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ATO DA MESA Nº 1, DE 3 DE JANEIRO DE 2022 
 

Dispõe sobre a instrução dos processos de 
contratação regidos pela Lei Federal nº 14.133, de 1º 
de abril de 2021, no âmbito da Câmara Municipal. 

 
A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso 

das atribuições legais e regimentais, e considerando a documentação juntada ao Processo nº 
13.645/2021, especialmente o Parecer nº 10.210 – A/J da Assessoria Jurídica e o Ofício nº 
152/2021/NGFC do Núcleo de Gestão, Finanças e Contratações, ratificado pelo sr. Secretário 
Diretor-Geral, DETERMINA: 

Art. 1º  Este Ato dispõe sobre a instrução dos processos de contratação regidos 
pela Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no âmbito da Câmara Municipal. 

Art. 2º A formalização de demanda de aquisição de materiais e contratação de 
obras e serviços se fará mediante elaboração de processo eletrônico. 

§ 1º  A formalização de que trata o caput deverá ser subscrita: 

I - nos Gabinetes de Vereador: pelo Vereador titular do respectivo Gabinete; 

II - no Gabinete da Presidência: 

a) pelo Presidente da Câmara; ou 

b) pelo Chefe de Gabinete da Presidência; 

III - na Assessoria Jurídica: por um dos Assessores Jurídicos; 

IV - pelos titulares da unidade administrativa: 

a) na Controladoria-Geral; 

b) na Ouvidoria; 

c) na Secretaria Diretoria-Geral; 

d) no Núcleo de Gestão, Finanças e Contratações; e 

e) nos Departamentos; 

V - pelo titular da respectiva unidade em conjunto com seus superiores 

hierárquicos nas Divisões e Seções; 

VI - nas Comissões parlamentares previstas no Regimento Interno: pelo 

Presidente da Comissão; 

VII - nas Comissões administrativas instituídas pela Mesa, pela Presidência ou 

pela Secretaria Diretoria-Geral: 

a) pelo Presidente da Comissão, quando houver; ou 

b) pela maioria dos membros da Comissão. 

§ 2º  Formalizada a demanda, caberá à Secretaria Diretoria-Geral o protocolo 

do processo eletrônico. 
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§ 3º  Protocolado o processo eletrônico, o Núcleo de Gestão, Finanças e 
Contratações procederá à análise dos requisitos legais e regulamentares e dará andamento 
à instrução processual. 

Art. 3º  Ao final da instrução da fase interna, o processo será encaminhado à 
Assessoria Jurídica para realização de controle prévio de legalidade mediante análise 
jurídica da contratação. 

§ 1º  Fica dispensado o encaminhamento de que trata o caput nas hipóteses 
previstas em Ato da Assessoria Jurídica. 

§ 2º  O disposto no § 1º não impede que, havendo dúvida de ordem jurídica, o 
processo seja encaminhado para análise e emissão de parecer sobre a dúvida. 

Art. 4º  As unidades competentes deverão adotar, sempre que possível, 
minutas de edital e de contrato padronizadas aprovadas em Ato da Assessoria Jurídica. 

§ 1º  A não utilização das minutas de edital e de contrato previstas no caput 
deverá ser justificada. 

§ 2º  A padronização de minutas de edital e de contrato se fará por proposta 
do Núcleo de Gestão, Finanças e Contratações, observando-se o procedimento definido em 
Ato da Secretaria Diretoria-Geral. 

Art. 5º  Os atos normativos de competência da Assessoria Jurídica destinados à 
consecução da Lei Federal nº 14.133, de 2021, serão editados mediante Ato da Assessoria 
Jurídica, observando-se: 

I - a numeração sequencial distinta; 

II - conterão ementa, preâmbulo e fundamento de validade; 

III - serão designadas, na epígrafe, com a denominação “ATO DA ASSESSORIA 
JURÍDICA”; e 

IV - serão redigidas com clareza, precisão e ordem lógica, valendo-se, quando 
possível, das regras previstas para a técnica legislativa. 

Art. 6º  Ato da Secretaria Diretoria-Geral regulamentará os procedimentos 
inerentes à instrução do processo, em sua fase interna e externa, observadas as disposições 
deste Ato. 

§ 1º  Fica a Secretaria Diretoria-Geral autorizada a adotar regulamentos 
editados pela União e pelo Estado de São Paulo, inclusive aqueles editados por órgãos do 
Poder Legislativo desses entes, hipótese em que deverá indicar expressamente a 
correspondência entre os órgãos e agentes mencionados no regulamento adotado e os 
órgãos e agentes da Câmara Municipal. 

§ 2º  Os regulamentos de que trata o caput aplicar-se-ão aos processos de 
contratação regidos pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, no que couber. 

Art. 7º  Ficam revogados a partir de 1º de fevereiro de 2022: 

I - o Ato da Mesa nº 14, de 5 de maio de 2003; 

II - o Ato da Mesa nº 31, de 6 de agosto de 2009; e 

III - a Portaria nº 340, de 22 de novembro de 2016. 
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Art. 8º  Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 

Plenário “Mário Scholz”, 3 de janeiro de 2022 

 
 

Ver. Robertinho da Padaria 
Presidente 

 
 

 
Ver. Juvenil Silvério 

Primeiro-Vice-Presidente 

 
Ver. Lino Bispo 

Segundo-Vice-Presidente 
  

 
 

 
Ver. Marcão da Academia 

Primeiro-Secretário 

 
Ver. Marcelo Garcia 
Segundo-Secretário 

 
Registrado e publicado na Secretaria da Câmara Municipal de São José dos 

Campos, aos três dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois. 
 
 
 
 

Guilherme Ferraz de Aquino Rodrigues 
Secretário Diretor-Geral em exercício 
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