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MEMORANDO Nº: 384/2017 

 
Interessado: Secretaria Municipal de Saúde – 
SEMUS e Fundo Municipal de Saúde. 

Assunto: Pedido de Rescisão de Contrato. 

Base Legal: Contrato n.º 011/2017 e Lei 8.666/93. 

 
 
 

 

O Ilustre Secretária Municipal de Saúde, Sra. Geandria Caroline F. 

Aguiar, encaminhou para análise e emissão de Parecer, na forma regimental, os presentes autos 

que trata de consulta formulada acerca do pedido de rescisão contratual de prestação de 

serviços (Contrato n.º 011/2017) formulado pelo profissional de medicina, Dr. PAULO MARCOS 

MATES, inscrito no CPF/MF sob o n.º 707.930.772-49, prestador de serviços médicos 

especializados de atendimento clínico de emergência e/ou urgência e ambulatorial no Hospital 

Municipal de Jacareacanga/PA, lotado na Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS deste 

município, por motivos pessoais. 

A presente consulta foi analisada seguindo para emissão de parecer, 

na forma Regimental. 

É o relatório. Passo a opinar. 

 

 

A cláusula sétima do contrato a ser rescindido (n.º 011/2017) dispõe, 

em seu paragrafo primeiro: 

“se a rescisão partir do contratado(a), este deverá 

notificar o contratante com antecedência mínima de 

1 – DOS FATOS  

2 – DA FUNDAMENTAÇÃO 
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30 (trinta) dias, para que possa executar as medidas 

para se contratar um substituto.”  

 

Frisa-se, que não houve a comunicação com a antecedência prevista 

contratualmente, porém a dispensa do referido profissional não acarreta prejuízo a esta 

fazenda pública, visto que existem outros profissionais médicos prestando serviços 

especializados a esta municipalidade.  

Sendo assim, é perfeitamente cabível a dispensa do profissional bem 

como do cumprimento do prazo estipulado como aviso. Trata-se de Rescisão Amigável do 

Contrato Administrativo, instituto previsto no art. 79, II, da Lei 8.666/93, condicionada à 

conveniência da Administração e aquiescência das partes. Vejamos: 

 

Art. 79. A rescisão do contrato poderá ser: 

( ... )  

II - amigável por acordo entre as partes, reduzida a 

termo no processo de licitação, desde que haja 

conveniência para a administração.  

Em virtude da conveniência, os contratantes, por livre vontade das 

partes finalizaram, através de termo de rescisão, o contrato em espécie, pondo fim a sua forma 

natural. 

Junta-se, ao presente, diversos documentos, dentre eles: Certidão 

Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, Certidão Negativa 

de Débitos Trabalhistas, Certidão Negativa de Natureza Tributária (SEFA), Certidão Negativa de 

Natureza Não Tributária, Memorando n.º 384/2017, Pedido de Rescisão de Contrato de Prestaão 

de Serviços com Dispensa de Aviso Prévio e demais Sanções Administrativas, Contrato n.º 

011/2017. 

  



 
 

 
 

PODER EXECUTIVO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA 

Assessoria e Consultoria Jurídica - ACJUR 

“Construindo Uma Nova História” 

 

Avenida Brigadeiro Haroldo Coimbra Veloso, 034-Centro – CEP: 68195-000 – Jacareacanga – Pará 
Fones: (93) 3542-1266/1524/1304 – CNPJ. Nº 10.221.745/0001-34 

 

 

Diante do exposto opina-se pela legalidade da dispensa, conforme 

termos requeridos pelo profissional em medicina, Paulo Marcos Mates CRM Nº 010858-PA, 

com fundamento na Lei nº 8.666/93 e Contrato de prestação de serviços médicos 

especializados n.º 011/2017, conforme documentação em apenso aos autos.     

Alerta-se para a necessidade de comunicação ao ordenador de 

despesas responsável no prazo máximo de 3 (três) dias (caput, art. 26) e posterior ratificação 

e publicação como de estilo.   

É o Parecer.  

S. M. J.  

Jacareacanga, Pará 25 de abril de 2017. 

 

MARCOS PAULO PICANÇO DOS SANTOS 

Advogado - OAB/PA n.º 22.587 

4 - DA CONCLUSÃO 
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