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1. INTRODUÇÃO

Considerando o papel da Advocacia Pública, em especial da Procuradoria Geral do
Município do Salvador (PGMS), de prestar todo o apoio jurídico às autoridades
municipais na assistência ao combate ao CORONAVÍRUS;
Considerando que os Municípios integram a Federação brasileira e o Sistema Único de
Saúde, juntamente com a União, Estados e o Distrito Federal, nos termos da Lei 8.080,
de 1980;
Considerando que a Organização Mundial da Saúde declarou no dia 11 de março de 2020
que o COVID-19 é um patógeno, com alto poder de contágio, causador de uma pandemia,
com milhões de pessoas infectadas ao redor do planeta;
Considerando que a União, por meio da Portaria nº 188, de 03 de fevereiro de 2020,
reconheceu o Estado de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN)
em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus (2019-nCOV);
Considerando que o Estado da Bahia, por meio do Decreto nº 19.549, de 18 de março de
2020 declarou situação de emergência em todo o território baiano afetado por doença
infeccional viral, para fins de enfrentamento ao COVID-19 e, por meio do Decreto
Legislativo nº 2.042, de 23 de março de 2020, reconheceu o estado de calamidade pública
para o Município do Salvador;
Considerando que o Município do Salvador, por meio do Decreto nº 32.268, de 18 de
março de 2020, declarou a situação de emergência em saúde pública de importância
internacional (ESPII);
Considerando que a Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020 e suas alterações
posteriores, dispõem sobre medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública
de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019;

Considerando o conjunto de medidas administrativas que vêm sendo tomadas por
diversos entes federados, inclusive o Município do Salvador, com vistas a criar condições
para o efetivo enfrentamento da pandemia provocada pelo COVID-19;
Por orientação da ilustre Procuradora Geral do Município do Salvador, Dra. Luciana
Rodrigues, e da Coordenadora das Representações (COR/PGMS), Dra. Lilian Azevedo,
com a finalidade de facilitar a pesquisa e o desenvolvimento das ações neste momento de
crise, em primeiro plano, dos próprios procuradores municipais, segue abaixo um
Boletim Informativo. Este trabalho já nasce com a pretensão de tornar-se o resultado de
uma construção mais ampla, que conte com a participação de todos os colegas
procuradores, sendo bem-vindas propostas para o aperfeiçoamento e atualização das
informações aqui contidas.
A intenção é facilitar a atuação dos procuradores, reunindo e organizando documentos e
informações acerca dos principais institutos jurídicos ou afins aplicáveis em situação de
calamidade pública na saúde, notadamente os que alcançam mais de perto ao combate do
COVID-19 no Município do Salvador/BA, sem olvidar os impactos socioeconômicos
provocados pela pandemia:

2. CONSIDERAÇÕES GERAIS
2.1. AGENTE AGRESSOR E POPULAÇÃO VULNERÁVEL
2.1.1. CORONAVÍRUS (COVID-19): Coronavírus é uma família de vírus que causam
infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus foi descoberto em 31/12/19 após
casos registrados na China. Provoca a doença chamada de coronavírus (COVID-19)1.
Maiores informações sobre o patógeno e seu potencial infectocontagioso pode ser
obtida com segurança mediante acesso ao site do Ministério da Saúde. A depender do
instituto jurídico a ser aplicado pelo Município, é imprescindível que o procurador
atente, sinalizando, em seu parecer, que se encontra presente nos autos a motivação
adequada para a prática do ato.
2.1.2. PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL: Segundo
técnicos do Instituto de Pesquisas Aplicadas (IPEA) que publicaram o relatório:
VULNERABILIDADE SOCIAL NO BRASIL: CONCEITO, MÉTODOS, PRIMEIROS
RESULTADOS PARA MUNICÍPIOS E REGIÕES METROPOLITANAS
BRASILEIRAS (2018) a caracterização da população em situação de vulnerabilidade
social depende, além de um fluxo de renda, das condições de moradia, abastecimento de
água e saneamento básico, acesso a serviços de saúde, escolas e transporte público de
qualidade, entre outros. A condição de vulnerabilidade social pode ser temporária, ou até
episódica; não obstante as políticas públicas, sobretudo de caráter continuado, priorizem
e com razão - as pessoas susceptíveis à pobreza ou que já apresentem algum sintoma da
pobreza. Às fls. 58, p. ex., do relatório do IPEA, consta o registro de que a RMS (Região
Metropolitana de Salvador) entre os anos de 2000 e 2010 foi uma das que menos
conseguiu reduzir o IVS (Índice de Vulnerabilidade Social). Segue trecho in verbis:
redução da vulnerabilidade social foi, comparativamente, maior na RM de Fortaleza, reduzindo em 28% o
IVS. J Goiânia (21,59%), Rio de Janeiro (22,20%), S o Paulo (22,54%) e Salvador (22,64%) registraram
a menor redução no período analisado 2. Algumas aquisições de bens e serviços, a exemplo de

kits alimentação para crianças e adolescentes matriculados em creches e/ou escolas
públicas, instituições que hoje estão com suas atividades suspensas, passam a fazer algum
sentido diante do reconhecimento de que se trata de uma população em situação de
vulnerabilidade social. Ao procurador do Município do Salvador se exigirá esse olhar
social mais atento, ampliando as possibilidades, para além das compras de equipamentos
de proteção individual, respiradores etc.; enfim, admitindo, com razoabilidade e
proporcionalidade, outras hipóteses de relativização das normas públicas; enquanto
perdurar o estado de calamidade.
2.1.3 PESSOAS EM SITUAÇÃO DE MAIOR VULNERABILIDADE FRENTE AO
COVID-19: No combate ao coronavírus é preciso, sobretudo, proteger os grupos de maio
risco; dentre os quais se encontram os idosos, ou seja, pessoas acima de 60 anos de idade,
aqueloutras como as gestantes, cardiopatas, diabéticos, asmáticos, pessoas que estão
Disponível em: https://coronavirus.saude.gov.br. Acessado em 04 de abril de 2020. A OMS passou a
chamar o vírus de SARS-CoV -2 e a doença de COVID19 (Corona Vírus Disease). Acerca dos exames
e testes para detecção do coronavírus, ver publicações no site da Sociedade Brasileira de Análises
Clínicas: http://www.sbac.org.br/blog/category/coronaviruscovid-19/.
Disponível em:
<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:fDQbZq5xbK0J:repositorio.ipea.gov.br/bitstrea
m/11058/8257/2/vulnerability.pdf+&cd=11&hl=es&ct=clnk&gl=br&client=safari>. em 25 de março de
2020.

realizando quimioterapia, que fazem uso de imunossupressores, dentre outras. Na tomada
de decisão pelas autoridades públicas é prioridade a proteção deste grupo de risco. Como
no jogo de xadrez, onde o enxadrista deve definir suas estratégias levando em conta a
necessidade de proteger o rei, aqui o rei é o grupo de maior risco e a movimentação das
peças no tabuleiro precisa considerar esta particularidade. O sistema jurídico brasileiro
tem cada vez mais reconhecido que a sociedade contemporânea é profundamente plural
e heterogênea, e há grupos prioritários, e outros não. Assim, a depender do segmento
social, as pessoas que integram os grupos mais vulneráveis, e dentro destes grupos
poderão existir subgrupos [caso 1 COVID-19 - idoso idoso com mais de 80 anos idoso
com mais de 80 anos e diabético; caso 2 RELAÇÕES DE TRABALHO - trabalhadora,
trabalhadora do sexo feminino, trabalhadora do sexo feminino gestante), receberão um
conjunto de medidas protetivas mais amplas, como ensina Gustavo Tepedino. Nessa
toada, o Governo Federal, por meio da Portaria n° 454, de 20/03/2020, Art. 4º,
recomendou o distanciamento social para as pessoas com mais de 60 anos de idade.
2.1.4. PESSOAS COM MENOR POTENCIAL DE RISCO: Há grupos que
estatisticamente são menos vulneráveis ao coronavírus. O principal deles, na opinião de
muitos infectologistas, é aquele formado por pessoas já curadas da doença COVID-19.
Este grupo teria imunidade ao vírus. Depois deste grupo, viriam as pessoas com idade até
29 anos e que gozam de boa saúde. O risco, portanto, tende a aumentar na medida em que
a idade cresce; sendo potencialmente mais perigoso a partir dos 60 anos e, em especial,
após os 80 anos de idade. Enquanto deve se proteger prioritariamente as pessoas com
maior risco, por sua vez, as pessoas de menor risco e, sobretudo, aquelas que já foram
curadas da doença coronavírus e gozam da imunidade, precisam ser consideradas, não
apenas para efeito de combate mais direto da pandemia, como, ainda, para o retorno aos
postos de trabalho, fazendo com que a economia volte gradualmente à normalidade.
2.1.5. MUNICÍPIO DO SALVADOR: Pessoa jurídica de direito público interno que
integra o rol de entidades federadas no Estado brasileiro. Dentre as suas competências
básicas está a de atuar no campo da saúde pública, juntamente com Estados, DF e a União
(Art. 30, CF/1988). Se o SARS-CoV-2 é o adversário a ser vencido, o Município ocupa
um papel relevante na tomada de decisões no sentido proteger, particularmente, os mais
vulneráveis, e mitigar os danos diretos e colaterais que serão suportados pela sociedade.
O Prefeito é o chefe do Poder Executivo municipal e, assim, a principal autoridade ou
liderança no enfrentamento da pandemia no âmbito do Município do Salvador. Cabe ao
Prefeito delegar funções e estabelecer o plano de ação da rede municipal de saúde e de
apoio no combate ao SARS-CoV-2.
2.2. BASES DE DADOS
2.2.1. ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS): A OMS trata-se de um
importante organismo internacional fundado no ano de 1948 que atua na área de saúde
em diversos países do Mundo. A OMS tem assumido o papel de protagonista no
combate ao coronavírus ao redor do mundo. Suas informações são, portanto,
importantes referências para a tomada de decisão 3.

Disponível em: https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-forpublic/q-a-coronaviruses. Acessado em 26 de março de 2020

2.2.2. PLATAFORMA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE/CORONAVÍRUS: Por meio
deste hotsite, o MS tem veiculado as principais informações acerca do SARS-CoV-2, a
exemplo, do número de casos registrados, sendo, portanto, uma fonte importante de
pesquisa para os profissionais que estarão atuando na prevenção e combate ao COVID19. Algumas informações sobre o coronavírus e a legislação pertinente poderão ser
encontradas no website do Município do Salvador cujo endereço é:
http://www.informe.salvador.ba.gov.br/coronavirus/. Acessado em 23 de março de
2020. Há uma carência de informação no site oferecido pelo Município se comparado
com o site do MS.
2.2.3. SECRETARIA DE VIGILÂNCIA À SAÚDE (SVS) /MINISTÉRIO DA
SAÚDE: A SVS é o órgão que coordena o COE-Centro de Operação de Emergência,
responsável pela adoção das medidas em âmbito federal. (Ver Portaria nº 188/2020)
Embora o serviço de saúde seja descentralizado, algumas inconsistências ou dúvidas
poderão ser solucionadas com as autoridades que fazem a gestão em âmbito nacional.
2.2.4. SOCIEDADE BRASILEIRA DE INFECTOLOGIA: A SBI emite notas
oficiais e comunicados que podem ser úteis na tomada de decisões pelas autoridades 4.
2.2.5 CENTRO DE OPERAÇÕES EMERGENCIAIS: O Decreto Municipal nº.
32.288, de 25 de março de 2020, criou o Centro de Operações de Emergências para
resposta ao novo Coronavírus (COE-NCOV), que atuará como mecanismo de gestão
coordenada da resposta ao enfrentamento do Novo coronavírus no âmbito municipal,
ficando sob responsabilidade da Secretaria Municipal da Saúde - SMS a gestão do COECOVID-19, sendo composto pelos seguintes representantes: Maria Lucimar Alves de
Lira Rocha, Rosa Virgínia Oliveira Fernandes, Adielma do Socorro da Silva Nizarella,
Ana Paula Pitanga Barbuda Prates, Helena Cristina Alves Vieira Lima e Andréa
Salvador De Almeida. O Centro de Operações de Emergência pode servir como apoio
para que os Procuradores, em suas atuações, consultem, quando necessário, a fim de
que esclareçam as ações que o Poder Público vem adotando.
2.2.6. COMITÊ DE INTEGRAÇÃO INSTITUCIONAL E CENTRO DE
COORDENAÇÃO DE OPERAÇÕES Instituídos pelos Art. (s) 15 a 18 da Lei 9.517,
de 30 de março de 2020 têm por finalidade centralizar a tomada de decisões, integrar as
ações governamentais de enfrentamento, no âmbito do Município do Salvador, dos
problemas decorrentes pandemia e minimizar os impactos da situação de emergência e
do estado de calamidade pública decretados em função do COVID-19. Preside-o o Ilmo.
Sr. Prefeito da Capital e conta com a presença de diversos secretários, procuradorageral e da controladora geral. O Centro de Coordenação de Operações do Comitê s erá
gerido pela Secretária de Promoção Social e Combate à Pobreza e contará com o Viceprefeito, Secretários, Chefe de Gabinete do Prefeito, Coordenador do Serviço Médico e
de Urgência, dentre outras autoridades.
2.3. MEDIDAS DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA
2.3.1. SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES: Além de restrições ao licenciamento de
eventos previstas no Decreto 32.248, de 14 de março de 2020, dentre as quais a
necessidade de envio para análise do Prefeito (Art. 2º), a proibição de eventos coletivos
Disponível em: https://www.infectologia.org.br/pg/1567/comunicados-e-notas-da-sbi-referente-aonovo-coronavrus. Acessado em 26 de março de 2020

