separado do texto por dois espaços em 
branco. Ex.: 

“Parágrafo único.  A Secretaria de Estado de 
Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal 
não poderá ser solidariamente responsabilizada 
em decorrência das contratações realizadas pelo 
agente cultural na execução do projeto incentivado.” 

“§3º  O agente cultural deve adotar uma única 
tabela para justi�car, se não de forma integral, a 
maior parte dos itens indicados na planilha orça-
mentária.”

3. O texto do inciso se inicia com letra minúscula, 
exceto quando se tratar de nome próprio, e 
termina com ponto-e-vírgula, dois pontos 
quando se desdobrar em alíneas, ou ponto, caso 
seja o último. Ex.:

“VI - patrimônio imaterial: bens culturais de natu-
reza imaterial, devidamente registrados nos 
termos da Lei nº 3.977 de 29 de março de 2007, 
tais como: 

a) os saberes, sendo conhecimentos e modos de 
fazer enraizados no cotidiano das comunida-
des;”.

4. O texto da alínea também se inicia com letra 
minúscula, exceto quando se tratar de nome 
próprio, e termina com ponto-e-vírgula; dois 
pontos, quando se desdobrar em itens; ou 
ponto, caso seja a última e anteceda artigo ou 
parágrafo. Ex.: 

“o) projetos que contenham, no mínimo, 3 medi-
das que promovam a fruição de bens, produtos e 
atividades culturais por/para idosos ou pessoas 
com de�ciência, para além das obrigatórias pela 
legislação distrital e federal, tais como:

1. ajuda técnica: interpretação em libras para 
pessoas surdas, não usuárias da língua portuguesa, 
libras tátil para surdos cegos, oralização e leitura 
labial para surdos oralizados, guias intérpretes 
para surdos cegos, guias de cego, braile, acessibilidade 
estrutural por meio de banheiros especiais, 
reserva de espaços para pessoas com de�ciência 
e mobilidade reduzida, rampas, corrimões, pisos 
táteis, sinalização em braile e libras; 

5 - Os parágrafos podem se desdobrar em 
incisos. Ex.:

“§ 2º A proposta de decreto não conterá matéria:
I - estranha ao objeto ao qual visa disciplinar; e”

6 - Os incisos podem se desdobrar em alíneas, 
indicadas com letra minúscula na sequência do 
alfabeto e acompanhada de parêntese, separado 
do texto por um espaço em branco. . Ex.: 

“I - de 5% pelo cumprimento de cada um dos 
seguintes requisitos:
a) projetos com entrada gratuita ou com eventuais 
produtos derivados;”

7 - As alíneas podem se desdobrar em itens, os 
quais serão indicados por algarismos arábicos e 
seguidos de ponto e separados do texto por um 
espaço em branco.. Ex.: 

“e) quanto ao uso de sigla ou acrônimo: 
1. não utilizar para designar órgãos da administração 
pública direta;”

8 - A epígrafe, formada pelo título designativo da 
espécie normativa (Ex.: PORTARIA, DECRETO, 
PROJETO DE LEI) e pela data de promulgação, 
será grafada em letras maiúsculas, sem negrito, 
de forma centralizada. 

9 - A ementa explicitará de modo conciso o 
objeto da proposição e deve ser alinhada à direita 
da página, com nove centímetros de largura. 

10 - Se necessário, os artigos podem ser agrupados 
em capítulos, os quais serão indicados por algarismo 
romanos, grafadas em letras maiúsculas e em 
negrito. Além disso, os capítulos podem se 
desdobrar em seções e estas em subseções, 
ambas serão grafadas em letras minúsculas e 
em negrito.

11 - Alguns regras devem ser observadas na 
redação para maior obtenção de clareza, precisão 
e ordem lógica, conforme explicações abaixo:

I - para obtenção da clareza:

a) usar as palavras e as expressões em seu senti-
do comum, exceto quando a norma versar sobre 
assunto técnico, hipótese em que se pode 
empregar a nomenclatura própria da área sobre 
a qual se está referindo;
b) usar frases curtas e concisas;
c) construir as orações na ordem direta;
d) evitar preciosismo, neologismo e adjetivação; 
e
e) buscar a uniformidade do tempo verbal no 
texto da norma legal e usar, preferencialmente, o 
presente ou o futuro simples do presente do 
modo indicativo;

II - para obtenção da precisão:

a) articular a linguagem, comum ou técnica, mais 
adequada à compreensão do objetivo, do conteúdo e 
do alcance da proposta;
b) expressar a ideia, quando repetida ao longo do texto, por 
meio das mesmas palavras, e evitar o emprego de sinônimos;

c) evitar o emprego de expressão ou palavra que 
con�ra duplo sentido ao texto;
d) escolher termos que tenham o mesmo signi�cado 
na maior parte do território nacional, de modo a 
evitar o uso de expressões locais ou regionais;
e) escrever por extenso as referências a números 
e percentuais, exceto data, número de decreto 
e nos casos em que houver prejuízo para a 
compreensão do texto;
f ) expressar valores monetários em algarismos 
arábicos, seguidos de sua indicação por extenso 
entre parênteses - Ex.: R$10,00 (dez reais).
g) escrever as datas da seguinte forma: 20 de 
maio de 2021.

III - para a obtenção da ordem lógica:

a) reunir sob as categorias de agregação - livro, 
título, capítulo, seção e subseção - apenas as 
disposições relacionadas com a matéria nelas 
especi�cada;
b) restringir o conteúdo de cada artigo 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 esse estabelecida; e
d) promover as discriminações e as enumerações 
por meio dos incisos, das alíneas e dos itens.

12. Quanto ao uso de siglas:
não utilizar para designar órgãos da administração 
pública direta; para entidades da administração 
pública indireta, utilizar apenas se previsto em 
lei; não utilizar para designar Decreto; usar 
apenas se consagrado pelo uso geral e não 
apenas no âmbito de setor da administração 
pública ou de grupo social especí�co; e na 
primeira menção, utilizar acompanhado da 
explicitação de seu signi�cado.

13. Remissões devem ser escritas da seguinte forma:
Quando �zer remissão a artigo do mesmo ato 
normativo ou de ato normativo distinto utilizar a 
expressão "art.", seguida do número do  artigo. 

Ex.:
Parágrafo único. A emenda à Lei Orgânica será 
iniciada na forma de proposta, e as demais leis 
de que trata o art. 4º desta Lei Complementar 
serão iniciadas na forma de projeto.
Quando �zer remissão à Lei, Decreto ou Portaria, 
utilizar as seguintes regras:
na ementa, no preâmbulo e na primeira remissão 
no corpo da norma utilizar o nome do ato 
normativo, o número e a data da sua promulgação. 

Ex.: Decreto nº 39.611, de 1º de janeiro de 2019.

Nos demais casos utilizar apenas o nome do ato 
normativo, o número e o ano da promulgação. 
Ex.: Decreto nº 37.611, de 2019.

14. Na formatação do texto não deve ser  utilizado 
itálico, sublinhado, tachado ou qualquer forma 
de caracteres ou símbolos não imprimíveis. 
Deste modo, as palavras e as expressões em 
latim ou em língua estrangeira devem ser escritas
em negrito.
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CAPÍTULO II
 
NORMAS DE ELABORAÇÃO NORMATIVA

A elaboração, a redação e a alteração normativa 
também possuem requisitos que devem ser obe-
decidos e podem ser encontrados nos arts. 2º ao 
8º, do Decreto nº 39.680/2019, bem como na Lei 
Complementar nº13/1996.

Tais requisitos têm como objetivo padronizar os 
atos normativos emanados no âmbito da admi-
nistração direta e indireta do Distrito Federal, 
razão pela qual foi editado o Decreto nº 
39.680/2019. 

