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MUNICIPIO DE CAXIAS
PROCURADORIA -GERAL

DO SUL

Parecer n° 11-2020/LIC

EMENTA: EPIDEMIA CAUSADA PELO COVlD-19 (NOVO
CORONA VÍRUS). REVISÃO GERAL DE CONTRATOS DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ORIENTAÇÃO JURíDICA E
PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS.

J

À Adrninistração Municipal

Trata, o presente parecer, de orientação jurídica
acerca das possíveis medidas a serem adotadas pela Administração
Municipal para revisão geral dos seus contratos, diante a atual
situação pandemia que está sendo enfrentada, a nível mundial.

A pandemia instalada pelo COVID-19 (novo
Coronavírus) reflete diretamente nas contratações públicas, o que
requer dos gestores uma análise acurada dos seus ajustes, a fim de
adequá-los a realidade ora vivenciada, em observâncias aos princípios
da economicidade, do interesse público e da proporcionalidade.

Assim, orienta-se:

A primeira e urgente providência a ser exigida dos
contratados é que afastem do trabalho os empregados incluídos no
grupo de risco. Esta providência por si só já pode gerar a redução de
quantitativos.

Além disso, basicamente temos 3 possíveis soluções
para revisão dos contratos, no período que estamos enfrentando:

1- redução de quantitativos por termo aditivo
2- suspensão (até 120 dias unilateralmente) - art. 8o e inciso XIV do
artigo 78 da Lei n° 8.666/93
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3 - rescisão por motivo de força maior

A revisão deve ser realizada quando o gestor verificar
que o serviço não está sendo necessário/útil para o momento atual
e/ou pode onerar os gastos do Poder Público. É bom lembrar que os
recursos podem ser direcionados de um contrato atualmente
desnecessário para a área da saúde, fundamental para o
enfrentamento da pandemia.

Nos contratos em que se verificar a possibilidade de
negociação com a parte contratada de reduzir a contraprestação dos
recursos diante da não utilização temporária dos serviços, sugere-se a
elaboração de termo aditivo de redução.

Para os casos em que seja necessário proceder a
suspensão do contrato, registra-se que esta medida livra a
Administração dos pagamentos durante o período da suspensão,
podendo o contrato ser retomado assim que a situação normalize.

No tocante aos contratos que tenham como objeto a
terceirização de serviços, vale destacar que muito provavelmente as
medidas tomadas pelo Poder Público irão repercutir no contrato de
trabalho vigente entre os empregados e a contratada. Por essa razão,
a participação dos respectivos sindicatos nas negociações pode ser
bem-vinda, até mesmo para resguardar a AdministraçÕes de futuros
questionamentos a respeito das negociaçÕes.

Soluções paliativas e temporárias podem ser oferecidas
às contratadas, na hora da negociação, como por exemplo: conceder
férias aos empregados, antecipação de feriados, licença remunerada e
banco de horas. É importante observar o que prevê a recente Medida
Provisória n° 927/2020 editada para regular as relaçÕes trabalhistas
nesse período de crise.

Por fim, seguem sugestões de técnicas para
negociação, segundo Joel de Menezes Niebuhr:

"(i) Reúna os dados de todos os seus contratos
relevantes, classifique em grupos em razão do valor e do
objeto.
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(li) Estabeleça os resultados e os objetivos que se
pretende alcançar em relação a cada um dos contratos
ou grupos de contratos, com a definição de cenários
ideais e reais projetados no tempo, diante dos dois
vetores, a preocupação com a função social desses
contratos e os imperativos de economicidade para a
entidade administrativa.

(iii) Convide para o diálogo os representantes das
empresas contratadas e, principalmente nos contratos de
terceirização de serviços, dos sindicatos de ambos os
lados, dos patrÕes e dos empregados. E não esqueça de
trazer o jurídico para a mesa.

(iv) A conversa começa com o compartilhamento do
problema, porque ele é de todos¯ A ideia é salientar os
interesses convergentes, de modo a criar ambiente com
participação colaborativa.

(v) Cuide para não perder a convergência durante o
processo de diálogo, portanto o problema e os dois
vetores devem ser sempre lembrados.

(vi) Esteja realmente aberto às sugestões, não as deixe
de levar a sério e não promova exclusões de antemão
com base em juízos preestabelecidos, mesmo diante de
soluções ou medidas heterodoxas. O momento requer
criatividade e soluçÕes ou medidas heterodoxas talvez
sejam as mais eficazes.

(vii) Defina uma agenda para essas conversas, com dias,
horários e um prazo fatal para tomar a decisão. Comece
logo."

É importante encontrar soluçÕes reais, factíveis
e responsáveis, a fim de minimizar os prejuízos para ambos os
contratantes, sempre tendo em mente que o Poder Público deve
observar, dentre outros, os princípios da legalidade, economicidade,
eficiência e do interesse público.
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Por fim, convém destacar que esta
Procuradoria, por meio deste parecer, pretende sugerir meios e
métodos para mitigar possíveis prejuízos, não tendo o propósito de
exaurir todas as possibilidades de resoluções, uma vez que a situação
ora vivenciada é inédita e outras alternativas poderão surgir com o
tempo.

para o momento.
É o entendimento e orientações que se tem

Caxias do Sul, RS, em 08 de abril de 2020.
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Estevão Perazzolo Antoniazzi
Procurador do MunicÍpio
OAB/RS n. ° 90.390

Vinícius da Rosa Arruda
Procurador do Município
OAB/RS n° 74.616
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