com mais de 500 pessoas [Art. 3º do Decreto nº 32.248/20 c/c o Art. 3º do Decreto nº
32.280, de 23/03/2020 limitou a 50 pessoas. O Decreto nº 32.350, de 15 de abril de
2020, prorrogou a suspensão até 04 de maio de 2020 e estabeleceu a distância mínima
entre pessoas, 2 (dois) metros. O Decreto nº 32.378, de 04 de maio de 2020, prorrogou
a suspensão até 18 de maio de 2020.], recomendações de adiamento de eventos já
programados (Art. 4º), no âmbito do Município do Salvador, foram adotadas medidas de
suspensão de atividades privadas, as quais o não cumprimento será caracterizado como
infração à legislação municipal e sujeitará o infrator às penalidades e sanções
aplicáveis, inclusive, no que couber, cassação de licença de funcionamento, são elas:
- Suspensão, pelo prazo de 15 (quinze) dias, do funcionamento dos seguintes
estabelecimentos: I - Academias de ginástica; II Cinemas; III Teatros e demais casas
de espetáculo; IV Parques Infantis privados (Decreto nº. 32.256, de 16 de março de
2020). Fica prorrogado pelo prazo de 15 (quinze) dias corridos a suspensão das atividades
dos estabelecimentos, conforme art. 1º do Decreto nº. 32.317, de 31 de março de 2020.
O Decreto nº 32.350, de 15 de abril de 2020, prorrogou a suspensão até 04 de maio de
2020; O Decreto nº 32.378, de 04 de maio de 2020, prorrogou a suspensão até 18 de
maio de 2020.
- Suspensão pelo prazo de 15 (quinze) dias corridos, das atividades de classe: I de todas
as unidades escolares integrantes da Rede Municipal de Educação e; II de todos os
estabelecimentos da Rede Privada de Ensino licenciados pela Prefeitura Municipal de
Salvador (Decreto nº. 32.256, de 16 de março de 2020). Foi prorrogado pelo prazo de
15 (quinze) dias corridos a suspensão das atividades de classe da Rede Municipal de
Educação e da Rede Privada de Ensino, conforme art. 2º do Decreto nº. 32.317, de 31
de março de 2020. O Decreto nº 32.350, de 15 de abril de 2020, prorrogou a suspensão
até 04 de maio de 2020; O Decreto nº 32.378, de 04 de maio de 2020, prorrogou a
suspensão até 18 de maio de 2020.
- Suspensão de Atividades de Shopping Centers, Centros Comerciais e demais
estabelecimentos correlatos, a partir de 21 de março de 2020, pelo prazo de 15 (quinze)
dias (Decreto nº 32.268 de 18 de março de 2020). Foi prorrogada a suspensão do
funcionamento dos Shopping Centers, Centros Comerciais e demais estabelecimentos
correlatos, até 19 de abril de 2020 (Decreto nº. 32.326, de 03 de abril de 2020). A
suspensão foi prorrogada novamente até 04 de maio de 2020 (Decreto nº. 32.352, de 16
de abril de 2020); O Decreto nº 32.378, de 04 de maio de 2020, prorrogou a suspensão
até 18 de maio de 2020.
- Suspensão de Atividades de Clubes Sociais, Recreativos e Esportivos, a partir de 21 de
março de 2020, pelo prazo de 15 (quinze) dias (At. 1º, Decreto nº. 32.272 de 19 de março
de 2020). Foi prorrogada a suspensão de Clubes Sociais, Recreativos e Esportivos, até o
dia 19 de abril de 2020 (Decreto nº. 32.326, de 03 de abril de 2020). A suspensão foi
prorrogada novamente até 04 de maio de 2020 (Decreto nº. 32.352, de 16 de abril de
2020); O Decreto nº 32.378, de 04 de maio de 2020, prorrogou a suspensão até 18 de
maio de 2020.
- Interdição ao Acesso às Praias (Porto da Barra, Farol da Barra, Piatã, Itapuã, Rio
Vermelho e Ribeira) pelo prazo de 15 (quinze) dias (Decreto nº 32.272 de 19 de março
de 2020) O próprio Decreto nº 32.272/20 proíbe, contudo, o comércio nas praias de
Salvador; sem especificar as praias, ao mesmo tempo em que suspende a cobrança de
preços públicos. O Decreto nº. 32.326, de 03 de abril de 2020, estendeu a interdição a
todas as praias do Município de Salvador para utilização da população, bem como proibiu
a realização de atividades de comércio dispensando o pagamento dos correspondentes
preços públicos enquanto perdurar a proibição -, até 18 de abril de 2020 (art. 1º, Decreto
nº. 32.326, de 03 de abril de 2020). A suspensão das Praias para uso pela população e

proibição absoluta da realização de atividades de comércio nas praias do Município de
Salvador foi prorrogada novamente até 04 de maio de 2020 (Decreto nº. 32.352, de 16
de abril de 2020); O Decreto nº 32.378, de 04 de maio de 2020, prorrogou a suspensão
até 18 de maio de 2020.
- Restrições ao Funcionamento de Estabelecimentos de Call Center, a partir de 23 de
março de 2020, pelo prazo de 15 (quinze) dias (Decreto nº 32.272 de 19 de março de
2020). Foi prorrogado até o dia 21 de abril de 2020, a aplicação das disposições referentes
ao funcionamento dos estabelecimentos de Call Center (Decreto nº. 32.326, de 03 de
abril de 2020); Foi prorrogado até o dia 04 de maio de 2020 a aplicação das disposições
referentes ao funcionamento dos estabelecimentos de Call Center (Decreto nº 32.356, de
20 de abril de 2020); O Decreto nº 32.378, de 04 de maio de 2020, prorrogou a suspensão
até 18 de maio de 2020.
- Suspensão dos Serviços Odontológico Eletivos (Decreto nº. 32.272 de 19 de março de
2020);
- Suspensão do funcionamento por 15 dias, a contar do dia 25/03: Casas de Show e
espetáculos, boates, danceterias, salões de dança, casas de festa e eventos, clínicas de
estética, salões de beleza, bares, restaurantes e lanchonetes, lojas de conveniência situadas
em postos de combustível (Art. 1º do Decreto nº 32.280, de 23 de março de 2020. As
atividades sublinhadas poderão funcionar em sistema de delivery ou de pronta entrega,
conforme §1º do Decreto 32.280/20. Nos termos do Art. 8º do Decreto 32.287/2020, os
estabelecimentos que funcionarem em sistema de entrega, deve dar preferência no
atendimento aos idosos). Foi prorrogada até o dia 23 de abril de 2020, a suspensão do
funcionamento das Casas de Show e Espetáculos de qualquer natureza, das Boates,
Danceterias, Salões de Dança; das Casas de Festa e Eventos; das Clínicas de Estética e
Salões de Beleza; dos Bares, Restaurantes e Lanchonetes e das Lojas de conveniência
situadas em Postos de Combustível (Decreto nº. 32.332, de 07 de abril de 2020,
republicado em 16/04/2020); Foi prorrogado até dia 04 de maio de 2020 a suspensão de
funcionamento de casas de show e espetáculos de qualquer natureza, boates, danceterias,
salões de dança, casas de festas e eventos, clínicas de estéticas, salões de beleza, bares,
restaurantes, lanchonetes e lojas de conveniência situadas em postos de combustíveis
(Decreto nº 32.364, de 22 de abril de 2020); O Decreto nº 32.378, de 04 de maio de
2020, prorrogou a suspensão até 18 de maio de 2020.
-Proibição de Atividade Sonora: pelo prazo de 15 dias, a contar do dia 25/03 como previu
o Decreto nº 32.280, de 23 de março de 2020. Foi prorrogada até o dia 23 de abril de
2020 a proibição da realização de qualquer ação que implique em emissão sonora, através
de quaisquer equipamentos, em logradouros públicos e quaisquer estabelecimentos
particulares (Decreto nº. 32.332, de 07 de abril de 2020, republicado em 16/04/2020);
Foi prorrogada a suspensão de proibição de realização de qualquer ação que implique em
emissão sonora, através de equipamentos, em logradouros público ou quaisquer
estabelecimentos particulares até 04 de maio de 2020 (Decreto nº 32.364, de 22 de abril
de 2020; O Decreto nº 32.378, de 04 de maio de 2020, prorrogou a suspensão até 18 de
maio de 2020.
- Suspensão dos Alvarás para Reparos Gerais, reparos simples, ampliação, reforma para
imóveis já habitados, excetuados os de caráter emergencial, nos termos do Art. 6º do
Decreto nº 32.280, de 23 de março de 20205. Foi prorrogada até o dia 23 de abril de

Art. 6º Fica suspensa, a partir de 25 de março de 2020, pelo prazo de 15 (quinze) dias:
I - A concessão de Alvarás de Reparos Gerais, Reparos Simples, Ampliação, Reforma para imóveis já
habitados; II - Para os Alvarás já concedidos, para imóveis residenciais e comerciais já habitados, a
execução das respectivas obras e intervenções; III - As obras e intervenções em imóveis já habitados,

2020 a suspensão da Concessão de Alvarás (Decreto nº. 32.332, de 07 de abril de 2020);
Foi prorrogada até 04 de maio de 2020 a Concessão de Alvarás, a execução das obras e
intervenções em imóveis residenciais e comerciais já habitados, com alvarás concedidos,
e das obras e intervenções em imóveis já habitados, residenciais e comerciais, que o
Código de Obras dispensa licenciamento, na forma do art. 6º do Decreto Municipal nº
32.280/2020 e art. 4º do Decreto Municipal 32.332/2020 (Decreto nº 32.364, de 22 de
abril de 2020); O Decreto nº 32.378, de 04 de maio de 2020, prorrogou a suspensão até
18 de maio de 2020.
- Fechamento dos Mercados Municipais de Itapuã, Cajazeiras, das Flores, do Bonfim,
Antônio Lima, por 15 dias, a contar do dia 25/03; período em que não será devido o preço
público (Vide Art. 3º do Decreto nº. 32.280/2020). Foi prorrogada até o dia 23 de abril
de 2020 a determinação de fechamento dos mercados municipais (Decreto nº. 32.332, de
07 de abril de 2020, republicado em 16/04/2020); Foi prorrogada a determinação de
fechamento dos Mercados Municipais de Itapuã, de Cajazeiras, das flores, do Bonfim e
do Mercado municipal Antônio Lima (Liberdade) até 04 de maio de 2020 (Decreto nº
32.364, de 22 de abril de 2020); O Decreto nº 32.378, de 04 de maio de 2020, prorrogou
a suspensão até 18 de maio de 2020.
- Interdição de Academias dos Condomínios e/ou Prédios, sem um prazo determinado,
conforme o Art. 7º do Decreto 32.280, de 23 de março de 2020;
- Fica determinado que os mercados e supermercados do Município de Salvador
estabeleçam horário especial para atendimento exclusivo para idosos, das 7h às 9h, pelo
prazo de 15 (quinze) dias a partir de 27 de março de 2020 (Decreto nº. 32.287 de 25 de
março de 2020. Foi prorrogada até 04 de maio de 2020 a determinação de horário
especial para atendimento exclusivo para idosos, pessoas com diagnóstico de câncer e
que façam uso de medicamentos imunossupressores em mercados e supermercados
(Decreto Municipal nº 32.364, de 22 de abril 2020). O Decreto nº 32.378, de 04 de
maio de 2020, prorrogou a até 18 de maio de 2020 a determinação de horário especial
para atendimento exclusivo de idosos, pessoas com diagnóstico de câncer e que façam
uso de medicamentos imunossupressores. Este diploma deve ser interpretado em conjunto
com o Art. 4º do Decreto nº 32.297, de 26 de março de 2020, que estende o horário
especial às pessoas que fazem uso de imunossupressores). Ficam de fora desta regra os
estabelecimentos atacadistas, conforme Art. 1º do Decreto nº 32.304, de 31 de março
de 2020. Foi prorrogada até o dia 25 de abril de 2020 a determinação que os mercados e
supermercados do Município de Salvador estabeleçam horário especial para atendimento
exclusivo (Decreto nº. 32.332, de 07 de abril de 2020, republicado em 16/04/2020).
Para inibir aglomerações, o Decreto Municipal nº 32.346, de 14 de abril de 2020, fixou,
em seu Art. 2º, algumas regras para os Supermercados e Hipermercados em
funcionamento com área superior a 200m²: fechamento de 50% dos estacionamentos;
permissão de acesso para veículos com o condutor, exceto se o veículo não for de uso
particular, hipótese em que será permitida entrada com um passageiro, salvo quando se
tratar de idosos, pessoas com diagnóstico de câncer e em uso de medicamentos
imunossupressores, casos em que será permitida a entrada conjunta com um
acompanhante; higienização permanente de carrinhos e cestas, disponibilização de álcool
70% para uso dos clientes, inclusive mediante uso de borrifadores. O não cumprimento
das medidas, poderá acarretar, até mesmo, a cassação da licença.

residenciais e comercias, que o Código de Obras dispensa o licenciamento. Parágrafo único. O disposto no
caput não se aplica às intervenções e obras consideradas de caráter emergencial nos imóveis já habitados.

