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Regula 0 processo administrativo no
ambito da Administra((ao l\1unicipal.

o PREFEITO

DO NillNICiPIO DE AREAL:
FA<;O SABER QUE A cll\1ARA MUNICIPAL
LEI:

DECRETA

E EU SANCIONO

A SEGUINTE

CAPITULO I
Das Disposi((oes Gerais
Alt. 1°. Esta Lei estabelece nOlmas basicas sobre 0 processo adrninistrativo ambito da
Administrayao Municipal e autarquica, visando, em especial, a proteyao dos direitos dos administrados e
ao melhor cumprimento dos fins da Administrayao.

Art. 2°. A Administrayao Publica obedecera, dentre outros, aos prinClPlOS da legalidade,
fmalidade, motivayao, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contradit6rio,
seguranya juridica, interesse publico e eficiencia.

II - atendimento a fms de interesse geral, vedada a renuncia total ou parcial de poderes ou
competencias, salvo autorizayao em lei;
III - objetividade no atendimento do interesse publico, vedada ~ promoyao pessoal de agentes ou
autoridades;
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v - divulgayao

oficial dos atos administrativos, ressalvadas as hipoteses de sigilo previstas na

Constituiyao;
\11 - adequayao entre meios e fms, vedada a imposiyao de obrigayoes, restriyoes e sanyoes em
medida superior aque1as estritamente necessarias ao atendimento do interesse publico;

IX - adoyao de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza, seguranya e
respeito aos direitos dos administrados;

x - garantia dos direitos a comunicayao, a apresentayao de alegayoes fmais, a produyao de provas
e a interposiyao de recursos, nos process os de que possam resultar sanyoes e nas situayoes de litigio;

xrn - interpretayao

da nonna administrativa da fonna que melhor garanta
publico a que se dirige, vedada aplicayao retroativa de nova interpretayao.

0

atendimento do fun

CAPITULO II
Dos Direitos dos Administrados
A11. 3°. 0 administrado tern os seguintes direitos perante a Administrayao, sem prejuizo de
outros que the sejam assegurados:
I - ser tratado com respeito pelas autoridades e servidores, que deverao facilitar
seus direitos e 0 cumprimento de suas obrigayoes;

0

exercicio de

IT - ter ciencia da tramital(ao dos processos administrativos em que tenha a condil(ao de
intere sado, ter vista dos autos, obter copias de documentos neles contidos e conhecer as decisoes
oferidas;
III - formular alegayoes e apresentar documentos antes da decisao, os qUaiS serao objeto de
:ao pelo orgao competente;
azer- e assistir, facultativamente, por advogado, salvo quando obrigatoria a representayao,
et.
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CAPITULO III
Dos Deveres do Administrado
Art. 4°. Sao deveres do administrado perante a Administrayao, sem prejuizo de outros previstos
em ato nOlIDativo:

CAPITULO IV
Do Inicio do Processo

Art. 6°. 0 requerimento inicial do interessado, salvo casos em que for admitida solieitayao oral,
deve ser fOlIDulado por escrito e conter os seguintes dados:

II-identifieayao do interessado ou de quem

.-

0

represente;

Panigrafo unico. E vedada a Administrayao a recusa imotivada de recebimento de doeumentos,
devendo 0 servidor orientar 0 interessado quanta ao suprimento de eventuais falhas.
Art. 7°. Os 6rgaos e entidades administrativas deverao elaborar rnodelos ou fonnularios
padronizados para assuntos que importern pretensoes equivalentes.
Art. 8°. Quando os pedidos de uma pluralidade de interessados tiverem conteudo e fundarnentos
identieos, poderao ser fonnulados em urn unieo requerimento, salvo preceito legal ern contnirio.
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CAPITULO V
Dos Interessados

I - pessoas fisicas ou juridicas que
no exercicio do direito de representayao;

0

iniciem como titulares de diJ:eitosou interesses individuais ou

II - aqueles que, sem terem iniciado
afetados pela decisao a ser adotada;

0

processo, tem direitos ou interesses que possam ser

Art. 10. Sao capazes, para fms de processo adrninistrativo, os maiores de dezoito anos,
ressalvada previsao especial em ato nOlmativo proprio.

