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JUSTIFICATIVA - PDL 0021/2019 
A propositura desse Projeto visa sustar os efeitos do Decreto Municipal 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. 

Referido Decreto considera que todos os contratos de gestão, convênios, termos de 
colaboração, termos de fomento e instrumentos congêneres referentes aos serviços de ações 
de saúde e assistência social deverão ser renegociados objetivando a redução de custos de 
operação e ainda as quantidades contratadas. 

Também deverão ser renegociados visando à redução de valores e de serviços 
prestados os contratos relativos à prestação de serviços de coleta e tratamento de lixo. 

A disparidade do Decreto está em aplicar redução na qualidade e eficiência dos 
serviços prestados. O decreto é utilizado como uma ferramenta para o rompimento dos 
contratos, já que seria impossível reduzir custos sem comprometer eficiência. 

Trata-se de uma norma genérica sem nenhuma indicação de parâmetros concretos de 
organização e funcionamento dessa renegociação e que vai além do Poder discricionário da 
Administração Pública. 

Ademais, a norma deixa de observar os princípios da eficiência e continuidade do 
serviço público e, ainda as bases legais para revisão de contratos e convênios previstos na Lei 
de Licitações. 

Portanto, justifica-se a sustação do Decreto, com fundamento no art. 14, XIII da Lei 
Orgânica do Município, que atribui à Câmara competência para sustar os atos normativos do 
Executivo que exorbitem do poder regulamentar. 

Registre-se que 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. 

A matéria deve ser submetida ao Plenário, nos termos do art. 105, XIII, do Regimento 
Interno desta Casa. 

Diante da flagrante discrepância contida no Decreto Municipal nº 58.636/2019, não 
resta alternativa a esta Casa senão adotar as medidas cabíveis no sentido de sutar em todos 
os seus termos o citado ato. 

Pelo exposto, solicitamos aos nobres pares a aprovação da presente medida. 
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