Fica recomendado o atendimento preferencial a idosos aos estabelecimentos que
prestam serviço por meio do sistema de delivery, enquanto durar o período de emergência
decorrente do surto do coronavírus (Decreto nº. 32.287 de 25 de março de 2020);
- Fica suspenso, a partir de 28 de março de 2020, até o dia 04 de abril de 2020, o
funcionamento dos estabelecimentos caracterizados como Comércio de Rua, excetuados
os seguintes: I - Comércio de material de construção e de limpeza; II - Serviços e comércio
relativos à atividade de saúde; III - Farmácias e
Supermercados, demais Comércio de Gêneros Alimentícios, Açougue e Padarias; V Serviços e comércio relativos à saúde animal; VI - Estabelecimentos com área total
inferior a 200 m2 (duzentos metros quadrados) (Vide Art. 1º do Decreto nº. 32.297 de
26 de março de 2020). Foi prorrogado até o dia 19 de abril de 2020, a suspensão do
funcionamento dos estabelecimentos caracterizados como Comércio de Rua, na forma do
disposto no art. 1º do Decreto nº 32.297, de 2020 (Decreto nº. 32.326, de 03 de abril de
2020). A suspensão foi prorrogada novamente até 04 de maio de 2020 (Decreto nº.
32.352, de 16 de abril de 2020); O Decreto nº 32.378, de 04 de maio de 2020, prorrogou
a suspensão até 18 de maio de 2020.
- Fica permitido o funcionamento das agências bancárias no Município de Salvador,
observadas as seguintes disposições: I - para organização das filas, deverá ser garantida a
distância mínima de 1m (um metro) entre os clientes em atendimento e entre aqueles que
estejam aguardando na parte externa das agências por meio de sinalização horizontal
disciplinadora e demais ferramentas que se mostrem necessárias; II - os bancos situados
em shoppings centers e centros comerciais, credenciados para o pagamento de benefício
municipal, estadual ou federal, relacionados à pandemia do coronavírus, poderão
funcionar para atendimento aos beneficiários desde que os estabelecimentos comerciais
estejam de acordo, observadas as disposições do inciso I. Foi concedido o prazo de 48h
para adequações (Decreto nº. 32.320, de 01 de abril de 2020);
- Fica suspensa, por prazo indeterminado, a utilização dos campos e quadras públicas no
Município de Salvador (Decreto nº. 32.326, de 03 de abril de 2020).
Registre-se que as medidas excepcionais de suspensão de atividades não essenciais estão
sendo adotadas diuturnamente, e, por isso, devem ser acompanhadas por meio das
publicações oficiais.
2.3.2. AÇÕES REGIONALIZADAS PARA O ENFRENTAMENTO A
PANDEMIA: Por meio do Decreto Municipal nº. 32.389, de 08 de maio de 2020,
alterado pelo Decreto Municipal nº. 32.390, de 09 de maio de 2020, ficaram definidas
medidas complementares regionalizadas para enfrentamento da pandemia decorrente do
coronavírus mediante apoio e proteção aos moradores e restrição de atividades
abrangendo os seguintes bairros e localidades de Salvador: I - Centro - Avenida Sete de
Setembro e Carlos Gomes; II - Nazaré - Avenida Joana Angélica; III - Boca do Rio; IV Plataforma. Tais ações foram divididas em 03 (três) frentes: Medidas de Proteção (art.
2º), Restrição de Atividades (art. 3º) e Interdição Viária (art. 4º). As Medidas de Proteção
são as seguintes: I - distribuição de máscaras; II - realização de testes rápidos e medição
de temperatura; III - distribuição de cestas básicas para ambulantes e feirantes; IV higienização e lavagem de ruas; V - ações de combate ao mosquito aedes aegypti; VI apoio às instituições que atendam idosos, crianças e pessoas portadoras de deficiência,
localizadas nas áreas; VII - CRAS itinerante. Já com relação às Restrições de Atividades
ficarão suspensas, a partir de 11 de maio de 2020, até o dia 17 de maio de 2020, na
alia até a
Praça Castro Alves, Carlos Gomes e nos Bairros da Boca do Rio e Plataforma, a
realização de toda e quaisquer atividades de serviço e comércio, formal e informal, de

ambulantes e feirantes, excetuado o funcionamento dos seguintes estabelecimentos: I supermercados; II - farmácias; III - agências bancárias e lotéricas; IV - repartições
públicas; sendo que tais estabelecimentos deverão observar as regras de uso de máscaras
e limitação de público já em vigor conforme legislação municipal. Ademais, os
estabelecimentos de saúde localizados nas áreas definidas na norma somente poderão
funcionar para atendimento de urgências. Por sua vez, quanto a Interdição Viária ficarão
interditadas para circulação de veículos, a partir de 11 de maio de 2020 até o dia 17 de
maio de 2020
até a Praça Castro Alves, e a Rua Hélio Machado no bairro da Boca do Rio das 7h às 19h,
observado o seguinte: I - o acesso ao Sistema de Transporte Coletivo - STCO permanece
inalterado; II - o acesso de moradores será realizado mediante apresentação do
comprovante de residência a qualquer hora; III - o acesso para serviço de delivery será
liberado mediante comprovação do pedido; IV - o acesso de pessoas que trabalham nos
estabelecimentos excetuados será liberado mediante comprovação; V
permanece
inalterado o acesso para veículos dos Correios; VI o acesso para o abastecimento dos
estabelecimentos que estão autorizados a funcionar, inclusive carros-fortes, será liberado
mediante apresentação de comprovação da respectiva entrega.
- Por meio do Decreto Municipal nº. 32.399, de 12 de maio de 2020, ficaram definidas
medidas complementares regionalizadas para enfrentamento da pandemia decorrente do
coronavírus mediante apoio e proteção aos moradores e restrição de atividades
abrangendo os seguintes bairros e localidades de Salvador: I Pituba; II - Orla Atlântica
no trecho compreendido entre a Arena Aquática na Pituba e o Centro de Convenções na
Boca do Rio. As Medidas de Proteção são as seguintes: I - distribuição de máscaras; II
- realização de testes rápidos e medição de temperatura; III - distribuição de cestas básicas
para ambulantes e feirantes; IV - higienização e lavagem de ruas; V - ações de combate
ao mosquito aedes aegypti; VI - apoio às instituições que atendam idosos, crianças e
pessoas portadoras de deficiência, localizadas nas áreas; VII - CRAS itinerante. Já com
relação às Restrições de Atividades ficarão suspensas, a partir de 13 de maio de 2020,
até o dia 19 de maio de 2020, no bairro da Pituba, a realização de toda e quaisquer
atividades de serviço e comércio, formal e informal, de ambulantes e feirantes, excetuado
o funcionamento dos seguintes estabelecimentos: I - supermercados; II - farmácias; III agências bancárias e lotéricas; IV - repartições públicas e cartórios; V- estabelecimentos
que estejam funcionando em regime de delivery, não sendo permitido o sistema de
retirada no local e desde que mantidas as portas fechadas ao público; VI- serviços de
saúde de urgência e emergência e hospital dia; VII- serviços de imagem radiológica; VIIIatendimentos de tratamentos contínuos a exemplo de oncologia, hemoterapia e
hemodiálise; IX- laboratórios de análises clínicas; X- estabelecimentos que forneçam
insumos hospitalares; XI- clinicas veterinárias; sendo que tais estabelecimentos deverão
observar as regras de uso de máscaras e limitação de público já em vigor conforme
legislação municipal. Ademais, o não cumprimento das medidas estabelecidas no
presente Decreto será caracterizado como infração à legislação municipal e sujeitará o
infrator às penalidades e sanções.
- Fica interditada para circulação de pessoas e realização de atividades físicas a partir de
13 de maio de 2020 até o dia 19 de maio de 2020, o calçadão da Orla Atlântica no trecho
compreendido entre a Arena Aquática da Pituba e o Centro de Convenções na Boca do
Rio, excetuado o acesso aos pontos de parada dos veículos do Sistema de Transporte
Coletivo - STCO. A fiscalização desta última medida será realizada pela
Superintendência de Trânsito do Salvador - TRANSALVADOR, em parceria com a
Guarda Civil Municipal GCM.

2.3.3. MEDIDAS DE RESTRIÇÕES ÀS LIBERDADES: Nos termos dispostos no
artigo 3º da Lei nº. 13.979/2020, as autoridades poderão adotar para o enfrentamento da
emergência de saúde pública decorrente do coronavírus, no âmbito de suas competências,
medidas com o escopo de evitar a disseminação, como por exemplo, isolamento,
quarentena, determinação de realização compulsória de exames médicos, testes
laboratoriais, coleta de amostras clínicas, entre outas. Conforme consta no §4º, do artigo
3º, as pessoas deverão sujeitar-se ao cumprimento das medidas previstas neste artigo, e
o descumprimento delas acarretará responsabilização, nos termos previstos em lei. As
medidas previstas no citado dispositivo poderão ser adotadas, nos termos do artigo 3º,
§7º, da Lei nº. 13.979, pelo (i) Ministério da Saúde, pelos (ii) gestores locais de saúde,
desde que autorizados pelo Ministério da Saúde 6 (ver autorização genérica dada pelo
Ministério da Saúde, por meio da Portaria nº 356, de 2020, em especial o Art. 4º) nas
hipóteses dos incisos I, II, V, VI e VIII do caput do artigo -, e pelos gestores locais,
sem a necessária autorização do Ministério da Saúde - nas hipóteses dos incisos III, IV
e VII do caput do artigo. Assim sendo, de acordo com a norma, as medidas de
isolamento e quarentena para serem adotadas pelos gestores locais, dependerão de
autorização do Ministério da Saúde. O Decreto municipal nº 32.248, de 14 de março de
2020, previu no Art. 5º o isolamento domiciliar por sete dias para quem chegasse de
viagem internacional e estivesse assintomático, isolamento de 14 dias e recomendação de
contactar o coe.sms.ssa@gmail.com, em caso de sintomas leves e, na hipótese de febre,
associada a sintomas respiratórios intensos, buscar também atendimento nas unidades de
saúde. Na mesma toada, o Art. 6º do Decreto nº 32.268, de 18/03/2020, veda, em caráter
absoluto, a realização de visitas aos idosos nas Casas de Acolhimento 7. O Decreto
Municipal nº 32.357, de 20 de abril de 2020, determinou no Art. 1º o uso obrigatório de
máscaras de proteção respiratória por condutores de veículo e passageiros, enquanto
estiverem em deslocamento no trânsito, exceto, nos termos do parágrafo único, quando o
veículo estiver ocupado apenas pelo respectivo condutor; no art. 2º o decreto referido
estabeleceu que a TRANSALVADOR deve realizar ações educativas no trânsito, com o
objetivo de ampliar a conscientização da população sobre a importância do uso de
máscaras de proteção respiratória como medida de enfrentamento da Emergência em
Saúde Pública em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus; o art. 3º proíbe
o acesso ao transporte público municipal para os usuários que não estiverem fazendo uso
de máscara de proteção respiratória; o §2º do Art. 3º previu, inclusive, a possibilidade de
condução coercitiva do usuário que for flagrado no transporte público sem o uso da
máscara; o Art. 4º determinou o uso obrigatório de máscaras de proteção respiratória nos
ambientes de trabalho para todos os estabelecimentos que as atividades não estejam
suspensas, inclusive repartições públicas municipais. Segundo o parágrafo único do Art.
4º do Decreto nº 32.357/2020, a responsabilidade é dos estabelecimentos em fornecer as
máscaras, sob pena de interdição. Os estabelecimentos autorizados a funcionar, devem
controlar a entrada ou o acesso de pessoas de forma a impedir que cliente sem a utilização
de máscaras adentrem o espaço [vide Art. 5º do DECRETO Nº 32.357, de 20 de abril
de 2020 (REPUBLICADO EM 24/04/2020]. Os vendedores ambulantes devem portar
Disponível em http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-356-de-11-de-marco-de-2020-247538346.
Acessado em 10 de abri de 2020.
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A Procuradoria do Município de Porto Alegre/RS no Parecer Coletivo nº 213/2020 fez a seguinte
afirmação, extraída ipsis litteris : Existem duas estratégias fundamentais possíveis para lidar com esta
pandemia: a) mitigação, que foca em reduzir o velocidade em que a epidemia se espalha, reduzindo picos
de demanda por cuidados em saúde (especialmente leitos de UTI) o que vem sendo
e proteger, por consequência aqueles com maior risco de doença severa (como idosos, por
exemplo) e b) supressão, que tem como meta reverter o crescimento da epidemia reduzindo o número de
casos para níveis baixos e mantendo a intervenção indefinitivamente

