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LEGISLATIVO Nº 0021/19. 
Trata-se de projeto de decreto legislativo, de autoria do Nobre Vereador Antônio 

Donato, que visa sustar os efeitos do Decreto nº 58.636, de 21 de fevereiro de 2019, que 
dispõe sobre a renegociação dos instrumentos jurídicos que especifica, referentes aos serviços 
de coleta e tratamento de lixo, ações de saúde e assistência social, bem como sobre a análise 
da prestação de contas de ajustes já encerrados. 

Segundo a justificativa, o Decreto determina a renegociação de todos os contratos de 
gestão, convênios, termos de colaboração, termos de fomento e instrumentos congêneres 
referentes aos serviços de ações de saúde, de assistência social e de coleta e tratamento de 
lixo, que deverão ter seus planos de trabalho e cronogramas de desembolso renegociados 
objetivando a redução dos valores e/ou quantidades contratados. Seria, portanto, uma norma 
genérica, sem nenhuma indicação de parâmetros concretos de organização e funcionamento 
dessas renegociações, e que extrapolaria o poder discricionário da Administração Pública, 
deixando de observar os princípios da eficiência e da continuidade do serviço público, além dos 
parâmetros legais para as revisões de contratos e convênios previstos na Lei de Licitações. 

Nada obsta o prosseguimento do presente projeto. 

Todavia, antes de ingressar na análise da matéria propriamente dita, cumpre tecer 
alguns esclarecimentos preliminares sobre o meio manejado pelo proponente. 

O art. 14, inciso XIII, da Lei Orgânica do Município atribui à Câmara competência para 
sustar os atos normativos do Executivo que exorbitem do poder regulamentar. A 
instrumentalização do ato de sustação se dá por intermédio de decreto legislativo, uma vez 
que, nos termos do art. 236 do Regimento Interno, esta é a proposição destinada a regular 
matéria que exceda os limites da economia interna do Legislativo. 

Deve-se, portanto, verificar se o ato normativo editado pelo Executivo exorbitou de seu 
poder regulamentar, justificando o ato de sustação pelo Legislativo, através da edição do 
competente Decreto Legislativo com esse fim. 

A propositura possui como escopo sustar os efeitos do Decreto nº 58.636/2019, que 
dispõe sobre a renegociação dos instrumentos jurídicos ali relacionados, referentes aos 
serviços de coleta e tratamento de lixo, ações de saúde e assistência social, bem como sobre a 
análise da prestação de contas de ajustes já encerrados. 

De acordo com a justificativa apresentada, o supramencionado decreto é incompatível 
com o ordenamento jurídico, especialmente com a Lei Federal nº 8.666/1993, Lei de Licitações, 
e com o princípio da eficiência, uma vez que seria impossível reduzir os custos sem romper os 
contratos. 

De fato o artigo 58, §1º, da Lei Geral de Licitações prevê que "as cláusulas econômico-
financeiras e monetárias dos contratos administrativos não poderão ser alteradas sem prévia 
concordância do contratado." Assim, o Decreto nº 58.636/2019 viola a norma geral, na medida 
em que impõe a renegociação dos contratos unilateralmente, sem observância da equação 
econômico-financeira. 
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Além disso, o artigo 2º do Decreto inclui nas renegociações os contratos já encerrados, 
o que viola o princípio da boa-fé objetiva, uma vez que impõe a renegociação mesmo após o 
Contratado ter realizado todos os serviços a que se comprometeu. 

Por fim, é preciso considerar que a redução dos valores e das quantidades 
contratadas, sem o fornecimento dos parâmetros a serem observados, acaba por comprometer 
a qualidade dos serviços, o que fere o princípio da eficiência administrativa. 

Desta forma, o Decreto em tela extrapola a esfera administrativa dentro da qual o 
Executivo pode estabelecer regramentos de gestão, ao estabelecer comandos de natureza 
geral, inclusive com violação das normas jurídicas já apontadas, em total usurpação da 
competência legislativa desta Casa. 

Nos termos do art. 105, XIII, do Regimento Interno desta Casa a matéria deverá ser 
submetida ao Plenário. 

Pelo exposto, somos pela LEGALIDADE. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 05/06/2019. 
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