
 

 

ESTADO DE GOIÁS 
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL 

 
 

ORIENTAÇÕES PARA A PRODUÇÃO DE DECRETO 
 

   

  O decreto é o ato de competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo. Consi-
deraremos, no âmbito de nossa atuação, a atribuição de regulamentar do Governador do Esta-
do de Goiás. O decreto se destina, via a norma que fixa, a prover as situações gerais ou indivi-
duais que envolvem assuntos administrativos de efeito concreto; lida, por isso, com aspectos 
procedimentais. Por meio dele, a autoridade estabelece e expede instruções sobre aplicação de 
leis, funcionamento institucional (horário de expediente, suspensão de prazos legais, designa-
ção de comissões etc.), gestão de pessoal (nomeação, exoneração, designação, aplicação de 
penalidade disciplinar, delegação de atribuição etc.) e outros assuntos de sua competência. 
 

  Tradicionalmente, dois grupos de decretos se destacam: de um lado, estão os 
denominados “singulares” ou “de efeitos concretos”; de outro, estão os qualificados como “re-
gulamentares” ou “executivos”. Acrescenta-se que, com a Emenda Constitucional nº 32, de 11 
de setembro de 2001, foi introduzido no ordenamento do País aquele que, de acordo com a 
doutrina jurídica, é denominado “decreto autônomo”. Ele será caracterizado e exemplificado 
oportunamente. 
 
 

 

  Decretos singulares 
 

  Nesse grupo, encontram-se as determinações normativas que se voltam para 
casos particulares, específicos ou únicos; além disso, as que dizem respeito a situações concre-
tas, tangíveis ou materiais. Portanto, direcionam-se a uma pessoa ou a um grupo determinado. 
Seriam exemplos de questões reguladas por essa modalidade de decreto: desapropriação, ces-
são de uso de imóvel, abertura de crédito e as pertinentes a pessoal, como nomeação e exone-
ração. Esclarece-se que até o Decreto nº 9.191, de 1º de novembro de 2017, todos os decretos 
singulares eram numerados. Essa norma, contudo, fixou que apenas os decretos relativos a 
questões de pessoal não receberão numeração e ementa. Os decretos com os demais objetos 
temáticos contarão com esses dois expedientes. 
 

 
  Decretos regulamentares ou de execução 
 

  No grupo dos decretos regulamentares, também denominados “executivos”, 
estão os atos normativos subordinados ou secundários, como registra o Manual de Redação da 
Presidência da República (p. 146). Eles não podem contrariar tampouco extrapolar o ordena-
mento jurídico, o que se busca é garantir a sua fixação em termos práticos, ou de realização. 
Indicam procedimentos para materializar as condições de cumprimento da lei por parte de um 
órgão ou seção dele. Assim, serão produzidas regras orgânicas e procedimentais para a execu-
ção do que foi instituído pelas leis, originalmente de maneira geral e abstrata. De forma simpli-
ficada, pode-se dizer que os decretos regulamentares servem para desenvolver, com detalha-
mentos, os preceitos constantes das leis que lhes dão substrato de existência.  



 
 

   
  Decretos autônomos 
 
  É preciso dizer, logo de início, que o ordenamento jurídico nacional não permite 
a utilização de decretos autônomos pelo Executivo, exceto nos casos do inciso VI do art. 84 da 
Constituição Federal, de 1988, e – em nosso âmbito de atuação – do inciso XVIII do art. 37 da 
Constituição do Estado de Goiás. Como facilmente se nota, essa especificação de casos lhe im-
prime abrangência bastante limitada. Faculta-se, então, o decreto autônomo que verse sobre a 
organização e o funcionamento da administração do Executivo, sem a implicação de aumento 
de despesa ou extinção de órgãos públicos. Ele ainda pode dispor sobre a extinção de funções 
ou cargos públicos, se estiverem vagos. 
   

  Comumente, o decreto autônomo é apresentado como uma simples variante do 
decreto regulamentar, ou executivo. Contudo, contrariando este último, o autônomo prescinde 
da existência prévia de lei, já que seu fundamento de validade provém apenas dos textos cons-
titucionais já referenciados e só pode preceituar sobre os casos ali previstos. Pode-se afirmar 
ainda que, enquanto a relação do decreto regulamentar com a lei é de dependência e hierar-
quia, a do decreto autônomo é de competência, isto é, prende-se à reserva de administração.  
 