máscaras de proteção respiratória durante o desempenho de suas atividades. Segundo o
Art. 7º do Decreto 32.357/2020, ditas máscaras podem ser caseiras artesanais, desde que
confeccionadas conforme Nota Informativa nº 3/2020 CGGAP/DESF/SAPS/MS.
2.3.4. PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº. 05/2020: Os Ministérios de Estado da
Justiça e Segurança Pública e da Saúde editaram regras que dispõem sobre a
compulsoriedade das medidas de enfrentamento da emergência da saúde pública,
bem como sobre as responsabilidades pelos seus descumprimentos. Nos termos do seu
artigo 3º, caput e §1º, o descumprimento das medidas previstas no art. 3ª da Lei nº
13.979/2020, acarretará a responsabilização civil, administrativa e penal dos agentes
infratores, bem como o servidor público que concorrer para o descumprimento destas,
ficará sujeito à responsabilidade administrativa disciplinar, nos termos da lei.
2.3.5. DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS DE RESTRIÇÃO: As pessoas deverão
se sujeitar às medidas emergenciais de forma voluntária, sob pena de responsabilização
civil, administrativa e penal dos infratores, bem como responsabilidade administrativa
disciplinar, no caso dos servidores públicos. Em seu artigo 4º, a Portaria
Interministerial nº. 05/2020, prevê que o descumprimento das medidas do inciso I e nas
medida de
isolamento e determinação compulsória de exame médico, testes laboratoriais e
tratamentos médicos específicos -, poderá sujeitar os infratores às sanções penais
previstas nos art. 268 e art. 330 do Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940
- Código Penal -, se o fato não constituir crime mais grave. Na hipótese específica da
medida de isolamento para configuração do descumprimento de que trata o caput, há
necessidade de comunicação prévia à pessoa afetada sobre a compulsoriedade da medida
- § 7º do art. 3º da Portaria nº 356/GM/MS, de 11 de março de 2020 -, enquanto que
nas hipóteses de determinação compulsória de exame médico, testes laboratoriais e
tratamentos médicos específicos, a compulsoriedade das medidas depende de indicação
médica ou de profissional de saúde - nos termos do art. 6º da Portaria nº 356/GM/MS,
de 2020. Ademais, nos termos do artigo 5º da Portaria Interministerial nº. 05/2020, o
descumprimento da medida de quarentena - inciso II do caput do art. 3º da Lei nº
13.979/2020 -, também poderá sujeitar os infratores às sanções penais previstas nos
art. 268 e 330 do Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal -, se
o fato não constituir crime mais grave. A compulsoriedade da medida de quarentena
depende de ato administrativo formal, devidamente motivado e deverá ser editada por
Secretário de Saúde do Estado, do Município, do Distrito Federal ou Ministro de Estado
da Saúde ou superiores em cada nível de gestão, publicada no Diário Oficial e
amplamente divulgada pelos meios de comunicação, nos termos do § 1º do art. 4º da
Portaria nº 356/GM/MS, de 2020. O Município do Salvador, mediante o Decreto nº
32.248, de 14 de março de 2020, determinou que os Laboratórios públicos e privados
fiquem obrigado a enviar, imediatamente, ao Sistema de Vigilância Municipal quaisquer
casos positivos de COVID-19, através da rede CIEVIS Salvador, nos telefones (71) 32021722, (71) 999720841 ou o e-mail notificasalvador@gmail.com. O Art. 7º do Decreto
32.256, de 16/03/2020, trouxe a possibilidade de aplicação de sanções para quem
descumprisse a determinação municipal.
3. LEGISLAÇÃO

3.1. LEI DO CORONAVÍRUS: A Lei 13.979, de 2020 tem sido batizada de Lei do
COVID-19 ou Lei do Coronavírus e contempla vários dispositivos importantes para a
legitimação de determinadas ações do Poder Público, em diversos âmbitos, como a
adoção de medidas de polícia administrativa que restringem a locomoção de pessoas,
imposição de isolamento e quarentena, realização compulsória de exames médicos,
limitação ao acesso a bens públicos, como parques e praias, admissão de contratações
emergenciais, até mesmo, com fornecedores apenados, possiblidade de requisição de
bens, dentre outras8.
3.2. CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988: São vários os dispositivos que se
referem à SAÚDE, existindo 83 achados, com destaque para o Art. 7º (direito social),
Art. 23, II (competência material comum), Art. 24, XII (competência legislativa
concorrente), Art. 30, VII( VII - prestar, com a cooperação técnica e financeira da União
e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população), Art. 195, § 10 (distribuição
dos recursos para o SUS), Art.(s) 196 ao 200 (É dever do Estado garantir o direito à
saúde, reduzindo o risco de doenças [...] acesso universal, igualitário e de atuação
descentralizada, chamando a atenção para o Inciso II do Art. 200, CF/88 que trata da
execução de ações de vigilância sanitária e epidemiológica), Art. 208, VII (assistência à
saúde do educando poderá ser financiado com as contribuições sociais (Art. 212, §4º).
Quando a busca é feita pela palavra CALAMIDADE, a CF/1988 retorna com 5 achados:
Art. 21, XVIII (Compete à União planejar e promover a defesa permanente contra as
calamidades públicas [...]), Art. 136 (hipótese para a decretação de Estado de Defesa,
com a possibilidade, segundo o inciso II, de ocupação e uso temporário de bens e serviços
públicos, respondendo a União pelos danos que vier a causar), Art. 148 (Empréstimo
Compulsório (para atender despesas extraordinárias, decorrentes de calamidades
públicas), Art. 167, §3º (Abertura de Crédito Extraordinário). Vale registrar, ainda, que
na hipótese de as medidas do Estado de Defesa serem inócuas, seria possível a decretação
do Estado de Sítio vide Art. 137, CF/88. A Constituição Federal de 1988 também
agrega em seus conjunto, o Art. 37, XXI, a OBRIGATORIEDADE DE LICITAR, mas
estabelece que podem existir hipóteses de dispensas legalmente fixadas. Esta ressalva
será muitíssimo importante para a validade das CONTRATAÇÕES DIRETAS com
fulcro na SITUAÇÃO EMERGENCIAL do COVID-19. Outro instituto do direito
administrativo avocado para o enfrentamento desta situação emergencial foi a
REQUISIÇÃO. A competência de legislar sobre a requisição é privativa da União,
conforme Art. 22, III; porém, a Lei 8.080/1980, Lei do SUS, Art. 15 previu seu uso pelos
demais entes federados (competência material). O Art. 241 da Constituição Federal de
1988 prevê a COOPERAÇÃO entre os entes federados, com a possibilidade de
transferência parcial ou total de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à
continuidade dos serviços transferidos. O Art. 25, §3º da Carta de 1988 previu a criação
das regiões metropolitanas e o Estado da Bahia, em que pese questionamentos judiciais,
criou, em 2014, a chamada Entidade Metropolitana da Região Metropolitana de Salvador
(EMRMS), autarquia interfederativa que pode ser um apoio no combate ao coronavírus,
notadamente quanto a organização e aglutinação dos esforços (bens, pessoal, serviços...).
A Constituição Federal é o ápice do ordenamento jurídico moderno, devendo todas as
demais leis, decretos, portarias, resoluções, circulares etc. estarem em consonância com
seus preceitos, sob pena de invalidade
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3.3. LEI DO SUS: A Lei 8.080, de 1980 é a chamada Lei do Sistema Único de Saúde,
porque estabelece as diretrizes básicas para o funcionamento do sistema. Em seu Art. 6º
deixa expresso que no campo de atuação do SUS encontram-se a vigilância sanitária e
epidemiológica. Os §§1º2º do próprio Art. 6º definem o que seriam a vigilância sanitária
e a VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. O Art. 15, Inciso XIII previu a possibilidade
de utilização da requisição nos casos de calamidade pública, epidemias etc. Quando a lei
trata da transferência de recursos, o Art. 36, §2º abre uma exceção para o repasse de
recursos em caso de calamidade pública, ainda que a ação não tenha feito parte dos planos
de saúde.
3.4. LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DO SALVADOR: Acerca da atuação do
Município no caso de calamidade, ver artigos:
§3º. Por sua vez,
sobre estado de emergência, apenas um achado: Art. 43.
3.5. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL: A Lei Complementar 101, de 2000,
ficou conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Em seu Art. 65 está
previsto que se os Poderes legislativos respectivos reconhecerem o estado de calamidade
pública serão suspensas a contagem dos prazos e as disposições estabelecidas nos Art.(s)
23, 31 e 70 e serão dispensados o atingimento dos resultados fiscais. Como assinalado
antes, o Estado da Bahia reconheceu, por meio do Decreto Legislativo nº 2.042, de 23
de março de 2020, o estado de calamidade público para o Município do Salvador/BA.
3.6. CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DA BAHIA: Art. 121 da Constituição estadual
ao mencionar a saúde disciplina que o Estado manterá serviços de defesa e proteção da
saúde e estimulará, com apoio técnico e suplementação financeira, as atividades
congêneres dos municípios e os esforços organizados da iniciativa privada. Quanto aos
termos calamidade e emergência, não observamos nenhum achado que tivesse
repercussão sobre uma eventual atuação do Município do Salvador, pois a Constituição
do Estado da Bahia repete, de certa forma, a possibilidade de créditos extraordinários,
necessidade da aprovação pela Assembleia Legislativa do estado de calamidade etc. O
Art. 100 da Constituição estadual estabelece que é possível a dois ou mais municípios,
coordenarem esforços para alcançar objetivos comuns.
3.7. LEI DE INTRODUÇÃO AS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO:
Considerando o interesse público a ser tutelado neste momento de instabilidade sistêmica,
vale se socorrer das normas gerais constantes na Lei de Introdução às Normas de
Direito Brasileiro (Decreto-Lei nº. 4.657/1942), alterada pela Lei nº. 13.655/2018, que
dispõe que nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base
em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da
decisão, devendo a motivação demonstrar a necessidade e a adequação da medida
imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa,
inclusive em face das possíveis alternativas (Art. 20, caput e parágrafo único). Nos
termos do artigo 22 da LINDB, na interpretação de normas sobre gestão pública, serão
considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas
públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados. Assim, em decisão
sobre regularidade de conduta ou validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma
administrativa, serão consideradas as circunstâncias práticas que houverem imposto,
limitado ou condicionado a ação do agente art. 22, §1º).

