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PROCURADORIA GERAL 

 

Orientação Jurídica 60/2019 

Referência: Projeto de Lei nº 032/2019 

Autoria: Executivo Municipal 

 

Ementa: Altera dispositivos da lei Municipal nº 3.204, de 26 

de dezembro de 2013, que regula o processo 

administrativo no âmbito da Administração Pública 

Municipal de Gramado. 

  

   I – RELATÓRIO 

   Foi encaminhado à Procuradoria Jurídica desta Casa, para emissão de 

Orientação Jurídica, o Projeto de Lei nº 032/2019, de autoria do Executivo Municipal, 

protocolado em 02/08/2019, que dispõe sobre ajustes na lei Municipal que regula o Processo 

Administrativo no âmbito da Administração Pública Municipal de Gramado. 

Na Justificativa aduz o Executivo Municipal que o objetivo da 

propositura é atualizar a lei Municipal nº 3.204/2013, alinhando com as disposições do 

Código de Processo Civil, no que se refere a intimação dos atos do processo ser 

considerada válida com a entrega no endereço informado, quando realizada por via postal, 

bem como transformar a contagem dos prazos em dia úteis, em simetria com a legislação 

civilista, e ainda dispor sobre a suspensão dos prazos processuais ao final de cada ano, em 

consonância ao art. 220 do CPC/15, dispensando a expedição de decreto anual neste 

sentido. 

É o breve relato dos fatos. 

Atendidos os requisitos regimentais, está a proposição ora referida,  em 

condições de análise. 



 
 

 
Rua São Pedro, nº 369, Bairro Centro - Gramado/RS – CEP 95.670-000 

Fone: (54) 3295-7000 - camara@gramado.rs.leg.br - www.gramado.rs.leg.br 
 

É o que basta a relatar. Passa-se a fundamentar: 

 

II – DA ANÁLISE JURÍDICA 

2.1 Da Técnica Legislativa adequada 

A uniformidade que requer o ordenamento jurídico não permite, no que 

concerne à forma, a plena liberdade ao legislador para alterar as leis. Assim, sempre que for 

deflagrado o processo legislativo, deve-se manter certo padrão, não sendo admitida a 

criação de estrutura destoante ou símbolos gráficos diversos daqueles comumente utilizados 

no processo de elaboração dos atos normativos. 

Destarte, para que o processo legislativo possa ter a qualidade exigida 

pelos cidadãos, necessário que seja tecnicamente adequado, o que restou normatizado 

através da Lei Complementar nº 95/1998.  

Neste quesito, observamos que o PL, ora em análise, apresenta  a 

epígrafe, a ementa, o objeto da lei e o respectivo âmbito de aplicação, e está distribuído em 

artigos e parágrafos, dentro do que a norma técnica orienta. A vigência ficou estabelecida 

para a data de publicação, o que avaliamos adequado para matérias de pequena 

repercussão, como o caso em comento.  

 

2.2 Da Competência e Iniciativa 

O projeto versa sobre ajustes na lei Municipal que regula o Processo 

Administrativo no âmbito da Administração Pública Municipal de Gramado. 

A Lei Orgânica estabelece que compete ao Município, no exercício de 

sua autonomia, a teor do inciso I, V e XXIV, a saber: 

“Art. 5º A autonomia do Município se expressa: 

(...) 

III – pela administração própria, no que respeite a seu peculiar interesse; 
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"Art. 6º Compete ao Município no exercício de sua autonomia: 

I – organizar-se administrativamente, observadas as legislações federal e estadual; 

 (...) 

XXIV – legislar sobre assuntos de interesse local; 

 

Quanto à competência, a Lei orgânica ainda estabelece: 

Art. 60.  Compete privativamente ao Prefeito 

VI – dispor sobre a organização e o funcionamento da administração municipal na forma da lei; 

(...) 

VII – expedir atos próprios de sua atividade administrativa; 

(...) 

X – planejar e promover a execução dos serviços públicos municipais; 

 

 

Assim, o presente PL encontra-se em conformidade com as normas 

legais vigentes, por ser de competência do Município a regulação do processo administrativo 

no âmbito da Administração Pública municipal, NÃO se registrando, desta forma, qualquer 

vício de origem na presente propositura, nos termos do art. 61, § 1º, II, “b”, da Constituição 

Federal, aplicado por simetria. 

 

2.3 Da constitucionalidade e legalidade 

Na Constituição Federal, art. 30, I, com igual redação disposta na Lei 

Orgânica, que respaldam juridicamente a proposição, observamos: 

 

“Art. 30. Compete aos Municípios: 
 
I – legislar sobre assuntos de interesse local; 
(...)” 

 

O devido processo legal, tanto na esfera judicial como no âmbito 

administrativo, encontra fundamento legal no art. 5º, LV, da Constituição Federal, senão 

vejamos: 
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“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, 

à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

(...) 

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são 

assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;” 

 

Com efeito, o processo administrativo é um dos meios pelos quais a 

Administração Pública exterioriza sua vontade através de atos administrativos que, 

conectados entre si, com o Direito e com sujeitos, envolvem deveres, poderes, faculdades, 

direitos, entre outros, que tendem a um resultado final e conclusivo. Já o procedimento 

administrativo é o rito pelo qual segue o processo.  