  Embora no plano das matérias tratadas, ou legisladas, o decreto autônomo e o 
decreto regulamentar distingam-se, o mesmo não se aplica às técnicas de estruturação, que 
são basicamente as mesmas. Assim, ambas as formas contam, por exemplo, com numeração 
serial e ementa, além de obedecerem à técnica de elaboração normativa, com artigos, parágra-
fos, alíneas e itens, se estes últimos componentes se fizerem necessários. 
  
 

 

  Atenção! 

  Não são numerados nem ementados os decretos que tratam de questões de 
pessoal, como: nomeação, exoneração, designação, aplicação de penalidade disciplinar. 

 
 
 
PARTES DO DECRETO 
 

 

1   Cabeçalho (ou timbre) 
 

 Como nos demais atos da redação oficial, empregam-se o brasão e a identifica-
ção do órgão responsável pela decretação. A forma de apresentação no espaço da folha segue, 
portanto, a disposição que está sendo padronizada. Os identificadores “Governo do Estado de 
Goiás” e “Secretaria de Estado da Casa Civil” figurarão em fonte Calibri tamanho 12, sem negri-
to e sem caixa-alta. Esse cabeçalho será centralizado na parte superior apenas da primeira pá-
gina, considerando a possibilidade de existirem duas ou mais delas. 

 

 

 



2   Epígrafe (identificação do documento) 
 

  Coloca-se, de forma também centralizada, o nome do ato por extenso (DECRE-
TO), seguido do número correspondente (Nº XX). Esse número é acompanhado de vírgula e, 
depois dela, vem o espaço dedicado à datação (DE ______ DE ______________ DE ______). 
Toda a epígrafe é grafada em caixa-alta e em negrito; além disso, não se coloca ponto-final a-
pós a data. 

 

  Atenção! 

  Repete-se: não são numerados os decretos que tratam de questões de pessoal – 
só eles.  

  

 Exemplo: 

DECRETO Nº 545, DE 2 DE JANEIRO DE 2020 

 

 Considere: 

 todos os itens da identificação do ato devem figurar centralizados; 
 

 depois do número do decreto, emprega-se vírgula; 
 

 não há ponto-final após a datado decreto;  
 

 emprega-se caixa-alta em toda a epígrafe, com negrito; e 
 

 do cabeçalho para a epígrafe e desta para a ementa, deixa-se espaçamento de 24 

pontos (o correspondente a dois enters). 

 

3  Ementa 
 

 A ementa serve para sintetizar o assunto tratado no ato normativo, isto é, resu-
me o que está sendo determinado no decreto. Quanto à forma de apresentação, a ementa é 
registrada em texto recuado e justificado, indo da metade da linha até a margem direita (o cor-
respondente a 9 cm de largura). Produz-se uma frase declarativa e resumitiva, cujo conteúdo 
mantenha clara correlação com o art. 1º do decreto. Devem ser evitadas declarações vagas 
como “e dá outras providências”, a qual só se justificará em atos normativos muito extensos e 
com multiplicidade temática ou se o(s) conteúdo(s) não expresso(s) for(em) pouco relevante(s) 
e estiver(em) relacionado(s) com o(s) tema(s) explícito(s) na ementa. 

 
 

 

  Atenção! 

  Repete-se: não são ementados decretos que tratam de questões de pessoal, 
que, como já registrado, igualmente não são numerados. 

 
 
 
 
 



  Considere: 

 a ementa não é negritada; 

 o espaçamento entre as linhas é simples;  

 deve ser observada a margem direita;  

 a extensão das linhas da epígrafe é de 9 cm; e 

 não se emprega indiscriminadamente o termo “e dá outras providências” (ver 

ressalvas já assinaladas). 

 
 
 
 

 

4   Preâmbulo 
 

  O preâmbulo é a seção que bem situa os possíveis interessados quanto à proce-
dência – a autoria – e as bases legal e processual para a matéria sobre a qual se legisla. Assim, 
comumente se declaram as normas que dão o fundamento de validade ao ato. Elas não pode-
rão apenas estar relacionadas ao conteúdo que se preceitua; devem, sim, indicar em que ele se 
funda. 
 