3.8. DECRETO Nº. 9.830/2019: Trata-se de norma que regulamenta o disposto nos
artigos 20 a 30 do Decreto-Lei nº. 4.657/1942 - Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro -, a fim de auxiliar as motivações das decisões proferidas nas esferas
administrativa, controladora e judicial. MOTIVAÇÃO E DECISÃO (art. 2º): A decisão
será motivada com a contextualização dos fatos, quando cabível, e com a indicação dos
fundamentos de mérito e jurídicos. MOTIVAÇÃO E DECISÃO BASEADAS EM
VALORES JURÍDICOS ABSTRATOS (art. 3º): A decisão que se basear
exclusivamente em valores jurídicos abstratos normas jurídicas com alto grau de
abstração e indeterminação - observará o disposto no art. 2º e as consequências práticas
da decisão. Na indicação das consequências práticas da decisão, o gestor apresentará
apenas aquelas consequências práticas que, no exercício diligente de sua atuação,
consiga vislumbrar diante dos fatos e fundamentos de mérito e jurídicos. Ademais, a
motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta, inclusive
consideradas as possíveis alternativas e observados os critérios de adequação,
proporcionalidade e de razoabilidade. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS SOBRE
GESTÃO PÚBLICA (Art. 8º): Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão
considerados os obstáculos, as dificuldades reais do agente público e as exigências das
políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados. Ainda, na
decisão sobre a regularidade de conduta ou a validade de atos, contratos, ajustes,
processos ou normas administrativos, serão consideradas as circunstâncias práticas que
impuseram, limitaram ou condicionaram a ação do agente público.
3.9. CÓDIGO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE: O Município do
Salvador editou a Lei Municipal nº. 9.525/2020, na qual instituiu o Código Municipal
de Vigilância em Saúde, que regula, em caráter supletivo à legislação federal e estadual
pertinente e nos assuntos de interesse local, os direitos e obrigações que se relacionam
com a saúde e o bem-estar, individual e coletivo (art. 2º). Ademais, no seu texto dispõe
(Título III), com a previsão, entre outras, de que as respostas às emergências em saúde
pública são coordenadas pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em
Saúde - CIEVS de Salvador seguindo as diretrizes previstas no Regulamento Sanitário
Internacional (RSI) (art. 135)
Dentre os muitos dispositivos
do Código Municipal de Vigilância em Saúde, destacamos como mais relevantes diante
do quadro de enfrentamento à pandemia: a) o Art. 8º porque fixa como dever de qualquer
cidadão informar à VISA acerca de danos ou riscos graves à saúde; b) o Art. 9º porque
autoriza as autoridades sanitárias a ingressar em todos os locais sujeitos à fiscalização,
inclusive usando recursos audiovisuais; c) o Art. 14 porque estabelece a competência da
SMS e da PGMS, a primeira quanto à segurança das autoridades sanitárias e a segunda
quanto à proteção jurídica e, por fim, os Art.(s) 135 a 139, uma vez que tratam de
emergência em saúde pública9.
Lei nº 9.525, de 29 de abril de 2020. Art. 8º Constitui obriga o de todo cidad o informar e notificar
Autoridade Sanit ria do Munic pio a ocorr ncia de riscos, danos, doen as ou agravos sa de, de notifica o
compuls ria ou n o. Art. 9º Autoridade Sanit ria Municipal poder ingressar em todos os locais sujeitos
fiscaliza o, p blicos ou privados, municipais, estaduais ou federais, quando no exerc cio de suas
atribui es, observados os limites legais, podendo utilizar-se de todos os meios necess rios avalia o
sanit ria, inclu dos os recursos audiovisuais. (...) Art. 14 A Secretaria Municipal da Sa de e a ProcuradoriaGeral do Munic pio devem garantir s autoridades sanit rias, formalmente designadas para o exerc cio de
suas compet ncias, a indispens vel seguran a e prote o jur dica, respectivamente. (...) Título III - Capítulo
I DOS EVENTOS E EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA (...) Art. 135. As respostas s emerg ncias
em sa de p blica são coordenadas pelo Centro de Informa es Estrat gicas em Vigil ncia em Sa de -

4. CONCEITOS FUNDAMENTAIS
4.1. TEORIA DA IMPREVISÃO: A teoria da imprevisão consolidou-se após a I
Guerra Mundial dada a necessidade de renegociar os contratos. As partes ou uma das
partes já não reunia condições de cumprir com as obrigações antes pactuadas por
motivos alheios à sua vontade. Todavia,
pacta sunt servanda, ou seja, vale aquilo que foi pactuado custe o que custar. Este
princípio decorrente da teoria clássica dos contratos não respondia mais às necessidades
do pós-guerra. Foi aí que nasceu outro princípio, rebus sic stantibus, isto é, as coisas só
valem da forma como foi pactuada, se e somente se, as condições da época em que
foram firmadas permanecerem incólumes. O sentido de incólume deve ser tomado de
forma relativa, porque os contextos socioeconômicos e culturais, de alguma maneira,
sofrem modificações. A cláusula rebus sic stantibus deve ser suscitada, então, quando
a álea ocorre após a celebração do pacto, é alheia às partes contratantes, imprevisível
ou previsível, mas de consequências incalculáveis, incide sobre um contrato cuja
duração se prolonga no tempo, portanto, de execução continuada ou diferida, e o evento
extraordinário mostra-se capaz de impactar tão intensamente o contrato que torna
praticamente inviável o cumprimento das prestações. É possível que as sequelas
provocadas pelas medidas de combate ao coronavírus ensejem a revisão de contratos
administrativos e de outros pactos firmados com a Administração Pública. Para tanto o
ordenamento jurídico brasileiro previu alternativas para o gestor que vão desde uma
simples suspensão contratual à rescisão do vínculo.
4.1.1. FORÇA MAIOR: Evento imprevisível, para o qual não concorreram as partes e,
mesmo que tentassem impedir sua ocorrência, não conseguiram. Os eventos de força
maior podem ter causas variadas, mas o resultado é idêntico: a suspensão do cumprimento

CIEVS de Salvador seguindo as diretrizes previstas no Regulamento Sanit rio Internacional (RSI). § 1o
Considera-se Evento de Sa de P blica - ESP a situa o que pode constituir potencial amea a sa de
p blica, como a ocorr ncia de surto ou epidemia, doen a ou agravo de causa desconhecida, altera o no
padr o cl nico-epidemiol gico das doen as conhecidas, considerando o potencial de dissemina o, a
magnitude, a gravidade, a severidade, a transcend ncia e a vulnerabilidade, bem como epizootias ou
agravos decorrentes de desastres ou acidentes. § 2o Considera-se Emerg ncia de Sa de P blica de
Import ncia Nacional (ESPIN) o evento que apresente risco de propaga o ou dissemina o de doen as
para mais de uma Unidade Federada - Estados e Distrito Federal - com prioriza o das doen as de
notifica o imediata e outros eventos de sa de p blica, independente da natureza ou origem, depois de
avalia o de risco, e que possa necessitar de resposta nacional imediata. § 3o Considera-se Emerg ncia de
Sa de P blica de Import ncia Internacional (ESPII) o evento extraordin rio que constitui risco para a sa de
p blica de outros pa ses por meio da propaga o internacional de doen as e que potencialmente requerem
uma resposta internacional coordenada. Art. 136. O CIEVS Salvador uma inst ncia t cnico operacional
voltada para a detec o e resposta aos eventos e s emerg ncias em sa de p blica, e desenvolve a es de
forma integrada com as diversas reas t cnicas da Secretaria Municipal da Sa de de Salvador e demais
reas s quais o evento ou a emerg ncia em sa de p blica possam estar relacionados. Art. 137. O CIEVS
Salvador comp e uma rede de centros de monitoramento e resposta s emerg ncias de sa de p blica,
vinculada s esferas de Governo Federal, Estadual e Municipal, similares ao CIEVS nacional. Art. 138. As
compet ncias e atividades executadas pelo CIEVS para atender seus objetivos e finalidades devem observar
as disposi es de seu Regimento Interno. Art. 139. Os estabelecimentos e reas t cnicas de sa de e/ou
outras reas t cnicas envolvidas com eventos em sa de p blica devem facilitar o acesso s informa es no
prazo de at 12 (doze) horas, possibilitando o desenvolvimento das a es de investiga o e resposta r pida
a
serem
desempenhadas
pelos
profissionais
do
CIEVS.
(Disponível
em:
http://www.dom.salvador.ba.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=6377:dom7639&catid=1:dom. Acessado em 04 de maio de 2020)

de uma determinada obrigação contratual10. O Código Civil brasileiro disciplinou os
efeitos da ocorrência da força maior no Art. 393 [Art. 393 O devedor não responde pelos prejuízos
resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado.
Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era
possível evitar ou impedir. (ipsis litteris)].

Eventos da Força Maior:
FENÔMENOS DA NATUREZA: terremotos, maremotos, incêndios, raios, furacões,
tempestades, avalanches, inundações, pandemias, etc.
FENÔNEMOS POLÍTICOS E SOCIAIS: greves, guerras, revoluções, comoções
políticas etc.
FENÔMENOS LEGAIS: restrições cambiais imposta por um governo, embargos
comerciais, restrições impostas pela Organização Mundial do Comércio (OMS)
impedindo a comercialização de determinado tipo de mercadoria.
A China resolveu emitir um CERTIFICADO DE FORÇA MAIOR para as empresas
que ficaram impedidas de cumprir com suas obrigações em função do CORONAVÍRUS.
Este certificado auxilia, sobretudo, àquelas empresas que possuem contratos
internacionais, como as empresas de mineração chinesas, que sofreram impactos na sua
produção em função das medidas restritivas de combate ao coronavírus, a fim de não
serem penalizadas por atrasos na entrega das mercadorias 11.

