
Exmo. Sr. Presidente. 

João Alfredo de Castilhos Bertolucci, Prefeito de Gramado, no uso de suas

atribuições legais, e de acordo com o art. 6º, inciso II da Lei Orgânica do Município, bem

como o art. 30, inciso I da Constituição Federal, apresenta o projeto de lei: 

Altera  dispositivos  da Lei  Municipal  3.204,  de
26 de dezembro de 2013, que regula o proces-
so administrativo  no  âmbito  da  Administração
Pública Municipal de Gramado.

O objetivo deste projeto de lei é atualizar a Lei Municipal n. 3.204, de 26 de

dezembro de 2013, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pú-

blica Municipal de Gramado com as disposições do Código de Processo Civil, com a pos-

sibilidade da intimação dos atos do processo administrativo ser considerada válida com a

entrega no endereço informado, quando realizada por via postal, a contagem dos prazos

em dias úteis, em simetria com a legislação civilista e, por fim, a disposição em lei da sus-

pensão dos prazos processuais ao final de cada ano, conforme previsão expressa no art.

220 do CPC/15, dispensando a expedição de decreto anual neste sentido.

Posto isso, considerando o disposto no art. 110, e 126, inciso I do Regimento

Interno da Câmara de Vereadores e contando com a apreciação, bem como consequente

aprovação do presente projeto de lei, aproveitamos o ensejo para renovar nossos votos

de elevada estima e distinta consideração. 

Gramado, 30 de julho de 2019. 

João Alfredo de Castilhos Bertolucci
Prefeito de Gramado

Visto Jurídico:

João Gilberto Barbosa Barcellos
Procurador-Geral do Município
OAB/RS 11.715



PROJETO DE LEI XXX/2019

Altera dispositivo da Lei Municipal 3.204, de 26
de dezembro de 2013, que regula o processo
administrativo no âmbito da Administração Pú-
blica Municipal de Gramado.

Art. 1º Fica alterado o § 3º do art. 26 da Lei n. 3.204, de 26 de dezembro
de 2013, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

(...)

§ 3º A intimação da parte interessada ou de seu representante poderá ser
efetuada por ciência no processo ou por via postal, sendo considerada válida quando en-
tregue no endereço informado, independentemente de quem assinou o aviso de recebi-
mento.

(…)

Art. 2º  O parágrafo 2º do art. 68 da Lei n. 3.204, de 26 de dezembro de
2013, passa a vigorar com a seguinte redação: 

(…) 

§ 2º Na contagem dos prazos expressos em dias computar-se-ão somente
os úteis.

(…)

Art. 3º Fica alterado o caput do art. 69 da Lei n. 3.204, de 26 de  dezembro
de 2013, que passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 69. Salvo motivo de força maior devidamente comprovado, os prazos
processuais não se suspendem, à exceção do período compreendido entre 20 de dezem-
bro e 20 de janeiro, inclusive, quando ficam suspensos automaticamente. 

Art. 4º Fica revogado o parágrafo único do art. 69 da Lei n. 3.204, de 26 de
dezembro de 2013. 

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 

Gramado, 30 de julho de 2019.

João Alfredo de Castilhos Bertolucci
Prefeito de Gramado