Nesse sentido, endossa-se as principais regras 
para elaboração de Decreto, de Projeto de Lei e 
de Portaria, vejamos: 

1. O artigo é indicado pela abreviatura “Art.”, 
seguida de numeração ordinal (ou seja, 1º, 2º e 
assim por diante) até o nono e cardinal, acompa-
nhada de ponto, a partir do artigo dez (ou seja, 
10, 11 e assim por diante). Além disso, a numera-
ção é separada do texto por dois espaços em 
branco, sem traços ou outros sinais, e o texto se 
inicia com letra maiúscula. Ex.:
 
Art. 1º  A Portaria nº 70, de 26 de março de 2020, 
passa a vigorar com as seguintes alterações:
Art. 10.  Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação.

2. Os parágrafos são indicados pelo símbolo “§”, 
seguido de numeração ordinal até o nono e 
cardinal, acompanhada de ponto, a partir do 
décimo seguido de dois pontos e separado do 
texto por dois espaços em branco. Ou indicado 
pela expressão “Parágrafo único” seguido de 
ponto e separado do texto por dois espaços em 
branco. Ex.: 

“Parágrafo único.  A Secretaria de Estado de 
Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal 
não poderá ser solidariamente responsabilizada 
em decorrência das contratações realizadas pelo 
agente cultural na execução do projeto incentivado.” 

“§3º  O agente cultural deve adotar uma única 
tabela para justi�car, se não de forma integral, a 
maior parte dos itens indicados na planilha orça-
mentária.”

3. O texto do inciso se inicia com letra minúscula, 
exceto quando se tratar de nome próprio, e 
termina com ponto-e-vírgula, dois pontos 
quando se desdobrar em alíneas, ou ponto, caso 
seja o último. Ex.:

“VI - patrimônio imaterial: bens culturais de natu-
reza imaterial, devidamente registrados nos 
termos da Lei nº 3.977 de 29 de março de 2007, 
tais como: 

a) os saberes, sendo conhecimentos e modos de 
fazer enraizados no cotidiano das comunida-
des;”.

4. O texto da alínea também se inicia com letra 
minúscula, exceto quando se tratar de nome 
próprio, e termina com ponto-e-vírgula; dois 
pontos, quando se desdobrar em itens; ou 
ponto, caso seja a última e anteceda artigo ou 
parágrafo. Ex.: 

“o) projetos que contenham, no mínimo, 3 medi-
das que promovam a fruição de bens, produtos e 
atividades culturais por/para idosos ou pessoas 
com de�ciência, para além das obrigatórias pela 
legislação distrital e federal, tais como:

1. ajuda técnica: interpretação em libras para 
pessoas surdas, não usuárias da língua portuguesa, 
libras tátil para surdos cegos, oralização e leitura 
labial para surdos oralizados, guias intérpretes 
para surdos cegos, guias de cego, braile, acessibilidade 
estrutural por meio de banheiros especiais, 
reserva de espaços para pessoas com de�ciência 
e mobilidade reduzida, rampas, corrimões, pisos 
táteis, sinalização em braile e libras; 

5 - Os parágrafos podem se desdobrar em 
incisos. Ex.:

“§ 2º A proposta de decreto não conterá matéria:
I - estranha ao objeto ao qual visa disciplinar; e”

6 - Os incisos podem se desdobrar em alíneas, 
indicadas com letra minúscula na sequência do 
alfabeto e acompanhada de parêntese, separado 
do texto por um espaço em branco. . Ex.: 

“I - de 5% pelo cumprimento de cada um dos 
seguintes requisitos:
a) projetos com entrada gratuita ou com eventuais 
produtos derivados;”

7 - As alíneas podem se desdobrar em itens, os 
quais serão indicados por algarismos arábicos e 
seguidos de ponto e separados do texto por um 
espaço em branco.. Ex.: 

“e) quanto ao uso de sigla ou acrônimo: 
1. não utilizar para designar órgãos da administração 
pública direta;”

8 - A epígrafe, formada pelo título designativo da 
espécie normativa (Ex.: PORTARIA, DECRETO, 
PROJETO DE LEI) e pela data de promulgação, 
será grafada em letras maiúsculas, sem negrito, 
de forma centralizada. 

9 - A ementa explicitará de modo conciso o 
objeto da proposição e deve ser alinhada à direita 
da página, com nove centímetros de largura. 

10 - Se necessário, os artigos podem ser agrupados 
em capítulos, os quais serão indicados por algarismo 
romanos, grafadas em letras maiúsculas e em 
negrito. Além disso, os capítulos podem se 
desdobrar em seções e estas em subseções, 
ambas serão grafadas em letras minúsculas e 
em negrito.

11 - Alguns regras devem ser observadas na 
redação para maior obtenção de clareza, precisão 
e ordem lógica, conforme explicações abaixo:

I - para obtenção da clareza:

a) usar as palavras e as expressões em seu senti-
do comum, exceto quando a norma versar sobre 
assunto técnico, hipótese em que se pode 
empregar a nomenclatura própria da área sobre 
a qual se está referindo;
b) usar frases curtas e concisas;
c) construir as orações na ordem direta;
d) evitar preciosismo, neologismo e adjetivação; 
e
e) buscar a uniformidade do tempo verbal no 
texto da norma legal e usar, preferencialmente, o 
presente ou o futuro simples do presente do 
modo indicativo;

II - para obtenção da precisão:

a) articular a linguagem, comum ou técnica, mais 
adequada à compreensão do objetivo, do conteúdo e 
do alcance da proposta;
b) expressar a ideia, quando repetida ao longo do texto, por 
meio das mesmas palavras, e evitar o emprego de sinônimos;

c) evitar o emprego de expressão ou palavra que 
con�ra duplo sentido ao texto;
d) escolher termos que tenham o mesmo signi�cado 
na maior parte do território nacional, de modo a 
evitar o uso de expressões locais ou regionais;
e) escrever por extenso as referências a números 
e percentuais, exceto data, número de decreto 
e nos casos em que houver prejuízo para a 
compreensão do texto;
f ) expressar valores monetários em algarismos 
arábicos, seguidos de sua indicação por extenso 
entre parênteses - Ex.: R$10,00 (dez reais).
g) escrever as datas da seguinte forma: 20 de 
maio de 2021.

III - para a obtenção da ordem lógica:

a) reunir sob as categorias de agregação - livro, 
título, capítulo, seção e subseção - apenas as 
disposições relacionadas com a matéria nelas 
especi�cada;
b) restringir o conteúdo de cada artigo 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 esse estabelecida; e
d) promover as discriminações e as enumerações 
por meio dos incisos, das alíneas e dos itens.

12. Quanto ao uso de siglas:
não utilizar para designar órgãos da administração 
pública direta; para entidades da administração 
pública indireta, utilizar apenas se previsto em 
lei; não utilizar para designar Decreto; usar 
apenas se consagrado pelo uso geral e não 
apenas no âmbito de setor da administração 
pública ou de grupo social especí�co; e na 
primeira menção, utilizar acompanhado da 
explicitação de seu signi�cado.

13. Remissões devem ser escritas da seguinte forma:
Quando �zer remissão a artigo do mesmo ato 
normativo ou de ato normativo distinto utilizar a 
expressão "art.", seguida do número do  artigo. 

Ex.:
Parágrafo único. A emenda à Lei Orgânica será 
iniciada na forma de proposta, e as demais leis 
de que trata o art. 4º desta Lei Complementar 
serão iniciadas na forma de projeto.
Quando �zer remissão à Lei, Decreto ou Portaria, 
utilizar as seguintes regras:
na ementa, no preâmbulo e na primeira remissão 
no corpo da norma utilizar o nome do ato 
normativo, o número e a data da sua promulgação. 

Ex.: Decreto nº 39.611, de 1º de janeiro de 2019.

