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ESTADO DE GOIÁS 
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL  

GERÊNCIA DE REDAÇÃO E REVISÃO DE ATOS OFICIAIS 

  

        ORIENTAÇÕES PARA A PRODUÇÃO DE NOTA TÉCNICA 

 

A nota técnica, no âmbito da Secretaria de Estado da Casa Civil, é um ato de cor-
respondência em que o signatário, o Secretário de Estado da Casa Civil, dirige-se ao Chefe do 
Executivo Estadual. Seu objetivo é, com informações relevantes, fornecer esclarecimentos con-
cisos que poderão auxiliar o Governador na compreensão do processo que lhe é submetido.  
 

Componentes da nota técnica 
 

1          Cabeçalho (ou timbre) 
 

  Compõe-se do brasão do Estado e da designação ESTADO DE GOIÁS (caixa-alta, 
sem negrito e fonte tamanho 8) e do órgão SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL (caixa-alta, 
sem negrito e fonte tamanho 8).  

Exemplo:   

ESTADO DE GOIÁS 
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL  

 
2    Identificação do expediente 
     

     Aqui também o ato de correspondência será identificado com a utilização do 
nome do expediente, da numeração de série e do ano de produção. A expressão NOTA TÉCNI-
CA (caixa-alta) será acompanhada da forma abreviada Nº (caixa-alta), do número serial do do-
cumento, do ano de produção com quatro dígitos, sem ponto-final e sem negrito. Operacio-
nalmente, como não se sabe, no momento de elaboração, o número a ser aplicado àquela nota 
técnica específica, o espaço figurará em branco para posterior preenchimento, provavelmente 
de forma manual. Esse espaço deve corresponder, no mínimo, 2 centímetros. 
 

   Exemplo:  
                                        NOTA TÉCNICA Nº ______ /2020 

 



2 
 

3           Identificação do processo  
 

   O número do processo é colocado na parte superior esquerda da folha. Deve 
estar em negrito, sem caixa-alta, sem ponto-final e com tamanho de fonte Calibri 12 (como no 
resto do documento, com exceção da identificação do redator na extremidade da margem es-
querda). 
 

   Exemplo: 
 

Processo nº 201900011300999  
 

4           Local e data do documento 

  Essa localização geográfica e temporal, como no ofício, deve estar acompanhan-
do a margem direita, sem negrito e com ponto-final. Como ainda não se sabe com exatidão 
quando o ato chegará à chancela do Governador, os espaços referentes ao dia e ao mês figura-
rão em branco. Recomenda-se deixar, no mínimo, 2 centímetros para o dia e, no mínimo, 5 
centímetros para o mês. 

 

  Exemplo: 
 Goiânia,  ______ de  _______________ de 2020. 

 

5               Vocativo 

  Como a nota técnica, conforme já visto, é um texto interlocutivo (dialogal), antes 
de expor o conteúdo que deve ser conhecido pelo Governador, atrai-lhe a atenção com um 
chamamento, o vocativo. Será colocado a 2,5 cm da margem esquerda, caixa-baixa, sem ne-
grito e  sucedido de vírgula (,). 

Exemplo: 
 

Senhor Governador, 
 

6    Corpo da nota técnica 
  

   O texto propriamente dito da nota técnica deve trazer conteúdos que sejam, 
resumida e efetivamente, orientadores do Governador. Para isso, precisam ofertar-lhe conhe-
cimentos fundamentais acerca do objeto dos atos a serem assinados e dos pronunciamentos de 
teor jurídico e técnico que o subsidiam. Se os órgãos e as entidades consultados, em seus pare-
ceres de base jurídica ou de mérito, lançarem mão de dispositivos de lei, que eles sejam menci-
onados com a necessária articulação no interior dos respectivos parágrafos. 
    Enfatiza-se que nem os parágrafos – poucos, diga-se de passagem – nem as fra-
ses devem se alongar indefinidamente. Sugere-se que haja um parágrafo sucinto para o objeto 
e de um a três parágrafos para as manifestações das bases institucionais consultadas. 
    Acrescenta-se que, sendo operacionalmente possível, quando a nota técnica ins-
truir sobre alteração de norma preexistente, que o autor dela apresente esquematicamente um 
quadro comparativo com “Redação atual” e “Redação proposta”, isto é, dispositivo(s) legal (is) 
preexistente(s) e dispositivo(s) legal(is) proposto(s). Esse quadro figurará entre o corpo da nota 
e a indicação do(s) ato(s) preparado(s). 
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7   Atos preparados 
 

   Como um dos pós-textos, deve constar da nota técnica a informação sobre os 
atos oficiais a serem subscritos pelo Governador. A expressão indicadora será colocada à es-
querda, sem recuo de parágrafo, após espaçamento 12 (pontos), em negrito e com dois-pontos 
(:). Após eles, os itens não serão negritados, mas receberão ponto-final. 
 

