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Assunto: Pedido de Rescisão de Contrato. 

Base Legal: Contrato n.º 3762020/FMS/COVID-19 e 
Lei 8.666/93. 

 
 
 

 

O Ilustre Secretário Municipal de Saúde encaminhou para análise e 

emissão de Parecer, na forma regimental, os presentes autos que trata de consulta formulada 

acerca do pedido de rescisão contratual do senhor ARLEY CAMPOS DE ARAGÃO (Contrato n.º 

3762020/FMS/COVID-19) destinado à contratação de serviços médicos especializados, onde 

justifica não haver mais interesse para o Requerente acima mencionado continuar com a 

manutenção do contrato por motivos pessoais. 

O pedido de rescisão contratual se encontra instruído com os 

seguintes documentos e atos administrativos: 

- Memorando nº 1025/2020-SEMUS; 

- Minuta do Termo de Rescisão Contratual; 

- Despacho do Prefeito; 

- Pedido de Exoneração. 

A presente consulta foi analisada seguindo para emissão de parecer, 

na forma Regimental. 

É o relatório. Passo a opinar. 

 

1 – DOS FATOS  

 

 

 

 

 

 

 

2 – DA FUNDAMENTAÇÃO 



 
 

 
 

PODER EXECUTIVO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA 
 

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 

 

A cláusula quarta do contrato a ser rescindido (n.º 015/2017) dispõe: 

“A rescisão desta locação ocorrerá automaticamente 

no encerramento de sua vigência ou a qualquer 

tempo mediante requerimento escrito da locatária.”  

 

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

contratualmente, seguindo o que rege o contrato, portanto, a rescisão do referido contrato 

não acarreta prejuízo a esta fazenda pública e muito menos para o prestador de serviço, 

visto que não é mais de interesse do mesmo.  

Diante da Manifestação da Rescisão Contratual, resta-nos aplicar o 

disposto no art. 79 da Lei nº 8.666/93. Vejamos: 

 

Art. 79. A rescisão do contrato poderá ser: 

I – determinada por ato unilateral e escrito da 

Administração, nos casos enumerados nos incisos I a 

XII e XVII do artigo anterior; 

II - amigável por acordo entre as partes, reduzida a 

termo no processo de licitação, desde que haja 

conveniência para a administração; 

III – Judicial nos termos da legislação. 

A justificativa apresentada pelo responsável da SEMUS revela que a 

rescisão pretendida tem como fundamento em virtude de questões pessoais, não se mostrando 

conveniente para administração pública a manutenção do contrato que se pretende rescindir.  

O procedimento foi instruído com os elementos mínimos exigidos 

conforme se observa pelos documentos trazidos a colação. 
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Por fim, a respeito da minuta de rescisão apresentada para análise, 

observa-se que a mesma cumpre com os requisitos legais mínimos. 

 

 

Diante do exposto opina-se pela legalidade da rescisão contratual, 

conforme os termos e legislação expostos acima, do Contrato n.º 3762020/FMS/COVID-19, com 

fundamento na Lei nº 8.666/93, 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 29 de outubro de 2020. 

 

Marcos Paulo Picanço dos Santos 

Advogado - OAB/PA n.º 22.587 

3 - DA CONCLUSÃO 
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