CAPITULO VI
Da Competencia
Art. 11. A competencia IS irrenunciavel e se exerce pelos orgaos adrninistrativos a que foi
atribuida como propria, salvo os casos de delegayao e avocayao legalmente admitidos.
Art. 12. Um orgao adrninistrativo e seu titular poderao, se nao houver impedimenta legal, delegar
parte da sua competencia a outros orgaos ou titulares, ainda que estes nao lhe sejam hierarquicamente
subordinados, quando for conveniente, em razao de circunstancias de indole tecnica, social, econ6mica,
juridica ou territorial.
Paragrafo tinico. 0 disposto. no caput deste artigo aplica-se
orgaos colegiados aos respectivos presidentes.

a

delegayao de competencia dos
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§ 1°. 0 ato de delegai(ao especificani as materias e poderes transferidos, os limites da atuai(ao do
delegado, a durai(ao e os objetivos da delegai(ao e 0 recurso cabive1, podendo conter ressalva de exercicio
da atribuii(ao delegada.

§ 3°. As decisoes adotadas por delegai(ao devem mencionar explicitamente esta qualidade e
considerar-se-ao editadas pe10 delegado.
Art. 15. sera permitida, em carater excepcional e por motivos re1evantes devidamente
justificados, a avocai(ao temporaria de competencia atribuida a orgao hierarquicamente inferior.

Art. 17. Inexistindo competencia legal especifiea, 0 processo administrativo devera ser iniciado
perante a autoridade de menor grau hienirquico para decidir.

CAPITULO VII
Dos Impedimentos e da Suspei-;ao

II - tenha patiieipado ou venha a patiicipar como pet1to, testemunha ou representante, ou se tais
situai(oes oconem quanta ao e6njuge, companheiro ou parente e afms ate 0 tereeiro grau;
ill - esteja litigando judicial ou administrativamente com 0 interessado ou respectivo e6njuge ou
companheiro.
Art. 19. A autoridade ou servidor que meoner em impedimenta deve comuruear 0 fato
autoridade competente, abstendo-se de atuar.

a

Paragrafo limco. A omissao do dever de comumcar 0 impedimento eonstitui falta grave, para
efeitos disciplinares.
Art. 20. Pode ser argiiida a suspeii(ao de autoridade ou servidor que tenha amizade intima ou
inimizade notol1a com algum dos interessados.
Art. 21.
suspenslVO.

0 indeferimento, de alegai(ao de suspeii(ao podera ser objeto de recurs 0, sem efeito
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CAPITULO VIII
Da Forma, Tempo e Lugar dos Atos do Processo
Art. 22. as atos do processo administrativo nao dependem de forma determinada senao quando
a lei expressamente a exigir.
§ 1°. as atos do processo devem ser produzidos por escrito, em vemaculo, com a data e
de sua realizayao e a assinatura da autoridade responsivel.
§ 2°. Salvo imposiyao legal,
dlivida de autenticidade.

0

0

local

reconhecimento de fmna somente sera exigido quando houver

Art. 23.
as atos do processo devem realizar-se em dias liteis, no horario nonnal
funcionamento da repartiyao na qual tramitar 0 processo.

de

Paragrafo limco. Serao conc1uidos depois do horario normal os atos ja iniciados, cujo adiamento
prejudique 0 curso regular do procedimento ou cause dano ao interessado ou a Administrayao.
24. Inexistindo disposiyao especifica, os atos do orgao ou autoridade responsavel pelo
processo e dos administrados que dele participem devem ser praticados no prazo de cinco dias, salvo
motivo de forya maior.
Ali.

Paragrafo limco. a prazo previsto neste artigo pode ser dilatado ate
comprovadajustificayao.
Art. 25.
as atos do processo devem realizar-se preferencialmente
cientificando-se 0 interessado se outro for 0 local de realizayao.

0

dobro, mediante

na sede do orgao,

CAPITULO IX
Da Comunica~ao dos Atos
26. a orgao competente perante 0 qual tramita 0 proces 0 adJrn:iJ~[I'aw;odetenninara a
intimayaO do interessado para ciencia de decisao ou a efetivayao de dilig - ...
Ali.

ES

0 RIO

PREFEITURA

E

MUNICIPAL DE AREAL

GABINETE DO PREFEITO
GOVER NO SOCIAL

§ 2°. A intimayao observara a antecedencia minima de tres dias liteis quanta
comparecimento.

a

data de

§ 3°. A intimayao pode ser efetuada por ciencia no processo, por via postal com aVlSOde
recebimento, por te1egrama ou outro meio que assegure a certeza da ciencia do interessado.
§ 4°. No caso de interessados indeterminados, desconhecidos ou com domicilio indefinido, a
intimayao deve ser efetuada por meio de publicayao oficial.
§ 5°. As intimayoes serao nulas quando feitas sem observancia das prescriyoes legais, mas
comparecimento do administrado supre sua falta ou irregularidade.
Art. 27. 0 desatendimento da intimayao nao importa
nem a renlincia a direito pelo administrado.