   Exemplo (para o caso de autógrafo de lei):  
 

   Atos preparados: despacho de veto parcial e ofício com as razões do veto. 
 
 

8   Prazo de deliberação do Governador 
 

   Para a orientação dos envolvidos na parte processual conclusiva, no caso de au-
tógrafo de lei e de outros atos com prazo estipulado, recomenda-se a colocação na nota técnica 
da data de expiração, geralmente indicada pela Secretaria da Gerência de Redação e Revisão de 
Atos Oficiais – GERAT. A expressão indicadora será colocada à esquerda, sem recuo de parágra-
fo, após espaçamento 12 (espaço correspondente a uma linha), em negrito e com dois-pontos 
(:). Após eles, a data com barras não será em negrito, mas receberá ponto-final. 
 

   Exemplo:  
 

Data final para deliberação: 20/1/2020. 
 
 

9       Identificação do signatário 
 

  A autoridade que assina a nota técnica, isto é, o Secretário de Estado da Casa Ci-
vil (ou seu substituto), tem que ser devidamente indicada, com o uso da forma extensa de seu 
nome e do cargo que ocupa. O nome será grafado com caixa-alta e sem negrito, já o cargo será 
com caixa-baixa (exceção para as iniciais) e sem negrito. 

 

  Exemplo: 
 
   JOSÉ ANTÔNIO LOPES 
                         Secretário de Estado da Casa Civil 

 

10       Identificação da base de redação 
 

   Acompanhando a margem inferior esquerda, tem-se a colocação da sigla da Se-
cretaria de Estado da Casa Civil, seguida das iniciais do nome do servidor responsável pela con-
fecção dos atos a serem assinados. Esses dois itens são separados por barra e apresentados 
com fonte Calibri tamanho 8, sem negrito e sem ponto-final. Caso o digitador não seja o elabo-
rador dos atos, as suas iniciais também deverão constar, nesse caso, por último. 

  Exemplo 1 (o próprio elaborador é o digitador): 
SECC/CAT 
 

  Exemplo 2 (o elaborador e o digitador são pessoas diferentes): 
SECC/CAT/TH 
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11                  Formatação 

a) tamanho do papel: A4 (não empregar recorte – só a folha inteira); 

b) margens superior e inferior: 2 cm (até o brasão, no caso da margem superior); 

c) margem lateral esquerda: 3 cm de largura, no mínimo; 

d) margem lateral direita: 1,5 cm; 

e) área destinada ao cabeçalho: 5 cm; 

f) recuo para início de parágrafo: 2,5 cm de afastamento da margem esquerda; 

g) alinhamento: justificado; 

h) espaço entre os constituintes da nota técnica (os pré-textos, o texto e os pós-

textos): correspondente a uma linha (12 pontos); 

i)  espaçamento entre as linhas: simples; 

j)  espaçamento entre os parágrafos: 6 pontos;  

k) fonte: Calibri tamanho 12;  

l)  numeração de parágrafos se a nota tiver 3 ou mais parágrafos; e 

m)  numeração de páginas (centralizada na parte inferior), se forem duas ou mais 

(caso excepcional), com início na página 2. 

 

Atenção 

       Caso haja a necessidade de citação direta recuada – aquela com 4 ou mais linhas –, 
observe: 

a) tamanho de fonte 11; 
b) recuo de no mínimo 4 cm em relação à margem esquerda; 
c) 6 pontos entre a citação e o texto que a antecede; 
d) 12 pontos entre a citação e o texto (parágrafo) que a sucede;  
e) ausência de aspas; e 
f) reticências entre parênteses (...) apenas quando houver a supressão de um tre-

cho no início ou no fim da frase ou ainda um segmento entre o início e o fim do conteúdo cita-
do. 

 

Veja os exemplos de nota técnica a seguir. 

(Textos com adaptações didáticas: há nomes e números fictícios) 
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ESTADO DE GOIÁS 
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL 

GERÊNCIA DE REDAÇÃO E REVISÃO DE ATOS OFICIAIS 
 

                               NOTA TÉCNICA Nº ______ /2020 

 

Processo nº 201900013131313 

 Goiânia,  ______ de  _______________ de 2020. 

 

  Senhor Governador, 

1    Segue em anexo, para deliberação, o Autógrafo de Lei nº 410, de autoria do De-
putado Castro Alves, que, textualmente, “altera a Lei nº 16.901, de 26 de janeiro de 2010, que 
dispõe sobre a Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado de Goiás”. O objetivo é mudar para técni-
co-científico-policial a natureza jurídica dos cargos de Escrivão de Polícia, Agente de Polícia, 
Papiloscopista Policial e os cargos do Quadro Transitório da Polícia Civil. 