4.2. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA X CALAMIDADE PÚBLICA: Segundo o
Decreto Federal nº 7.257, de 2010, que regulamenta o SINDEC (Sistema Nacional de
Defesa Civil
disciplinado pela Lei nº 12.340/2010) a SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA nos termos do Art. 2º, III, seria aquela que decorre de situação anormal,
provocada por desastres, causando danos e prejuízos que impliquem o comprometimento
parcial da capacidade de resposta do poder público do ente atingido, por sua vez, o
ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA, disposto no Inciso IV do Art. 2º seria: a
situação anormal, provocada por desastres, causando danos e prejuízos que impliquem o
comprometimento substancial da capacidade de resposta do poder público do ente
atingido. Parte das terminologias, senão a própria estrutura de atuação, dividida em ações
de socorro, ações de assistência às vítimas, ações de restabelecimento de serviços, ações
de reconstrução e ações de prevenção, aplicadas no caso da Defesa Civil podem ser de
grande utilidade na construção dos Pareceres e demais atos de apoio ao combate do
COVID-19. No caso do reconhecimento da situação emergencial ou de calamidade
10
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pública seria, de ordinário, necessário, um requerimento ao Ministério de Integração
Nacional; o que no caso do COVID-19 não se fez necessário, diante da Portaria 188/2020
e da Lei 13.979/2020. De qualquer sorte, o reconhecimento de quaisquer destes eventos,
implica em ajuda federal com recursos financeiros e de outras naturezas. Em âmbito
municipal, o Decreto nº 23.814, de 11 de março de 2013 repete as definições acima
transcritas em seu Art. 4º, porém, no Art. 13 fixa a competência do Prefeito para a
decretação da situação emergencial e do estado de calamidade, nos termos da IN nº 01,
de 04/08/201212.
O exame da IN nº 01, de 2012 assinada pelo então Ministro da Integração Nacional pode
revelar peculiaridades ao procurador acerca dos formulários e procedimentos a serem
cumpridos para a solicitação de recursos e apoio de outras unidades e para o devido
registro perante outras esferas federadas da situação emergencial ou do estado de
calamidade. A despeito do que consta no Decreto nº 23.814/2013 e na IN nº 01/2012, o
estado de calamidade precisa ser reconhecido pelo Poder Legislativo, como está posto na
Constituição Federal, na LOM de Salvador e na LRF. Por isso, entendemos que o Decreto
municipal nº 32.268/2020 trata-se de uma declaração feita pelo Ilmo. Sr. Prefeito do
Município do Salvador no sentido de reconhecer uma situação emergencial de saúde
pública. Como assinalado antes, a Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA) reconheceu,
por meio do Decreto Legislativo nº 2.042, de 23 de março de 2020, o estado de
calamidade pública para o Município do Salvador/BA, a pedido do exmo. Sr. Prefeito da
Capital, que enviara a Mensagem nº 5.520/2020 aos deputados estaduais.
4.3. ISOLAMENTO X QUARENTENA: A Lei nº. 13.979/2020 conceitua, em seu
artigo 2º, o isolamento como a separação de pessoas doentes ou contaminadas, ou de
bagagens, meios de transporte, mercadorias ou encomendas postais afetadas, de outros,
de maneira a evitar a contaminação ou a propagação do coronavírus; e a quarentena
como a restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas de contaminação das
pessoas que não estejam doentes, ou de bagagens, contêineres, animais, meios de
transporte ou mercadorias suspeitos de contaminação, de maneira a evitar a possível
contaminação ou a propagação do coronavírus, aplicando-se as definições estabelecidas
no Regulamento Sanitário Internacional, constante do Anexo ao Decreto nº 10.212,
de 30 de janeiro de 2020.
4.4. SERVIÇOS PÚBLICOS E ATIVIDADES ESSENCIAIS: O Governo Federal, por
meio do Decreto nº. 10.282, de 20 de março de 2020, regulamentou a Lei nº.
13.979/2020, para definir os serviços públicos e as atividades essenciais, aquelas
indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, assim
consideradas aqueles que, se não atendidos, colocam em perigo a sobrevivência, a saúde
ou a segurança da população, como, por exemplo, a assistência à saúde, incluídos os
serviços médicos e hospitalares; a assistência social e atendimento à população em estado
de vulnerabilidade; as atividades de segurança pública e privada, incluídas a vigilância, a
guarda e a custódia de presos; as atividades de defesa nacional e de defesa civil, geração,
transmissão e distribuição de energia elétrica, incluindo o fornecimento de suprimentos
para o funcionamento e a manutenção das centrais, serviços de pagamento de crédito e de
saque, produção e distribuição de numerários à população em geral, produção de petróleo
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e produção, distribuição e comercialização de gás liquefeito e demais derivados,
atividades médico-periciais relacionados à seguridade social, relacionadas ao
impedimento físico, fiscalização do trabalho, atividades de pesquisa, científica,
laboratorial relacionadas à pandemia, atividades de representação judicial e extrajudicial,
assessoria e consultorias jurídicas exercidas pelas advocacias públicas, atividades
religiosas, unidades lotéricas [...]; entre outros serviços listados no diploma normativo.
Registre-se que a lista de atividades anunciadas já decorre da alteração imposta pelo
Decreto Federal nº 10.292, de 25 de março de 2020 que mudou o Decreto nº 10.282,
de 2020, incluindo novas hipóteses de serviços públicos e outras atividades especiais,
dentre elas a do inciso XXXVIII ao art. 3º, prevendo expressamente
representação judicial e extrajudicial, assessoria e consultoria jurídicas exercidas pela
13. Anote-se, ainda, que a referida lista de atividades foi
ampliada/alterada por meio do Decreto Federal nº 10.329, de 28 de abril de 2020, que
modificou o artigo 3º do Decreto nº. 10.282/2020. É importante o procurador ou quem
estiver aplicando estes Decretos manter-se atento às decisões judiciais exaradas pela
Justiça Federal e pelos Tribunais Superiores, pois, algumas das atividades elencadas
como essenciais foram questionadas em juízo, a exemplo, das atividades religiosas14.
Vale ressaltar, ademais, que o citado Decreto nº. 10.329/2020, inseriu o §9º no artigo
3º do Decreto nº 10.282/2020, com previsão no sentido de que o disposto na referida
norma não afasta a competência ou a tomada de providências normativas e
administrativas pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de
suas competências e de seus respectivos Territórios, para os fins do disposto no art. 3º da
Lei nº 13.979, de 2020, desde que observada: i) a competência exclusiva da União para
fixar as medidas previstas na Lei nº 13.979, de 2020, referentes ao uso dos seus bens e à
prestação dos serviços públicos essenciais por ela outorgados; e ii) que qualquer limitação
à prestação de serviços públicos ou à realização de outras atividades essenciais
diretamente reguladas, concedidas ou autorizadas pela União somente poderão ser
adotadas em ato específico e desde que em articulação prévia com o órgão regulador ou
do Poder concedente ou autorizador.
4.5. PRINCÍPIO DA SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO: Diante do
contexto decorrente da atual situação de emergência em saúde pública, a imprescindível
atuação do Estado na contenção da pandemia do novo coronavírus (COVID-19) e na
proteção da população impõe necessariamente - restrições à direitos individuais, a partir
de medidas restritivas às liberdades. Trata-se, portanto, da aplicação do princípio da
supremacia do interesse público, por meio do qual se prestigia o interesse público diante
dos interesses particulares. Em situação de extrema gravidade como a atual -, com mais
razão, ao interesse público é permitido o condicionamento dos direitos individuais.
Assim, deve-se realizar uma ponderação de interesses, com a possível relativização da
propriedade e da liberdade em favor do direito fundamental à saúde, por meio da adoção
de medidas urgentes e restritivas, exigindo-se, no entanto, justificativa adequada,
considerado o caráter excepcional das restrições dos direitos individuais, isso porque,
recorda-se, a prática de ações fundadas no interesse público, ainda que em situações de
exceção, não legitima atuações excessivas ou arbitrárias. Em verdade, o próprio
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ordenamento jurídico já dispõe de medidas excepcionais para o atendimento do interesse
público, a exemplo de desapropriação por necessidade pública (art. 5º, XXIV,
da CF/88); requisição de bens no caso de iminente perigo público (art. 5º, XXV, da
CF/88); contratação temporária de servidores públicos para atender à necessidade
temporária de excepcional interesse público (art. 37, IX, da CF/88), entre outras.
Contudo, em que pese a legislação vigente já autorizar, em casos pontuais, a adoção de
medidas excepcionais, considerando a situação atual de extrema gravidade, foi editada a
Lei nº. 13.979/2020, regulamentada por uma série de atos normativos, a fim de legitimar
a atuação do Estado ante a crise instalada.
4.6. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA (TOMADA DE DECISÃO COM BASE EM
ESTUDOS ESTATÍSTICOS) Pressupor a existência de um resultado ótimo e a
possibilidade de encontra-lo racionalmente é assumir a tese da única resposta correta
(Stephen H; p. 19, op. cit LEAL). Valendo-se dos estudos da psicologia cognitiva é
possível admitir que a autoridade pública toma decisões diante de condições de incertezas
e o faz de maneira estratégica. Além disso, o cenário é quase sempre multifacetado,
marcado pela contingência de diversos eventos e pela pluralidade de soluções satisfatórias
não hierarquizáveis. Deste modo, ganha importância os procedimentos de justificação dos
juízos efetuados pelos atores institucionais que buscam a realização de finalidades
(LEAL, p. 20). Ou seja, agir com eficiência no combate à pandemia e, portanto, ao
coronavírus, é valer-se, sobretudo, das projeções científicas quanto à real probabilidade
de expansão do contágio, manejando com as formas de prevenção e combate à doença
chamada COVID-19 que já se mostraram minimamente exitosas, de sorte que as despesas
justificadas em estudos confiáveis; ainda que no futuro possam parecer desnecessárias,
em razão de algum fato novo, como a descoberta de um tratamento eficaz, não tornam as
despesas antes regulares, agora irregulares15.
5. PARTICIPAÇÃO DO TERCEIRO SETOR
5.1. PARCERIAS ENTRE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E AS
ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL: A Lei nº. 13.019/2014, denominada
Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil MROSC, estabelece o regime
jurídico aplicável as parcerias celebradas entre a Administração Pública e as entidades
privadas sem fins lucrativos, para a consecução de finalidades de interesse público e
recíproco, mediante a execução de atividades e projetos previamente estabelecidos em
planos de trabalho inseridos em termo de colaboração, fomento ou acordos de
cooperação, tendo sido internalizada no Município de Salvador por meio do Decreto nº.
29.129/2017, de 10 de novembro de 2017. Nestes termos, os artigos 24 e 35, I, da Lei
nº. 13.019/2014 e artigo 21 do Decreto Municipal nº. 29.129/2017, a lei condicionou a
celebração das parcerias à abertura de processo concorrencial designado chamamento
público, a fim de permitir a seleção da melhor proposta entre as entidades que reúnam as
condições para execução de projeto ou atividade. Contudo, nos termos do artigo 30, II,
da Lei nº. 13.019/2014, bem como do artigo 33, II, do Decreto Municipal nº.
29.129/2017, é lícita a DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO no caso de
Disponível em:
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calamidade pública, grave perturbação da ordem pública ou ameaça à paz social. Não
obstante, a dispensa de chamamento público, não afasta o cumprimento dos demais
requisitos da norma, sendo necessário justificativa do administrador público, que deverá
ser publicada, nos termos do artigo 32, da Lei nº. 13.019/2014 c/c artigo 36 do Decreto
Municipal nº. 29.129/2017. Assim, a ausência de chamamento público deverá ser
instruída, necessariamente, com os seguintes elementos: (i) Motivação do administrador
público com o enquadramento da situação fática na hipótese legal (art. 32, Lei nº.
13.019/2014 c/c art. 35, caput e I, Dec. nº. 29.129/2017); (ii) Apresentação das razões
da escolha da Organização da Sociedade Civil (art. 35, II, Dec. nº. 29.129/2017); (iii)
Justificativa do valor previsto para a realização do objeto (art. 35, III, Dec. nº.
29.129/2017). Ressalte-se que a Lei nº 13.979, de 2020 (Lei do COVID-19), não trouxe
nenhuma disposição dispensando ou postergando as formalidades no âmbito da dispensa
emergencial de chamamento público no contexto das parcerias. Portanto, entendemos que
o parecerista deve acautelar o gestor público para que não perfaça, nos processos quanto
ao tema, analogias indevidas na seara dos ajustes valendo-se da legislação federal, já que
o cenário nacional até aqui não trouxe inovações legislativas quanto as exigências
procedimentais no contexto das parcerias. O Art. 45, inciso I, da Lei nº 13.019, de 2014
veda repasse de recursos públicos que não se destinem ao objeto da parceria; de modo
que pode não ser possível a adequação do plano de trabalho às demandas de
enfrentamento do coronavírus. Nem mesmo a continuidade das atividades do Termo de
Fomento ou do Termo de Colaboração está garantida, pois a essência do objeto da
parceria pode ser pouco ou quase nada permeável às transformações provocadas pela
pandemia ou pelas medidas de combate ao coronavírus.
5.2. MANUTENÇÃO DO AJUSTE COM ENTIDADES SEM FINS
LUCRATIVOS: Quanto à possibilidade de READEQUAÇÃO DAS PARCERIAS ou
SUSPENSÃO TOTAL OU PARCIAL das atividades, projetos e/ou programas em
função do ESPII (Estado de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional),
o procurador deve consultar os Art.(s) 10 a 14 da Lei 9.517, de 30 de março de 2020.
Chama a atenção o fato de em caso de suspensão total ou parcial da parceria, o Art. 11 da
Lei 9.517/20 ter previsto a possibilidade de manutenção, sob certas condições, do
pagamento das despesas de pessoal. O restante dos dispositivos também visam ajustar a
parceria às medidas de combate ao coronavírus, como é o caso, inclusive, do p. único do
Art. 13, que admite a prorrogação dos ajustes com vencimento a partir de 19 de março de
2020, pelo prazo de duração da emergência até 3 (três) meses após a decretação do seu
fim, nas mesmas condições avençadas, observados os demais aspectos procedimentais da
legislação pertinente ao ajuste prorrogado (Ver Art. 12 do Decreto 32.347, de 14 de abril
de 2020 quanto às exigências para a prorrogação da Parceria)16. Quanto à PRESTAÇÃO
DE CONTAS, há a possibilidade de, mediante Decreto, nos termos do Art. 14 da Lei
9.517/20, o estabelecimento de regras excepcionais.
5.3. PARCERIAS E INEXECUÇÃO PARCIAL DO OBJETO: Para o caso das
parcerias vigentes que, em razão da situação de emergência em saúde pública decorrente
O Art. 12 do Decreto Municipal nº 32.347, de 14 de abril de 2020, fixou condicionantes para a
prorrogação: i) a prorrogação não pode ser por prazo indeterminado; ii) deve ser motivada e, quando
necessário, fixar as metas a serem alcançadas; iii) o contratado ou parceiro deve manter as condições de
habilitação, salvo situação excepcional justificada; iv) deve haver a informação da existência de préempenho; v) deve ser feita a formalização do processo administrativo, ainda que de modo simplificado; vi)
deve haver a publicação em Diário Oficial do Município e, por fim, vii) elaboração posterior do instrumento
de aditivo ou correlato.