Nos demais casos utilizar apenas o nome do ato 
normativo, o número e o ano da promulgação. 
Ex.: Decreto nº 37.611, de 2019.

14. Na formatação do texto não deve ser  utilizado 
itálico, sublinhado, tachado ou qualquer forma 
de caracteres ou símbolos não imprimíveis. 
Deste modo, as palavras e as expressões em 
latim ou em língua estrangeira devem ser escritas
em negrito.

CAPÍTULO V

PROPOSIÇÃO DE DECRETO

Inicialmente, frisa-se que há o decreto legislativo e 
também o decreto executivo, os quais divergem 
de �nalidade. 

O Decreto Legislativo é ato unilateral e emanado 
pelo Poder Legislativo. Além disso, é norma primária, 
razão pela qual se encontra no rol do art. 69, da 
Lei Orgânica do Distrito Federal. 

Hierarquicamente é norma infraconstitucional.  
O Decreto Executivo ou Decreto Regulamentador 
também é ato unilateral, porém é emanado pelo 
Poder Executivo, possuindo natureza de ato 
administrativo. É norma secundária e hierarqui-
camente é norma infralegal, ou seja, abaixo das 
normas infraconstitucionais.
 
Aqui, disponibilizamos o modelo de decreto executi-
vo (também chamado de decreto regulamentador). 

Feitas tais considerações, apresenta-se minuta 
padronizada para proposição de decreto. 
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CAPÍTULO II
 
NORMAS DE ELABORAÇÃO NORMATIVA

A elaboração, a redação e a alteração normativa 
também possuem requisitos que devem ser obe-
decidos e podem ser encontrados nos arts. 2º ao 
8º, do Decreto nº 39.680/2019, bem como na Lei 
Complementar nº13/1996.

Tais requisitos têm como objetivo padronizar os 
atos normativos emanados no âmbito da admi-
nistração direta e indireta do Distrito Federal, 
razão pela qual foi editado o Decreto nº 
39.680/2019. 

Nesse sentido, endossa-se as principais regras 
para elaboração de Decreto, de Projeto de Lei e 
de Portaria, vejamos: 

1. O artigo é indicado pela abreviatura “Art.”, 
seguida de numeração ordinal (ou seja, 1º, 2º e 
assim por diante) até o nono e cardinal, acompa-
nhada de ponto, a partir do artigo dez (ou seja, 
10, 11 e assim por diante). Além disso, a numera-
ção é separada do texto por dois espaços em 
branco, sem traços ou outros sinais, e o texto se 
inicia com letra maiúscula. Ex.:
 
Art. 1º  A Portaria nº 70, de 26 de março de 2020, 
passa a vigorar com as seguintes alterações:
Art. 10.  Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação.

2. Os parágrafos são indicados pelo símbolo “§”, 
seguido de numeração ordinal até o nono e 
cardinal, acompanhada de ponto, a partir do 
décimo seguido de dois pontos e separado do 
texto por dois espaços em branco. Ou indicado 
pela expressão “Parágrafo único” seguido de 
ponto e separado do texto por dois espaços em 
branco. Ex.: 

“Parágrafo único.  A Secretaria de Estado de 
Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal 
não poderá ser solidariamente responsabilizada 
em decorrência das contratações realizadas pelo 
agente cultural na execução do projeto incentivado.” 

“§3º  O agente cultural deve adotar uma única 
tabela para justi�car, se não de forma integral, a 
maior parte dos itens indicados na planilha orça-
mentária.”

3. O texto do inciso se inicia com letra minúscula, 
exceto quando se tratar de nome próprio, e 
termina com ponto-e-vírgula, dois pontos 
quando se desdobrar em alíneas, ou ponto, caso 
seja o último. Ex.:

“VI - patrimônio imaterial: bens culturais de natu-
reza imaterial, devidamente registrados nos 
termos da Lei nº 3.977 de 29 de março de 2007, 
tais como: 

a) os saberes, sendo conhecimentos e modos de 
fazer enraizados no cotidiano das comunida-
des;”.

4. O texto da alínea também se inicia com letra 
minúscula, exceto quando se tratar de nome 
próprio, e termina com ponto-e-vírgula; dois 
pontos, quando se desdobrar em itens; ou 
ponto, caso seja a última e anteceda artigo ou 
parágrafo. Ex.: 

“o) projetos que contenham, no mínimo, 3 medi-
das que promovam a fruição de bens, produtos e 
atividades culturais por/para idosos ou pessoas 
com de�ciência, para além das obrigatórias pela 
legislação distrital e federal, tais como:

1. ajuda técnica: interpretação em libras para 
pessoas surdas, não usuárias da língua portuguesa, 
libras tátil para surdos cegos, oralização e leitura 
labial para surdos oralizados, guias intérpretes 
para surdos cegos, guias de cego, braile, acessibilidade 
estrutural por meio de banheiros especiais, 
reserva de espaços para pessoas com de�ciência 
e mobilidade reduzida, rampas, corrimões, pisos 
táteis, sinalização em braile e libras; 

5 - Os parágrafos podem se desdobrar em 
incisos. Ex.:

“§ 2º A proposta de decreto não conterá matéria:
I - estranha ao objeto ao qual visa disciplinar; e”

6 - Os incisos podem se desdobrar em alíneas, 
indicadas com letra minúscula na sequência do 
alfabeto e acompanhada de parêntese, separado 
do texto por um espaço em branco. . Ex.: 

“I - de 5% pelo cumprimento de cada um dos 
seguintes requisitos:
a) projetos com entrada gratuita ou com eventuais 
produtos derivados;”

7 - As alíneas podem se desdobrar em itens, os 
quais serão indicados por algarismos arábicos e 
seguidos de ponto e separados do texto por um 
espaço em branco.. Ex.: 

“e) quanto ao uso de sigla ou acrônimo: 
1. não utilizar para designar órgãos da administração 
pública direta;”

8 - A epígrafe, formada pelo título designativo da 
espécie normativa (Ex.: PORTARIA, DECRETO, 
PROJETO DE LEI) e pela data de promulgação, 
será grafada em letras maiúsculas, sem negrito, 
de forma centralizada. 

9 - A ementa explicitará de modo conciso o 
objeto da proposição e deve ser alinhada à direita 
da página, com nove centímetros de largura. 

10 - Se necessário, os artigos podem ser agrupados 
em capítulos, os quais serão indicados por algarismo 
romanos, grafadas em letras maiúsculas e em 
negrito. Além disso, os capítulos podem se 
desdobrar em seções e estas em subseções, 
ambas serão grafadas em letras minúsculas e 
em negrito.

11 - Alguns regras devem ser observadas na 
redação para maior obtenção de clareza, precisão 
e ordem lógica, conforme explicações abaixo:

I - para obtenção da clareza:

a) usar as palavras e as expressões em seu senti-
do comum, exceto quando a norma versar sobre 
assunto técnico, hipótese em que se pode 
empregar a nomenclatura própria da área sobre 
a qual se está referindo;
b) usar frases curtas e concisas;
c) construir as orações na ordem direta;
d) evitar preciosismo, neologismo e adjetivação; 
e
e) buscar a uniformidade do tempo verbal no 
texto da norma legal e usar, preferencialmente, o 
presente ou o futuro simples do presente do 
modo indicativo;

II - para obtenção da precisão:

a) articular a linguagem, comum ou técnica, mais 
adequada à compreensão do objetivo, do conteúdo e 
do alcance da proposta;
b) expressar a ideia, quando repetida ao longo do texto, por 
meio das mesmas palavras, e evitar o emprego de sinônimos;

c) evitar o emprego de expressão ou palavra que 
con�ra duplo sentido ao texto;
d) escolher termos que tenham o mesmo signi�cado 
na maior parte do território nacional, de modo a 
evitar o uso de expressões locais ou regionais;
e) escrever por extenso as referências a números 
e percentuais, exceto data, número de decreto 
e nos casos em que houver prejuízo para a 
compreensão do texto;
f ) expressar valores monetários em algarismos 
arábicos, seguidos de sua indicação por extenso 
entre parênteses - Ex.: R$10,00 (dez reais).
g) escrever as datas da seguinte forma: 20 de 
maio de 2021.