 No caso do decreto, o preâmbulo deve trazer, inicialmente, o nome do signatá-
rio, isto é, de quem efetivamente decreta (O GOVERNADOR DO ESTADO DE GOIÁS), em caixa-
alta e com negrito. Além disso, na mesma estrutural frasal, entre vírgulas, registram-se o supor-
te de lei e a contextualização processual que autoriza e justifica o Governador adotar a norma 
subsequente. Feito isso, como se fosse abrir novo parágrafo (após espaçamento de 6 pontos e 
com recuo de 2,5 cm), coloca-se a ordem de execução DECRETA, em caixa-alta e com negrito, 
seguida de dois-pontos. Para a apresentação do art. 1º, deixa-se o espaçamento de 12 pontos 
(o mesmo usado entre os artigos). 

  

 Atenção!  
 
 O Manual de Redação da Presidência da República (p. 136) adverte que não é 

mais admitida a colocação de “Considerandos” em atos normativos. As justificativas e os escla-
recimentos sobre o que se pretende alcançar com o regulamento devem constar de expedien-
tes como as exposições de motivos e os pareceres técnicos e jurídicos, que acompanharão ime-
diatamente o decreto ou somente constarão dos autos de que ele deriva. 

 

 
 
 

5 Texto normativo 
  

 É a seção primordial do decreto, já que nela está essencialmente o conteúdo 
preceituado, o objeto da regulamentação, ou seja, o que se quer que aconteça. Geralmente, 
por o decreto se tratar de ato normativo, é portador da mesma técnica legislativa, com artigos, 
parágrafos, incisos, alíneas e itens (se estes últimos se fizerem necessários).   

 

 Os artigos, como se sabe, são as unidades fundamentais de apresentação do con-
teúdo a ser regulamentado. Eles podem se desdobrar em parágrafos e incisos; os parágrafos, 
em incisos; estes, em alíneas; e estas, em itens. 

 



 O art. 10 da Lei Complementar nº 33, de 1º de agosto de 2001, e o art. 14 do De-
creto federal nº 9.191, de 2017, determinam que as disposições normativas sejam redigidas 
com clareza, precisão e ordem lógica. Para isso, devem ser elaboradas frases curtas e concisas, 
com a eliminação de preciosismo, adjetivação e neologismo (oportunizar e desprofissionaliza-
ção– termos ainda não considerados pelo Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa – seri-
am exemplos).  
 

  Caso o decreto em produção esteja revogando outro(s) ou dispositivo(s) de outro 
decreto, tem que existir cláusula de revogação, especificando precisamente o que está sendo 
revogado. Um exemplo seria: “Art. 3º  Fica revogado o art. 4º do Decreto nº 505, de 2 de março 
de 2017”. Deve também constar do decreto a cláusula de vigência. Afirma-se que não é da boa 
técnica legislativa deixar de prever, expressamente, a data da entrada em vigor do ato normati-
vo. Tem-se aqui uma ilustração: “Art. 60.  Este Decreto entra em vigor em 1º de fevereiro de 
2018.” 
 

 

6    Fecho do decreto 
 

   É tradição colocar no fechamento do decreto, além do local e da data, referência 
à contagem dos anos em relação a um ou a dois destacados acontecimentos da história brasi-
leira: à Proclamação da República (apenas), ou à Declaração da Independência e à Proclamação 
da República (ambas). 
    
   Exemplo: 
 

   Goiânia, 20 de fevereiro de 2020; 132º da República. 
 
 
 

  Considere: 

  não mais se emprega a localização palaciana da autoridade que decreta; assim, 
elimina-se a costumeira designação locativa: PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS; 
 

  usam-se apenas local (cidade) e data e, após ponto e vírgula, a referência de 
tempo decorrido da Proclamação da República, ou também da Declaração de Independência 
(que deve vir em primeiro plano), e todo o segmento será fechado por ponto-final; e 
 

  entre o último artigo e o fecho, tem-se o espaçamento de 12 pontos.  
 

 

7    Assinatura 

 Também como os demais atos normativos, o decreto deve ser assinado pela au-
toridade que decreta. Diz-nos respeito a figura signatária do Governador do Estado de Goiás. 
Assim, de forma centralizada, com o espaçamento de 12 pontos após o fecho, coloca-se o no-
me do governador em caixa-alta, sem negrito e, na linha seguinte, registra-se Governador do 
Estado, com caixa-baixa e sem negrito. 
   