0

0

reconhecimento da verdade dos fatos,

Panigrafo linico. No prosseguimento do processo, sera garantido direito de ampla defesa ao
interessado.
Art. 28. Devem ser objeto de intimayao os atos do processo que resultem para 0 interessado em
imposiyao de deveres, onus, sanyoes ou restriyao ao exercicio de direitos e atividades e os atos de outra
natureza, de seu interesse.
CAPITULO X
Da Instru~ao
Art. 29. As atividades de instruyao destinadas a averiguar e comprovar os dados necessarios a
cia de decisao realizam-se de oficio ou mediante impulsao do 6rgao responsavel pelo processo, sem
ejuizo do direito dos interessados de prop or atuayoes probat6rias.
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1\11. 31. Quando a materia do processo envolver assunto de interesse geral, 0 orgao competente

podera, mediante despacho motivado, abrir periodo de consulta publica para manifestayao de terceiros,
antes da decisao do pedido, se nao houver prejuizo para a parte interessada.
§ 1°. A abertura da consulta publica sera objeto de divulgayao pelos meios oficiais, a fun de que
pessoas fisicas ou juridicas possam examinar os autos, fixando-se prazo para oferecimento de alegayoes
escritas.
§ 2°. 0 comparecimento a consulta publica nao confere, por si, a condiyao de interessado do
processo, mas confere 0 direito de obter da Administrayao resposta fundamentada, que podera ser
comum a todas as alegayoes substancialmente iguais.
Art. 32. Antes da tomada de decisao, a juizo da autoridade, diante da relevancia da questao,
podera ser realizada audiencia publica para debates sobre a materia do processo.
Art. 33. Os orgaos e entidades administrativas, em materia relevante, poderao estabelecer outros
meios de participayao de administrados, diretamente ou por meio de organizayoes e associayoes
legalmente reconhecidas.
Art. 34. Os resultados da consulta e audiencia publica e de outros meios de participayao de
administrados deverao ser apresentados com a indicayao do procedimento adotado.
1\11. 35. Quando necessaria a instruyao do processo, a audiencia de outros orgaos ou entidades
administrativas podera ser realizada em reuniao conjunta, com a participayao de titulares ou
representantes dos orgaos competentes, lavrando-se a respectiva ata, a ser juntada aos autos.

Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuizo do dever
atribuido ao orgao competente para a instruyao e do disposto no art. 37 desta Lei.
Art. 37. Quando 0 interessado dec1arar que fatos e dados estao registrados em documentos
existentes na propria Administrayao responsavel pelo processo ou em outro orgao administrativo, 0 orgao
competente para a instruyao provera, de oficio, a obtenyao dos documentos ou das respectivas copias .
.Art. 38. 0 interessado podera, na fase instrutoria e antes da tomada da decisao, juntar
documentos e pareceres, requerer diligencias e pericias, bem como aduzir alegayoes referentes a materia
objeto do processo.
§ 1°. Para que sejam realizadas quaisquer pericias 0 interessado devera efetuar 0 pagamento do
yalor de custo das mesmas, antecipadamente, mediante deposito na Tesouraria da Prefeitura, ficando 0
respectivo processo paralisado ate que se cumpra 0 pagamento.
_0.