III - para a obtenção da ordem lógica:

a) reunir sob as categorias de agregação - livro, 
título, capítulo, seção e subseção - apenas as 
disposições relacionadas com a matéria nelas 
especi�cada;
b) restringir o conteúdo de cada artigo 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 esse estabelecida; e
d) promover as discriminações e as enumerações 
por meio dos incisos, das alíneas e dos itens.

12. Quanto ao uso de siglas:
não utilizar para designar órgãos da administração 
pública direta; para entidades da administração 
pública indireta, utilizar apenas se previsto em 
lei; não utilizar para designar Decreto; usar 
apenas se consagrado pelo uso geral e não 
apenas no âmbito de setor da administração 
pública ou de grupo social especí�co; e na 
primeira menção, utilizar acompanhado da 
explicitação de seu signi�cado.

13. Remissões devem ser escritas da seguinte forma:
Quando �zer remissão a artigo do mesmo ato 
normativo ou de ato normativo distinto utilizar a 
expressão "art.", seguida do número do  artigo. 

Ex.:
Parágrafo único. A emenda à Lei Orgânica será 
iniciada na forma de proposta, e as demais leis 
de que trata o art. 4º desta Lei Complementar 
serão iniciadas na forma de projeto.
Quando �zer remissão à Lei, Decreto ou Portaria, 
utilizar as seguintes regras:
na ementa, no preâmbulo e na primeira remissão 
no corpo da norma utilizar o nome do ato 
normativo, o número e a data da sua promulgação. 

Ex.: Decreto nº 39.611, de 1º de janeiro de 2019.

Nos demais casos utilizar apenas o nome do ato 
normativo, o número e o ano da promulgação. 
Ex.: Decreto nº 37.611, de 2019.

14. Na formatação do texto não deve ser  utilizado 
itálico, sublinhado, tachado ou qualquer forma 
de caracteres ou símbolos não imprimíveis. 
Deste modo, as palavras e as expressões em 
latim ou em língua estrangeira devem ser escritas
em negrito.

MODELO V
PROPOSIÇÃO DE ATO NORMATIVO - DECRETO EXECUTIVO



MODELO DE PROPOSIÇÃO DE ATO NORMATIVO
 DECRETO EXECUTIVO

DECRETO Nº XX, DE XX DE XX DE XX [O NÚMERO E A DATA DE PUBLICAÇÃO DO 
DECRETO NÃO DEVEM SER PREENCHIDOS]

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o art. 
100, incisos [VERIFICAR OS INCISOS QUE MAIS SE ENQUADRAM NA PROPOSIÇÃO], 
da Lei Orgânica do Distrito Federal, e considerando o disposto no art. XXXX da Lei XXXX, de 
XX de XXX de XXX[SE NECESSÁRIO, INCLUIR O ATO NORMATIVO PERTINENTE], 
DECRETA: 

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

[APENAS DECRETOS EXTENSOS DEVEM SER SEPARADOS POR CAPÍTULOS]

Art. 1º  Este Decreto [estabelece/dispõe/institui] … INDICAR O OBJETO E O SEU  ÂMBITO 
DE APLICAÇÃO.
Art. 2º  ...
Art. 3º  ...
Art. 4º  …
Art. 5º  …
Art. 6º  …
Art. 7º  …
Art. 8º  …
Art. 9º  …
Art. 10.  …
Art. 11.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação [OU] no dia XX, de XXX de 
XXX.
Art. 12.  Fica revogado o Decreto nº XX, de XX de XX de XXX [OU] Ficam revogados:
I - o Decreto nº XX, de XX de XXX de XXX [OU] o art. XX;
II - o Decreto nº XX, de XX de XXX de XXX [OU] o parágrafo único do art. XX [OU] §XX do art. XX; e 
III - o Decreto nº XX, de XX de XXX de XXX [OU] as alíneas XX do inciso XX.

[A EXPRESSÃO “REVOGAM-SE AS DISPOSIÇÕES EM CONTRÁRIO” NÃO DEVE SER 
UTILIZADA]

NOME DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL

CAPÍTULO II
 
NORMAS DE ELABORAÇÃO NORMATIVA

A elaboração, a redação e a alteração normativa 
também possuem requisitos que devem ser obe-
decidos e podem ser encontrados nos arts. 2º ao 
8º, do Decreto nº 39.680/2019, bem como na Lei 
Complementar nº13/1996.

Tais requisitos têm como objetivo padronizar os 
atos normativos emanados no âmbito da admi-
nistração direta e indireta do Distrito Federal, 
razão pela qual foi editado o Decreto nº 
39.680/2019. 

Nesse sentido, endossa-se as principais regras 
para elaboração de Decreto, de Projeto de Lei e 
de Portaria, vejamos: 

1. O artigo é indicado pela abreviatura “Art.”, 
seguida de numeração ordinal (ou seja, 1º, 2º e 
assim por diante) até o nono e cardinal, acompa-
nhada de ponto, a partir do artigo dez (ou seja, 
10, 11 e assim por diante). Além disso, a numera-
ção é separada do texto por dois espaços em 
branco, sem traços ou outros sinais, e o texto se 
inicia com letra maiúscula. Ex.:
 
Art. 1º  A Portaria nº 70, de 26 de março de 2020, 
passa a vigorar com as seguintes alterações:
Art. 10.  Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação.

2. Os parágrafos são indicados pelo símbolo “§”, 
seguido de numeração ordinal até o nono e 
cardinal, acompanhada de ponto, a partir do 
décimo seguido de dois pontos e separado do 
texto por dois espaços em branco. Ou indicado 
pela expressão “Parágrafo único” seguido de 
ponto e separado do texto por dois espaços em 
branco. Ex.: 

“Parágrafo único.  A Secretaria de Estado de 
Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal 
não poderá ser solidariamente responsabilizada 
em decorrência das contratações realizadas pelo 
agente cultural na execução do projeto incentivado.” 

“§3º  O agente cultural deve adotar uma única 
tabela para justi�car, se não de forma integral, a 
maior parte dos itens indicados na planilha orça-
mentária.”

3. O texto do inciso se inicia com letra minúscula, 
exceto quando se tratar de nome próprio, e 
termina com ponto-e-vírgula, dois pontos 
quando se desdobrar em alíneas, ou ponto, caso 
seja o último. Ex.:

“VI - patrimônio imaterial: bens culturais de natu-
reza imaterial, devidamente registrados nos 
termos da Lei nº 3.977 de 29 de março de 2007, 
tais como: 

a) os saberes, sendo conhecimentos e modos de 
fazer enraizados no cotidiano das comunida-
des;”.