2    A Procuradoria-Geral do Estado – PGE, via o Despacho nº 26/2020/PGE, reco-
mendou o veto integral à proposta pela constatação de inconstitucionalidade. Ela seria tanto 
formal, decorrente do vício de iniciativa por invasão de competência, quanto material, devido à 
impossibilidade legal de atribuição da natureza técnico-científica a cargos que, constitucional-
mente, não a exigem. 

3    Embora a Secretaria de Estado da Segurança Pública não tenha se pronunciado 
até a presente data, consultados o Delegado-Geral da Polícia Civil e o Superintendente de Polí-
cia Técnico-Científica, houve por parte de ambos manifestação favorável ao autógrafo referen-
ciado via, respectivamente, o Despacho nº 219/2020/DGPC e a Manifestação nº 23/2019/SPTC. 
Consideraram a proposição conveniente e oportuna, já que os ocupantes dos cargos em refe-
rência não se dedicam à execução de simples atividades burocráticas e rotineiras.  

 

Atos preparados: despacho de veto integral e ofício com as razões correspondentes. 

Prazo final para deliberação: 17/1/2020. 

 

   JOSÉ ANTÔNIO LOPES 
                         Secretário de Estado da Casa Civil  

   

SECC/MA 
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ESTADO DE GOIÁS 
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL  

GERÊNCIA DE REDAÇÃO E REVISÃO DE ATOS OFICIAIS 

NOTA TÉCNICA Nº ______ /2020 
 

Processo no 201900010101010 

 Goiânia,  ______ de  _______________ de 2020. 

 

  Senhor Governador, 

  

  Segue em anexo, para sua deliberação, minuta de ato administrativo que altera o  
Decreto no 9.070, de 16 de outubro de 2017, que institui o Complexo Estadual de Serviços de 
Saúde de Goiás e padroniza a nomenclatura dos respectivos equipamentos públicos, de iniciati-
va do titular da Secretaria de Estado da Saúde.  

  

  O objetivo é ajustar o ato normativo supracitado à nova organização administra-
tiva do Poder Executivo do Estado de Goiás, inaugurada pela Lei nº 20.491, de 26 junho de 
2019. Apresenta-se a seguir o quadro comparativo com a alteração proposta. 

  

  
  

REDAÇÃO ATUAL REDAÇÃO PROPOSTA 
 

Art. 2o ..............................................................................  
.......................................................................................... 
  

  
V – Rede Estadual de Unidades de Saúde em Atenção Se-
cundária (Rede USE): integra a Rede de Atenção à Saúde 
(RAS) macrorregional, com oferta de atendimen-
to ambulatorial nas mais diversas especialidades médicas, 
não médicas, exames e terapias. O perfil assistencial de cada 
unidade deve ser definido de acordo com o delineamen-
to demográfico e epidemiológico da população de abrangên-
cia e com o desenho da RAS loco-regional. O acesso 
aos serviços deve ser realizado de forma regulada, assegu-
rando equidade e transparência. É composta pelas seguintes 
unidades:  

  
a) Unidade Estadual de Saúde Especializada de Goiané-
sia, em construção;  

  
b) Unidade Estadual de Saúde Especializada de Quirinópo-
lis, em construção;  

  
c) Unidade Estadual de Saúde Especializada de Goiás, em 
construção;  

  
d) Unidade Estadual de Saúde Especializada de São Luís de 
Montes Belos, em construção;  

  
e) Unidade Estadual de Saúde Especializada de Formo-
sa, em construção; e 
f) Unidade Estadual de Saúde Especializada de Posse, em 
construção. 

Art. 2o ...............................................................................  
..........................................................................................  
 
V – Rede Estadual de Policlínicas: integra a Rede 
de Atenção à Saúde (RAS) macrorregional, com oferta 
de atendimento ambulatorial nas mais diversas especiali-
dades médicas, não médicas, exames e terapias. O perfil 
assistencial de cada unidade deve ser definido de acordo 
com o delineamento demográfico e epidemiológico da po-
pulação. O acesso aos serviços deve ser realizado de 
forma regulada, assegurando equidade e transparência. É 
composta pelas unidades descritas a seguir, bem como 
outras que virão a ser construídas:   
  
a) Policlínica de Goianésia;  
  
b) Policlínica de Quirinópolis;  
  
c) Policlínica de Goiás;  
  
d) Policlínica de São Luís de Montes Belos;  
  
e) Policlínica de Formosa; e  
 f) Policlínica de Posse.  

 
 
 
 
 

 

 

Ato preparado: minuta de decreto. 
 

 

 

JOSÉ ANTÔNIO LOPES 
Secretário de Estado da Casa Civil 

SECC/MA 