 
 



8   Formatação e apresentação: 
 

a) deve ser usado espaçamento simples entre as linhas na redação dos artigos, dos parágra-

fos, dos incisos, das alíneas e dos itens; 
 

b)    no cabeçalho (colocado só na página inicial), a fonte é Calibri com tamanho 8, sem negrito, 

e traz os seguintes itens de identificação: GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS e SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL; 
 

c)    a epígrafe do decreto deve estar a 12 pontos do cabeçalho, com fonte Calibri 12 em caixa-

alta, com negrito e sem ponto final; 
 

d)    acima e abaixo da ementa (quando ela for admitida), o espaçamento é de 24 pontos; 
 

e)    a numeração de página é centralizada na margem inferior, e o registro,com fonte Calibri 

12, começa na segunda página; 
 

f)    o recuo para iniciar cada dispositivo é de 2,5 cm; 
 

g)   entre os artigos, o espaçamento é de 12 pontos; 
 

h)  entre os parágrafos, as alíneas e os itens, o espaçamento é de 6 pontos 
 

i)  as margens superior e inferior devem ter 2 cm; 
 

j)     a margem lateral esquerda é de 3 cm, e a direita é de 1,5 cm; 
 

l) entre os dois últimos itens na enumeração de incisos, alíneas, itens e subitens, coloca-se 

“e” após o ponto e vírgula se a noção for de adição, e “ou” se a noção for disjuntiva, isto é, de 

alternativa;  
 

m)  entre o número indicador do artigo ou do parágrafo e o texto do preceito, são dados dois 

espaços; e 
 

n)  no decreto que altera outro (decreto), os dispositivos com mudanças ou com nova redação 

(NR) devem ser apresentados com os devidos recuos e espaçamentos (para a primeira linha do 

dispositivo – artigo, parágrafo, inciso, alínea ou item –, deixa-se espaço correspondente a 4 cm 

da margem esquerda; e, para as demais linhas, caso existam, aplica-se o recuo de 2,5 cm). 
 

Exemplo referente ao item “n”: 

Art. 1º  O Decreto nº 6.883, de 12 de março de 2009, que regulamenta o Fundo 
de Proteção Social do Estado de Goiás – PROTEGE GOIÁS, passa a vigorar com a seguinte altera-
ção: 

“Art. 1º  O Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás – PROTEGE GOIÁS, ins-
tituído pela Lei nº 14.469, de 16 de julho de 2003, na Secretaria de Estado da Economia, 
destina-se a: 

  .............................................................................................................................................. 
 

III – provisionar recursos financeiros às unidades orçamentárias executoras de 
programas sociais.” (NR) 

 

Exemplos de Decreto (com nomes e números fictícios) 



(Exemplo de decreto regulamentar) 
 
 

 

ESTADO DE GOIÁS 
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL 

 
DECRETO Nº 222, DE 3 MARÇO DE 2020 

 
 

Dispõe sobre o procedimentopara a alienação de 
imóveis do Poder Executivo do Estado de Goiás. 
 
 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE GOIÁS, no uso de suas atribuições constitucio-
nais e legais e tendo em vista o que consta do Processo nº 202000005555555, 

 

DECRETA: 
 
Art. 1º  A alienação de imóveis de domínio do Estado de Goiás ocorrerá quando 

houver interesse público devidamente justificado para o desfazimento do bem. 
 
Art. 2º  Ressalvadas as hipóteses legais de contratação direta, a alienação será 

precedida de licitação, em obediência aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da mora-
lidade, da publicidade e da eficiência, conforme dispõe o art. 37, inciso XXI, da Constituição 
Federal, e ocorrerá na modalidade concorrência ou leilão, nos termos da Lei federal nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993 e Lei estadual nº 17.928, de 27 de dezembro de 2012. 

 
Art. 3º  Para os efeitos deste Decreto, consideram-se: 

I – alienação por venda: todo e qualquer ato que transfira o domínio de um bem 
a outra pessoa, física ou jurídica, mediante pagamento em dinheiro, à vista ou parcelado; 

II – domínio pleno: reunião dos direitos de utilização e disposição de determina-
do bem imóvel em um único titular, correspondendo à propriedade plena; e 

III – valor de avaliação do imóvel: valor de oferta fixado com base no valor de 
mercado, considerando os itens: 

a) localização; 

b) materiais usados na edificação;  

c) acomodação e conforto; e 

d) área de permeabilidade. 