4. O texto da alínea também se inicia com letra 
minúscula, exceto quando se tratar de nome 
próprio, e termina com ponto-e-vírgula; dois 
pontos, quando se desdobrar em itens; ou 
ponto, caso seja a última e anteceda artigo ou 
parágrafo. Ex.: 

“o) projetos que contenham, no mínimo, 3 medi-
das que promovam a fruição de bens, produtos e 
atividades culturais por/para idosos ou pessoas 
com de�ciência, para além das obrigatórias pela 
legislação distrital e federal, tais como:

1. ajuda técnica: interpretação em libras para 
pessoas surdas, não usuárias da língua portuguesa, 
libras tátil para surdos cegos, oralização e leitura 
labial para surdos oralizados, guias intérpretes 
para surdos cegos, guias de cego, braile, acessibilidade 
estrutural por meio de banheiros especiais, 
reserva de espaços para pessoas com de�ciência 
e mobilidade reduzida, rampas, corrimões, pisos 
táteis, sinalização em braile e libras; 

5 - Os parágrafos podem se desdobrar em 
incisos. Ex.:

“§ 2º A proposta de decreto não conterá matéria:
I - estranha ao objeto ao qual visa disciplinar; e”

6 - Os incisos podem se desdobrar em alíneas, 
indicadas com letra minúscula na sequência do 
alfabeto e acompanhada de parêntese, separado 
do texto por um espaço em branco. . Ex.: 

“I - de 5% pelo cumprimento de cada um dos 
seguintes requisitos:
a) projetos com entrada gratuita ou com eventuais 
produtos derivados;”

7 - As alíneas podem se desdobrar em itens, os 
quais serão indicados por algarismos arábicos e 
seguidos de ponto e separados do texto por um 
espaço em branco.. Ex.: 

“e) quanto ao uso de sigla ou acrônimo: 
1. não utilizar para designar órgãos da administração 
pública direta;”

8 - A epígrafe, formada pelo título designativo da 
espécie normativa (Ex.: PORTARIA, DECRETO, 
PROJETO DE LEI) e pela data de promulgação, 
será grafada em letras maiúsculas, sem negrito, 
de forma centralizada. 

9 - A ementa explicitará de modo conciso o 
objeto da proposição e deve ser alinhada à direita 
da página, com nove centímetros de largura. 

10 - Se necessário, os artigos podem ser agrupados 
em capítulos, os quais serão indicados por algarismo 
romanos, grafadas em letras maiúsculas e em 
negrito. Além disso, os capítulos podem se 
desdobrar em seções e estas em subseções, 
ambas serão grafadas em letras minúsculas e 
em negrito.

11 - Alguns regras devem ser observadas na 
redação para maior obtenção de clareza, precisão 
e ordem lógica, conforme explicações abaixo:

I - para obtenção da clareza:

a) usar as palavras e as expressões em seu senti-
do comum, exceto quando a norma versar sobre 
assunto técnico, hipótese em que se pode 
empregar a nomenclatura própria da área sobre 
a qual se está referindo;
b) usar frases curtas e concisas;
c) construir as orações na ordem direta;
d) evitar preciosismo, neologismo e adjetivação; 
e
e) buscar a uniformidade do tempo verbal no 
texto da norma legal e usar, preferencialmente, o 
presente ou o futuro simples do presente do 
modo indicativo;

II - para obtenção da precisão:

a) articular a linguagem, comum ou técnica, mais 
adequada à compreensão do objetivo, do conteúdo e 
do alcance da proposta;
b) expressar a ideia, quando repetida ao longo do texto, por 
meio das mesmas palavras, e evitar o emprego de sinônimos;

c) evitar o emprego de expressão ou palavra que 
con�ra duplo sentido ao texto;
d) escolher termos que tenham o mesmo signi�cado 
na maior parte do território nacional, de modo a 
evitar o uso de expressões locais ou regionais;
e) escrever por extenso as referências a números 
e percentuais, exceto data, número de decreto 
e nos casos em que houver prejuízo para a 
compreensão do texto;
f ) expressar valores monetários em algarismos 
arábicos, seguidos de sua indicação por extenso 
entre parênteses - Ex.: R$10,00 (dez reais).
g) escrever as datas da seguinte forma: 20 de 
maio de 2021.

III - para a obtenção da ordem lógica:

a) reunir sob as categorias de agregação - livro, 
título, capítulo, seção e subseção - apenas as 
disposições relacionadas com a matéria nelas 
especi�cada;
b) restringir o conteúdo de cada artigo 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 esse estabelecida; e
d) promover as discriminações e as enumerações 
por meio dos incisos, das alíneas e dos itens.

12. Quanto ao uso de siglas:
não utilizar para designar órgãos da administração 
pública direta; para entidades da administração 
pública indireta, utilizar apenas se previsto em 
lei; não utilizar para designar Decreto; usar 
apenas se consagrado pelo uso geral e não 
apenas no âmbito de setor da administração 
pública ou de grupo social especí�co; e na 
primeira menção, utilizar acompanhado da 
explicitação de seu signi�cado.

13. Remissões devem ser escritas da seguinte forma:
Quando �zer remissão a artigo do mesmo ato 
normativo ou de ato normativo distinto utilizar a 
expressão "art.", seguida do número do  artigo. 

Ex.:
Parágrafo único. A emenda à Lei Orgânica será 
iniciada na forma de proposta, e as demais leis 
de que trata o art. 4º desta Lei Complementar 
serão iniciadas na forma de projeto.
Quando �zer remissão à Lei, Decreto ou Portaria, 
utilizar as seguintes regras:
na ementa, no preâmbulo e na primeira remissão 
no corpo da norma utilizar o nome do ato 
normativo, o número e a data da sua promulgação. 

Ex.: Decreto nº 39.611, de 1º de janeiro de 2019.

Nos demais casos utilizar apenas o nome do ato 
normativo, o número e o ano da promulgação. 
Ex.: Decreto nº 37.611, de 2019.

14. Na formatação do texto não deve ser  utilizado 
itálico, sublinhado, tachado ou qualquer forma 
de caracteres ou símbolos não imprimíveis. 
Deste modo, as palavras e as expressões em 
latim ou em língua estrangeira devem ser escritas
em negrito.
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Altera/dispõe/institui [EXPLICAR O OBJETO DA PRO-
POSIÇÃO DE MODO CONCISO NA EMENTA] e dá 
outras providências [SOMENTE UTILIZAR QUANDO 
TIVER OUTROS ASSUNTOS RELACIONADOS AO 
TEMA DA PROPOSIÇÃO E SE ESTES NÃO FOREM 
TÃO RELEVANTE].



CAPÍTULO II
 
NORMAS DE ELABORAÇÃO NORMATIVA

A elaboração, a redação e a alteração normativa 
também possuem requisitos que devem ser obe-
decidos e podem ser encontrados nos arts. 2º ao 
8º, do Decreto nº 39.680/2019, bem como na Lei 
Complementar nº13/1996.

Tais requisitos têm como objetivo padronizar os 
atos normativos emanados no âmbito da admi-
nistração direta e indireta do Distrito Federal, 
razão pela qual foi editado o Decreto nº 
39.680/2019. 

Nesse sentido, endossa-se as principais regras 
para elaboração de Decreto, de Projeto de Lei e 
de Portaria, vejamos: 

1. O artigo é indicado pela abreviatura “Art.”, 
seguida de numeração ordinal (ou seja, 1º, 2º e 
assim por diante) até o nono e cardinal, acompa-
nhada de ponto, a partir do artigo dez (ou seja, 
10, 11 e assim por diante). Além disso, a numera-
ção é separada do texto por dois espaços em 
branco, sem traços ou outros sinais, e o texto se 
inicia com letra maiúscula. Ex.:
 
Art. 1º  A Portaria nº 70, de 26 de março de 2020, 
passa a vigorar com as seguintes alterações:
Art. 10.  Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação.

2. Os parágrafos são indicados pelo símbolo “§”, 
seguido de numeração ordinal até o nono e 
cardinal, acompanhada de ponto, a partir do 
décimo seguido de dois pontos e separado do 
texto por dois espaços em branco. Ou indicado 
pela expressão “Parágrafo único” seguido de 
ponto e separado do texto por dois espaços em 
branco. Ex.: 

“Parágrafo único.  A Secretaria de Estado de 
Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal 
não poderá ser solidariamente responsabilizada 
em decorrência das contratações realizadas pelo 
agente cultural na execução do projeto incentivado.” 

“§3º  O agente cultural deve adotar uma única 
tabela para justi�car, se não de forma integral, a 
maior parte dos itens indicados na planilha orça-
mentária.”