Contudo, no direito brasileiro não há um sistema uniforme para o 

processo administrativo, como existe no processo judicial. Enquanto no Processo Judicial, 

no país inteiro se utiliza a mesma lei processual, civil ou penal, para julgar conflitos, no 

Processo Administrativo se faz necessário iniciativa de cada ente federativo para elaborar 

suas próprias leis processuais administrativas, vez que são dotados de autonomia de 

serviços, não cabendo permanecer atrelados à lei federal, em que pese servir a mesma 

como parâmetro para regulação. 

Neste sentido, no Município de Gramado a matéria foi regulada através 

da aprovação da Lei Municipal nº 3.204/2013, estabelecendo as normas básicas de 

aplicabilidade do Processo Administrativo, visando, em especial, a proteção dos direitos dos 

administrados e ao melhor cumprimento dos fins da Administração. 

Portanto, cabe ao Município estabelecer as condicionantes para a 

aplicabilidade do processo administrativo, observados os fundamentos constitucionais, o que 

neste Município já ocorre desde 2013, com a aprovação da lei acima referida. 
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Neste cenário, entendeu o Município em fazer ajustes na lei Municipal 

nº 3.204/2013, alinhando algumas disposições do processo administrativo ao Código de 

Processo Civil, que rege o processo judicial, tais como a intimação dos atos ser considerada 

válida com a entrega no endereço informado, quando realizada via postal, além da 

contagem dos prazos em dias úteis e ainda a disposição em lei da suspensão dos prazos 

processuais ao final de cada ano, ainda que os processos administrativos e judiciais sejam 

totalmente desconexos e tramitem em esferas distintas, em Poderes independentes, o que 

os torna totalmente distintos, uns dos outros. 

Assim, em relação a intimação dos atos do processo administrativo, por 

via postal quando entregue no endereço informado ser considerada válida independente de 

quem assina o aviso de recebimento, tal disposição também foi objeto de regulamentação 

no processo judicial, conforme se apura no art. 248, do CPC, in verbis: 

“Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao 
citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o 
endereço do juízo e o respectivo cartório. 

§ 1º A carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a 
entrega, que assine o recibo. 

§ 2º Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com 
poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo 
recebimento de correspondências. 

§ 3º Da carta de citação no processo de conhecimento constarão os requisitos do art. 250 . 

§ 4º Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a 
entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de 
correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob 
as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.” (grifei) 

 

Portanto, mesmo no processo judicial são admitidas citação pelo 

correio no endereço, à terceiros, o que avaliamos não causar prejuízos a parte interessada, 

especialmente no processo administrativo, visto que, a Constituição Federal, no seu art. 5°, 

inciso XXXV, garante que a lei não excluirá de apreciação do Poder Judiciário lesão ou 

ameaça a direito, de sorte que o processo administrativo não tem força definitiva, não resulta 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art250
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em coisa julgada, podendo ser submetido a revisão, se a parte interessada se sentir lesada 

e assim suscitar. 

Em relação a contagem dos prazos em dias úteis, bem como a 

suspensão dos prazos processuais ao final do ano, é a forma também disposta no CPC. 

Assim, ainda que não haja nenhuma obrigação legal em propor este alinhamento, entendeu 

o Executivo Municipal ser adequado o referido ajuste no processo administrativo municipal, o 

que é lhe é permitido em decorrência do poder discricionário da Administração Municipal, no 

sentido de definir as regras no âmbito municipal da forma que entender mais adequado, 

porque é quem efetivamente decide sobre a organização e o funcionamento da 

administração municipal, como gestor que é. 

Destarte, a definição dos critérios de aplicabilidade do processo 

Administrativo no âmbito da Administração Municipal, é prerrogativa do Executivo Municipal, 

dentro do poder discricionário que lhe foi conferido, qual seja, a liberdade de ação 

administrativa, dentro dos limites permitidos em lei, de certa margem de decisão diante do 

caso concreto, de tal modo que a autoridade poderá optar por uma dentre várias soluções 

possíveis, todas, porém, válidas perante o direito. 

 É, portanto, um poder que o direito concede à Administração, de modo 

explícito ou implícito, para a prática de atos administrativos, com a liberdade na escolha 

segundo os critérios de conveniência, oportunidade e justiça, próprios da autoridade, 

observando sempre os limites estabelecidos em lei, que é o que observamos na proposição 

deste Projeto de Lei, que define a forma de aplicabilidade do processo administrativo 

municipal, dentro do que avalia mais adequado e conveniente. 
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III – CONCLUSÃO 

 

Por todo o exposto, no aspecto jurídico, em observância aos princípios 

constitucionais vigentes, conclui-se que o PLO  032/2019 atende as normas legais impostas, 

estando presentes a legalidade e  a constitucionalidade. 

Desta forma, esta Procuradoria exara Orientação jurídica favorável  à 

sua tramitação. 

Destarte, encaminha-se a Comissão de Legislação e Redação Final e 

para Comissão de Infraestrutura, Turismos, Desenvolvimento e Bem Estar Social para 

posterior deliberação, com emissão dos pareceres respectivos, e na sequencia, e aos 

nobres edis para análise de mérito, em Plenário, no que couber. 

 

É o parecer que submeto à consideração. 

 

        Gramado, 12 de agosto de 2019. 

 

Sônia Regina Sperb Molon  
Procuradora Geral 

OAB/RS 68.402 
 
 
 