da pandemia do coronavírus, demonstrem uma redução/inexistência de demanda em
decorrência do objeto da parceria, deve-se avaliar após mapeamento do gestor público
à necessidade de manutenção do ajuste. O Decreto nº. 29.129/2017 prevê em seu artigo
68, que no caso de inexecução parcial do objeto, evidenciado pelo relatório técnico parcial
de monitoramento e avaliação, o gestor deve notificar a parceira para apresentar, dentre
outras justificativas, a razão para a impossibilidade de saneamento da irregularidade ou
cumprimento da obrigação, devendo, assim, glosar os valores relacionados a metas
descumpridas sem justificativa suficiente (art. 68, §3º). Na hipótese em que persista a
inexecução parcial após notificação, o relatório técnico parcial de monitoramento e
avaliação: i) Caso conclua pela continuidade da parceria, deverá determinar (art. 68, §5º,
II e II): a) a devolução dos recursos financeiros relacionados à irregularidade ou
inexecução apurada ou à prestação de contas não apresentada; e b) a retenção das parcelas
dos recursos, nos termos do art. 48 da Lei Federal nº 13.019, de 2014; ii) Caso conclua
pela rescisão unilateral da parceria, deverá (art. 68, §5º, II e II): a) determinar a
devolução dos valores repassados relacionados à irregularidade ou inexecução apurada
ou à prestação de contas não apresentada; b) recomendar a instauração de Tomada de
Contas Especial, se não houver a devolução de que trata a alínea "a" no prazo
determinado.
5.4. INEXECUÇÃO POR CULPA EXCLUSIVA DA ORGANIZAÇÃO DA
SOCIEDADE CIVIL: Nos termos do Decreto nº. 29.129/2017, prevê em seu artigo 62
a hipótese de inexecução por culpa exclusiva da organização da sociedade civil. Neste
caso, a Administração Pública poderá, exclusivamente para assegurar o atendimento de
serviços essenciais à população, por ato próprio e independentemente de autorização
judicial, a fim de realizar ou manter a execução das metas ou atividades pactuadas: i)
retomar os bens públicos em poder da organização da sociedade civil parceira, qualquer
que tenha sido a modalidade ou título que concedeu direitos de uso de tais bens; ii)
assumir a responsabilidade pela execução do restante do objeto previsto no plano de
trabalho, no caso de paralisação, de modo a evitar sua descontinuidade, devendo ser
considerado na prestação de contas o que foi executado pela organização da sociedade
civil até o momento em que a administração assumiu essas responsabilidades.
5.5. CONCLUSÃO, DENÚNCIA, RESCISÃO OU EXTINÇÃO DA PARCERIA:
Registre-se que o artigo 58 do Decreto Municipal nº. 29.129/2017 e o artigo 52 da Lei
nº. 13.019/2014, dispõem que por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção
da parceria, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas
obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos à administração pública
no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, sob pena de imediata instauração de tomada
de contas especial do responsável, providenciada pela autoridade competente.
5.6. CONTRATOS DE GESTÃO: A Lei 9.517, de 30 de março de 2020, no caput do
Art. 9º fixou a competência do titular de cada pasta para autorizar a transferências de
serviços a organização sociais para fins de assinatura de contrato de gestão, bem como
acompanhar a prestação de serviços, não se aplicando os §§2º e 3º17 do Art. 2º e os incisos
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Lei municipal nº 8.631/14, Art. 2º (...) § 2º A transferência de que trata o parágrafo anterior pressupõe prévia
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III e IV18 do §2º do Art. 3º da Lei 8.631/2014. No p. único do Art. 9º a Lei 9.517/2020
excepcionou, dispensando, mediante justificativa, a apresentação de documentação
relativa à regularidade fiscal e trabalhista, ou, ainda o cumprimento do de um ou mais
requisitos do Art. 1519 da Lei 8631/2014, ressalvada a exigência da prova de regularidade
relativa à Seguridade Social.
A Lei 9.524, de 16 de abril de 2020, introduziu o Art. 10-A na Lei nº 9.517, de 2020
fixando a hipótese de dispensa do processo seletivo para a celebração do contrato de
gestão, desde que (Art. 10-B) estejam atendidas: I ocorrência da situação de emergência,
II -necessidade de pronto atendimento da situação de emergência, III existência de risco
à segurança das pessoas, obras, prestação de serviços, equipamentos e outros bens [...],
IV
limitação da contratação à parcela necessária ao atendimento da situação de
emergência. O mesmo diploma no Art. 10C dispensa a exigência de estudos preliminares
em casos de serviços comuns, podendo ser apresentado termo de referência simplificado
(Art. 10-D). Ditos contratos não terão duração superior a 6 (seis) meses e poderão ser
prorrogados por sucessivos períodos, enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento
dos efeitos da ESPII (Art. 10-E). Esta lei também alterou o Art. 16 da Lei 8.631, de 2014,
para acrescentar a hipótese de dispensa, por emergência ou por calamidade pública, do
chamamento público para a escolha da OS que venha a firmar o contrato de gestão.
6. MEDIDAS RESTRITIVAS À LIBERDADE E À PROPRIEDADE
6.1. PODER DE POLÍCIA: Diante da atual situação de crise na saúde pública sem
quaisquer precedentes -, no âmbito do Direito Administrativo, ganha-se relevância a
atuação do Poder de Polícia. No nosso ordenamento jurídico o Poder de Polícia está
conceituado no artigo 78 da Lei nº. 5.172/1966 Código Tributário Nacional. Tratase da atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito,
interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou a abstenção de fato, em razão de
interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina
da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de
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diretivo.

concessão ou autorização do Poder Público, à tranquilidade pública ou ao respeito à
propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. Assim, a Administração Pública
exerce o seu poder de polícia com a implementação de restrições à propriedade e à
liberdade das pessoas, nos termos da legislação vigente, com a prerrogativa de
implementar seus atos, sem a necessidade de manifestação prévia do Poder Judiciário, em
razão da autoexecutoriedade - que não se traduz em arbitrariedade de atuação. Situações
emergenciais no âmbito da saúde pública, não raras vezes, reclamam a adoção de medidas
estatais de restrição à autonomia privada, conforme se observa em outros diplomas legais
que estabelecem restrições ao direito de liberdade, como, por exemplo, a Lei Federal
nº.13.301, de 27 de junho de 2016, que dispõe sobre a adoção de medidas de vigilância
em saúde, inclusive o ingresso forçado em imóveis, quando verificada situação de
iminente perigo à saúde pública pela presença do mosquito transmissor do vírus da
dengue, do vírus chikungunya e do vírus da zika, ou ainda, a Lei Federal nº. 10.216, de
06 de abril de 2001, que prevê a internação involuntária das pessoas portadoras de
transtornos mentais, ou mesmo, a Lei Federal nº. 11.343, de 23 de agosto de 2006, que
admite (Art. 23-A, §3º, II c/c o §5º) a internação involuntária dos dependentes de drogas.
6.2. REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA: O artigo 5º, XXV, da Constituição
Federal, prevê que, no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá
usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se
houver dano
a Lei 13.979/2020, ao dispor sobre as medidas para enfrentamento
da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus
(COVID-19), inseriu a requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas,
hipótese em que será garantido o pagamento posterior de indenização justa (art. 3º, VII).
O Art. 2º do Decreto nº 32.268, de 18 de março de 2020 admitiu, no âmbito do
Município do Salvador, a requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas. O
Decreto nº 32.287, de 25 de março de 2020, fixou regras gerais para a requisição no
Município do Salvador, como a competência da SEMPRE e da SMS para definir o que
deve ou não ser considerado essencial, bem como emitir relatórios das requisições, como
dispõe o Art. 3º do Decreto 32.287, de 25/03/2020.
6.2.1. DECRETO Nº. 32.275/2020: No âmbito do Município do Salvador, o Decreto
Municipal nº. 32.268, de 18 de março de 2020, em seu artigo 2º, I, estabelece como
medida para o enfrentamento da situação de emergência a possibilidade de requisição de
bens ou serviços de pessoas naturais ou jurídicas, garantido o pagamento posterior de
indenização justa. Por sua vez, o mais recente Decreto nº. 32.275, de 21 de março de
2020, determina, enquanto perdurar os efeitos da situação de emergência de saúde pública
de importância internacional decorrente do coronavírus, a requisição administrativa de
equipamentos de proteção individual - EPIs, quais sejam, máscaras cirúrgicas, máscaras
de proteção, luvas de procedimento, aventais hospitalares e óculos de proteção, e, ainda,
antissépticos para higienização, com o autorização do recolhimento nas sedes ou locais
de armazenamento dos fabricantes, distribuidores e varejistas. Uma vez implementada a
requisição administrativa, a Secretaria de Saúde do Município SMS, no prazo de 10
(dez) dias, prorrogáveis, contado da apropriação dos bens, realizará inventário e
avaliação, nos termos do artigo 3º, do Decreto nº. 32.275/2020. Ainda, foi determinada
a requisição administrativa de imóveis, com suas respectivas benfeitorias, equipamentos
e demais pertenças eventualmente existentes, necessários para o enfrentamento ao surto
da COVID 19 (Art. 4º, Decreto nº. 32.275/2020). O Art. 1º do Decreto nº 32.275, de
2020 foi alterado pelo Decreto nº 32.346, de 14 de abril de 2020, que passou a incluir

dentre os bens passíveis de requisição: respiradores e quaisquer outros equipamentos de
uso hospitalar, sem prejuízo dos itens listados no Art. 1º do Decreto 32.275/2020.
6.2.2. DECRETO Nº. 32.287/2020: No âmbito do Município do Salvador, o Decreto
Municipal nº. 32.287, de 25 de março de 2020, determinou, em seu artigo 1º, a
requisição administrativa de serviços de pessoas naturais e jurídicas, incluindo
hospedagem em hotéis, motéis e pousadas, essenciais para o enfrentamento da pandemia
decorrente do coronavírus, sendo que a indenização devida pelo Município de Salvador,
em decorrência desta requisição, será quantificada e quitada, na forma do inciso XXV
do art. 5º da Constituição Federal e do inciso VII do art. 3º da Lei Federal nº 13.979, de
06 de fevereiro de 2020 (art. 4º). Anote-se que o mesmo diploma dispõe que a requisição
vigerá enquanto perdurar os efeitos da situação de emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus (art. 2º). Serão competentes para
definir a necessidade de requisição dos serviços e emitir relatório das requisições
realizadas, no prazo de 10 dias, prorrogáveis, contados da apropriação, a Secretaria
Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza em articulação com a Secretaria
Municipal da Saúde (art. 3º).
6.3. AUXÍLIO DE FORÇA POLICIAL: Nos casos de recusa ou desobediência por
parte de pessoa submetida às medidas previstas nos art. 4º e art. 5º da Portaria
Interministerial nº. 05/2020, os gestores locais do Sistema Único de Saúde - SUS, os
profissionais de saúde, os dirigentes da administração hospitalar e os agentes de
vigilância epidemiológica poderão solicitar o auxílio de força policial. O acionamento
da força policial, no entanto, deve estar condicionado ao estrito princípio da legalidade,
portanto, o órgão policial só empregará a força se houver a comprovação da
compulsoriedade da quarentena pelas autoridades descritas no § 1º do art. 4º da Portaria
nº 356/GM/MS, de 2020. A esse respeito, a Portaria nº 356/GM/MS, de 2020 traz o
modelo da notificação - que não poderá ser verbal -, devendo ser devidamente assinada
pela autoridade competente conforme modelo previsto. Desta feita, a força policial não
poderá atender ao chamado de apoio sem se assegurar que as providências mencionadas,
estejam todas em conformidade, sob pena de incorrer em crime de abuso de autoridade,
haja vista que a condução compulsória é medida extrema e deve ser evitada pelo órgão
de saúde. A autoridade policial poderá lavrar termo circunstanciado por infração de menor
potencial ofensivo em face do agente que for surpreendido na prática dos crimes
mencionados nos art. 4º e art. 5º (art. 7º da Portaria Interministerial nº. 05/2020), e,
ainda, visando a evitar a propagação do COVID-19 e no exercício do poder de polícia
administrativa, a autoridade policial poderá encaminhar o agente à sua residência ou
estabelecimento hospitalar para cumprimento das medidas estabelecidas no art. 3º da Lei
nº 13.979/2020, conforme determinação das autoridades sanitárias (art. 8º da Portaria
Interministerial nº. 05/2020). Note-se que, neste caso, considerando atuação do Poder
de Polícia Administrativo, tal ato independe da expedição de mandado de prisão pela
autoridade judiciária. Registre-se, no entanto, que as condutas previstas na Portaria
Interministerial nº. 05/2020 como típicas são subsidiárias no caso da configuração de
crime mais grave ou concurso de crimes - art. 9º da Portaria Interministerial nº.
05/2020 - à exemplo dos artigos 131 e 132 do Código Penal.
Em casos emergenciais, revela-se possível, em tese, a adoção de medidas excepcionais,
de forma proporcional e justificada, que restringem a liberdade individual para garantir a
saúde pública. O Direito Administrativo possui ferramentas para o enfrentamento da crise
na saúde pública, mas, evidentemente, o Direito não é suficiente para resolução de todos