3. O texto do inciso se inicia com letra minúscula, 
exceto quando se tratar de nome próprio, e 
termina com ponto-e-vírgula, dois pontos 
quando se desdobrar em alíneas, ou ponto, caso 
seja o último. Ex.:

“VI - patrimônio imaterial: bens culturais de natu-
reza imaterial, devidamente registrados nos 
termos da Lei nº 3.977 de 29 de março de 2007, 
tais como: 

a) os saberes, sendo conhecimentos e modos de 
fazer enraizados no cotidiano das comunida-
des;”.

4. O texto da alínea também se inicia com letra 
minúscula, exceto quando se tratar de nome 
próprio, e termina com ponto-e-vírgula; dois 
pontos, quando se desdobrar em itens; ou 
ponto, caso seja a última e anteceda artigo ou 
parágrafo. Ex.: 

“o) projetos que contenham, no mínimo, 3 medi-
das que promovam a fruição de bens, produtos e 
atividades culturais por/para idosos ou pessoas 
com de�ciência, para além das obrigatórias pela 
legislação distrital e federal, tais como:

1. ajuda técnica: interpretação em libras para 
pessoas surdas, não usuárias da língua portuguesa, 
libras tátil para surdos cegos, oralização e leitura 
labial para surdos oralizados, guias intérpretes 
para surdos cegos, guias de cego, braile, acessibilidade 
estrutural por meio de banheiros especiais, 
reserva de espaços para pessoas com de�ciência 
e mobilidade reduzida, rampas, corrimões, pisos 
táteis, sinalização em braile e libras; 

5 - Os parágrafos podem se desdobrar em 
incisos. Ex.:

“§ 2º A proposta de decreto não conterá matéria:
I - estranha ao objeto ao qual visa disciplinar; e”

6 - Os incisos podem se desdobrar em alíneas, 
indicadas com letra minúscula na sequência do 
alfabeto e acompanhada de parêntese, separado 
do texto por um espaço em branco. . Ex.: 

“I - de 5% pelo cumprimento de cada um dos 
seguintes requisitos:
a) projetos com entrada gratuita ou com eventuais 
produtos derivados;”

7 - As alíneas podem se desdobrar em itens, os 
quais serão indicados por algarismos arábicos e 
seguidos de ponto e separados do texto por um 
espaço em branco.. Ex.: 

“e) quanto ao uso de sigla ou acrônimo: 
1. não utilizar para designar órgãos da administração 
pública direta;”

8 - A epígrafe, formada pelo título designativo da 
espécie normativa (Ex.: PORTARIA, DECRETO, 
PROJETO DE LEI) e pela data de promulgação, 
será grafada em letras maiúsculas, sem negrito, 
de forma centralizada. 

9 - A ementa explicitará de modo conciso o 
objeto da proposição e deve ser alinhada à direita 
da página, com nove centímetros de largura. 

10 - Se necessário, os artigos podem ser agrupados 
em capítulos, os quais serão indicados por algarismo 
romanos, grafadas em letras maiúsculas e em 
negrito. Além disso, os capítulos podem se 
desdobrar em seções e estas em subseções, 
ambas serão grafadas em letras minúsculas e 
em negrito.

11 - Alguns regras devem ser observadas na 
redação para maior obtenção de clareza, precisão 
e ordem lógica, conforme explicações abaixo:

I - para obtenção da clareza:

a) usar as palavras e as expressões em seu senti-
do comum, exceto quando a norma versar sobre 
assunto técnico, hipótese em que se pode 
empregar a nomenclatura própria da área sobre 
a qual se está referindo;
b) usar frases curtas e concisas;
c) construir as orações na ordem direta;
d) evitar preciosismo, neologismo e adjetivação; 
e
e) buscar a uniformidade do tempo verbal no 
texto da norma legal e usar, preferencialmente, o 
presente ou o futuro simples do presente do 
modo indicativo;

II - para obtenção da precisão:

a) articular a linguagem, comum ou técnica, mais 
adequada à compreensão do objetivo, do conteúdo e 
do alcance da proposta;
b) expressar a ideia, quando repetida ao longo do texto, por 
meio das mesmas palavras, e evitar o emprego de sinônimos;

c) evitar o emprego de expressão ou palavra que 
con�ra duplo sentido ao texto;
d) escolher termos que tenham o mesmo signi�cado 
na maior parte do território nacional, de modo a 
evitar o uso de expressões locais ou regionais;
e) escrever por extenso as referências a números 
e percentuais, exceto data, número de decreto 
e nos casos em que houver prejuízo para a 
compreensão do texto;
f ) expressar valores monetários em algarismos 
arábicos, seguidos de sua indicação por extenso 
entre parênteses - Ex.: R$10,00 (dez reais).
g) escrever as datas da seguinte forma: 20 de 
maio de 2021.

III - para a obtenção da ordem lógica:

a) reunir sob as categorias de agregação - livro, 
título, capítulo, seção e subseção - apenas as 
disposições relacionadas com a matéria nelas 
especi�cada;
b) restringir o conteúdo de cada artigo 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 esse estabelecida; e
d) promover as discriminações e as enumerações 
por meio dos incisos, das alíneas e dos itens.

12. Quanto ao uso de siglas:
não utilizar para designar órgãos da administração 
pública direta; para entidades da administração 
pública indireta, utilizar apenas se previsto em 
lei; não utilizar para designar Decreto; usar 
apenas se consagrado pelo uso geral e não 
apenas no âmbito de setor da administração 
pública ou de grupo social especí�co; e na 
primeira menção, utilizar acompanhado da 
explicitação de seu signi�cado.

13. Remissões devem ser escritas da seguinte forma:
Quando �zer remissão a artigo do mesmo ato 
normativo ou de ato normativo distinto utilizar a 
expressão "art.", seguida do número do  artigo. 

Ex.:
Parágrafo único. A emenda à Lei Orgânica será 
iniciada na forma de proposta, e as demais leis 
de que trata o art. 4º desta Lei Complementar 
serão iniciadas na forma de projeto.
Quando �zer remissão à Lei, Decreto ou Portaria, 
utilizar as seguintes regras:
na ementa, no preâmbulo e na primeira remissão 
no corpo da norma utilizar o nome do ato 
normativo, o número e a data da sua promulgação. 

Ex.: Decreto nº 39.611, de 1º de janeiro de 2019.

Nos demais casos utilizar apenas o nome do ato 
normativo, o número e o ano da promulgação. 
Ex.: Decreto nº 37.611, de 2019.

14. Na formatação do texto não deve ser  utilizado 
itálico, sublinhado, tachado ou qualquer forma 
de caracteres ou símbolos não imprimíveis. 
Deste modo, as palavras e as expressões em 
latim ou em língua estrangeira devem ser escritas
em negrito.

6
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CAPÍTULO II
 
NORMAS DE ELABORAÇÃO NORMATIVA

A elaboração, a redação e a alteração normativa 
também possuem requisitos que devem ser obe-
decidos e podem ser encontrados nos arts. 2º ao 
8º, do Decreto nº 39.680/2019, bem como na Lei 
Complementar nº13/1996.

Tais requisitos têm como objetivo padronizar os 
atos normativos emanados no âmbito da admi-
nistração direta e indireta do Distrito Federal, 
razão pela qual foi editado o Decreto nº 
39.680/2019. 

Nesse sentido, endossa-se as principais regras 
para elaboração de Decreto, de Projeto de Lei e 
de Portaria, vejamos: 

1. O artigo é indicado pela abreviatura “Art.”, 
seguida de numeração ordinal (ou seja, 1º, 2º e 
assim por diante) até o nono e cardinal, acompa-
nhada de ponto, a partir do artigo dez (ou seja, 
10, 11 e assim por diante). Além disso, a numera-
ção é separada do texto por dois espaços em 
branco, sem traços ou outros sinais, e o texto se 
inicia com letra maiúscula. Ex.:
 
Art. 1º  A Portaria nº 70, de 26 de março de 2020, 
passa a vigorar com as seguintes alterações:
Art. 10.  Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação.