 
Art. 4º  A avaliação do imóvel será feita pela Superintendência Central do Patri-

mônio da Secretaria de Estado da Administração e terá validade de 12 (doze) meses. 
 



  Parágrafo único.  A avaliação do imóvel estabelecerá os valores mínimo, médio e 
máximo para venda, cabendo à administração pública definir no edital de licitação o valor que 
norteará o procedimento, buscando a efetividade do negócio com análise do cenário imobiliá-
rio atual, especialmente quanto à localidade do imóvel licitado. 
 
  Art. 5º   A Comissão Permanente de Alienação Onerosa, instituída por ato do 
Secretário de Estado da Administração, terá a atribuição de coordenar e executar os atos ne-
cessários à alienação imobiliária, com o suporte técnico da Superintendência Central do Patri-
mônio. 

§ 1º  A Comissão Permanente de Alienação Onerosa poderá estipular no edital, 
como condição para participação no certame, caução devidamente justificada, desde que sejam 
observados o princípio da igualdade entre os licitantes e a eficiência da licitação. 

§ 2º  O valor da caução: 

I – será abatido do valor a ser pago como sinal, no caso do arrematante; ou 

II – será devolvida, no dia útil seguinte ao certame, àqueles licitantes que não lo-
graram êxito na disputa, exceto quando houver recurso administrativo contra decisão da Co-
missão, caso em que se aguardará o julgamento e a homologação do resultado. 

 

Art. 6º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Goiânia, 3 de março de 2020; 132º da República. 
 

JOÃO JESUS DA SILVA 
Governador do Estado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 



 

(Exemplo de decreto singular que trata de questão relativa a pessoal) 

ESTADO DE GOIÁS 
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL 

 
DECRETO DE 3 MARÇO DE 2020 

 
 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE GOIÁS, no uso de suas atribuições constitucio-
nais e legais, também tendo em vista o que consta do Processo nº 202000006666666, 

 

RESOLVE: 
 

  Exonerar JOÃO SOUZA E SOUZA, CPF/ME nº 044.888.677-00, do cargo em comissão de 
Assessor “A9”, da Secretaria de Estado da Administração, e nomear PEDRO OCEANO E SILVA, CPF/ME nº 
033.666.455-44, para exercê-lo. Fica condicionada a eficácia do provimento ao atendimento do art. 1º 
do Decreto nº 7.587, de 30 de março de 2012, com alterações posteriores, por ocasião da respectiva 
posse. 

 
  Goiânia, 3 de março de 2020; 132º da República. 
 

JOÃO JESUS DA SILVA 
Governador do Estado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(Exemplo de decreto autônomo) 

ESTADO DE GOIÁS 
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL 

 
DECRETO Nº 9.456, DE 25 DE JUNHO DE 2019 

 
Altera os nomes das unidades administrativas que espe-
cifica. 

 
 

  O GOVERNADOR DO ESTADO DE GOIÁS, no uso de suas atribuições constitucionais e 
legais, com fundamento no art. 37, XVIII, “a” da Constituição Estadual, 
 

  DECRETA: 
 
  Art. 1º  O Gabinete de Assuntos Sociais, unidade administrativa integrante da Governa-
doria, criado pela Lei nº 20.491, de 25 de junho de 2019, passa a se chamar Gabinete de Políticas Soci-
ais. 
  Parágrafo único.  Em decorrência do previsto no caput: 
 

  I – a Chefia de Gabinete de Assuntos Sociais passa a se chamar Coordenação de Políticas 
Sociais, sendo o seu titular designado Coordenador; 
 

  II – uma Assessoria Especial de Assuntos Sociais é transformada em Chefia do Gabinete 
de Políticas Sociais e um dos correspondentes cargos de Assessor Especial é transformado em cargo de 
Chefe de Gabinete. 

 
  Art. 2º  A Secretaria de Estado da Administração se encarregará das providências com-
plementares necessárias ao cumprimento das determinações enunciadas neste Decreto, que entra em 
vigor na data da sua publicação. 

 
 Goiânia, 25 de junho de 2019; 131º da República. 

 
JOÃO JESUS DA SILVA 
Governador do Estado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