Os elementos probatorios deverao ser considerados na motivayao do relatorio e da decisao.
R
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§ 3°. Somente poderao ser recusadas, mediante decisao fundamentada, as provas propostas pelos
interessados quando sejam ilicitas, impertinentes, desnecessarias ou protelatorias.
Art. 39. Quando for necessaria a prestayaO de informayoes ou a apresentayao de provas pelos
interessados ou terceiros, serao expedidas intimayoes para esse fun, mencionando-se data, prazo, forma e
condiyoes de atendimento.
Paragrafo unico. Nao sendo atendida a intimayao, podeni 0 orgao competente, se entender
relevante a materia, suprir de oficio a omissao, nao se eximindo de proferir a decisao.
Art. 40. Quando dados, atuayoes ou documentos solicitados ao interessado forem necessarios it
apreciayJo de pedido formulado, 0 nao atendimento no prazo frxado peia Administrayao para a
respectiva apresentayao implicani arquivamento do processo.
Art. 41. Os interessados serao intimados de prova ou diligencia ordenada, com antecedencia
minima de tres dias uteis, mencionando-se data, hora e local de realizayao.
Art. 42. Ouvida a Procuradoria, a Diretoria Juridica ou qualquer outro orgao consultivo do
Nlunicipio, 0 parecer devera ser emitido no prazo maximo de quinze dias, salvo norma especial ou
comprovada necessidade de maior prazo.
§ 1°. Se um parecer obrigatorio e vinculante deixar de ser emitido no prazo frxado, 0 processo
nao tera seguimento ate a respectiva apresentayao, responsabilizando-se quem der causa ao atraso.
§ 2°. Se urn parecer obrigatorio e nao vinculante deixar de ser emitido no prazo fLxado, 0
processo podera ter prosseguimento e ser decidido com sua dispensa, sem prejuizo da responsabilidade
de quem se omitiu no atendimento.
Art. 43. Quando por disposiyao de ato nonnativo devam ser previamente obtidos laudos teenieos
de orgaos administrativos e estes nao eumprirem 0 eneargo no prazo assinalado, 0 orgao responsavel pela
instruyao devera solicitar laudo teenico de outro orgao dotado de qualificayao e capaeidade tecnica
equivalentes.
Art. 44. Encerrada a instruyao, 0 interessado tent
dez dias, salvo se outro prazo for legalmente frxado.

0

direito de manifestar-se no prazo maximo de

Art. 45. Em caso de risco iminente, a Administrayao Publica podera, motivadamente adotar
providencias acauteladoras sem a previa manifestayao do interessado.
Art. 46. Os interessados tern direito it vista do processo e a obter certidoes ou COPIas
reprograficas dos dados e documentos que 0 integram, ressalvados os dados e documentos de terceiros
otegidos por sigilo ou pelo direito it privacidade, it honra e it imagem.
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Panigrafo Vnico - Para a obten~ao de coplas reprograticas 0 interessado devera efetuar
pagamento do valor de custo das mesmas, mediante deposito antecipado na Tesouraria da Prefeitura.

0

Art. 47. 0 orgao de instmyao que nao for competente para emitir a decisao fmal elaborani
relatorio indicando 0 pedido inicial, 0 conteudo das fases do procedimento e fOfffiulani proposta de
decisao, objetivamente justificada, encaminhando 0 processo a autoridade competente.

CAPITULO XI
Do Dever de Decidir
Art. 48. A Administrayao tern 0 dever de explicitamente erntttr decisao nos process os
administrativos e sobre solicitayoes ou rec1amayoes, em materia de sua competencia.
Art. 49. Conc1uida a instmyao de processo administrativo, a Administra9ao tern 0 prazo de ate
trinta dias para decidir, salvo pronogayao pOl'igual ou maior periodo expressamente motivada.

CAPITULO XII
Da Motiva~ao
Art. 50. Os atos administrativos deverao ser motivados, com indicayao dos fatos e dos
fundamentos juridicos, quando:

vn - deixem de aplicar jurispmdencia
laudos, propostas e relatorios oficiais;

fmnada sobre a questao ou discrepem de pareceres,
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§ 1°. A motiva'tao deve ser explicita, clara e congruente, podendo consistir em declara'tao de
concordancia com fundamentos de anteriores pareceres, informa'toes, decisoes ou propostas, que, neste
caso, serao parte integrante do ato.
§ 2°. Na solu'tao de varios assuntos da mesma natureza, pode ser utilizado meio mecanico que
reproduza os fundamentos das decisoes, desde que nao prejudique direito ou garantia dos interessados.
§ 3°. A motiva'tao das decisoes de 6rgaos colegiados e comiss5es ou de decisoes orais constara da
respectiva ata ou de termo escrito.
CAPiTULO XIII
Da Desistencia e Outros Casos de E~1in~ao do Processo
Ali. 51. 0 interessado podera, mediante manifesta'tao escrita, desistir total ou parciahnente do

pedido formulado ou, ainda, renunciar a direitos disponlveis.
§ 1°. Havendo varios interessados, a desistencia ou renuncia atinge somente quem a tenha
formulado.
§ 2°. A desistencia ou renuncia do interessado, conforme 0 caso, nao prejudica
do processo, se a Administra'tao considerar que 0 interesse publico assim 0 exige.

ou

0

0

prosseguimento

Art. 52. 0 6rgao competente podera declarar extinto 0 processo quando exaurida sua fmalidade
objeto da decisao se tomar impossivel, inutil ou prejudicado por fato superveniente.