2. Os parágrafos são indicados pelo símbolo “§”, 
seguido de numeração ordinal até o nono e 
cardinal, acompanhada de ponto, a partir do 
décimo seguido de dois pontos e separado do 
texto por dois espaços em branco. Ou indicado 
pela expressão “Parágrafo único” seguido de 
ponto e separado do texto por dois espaços em 
branco. Ex.: 

“Parágrafo único.  A Secretaria de Estado de 
Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal 
não poderá ser solidariamente responsabilizada 
em decorrência das contratações realizadas pelo 
agente cultural na execução do projeto incentivado.” 

“§3º  O agente cultural deve adotar uma única 
tabela para justi�car, se não de forma integral, a 
maior parte dos itens indicados na planilha orça-
mentária.”

3. O texto do inciso se inicia com letra minúscula, 
exceto quando se tratar de nome próprio, e 
termina com ponto-e-vírgula, dois pontos 
quando se desdobrar em alíneas, ou ponto, caso 
seja o último. Ex.:

“VI - patrimônio imaterial: bens culturais de natu-
reza imaterial, devidamente registrados nos 
termos da Lei nº 3.977 de 29 de março de 2007, 
tais como: 

a) os saberes, sendo conhecimentos e modos de 
fazer enraizados no cotidiano das comunida-
des;”.

4. O texto da alínea também se inicia com letra 
minúscula, exceto quando se tratar de nome 
próprio, e termina com ponto-e-vírgula; dois 
pontos, quando se desdobrar em itens; ou 
ponto, caso seja a última e anteceda artigo ou 
parágrafo. Ex.: 

“o) projetos que contenham, no mínimo, 3 medi-
das que promovam a fruição de bens, produtos e 
atividades culturais por/para idosos ou pessoas 
com de�ciência, para além das obrigatórias pela 
legislação distrital e federal, tais como:

1. ajuda técnica: interpretação em libras para 
pessoas surdas, não usuárias da língua portuguesa, 
libras tátil para surdos cegos, oralização e leitura 
labial para surdos oralizados, guias intérpretes 
para surdos cegos, guias de cego, braile, acessibilidade 
estrutural por meio de banheiros especiais, 
reserva de espaços para pessoas com de�ciência 
e mobilidade reduzida, rampas, corrimões, pisos 
táteis, sinalização em braile e libras; 

5 - Os parágrafos podem se desdobrar em 
incisos. Ex.:

“§ 2º A proposta de decreto não conterá matéria:
I - estranha ao objeto ao qual visa disciplinar; e”

6 - Os incisos podem se desdobrar em alíneas, 
indicadas com letra minúscula na sequência do 
alfabeto e acompanhada de parêntese, separado 
do texto por um espaço em branco. . Ex.: 

“I - de 5% pelo cumprimento de cada um dos 
seguintes requisitos:
a) projetos com entrada gratuita ou com eventuais 
produtos derivados;”

7 - As alíneas podem se desdobrar em itens, os 
quais serão indicados por algarismos arábicos e 
seguidos de ponto e separados do texto por um 
espaço em branco.. Ex.: 

“e) quanto ao uso de sigla ou acrônimo: 
1. não utilizar para designar órgãos da administração 
pública direta;”

8 - A epígrafe, formada pelo título designativo da 
espécie normativa (Ex.: PORTARIA, DECRETO, 
PROJETO DE LEI) e pela data de promulgação, 
será grafada em letras maiúsculas, sem negrito, 
de forma centralizada. 

9 - A ementa explicitará de modo conciso o 
objeto da proposição e deve ser alinhada à direita 
da página, com nove centímetros de largura. 

10 - Se necessário, os artigos podem ser agrupados 
em capítulos, os quais serão indicados por algarismo 
romanos, grafadas em letras maiúsculas e em 
negrito. Além disso, os capítulos podem se 
desdobrar em seções e estas em subseções, 
ambas serão grafadas em letras minúsculas e 
em negrito.

11 - Alguns regras devem ser observadas na 
redação para maior obtenção de clareza, precisão 
e ordem lógica, conforme explicações abaixo:

I - para obtenção da clareza:

a) usar as palavras e as expressões em seu senti-
do comum, exceto quando a norma versar sobre 
assunto técnico, hipótese em que se pode 
empregar a nomenclatura própria da área sobre 
a qual se está referindo;
b) usar frases curtas e concisas;
c) construir as orações na ordem direta;
d) evitar preciosismo, neologismo e adjetivação; 
e
e) buscar a uniformidade do tempo verbal no 
texto da norma legal e usar, preferencialmente, o 
presente ou o futuro simples do presente do 
modo indicativo;

II - para obtenção da precisão:

a) articular a linguagem, comum ou técnica, mais 
adequada à compreensão do objetivo, do conteúdo e 
do alcance da proposta;
b) expressar a ideia, quando repetida ao longo do texto, por 
meio das mesmas palavras, e evitar o emprego de sinônimos;

c) evitar o emprego de expressão ou palavra que 
con�ra duplo sentido ao texto;
d) escolher termos que tenham o mesmo signi�cado 
na maior parte do território nacional, de modo a 
evitar o uso de expressões locais ou regionais;
e) escrever por extenso as referências a números 
e percentuais, exceto data, número de decreto 
e nos casos em que houver prejuízo para a 
compreensão do texto;
f ) expressar valores monetários em algarismos 
arábicos, seguidos de sua indicação por extenso 
entre parênteses - Ex.: R$10,00 (dez reais).
g) escrever as datas da seguinte forma: 20 de 
maio de 2021.

III - para a obtenção da ordem lógica:

a) reunir sob as categorias de agregação - livro, 
título, capítulo, seção e subseção - apenas as 
disposições relacionadas com a matéria nelas 
especi�cada;
b) restringir o conteúdo de cada artigo 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 esse estabelecida; e
d) promover as discriminações e as enumerações 
por meio dos incisos, das alíneas e dos itens.

12. Quanto ao uso de siglas:
não utilizar para designar órgãos da administração 
pública direta; para entidades da administração 
pública indireta, utilizar apenas se previsto em 
lei; não utilizar para designar Decreto; usar 
apenas se consagrado pelo uso geral e não 
apenas no âmbito de setor da administração 
pública ou de grupo social especí�co; e na 
primeira menção, utilizar acompanhado da 
explicitação de seu signi�cado.

13. Remissões devem ser escritas da seguinte forma:
Quando �zer remissão a artigo do mesmo ato 
normativo ou de ato normativo distinto utilizar a 
expressão "art.", seguida do número do  artigo. 

Ex.:
Parágrafo único. A emenda à Lei Orgânica será 
iniciada na forma de proposta, e as demais leis 
de que trata o art. 4º desta Lei Complementar 
serão iniciadas na forma de projeto.
Quando �zer remissão à Lei, Decreto ou Portaria, 
utilizar as seguintes regras:
na ementa, no preâmbulo e na primeira remissão 
no corpo da norma utilizar o nome do ato 
normativo, o número e a data da sua promulgação. 

Ex.: Decreto nº 39.611, de 1º de janeiro de 2019.

Nos demais casos utilizar apenas o nome do ato 
normativo, o número e o ano da promulgação. 
Ex.: Decreto nº 37.611, de 2019.

14. Na formatação do texto não deve ser  utilizado 
itálico, sublinhado, tachado ou qualquer forma 
de caracteres ou símbolos não imprimíveis. 
Deste modo, as palavras e as expressões em 
latim ou em língua estrangeira devem ser escritas
em negrito.

