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LEI MUNICIPAL Nº 1.845 DE 17 DE SETEMBRO DE 2018 

“Dispõe sobre as providências prévias para os 

Processos de Contratações de Bens, Serviços e 

Licitatórios e dá outras providências”.  

 
 
O Prefeito Municipal da Estância Hidromineral de Monte Alegre do Sul FAZ SABER que a 

Câmara Municipal, aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 

 
Art. 1º. Para os fins do art. 66 da Lei Orgânica Municipal, os procedimentos de compras e 

contratação de serviços em geral, serão iniciados por pedido do departamento requisitante, 

subscrito pelo respectivo Diretor em exercício. 

§ Único. O Processo deverá ser iniciado através de formalização do Departamento 

Responsável. 

 

Art. 2º. O Edital, bem como o Contrato deverão ser assinados e atestados pelo Diretor da 

Pasta Responsável, juntamente com o Chefe do Poder Executivo. 

§ 1º. Durante a tramitação do procedimento para compras e contratação de serviços, 

o Departamento requisitante, a pedido da Comissão de Licitações, ou do Pregoeiro do 

Município,  voluntariamente ou por determinação superior, deverá manifestar-se quanto ao 

conteúdo das propostas cotadas. 

§ 2º. A manifestação prevista no parágrafo anterior será obrigatória nos casos em 

que seja suscitada dúvida quanto à adequação do objeto ao fim que se destina. 

§ 3º. Quando a dúvida suscitada demandar aferição técnica, será necessária 

manifestação do setor competente. 

§ 4º. As manifestações poderão ser feitas por parecer escrito pelo diretor do 

departamento requisitante, ou, por assinatura do diretor aposta nas minutas, bem como no 

respectivo instrumento de contrato. 

 

Art. 3º. Para o regular processamento de pedido de compra ou contratação de serviço, será 

necessária manifestação favorável do Departamento de Fazenda Municipal e Finanças. 

Parágrafo único. A manifestação do Departamento de Fazenda Municipal e Finanças 

deverá ser apresentada previamente ao ato do Prefeito que autoriza a compra ou 

contratação, como condição essencial de validade do negócio. 
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Art. 4º. Todos os Processos de Contratações de Bens, Serviços e Licitatórios deverão 

obrigatoriamente contar com o parecer técnico jurídico, atestando a sua regularidade. 

 

 Art. 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

 

 

EDSON RODRIGO DE OLIVEIRA CUNHA 
Prefeito Municipal 

 
 
 

Registrada em livro próprio e publicada em 17 de setembro de 2018 
 
 
 
 
          Leandro Affonso Tomazi 
     Diretor de Administração e Governo Municipal 

 

mailto:prefeitura@montealegredosul.sp.gov.br
http://www.montealegredosul.sp.gov.br/