CAPiTULO XIV
Da Anula~ao, Revoga~ao e Convalida~ao
Art. 53. A Administra'tao deve anular seus pr6prios atos, quando eivados de vicio de legalidade,
e pode revoga-los por motive de conveniencia ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.
Art. 54. 0 direito da Administra'tao de anular os atos administrativos de que decorram efeitos
favoraveis para os destinatarios decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo
comprovada ma-fe.
§ 1°. No caso de efeitos patrimoniais continuos,
do primeiro pagamento.

0

prazo de decadencia contar-se-a da percepyao

§ 2°. Considera-se exercicio do direito de anular qualquer medida de autoridade administrativa
e importe impugnayao a validade do ato.
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Art. 55. Em decisao na qual se evidencie nao acarretarem lesao ao interesse publico nem
prejuizo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanaveis poderao ser convalidados pela propria
Administrayao.

CAPiTULO XV
Do Recurso Administrativo

e da Revisao

§ 1°. 0 recurso sera dirigido a autoridade que proferiu a decisao, a qual, se nao a reconsiderar no
prazo de cinco dias, 0 encaminhara a autoridade superior.

Art. 58. Salvo disposiyao legal especifica, e de dez dias 0 prazo para interposiyao de recurso
administrativo, contado a partir da ciencia ou divulgayao oficial da decisao recorrida.

;r

§ 1°. Quando a lei nao flXar prazo diferente, 0 recurso administrativo devera ser decidido no
prazo maximo de trinta dias, a partir do recebimento dos autos pdo orgao competente.
§ 2°. 0 prazo mencionado no panigrafo anterior podera ser prorrogado por igual periodo, ante
justificativa explicita.
Art. 59. 0 recurso interp5e-se por meio de requerimento no qual 0 recorrente devera expor os
fundamentos do pedido de reexame, podendo juntar os documentos que julgar convenientes.

Paragrafo unico. Havendo justo receio de prejuizo de dificil ou incerta reparayao decorrente da
execuyao, a autoridade reconida ou a imediatamente superior podeni, de oficio ou a pedido, dar efeito
usperunvo ao recurso.
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Art. 61. Interposto 0 recurso, 0 orgao competente para dele conhecer devera intimar os demais
interessados para que, no prazo de cinco dias uteis, apresentem alega90es.

§ 1°. Na hipotese do inciso IT, sera indicada ao recorrente a autoridade competente, sendo-lhe
devolvido 0 prazo para recurso.
§ 2°. 0 nao conhecimento do recurso nao impede a Administra9aO de rever de oficio 0 ato ilegal,
desde que nao ocorrida prec1usao administrativa.
Art. 63. 0 orgao competente para decidir 0 recurso podera confmnar, modificar, anular ou
revogar, total ou parcialmente, a decisao recorrida, se a materia for de sua competencia.
Paragrafo umco. Se da aplica9ao do disposto neste artigo puder decorrer gravame
recorrente, este devera ser cientificado para que formule suas alega90es antes da decisao.

a situa9ao

do

Art. 64. Os processos administrativos de que resultem san90es poderao ser revistos, a qualquer
tempo, a pedido ou de oficio, quando surgirem fatos novos ou circunstancias re1evantes suscetiveis de
justificar a inadequa9ao da San9aOaplicada.

CAPiTULO

XVI

Dos Prazos
Alt. 65. Os prazos come9am a correr a partir da data da cientifica9ao oficial, exc1uindo-se da
contagem 0 dia do come90 e inc1uindo-se 0 do vencimento.
§ 1°. Considera-se prorrogado 0 prazo ate 0 primeiro dia uti! seguinte se 0 vencimento cair em dia
em que nao houver expediente ou este for encerrado antes da hora normal.
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§ 3°. Os prazos flXados em meses ou anos contam-se de data a data. Se no mes do vencimento
nao houver 0 dia equivalente aque1e do inicio do prazo, tem-se como termo 0 ultimo dia do meso
Art. 66. Salvo motivo de forya maior devidamente comprovado, os prazos processuais nao se
suspendem.

CAPITULO XVII
Das San~oes
Art. 67. As sanyoes, a serem aplicadas por autoridade competente, terao natureza pecuniaria ou
consistidio em obrigayao de fazer ou de nao fazer, assegurado sempre 0 direito de defesa.
CAPITULO XVIII
Das Disposi~oes Finais
Art. 68. Os processos administrativos especificos continuarao a reger-se por lei propria,
aplicando-se-lhes apenas subsidiariamente os preceitos desta Lei.
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