CAPÍTULO VI

PROPOSIÇÃO DE PORTARIA 

A Portaria é documento com natureza de ato 
administrativo emanado por autoridade pública.

O seu conteúdo contém instruções para a �el 
aplicação de leis ou regulamentos, portanto, 
possuem recomendações de caráter geral. 

Além disso, importante ressaltar que a portaria não 
possui condão de criar ou restringir direitos, tendo 
em vista que tal ato somente pode ser realizado 
por meio de Lei. 

Dessa forma, as portarias têm como �nalidade 
regulamentar a aplicação de texto legais e assuntos 
de natureza predominantemente administrativa, 
bem como são feitas para tratar da organização 
e do funcionamento dos serviços da Secretaria.

Assim, apresenta-se modelo padronizado de 
proposição de Portaria, o qual recomenda-se a 
adoção pelas áreas técnicas desta Secretaria de 
Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal. 
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MODELO VI
PROPOSIÇÃO DE ATO NORMATIVO - PORTARIA



MODELO DE PROPOSIÇÃO DE ATO NORMATIVO - PORTARIA

PORTARIA Nº XX, DE XX DE XX DE XX [O NÚMERO E A DATA DE PUBLICAÇÃO DA 
PORTARIA SERÃO PREENCHIDOS PELO GABINETE]

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO 
FEDERAL, no uso das atribuições previstas no inciso III do parágrafo único do art. 105 da Lei 
Orgânica do Distrito Federal, e considerando o disposto no XXXX da Lei XXXX, de XX de 
XXX de XXX [SE NECESSÁRIO, INCLUIR O ATO NORMATIVO PERTINENTE], resolve: 

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

[APENAS PORTARIAS EXTENSAS DEVEM SER SEPARADAS POR CAPÍTULOS]

Art. 1º  Esta portaria [estabelece/dispõe/institui] … INDICAR O OBJETO E O SEU ÂMBITO 
DE APLICAÇÃO.
Art. 2º  ...
Art. 3º  ...
Art. 4º  …
Art. 5º  …
Art. 6º  …
Art. 7º  …
Art. 8º  …
Art. 9º  …
Art. 10.  …
Art. 11.  …
Art. 12.  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação [OU] no dia XX, de XXX de 
XXX.
Art. 13.  Fica revogada a Portaria nº XX, de XX de XX de XXX [OU] Ficam revogados:
I - a Portaria nº XX, de XX de XXX de XXX [OU] o art. XX;
II - a Portaria nº XX, de XX de XXX de XXX [OU] o parágrafo único do art. XX [OU] §XX do 
art. XX; e 
III - a Portaria nº XX, de XX de XXX de XXX [OU] as alíneas XX do inciso XX.
[A EXPRESSÃO “REVOGAM-SE AS DISPOSIÇÕES EM CONTRÁRIO” NÃO DEVE SER 
UTILIZADA]

NOME DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
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Altera/dispõe/institui [EXPLICAR O OBJETO DA PRO-
POSIÇÃO DE MODO CONCISO NA EMENTA] e dá 
outras providências [SOMENTE UTILIZAR QUANDO 
TIVER OUTROS ASSUNTOS RELACIONADOS AO 
TEMA DA PROPOSIÇÃO E SE ESTES NÃO FOREM 
TÃO RELEVANTES].



MODELO DE PROPOSIÇÃO DE ATO NORMATIVO - PORTARIA

PORTARIA Nº XX, DE XX DE XX DE XX [O NÚMERO E A DATA DE PUBLICAÇÃO DA 
PORTARIA SERÃO PREENCHIDOS PELO GABINETE]

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO 
FEDERAL, no uso das atribuições previstas no inciso III do parágrafo único do art. 105 da Lei 
Orgânica do Distrito Federal, e considerando o disposto no XXXX da Lei XXXX, de XX de 
XXX de XXX [SE NECESSÁRIO, INCLUIR O ATO NORMATIVO PERTINENTE], resolve: 

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

[APENAS PORTARIAS EXTENSAS DEVEM SER SEPARADAS POR CAPÍTULOS]

Art. 1º  Esta portaria [estabelece/dispõe/institui] … INDICAR O OBJETO E O SEU ÂMBITO 
DE APLICAÇÃO.
Art. 2º  ...
Art. 3º  ...
Art. 4º  …
Art. 5º  …
Art. 6º  …
Art. 7º  …
Art. 8º  …
Art. 9º  …
Art. 10.  …
Art. 11.  …
Art. 12.  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação [OU] no dia XX, de XXX de 
XXX.
Art. 13.  Fica revogada a Portaria nº XX, de XX de XX de XXX [OU] Ficam revogados:
I - a Portaria nº XX, de XX de XXX de XXX [OU] o art. XX;
II - a Portaria nº XX, de XX de XXX de XXX [OU] o parágrafo único do art. XX [OU] §XX do 
art. XX; e 
III - a Portaria nº XX, de XX de XXX de XXX [OU] as alíneas XX do inciso XX.
[A EXPRESSÃO “REVOGAM-SE AS DISPOSIÇÕES EM CONTRÁRIO” NÃO DEVE SER 
UTILIZADA]

NOME DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

32

MODELO DE PROPOSIÇÃO DE ATO NORMATIVO - PORTARIA ALTERADORA

PORTARIA Nº XX, DE XX DE XX DE XX [O NÚMERO E A DATA DE PUBLICAÇÃO DA 
PORTARIA SERÃO PREENCHIDOS PELO GABINETE]

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO 
FEDERAL, no uso das atribuições previstas no inciso III do parágrafo único do art. 105 da Lei 
Orgânica do Distrito Federal, e considerando o disposto no XXXX da Lei XXXX, de XX de 
XXX de XXX [SE NECESSÁRIO, INCLUIR O ATO NORMATIVO PERTINENTE], resolve: 

Art. 1º  A Portaria nº XX, de XX de XXX de XXXX [INCLUIR NÚMERO DA PORTARIA 
QUE SERÁ ALTERADA, BEM COMO A DATA DE PUBLICAÇÃO DELA], passa a vigorar 
com as seguintes alterações: 
“Art. XX  ……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..…
Parágrafo Único.  XXXXXXXXXXXXX."(NR)

“Art. XX  ” (NR)
Art. 2º  [SE EXISTIR, INCLUIR AS DISPOSIÇÕES SOBRE MEDIDAS NECESSÁRIAS À 
IMPLEMENTAÇÃO DAS NORMAS CONSTANTES DA PARTE NORMATIVA].
Art. 3º  [SE EXISTIR, INCLUIR AS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS].
Art. 4º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação [OU] no dia XX, de XXX de XXX.
Art. 5º  Fica revogada a Portaria nº XX, de XX de XX de XXX [OU] Ficam revogados:
I - a Portaria nº XX, de XX de XXX de XXX [OU] o art. XX;
II - a Portaria nº XX, de XX de XXX de XXX [OU] o parágrafo único do art. XX [OU] §XX do 
art. XX; e 
III - a Portaria nº XX, de XX de XXX de XXX [OU] as alíneas XX do inciso XX.
[A EXPRESSÃO “REVOGAM-SE AS DISPOSIÇÕES EM CONTRÁRIO” NÃO DEVE SER 
UTILIZADA]

NOME DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

Altera/dispõe/institui [EXPLICAR O OBJETO DA PRO-
POSIÇÃO DE MODO CONCISO NA EMENTA] e dá 
outras providências [SOMENTE UTILIZAR QUANDO 
TIVER OUTROS ASSUNTOS RELACIONADOS AO 
TEMA DA PROPOSIÇÃO E SE ESTES NÃO FOREM 
TÃO RELEVANTES].



PROPOSIÇÃO DE
PROJETOS DE LEI,
DECRETOS E PORTARIAS