os problemas, revelando-se fundamental, no ponto, a conscientização da população e os
avanços da ciência na busca de tratamentos adequados no tratamento das pessoas
contaminadas pelo coronavírus. A inércia estatal é indesejada no momento de crise, assim
como revela-se vedada a adoção de medidas arbitrárias que extrapolam a
proporcionalidade na restrição de direitos individuais. O desafio, como de praxe, é
encontrar o ponto médio na ponderação entre as liberdades individuais e a necessidade de
proteção da saúde pública20.
7. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL E CONTRATOS EM VIGOR
7.1. DO PROCEDIMENTO PARA A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL: Espécie
de contratação direta, prevista no Art. 24, Inciso IV, c/c o Art. 26, Inciso I, ambos da Lei
nº 8.666/1993, Lei Geral de Licitações e Contratos Administrativos para as situações
classificadas como emergencial e ou de calamidade pública. O Art. 4º da Lei 13.979, de
2020 (Lei do COVID-19) autoriza a contratação pelos entes públicos sem licitação; , em
função da pandemia do COVID-19, porém, submetidas a certas condições: i) publicação
em sítio oficial (Art. 4º, § 2º) possiblidade de contratação, excepcional, de fornecedores
que estejam com inidoneidade declarada ou suspensos de participar de licitação ou
contratar com o poder público (Art. 4º, §3º), podem ser adquiridos equipamentos novos
ou usados, desde que o fornecedor se responsabilize (Art. 4º-A); presume-se a ocorrência
da situação emergencial (Art. 4º-B, I), a situação de pronto de atendimento (Art. 4º-B,
II), existência de risco a segurança de pessoas, obras, prestação de serviços e outros bens
(Art. 4º-B, III) e limitação da contratação à parcela necessária ao atendimento da situação
emergencial (Art. 4º-B, IV); ficam dispensados estudos preliminares, se se tratar de bens
e serviços comuns (Art. 4º-C), o gerenciamento de risco somente será exigido durante a
gestão do contrato (Art. 4º-D); nas contrações para a aquisição de bens, serviços e
insumos necessários ao enfrentamento da emergência, será admitido a apresentação de
termo de referência simplificado ou de projeto básico simplificado (Art. 4º-E), podendo,
vir a ser dispensada a estimativa de preços, mediante justificativa da autoridade (Art. 4ºE, §2º); os preços obtidos a partir da estimativa não impedem a contratação pelo Poder
Público por valores superiores decorrentes de oscilações ocasionadas pela variação de
preços, hipótese em que deverá haver justificativa nos autos (Art. 4º-E, §3º), poderão ser
dispensados requisitos de habilitação, como regularidade fiscal, trabalhista etc. (Art. 4ºF); os prazos no pregão, eletrônico ou presencial, serão reduzidos pela metade (Art. 4ºG), os recursos terão efeito apenas devolutivo (Art. 4º-G, §2º), fica dispensada a
audiência pública (Art. 4º-G, §3º). A Medida Provisória nº 951, de 15 de abril de 2020,
possibilita a utilização do sistema de REGISTRO DE PREÇO quando a compra ou a
aquisição for feita por mais de um órgão ou entidade, alterando, assim, o Art. 4º da Lei
13.979, de 2020, para incluir o §4º, 5º e 6º, determinando, para aquelas entidades que não
tenham regulamento de registro de preços, a aplicação do regulamento federal e,
admitindo que o órgão ou entidade gerenciadores da compra, estabeleçam, entre dois e
quatro dias úteis, para a adesão. Ditas compras serão consideradas compras nacionais, a
teor da redação do §4º do Art. 4º-G da Lei 13.979, de 2020. A MP nº 951/2020,
OLIVEIRA, Rafael Rezende. Direito Administrativo e o Coronavírus. Migalhas, 2020. Disponível em:
<https://www.migalhas.com.br/depeso/321892/direito-administrativo-e-coronavirus>.
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suspendeu, ainda (Art. 6º-D da Lei 13.979, de 2020), os prazos prescricionais para a
aplicação de penalidades administrativas previstas nas Lei 8.666/1993, na Lei
10.520/2002 e na Lei 12.462/2011.
O Município do Salvador, por meio do Decreto municipal nº 32.268, de 18 de março
de 2020, fixou no seu Art. 2º que para o enfrentamento da situação emergencial causada
pelo novo coronavírus é possível realizar a dispensa de licitação, nos termos do Art. 24,
da Lei 8.666/1993 c/c o Art. 4º da Lei 13.979/2020. No dia seguinte, 19 de março de
2020, o Município publica o Decreto nº 32.272, de 2020 que, dentre outros temas, avança
para tratar de regras mais detalhadas acerca do procedimento de contratação emergencial,
especialmente no Art. 8º que determina os documentos que deverão constar na fase
instrutória, quais sejam: a) demonstração do nexo da contratação com o enfrentamento ao
coronavírus; b) razão da escolha do fornecedor; c)justificativa do preço e quanto ao
quantitativo; d) juntar a proposta do fornecedor; e) comprovar que o fornecedor está
habilitado, podendo ser concedido prazo para a juntada a posteriori das certidões e; f) a
escolha poderá dar-se em razão da capacidade de atendimento dos prazos, o que vale dizer
que a proposta de menor preço pode ser preterida. A Administração poderá publicar aviso
de convocação para recebimento de propostas (Art. 9º). Numa análise inicial, o Decreto
municipal nº 32.272/2020 trouxe um rigor maior que a Lei nº 13.979, de 2020. Ao
procurador caberá avaliar a quem competiria legislar sobre a matéria, pois a CF/1988
entrega à União a competência para estabelecer normas gerais sobre licitações e contratos
(Art. 22, Inciso XXVII) e aos demais entes federados a competência para estabelecer
normas especiais. Parece-nos que apesar da Lei 8.666/1993 fixar regras que validem o
Decreto municipal, a Lei nº 13.979/2020, por ser especial, deve prevalecer frente àquela
e, portanto, frente ao Decreto municipal nº 32.272/2020. O Decreto nº 32.280, de 23 de
março de 2020, trouxe dois artigos que impactam no procedimento da contratação
emergencial. O primeiro deles, o Art. 8º EXCLUI A NECESSIDADE DE ENVIO DOS
AUTOS À SEMGE E A SEFAZ NA HIPÓTESE DE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS,
EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS, PERMANENTES E OU DE
CONSUMO, desde que a justificativa para a compra ou fornecimento contemple que a
medida se presta ao combate do COVID-19, sobrestando, assim, a aplicação do Art. 2º,
Incisos V e VI, §1º do Decreto 26.958/2015. A dispensa do envio das contrações
emergenciais ao Gabinete da Procuradoria, como, aliás, prescreve o Decreto nº 32.304,
de 27 de março de 2020, está associada à análise da adequação, pelo procurador ou
assessor jurídico (caso das Indiretas), da adequação do caso, dos arrazoados ou
motivações e do conjunto de elementos instrutórios ao PARECER NORMATIVO da
PGMS exarado especialmente para os contratos emergenciais desse estado de emergência
em saúde pública de importância internacional (ESPII). Apesar de o Decreto nº.
32.304/20 citar os Decretos: 21.538, de 2011; 22.542, de 2012; 23.750, de 2013, 25.785,
de 2015 e 32.100, de 2020, passando a impressão de que existiriam vários comandos
normativos ressalvados, a ideia parece ser sempre a mesma, isto é, evitar o envio ao
GAB/PGMS, para ulterior homologação, dos pareceres exarados nos processos que
tratem de contratações diretas com base no Art. 24, Incisos IV, VII, XII, XIII e XX. A
nosso sentir, a Administração está privilegiando o princípio da eficiência, ao produzir um
Parecer Normativo e aperfeiçoar os processos de controle, frente a uma situação de
calamidade pública. Não seria razoável manter os mesmos trâmites que são adotados em
situações de inteira normalidade.

7.2. DOS CONTRATOS EMERGENCIAIS (PANDEMIA COVID-19): Segundo a
Lei 13.979, de 2020, Art. 4º, os contratos podem ter DURAÇÃO de até seis meses,
prorrogáveis, por períodos sucessivos, enquanto durar a situação que deu causa à
emergência (Art. 4º-H) e poderão haver ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES de até
50% do valor inicial do contrato (Art. 4º-I). Nos termos do Art. 10 do Decreto Municipal
nº 32.272/2020, O INSTRUMENTO DO CONTRATO para fornecimento de bens
oriundos de contratação emergencial prevista nos artigos 8º e 9º poderá ser substituído
por AFM - Autorização de Fornecimento de Material ou Nota de Empenho, assinada pelo
Gestor, sem prejuízo das sanções por inadimplemento. O Município do Salvador, por
meio da Procuradoria Geral, exarou e deu conhecimento aos procuradores da COR/PGMS
da existência de PARECER NORMATIVO relativo às contratações emergenciais, que
dispensa necessidade de nova análise prévia da Procuradoria em cada caso concreto,
desde que observados os procedimentos nele descritos. Registre-se, contudo, que na
hipótese de dúvida dos gestores quanto à aplicação do opinativo referencial, é
recomendável o recebimento dos autos na RPGMS para pronunciamento do Procurador
quanto à compatibilidade do caso apresentado aos termos do Parecer Normativo. Ainda,
desde que o caso concreto, no entender do procurador, se subsuma à hipótese descrita no
Parecer Normativo, não haveria necessidade de encaminhamento dos autos ao Gabinete
da Procuradoria Geral para ulterior homologação de seu opinativo (Ver Decreto
municipal nº 32.304/20). Nos termos do Art. 2º, II do Decreto 32.268, de 18/03/2020, é
possível também realizar o CREDENCIAMENTO dos fornecedores.
7.3. DO IMPACTO DA SITUAÇÃO EMERGENCIAL SOBRE OS CONTRATOS
EM VIGOR: Após análise do impacto sobre a própria política pública e a repercussão
financeira de possíveis alterações contratuais, inclusive com a desmobilização de
equipamentos e mão de obra, considerando o potencial de cada contrato, sua natureza, de
direito privado ou público, e a perspectiva de retomada ou não de sua execução, após a
pandemia, as autoridades poderão adotar as seguintes medidas:
i)

ii)

a SUSPENSÃO do contrato pela Administração por prazo superior a 120 dias,
nos termos do Art. 78, Inciso XIV, da Lei 8.666/1993; sem que seja razão para
o desfazimento do vínculo, podendo, todavia, a Contratada sobrestar o
fornecimento ou a entrega do serviço ou bem, até que seja normalizada a
situação. A suspensão, embora para os contratos de direito público, possa ser
uma medida unilateral da Administração; é conveniente considerar a
possibilidade de fazê-la por acordo. A suspensão, que pode ser geral ou
parcial, em regra, devolve o prazo ao Contratado assim que a execução for
retomada; procrastinando, portanto, salvo casos excepcionais, a entrega final
do objeto. De igual forma, as autoridades devem levar em conta as condições
de retomada da execução contratual, tendo em vista o plano de contingência e
as novas condições orçamentária e financeira; para que não assinem
compromissos que não possam cumprir.
a INTERRUPÇÃO DOS PAGAMENTOS por prazo superior a 90 dias, sem
que a Contratada possa suscitar a rescisão, nos termos do Art. 78, Inciso XV,
podendo, todavia, a Contratada sobrestar o fornecimento ou a entrega do
serviço ou bem, até que seja normalizada a situação;

iii)

ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO em
decorrência de fatos imprevisíveis , retardadores ou impeditivos da execução
do quanto ajustado, o Poder Público pode promover a modificação unilateral
25% do valor atualizado do contrato, sendo que, em caso de supressão, se
houver acordo, este limite poderá ser superado (Art. 65, § § 1º e 2o ). Há de se
ponderar, contudo, que o Tribunal de Contas da União, em consulta que teve
como objeto a possibilidade de extrapolar o limite de 25% quando não
houve falta de planejamento, má-fé ou indício de benefício indevido
(Decisão 215/99- TCU Plenário), estabeleceu, em suma, que seria possível
o excepcional aditamento superior à limitação legal de 25%, quando: a) não
acarretar para a administração encargos contratuais superiores aos oriundos
de uma eventual rescisão contratual por razões de interesse público,
acrescidos aos custos da elaboração de um novo procedimento licitatório;
b) não possibilitar a inexecução contratual, à vista do nível de capacidade
técnica e econômico-financeira do contratado; c) decorrer de fatos
supervenientes que impliquem em dificuldades não previstas ou
imprevisíveis por ocasião da contratação inicial; d) não ocasionar a
transfiguração do objeto originalmente contratado em outro de natureza e
propósitos diversos; e) for necessárias à completa execução do objeto
original do contrato, à otimização do cronograma de execução e à
antecipação dos benefícios sociais econômicos decorrentes; f) demonstrarse na motivação do ato que autorizar o aditamento contratual que
extrapole os limites legais que as consequências da outra alternativa
(a rescisão contratual, seguida de nova licitação e contratação)
importam sacrifício insuportável ao interesse público primário
(interesse coletivo) a ser atendido pela obra ou serviço, ou seja,
gravíssimas a esse interesse, inclusive quanto à sua urgência e
emergência. Ainda sobre a matéria, importante trazer o acórdão 51/18TCU-Plenário, que analisou caso de acréscimo superior a 25% em que
houve falha no processo de planejamento da contratação, diferentemente do
caso anteriormente citado. Mesmo neste caso, entendeu a Corte de Contas
Federal que: Enunciado II:Embora a celebração de aditivo em percentual
superior a 25% do valor original do contrato seja irregularidade grave,
por infringência direta à lei 8.666/93, o que deveria implicar a nulidade do
ato e de suas consequências jurídicas, não há dano se o objeto tiver sido
executado adequadamente, sob pena de enriquecimento ilícito da
administração.
Assim, diante da situação de emergência de saúde pública de interesse
internacional, há de se analisar casuisticamente a situação do aditivo e
ponderar se, por vezes, não é mais interessante aditivar um contrato já
existente, decorrente de procedimento licitatório (em que, portanto, houve
disputa), ainda que em percentual superior a 25%, caso preenchidas as
condicionantes estabelecidas pelo TCU no acórdão 215/99, do que
celebração de novo contrato com dispensa de licitação em razão de
emergência.
Registre-se, ainda, a título de contribuição para fundamentação de
pareceres, que a Lei de Licitações do estado do Paraná (Lei nº 15.608/2007),
em seu art. 112, §2º, elencou a possibilidade de, em situações devidamente
justificadas, serem admitidas alterações qualitativas que superem os limites

legais previstos, desde que observadas algumas situações elencadas no
dispositivo, que praticamente reproduz as condicionantes apontadas pelo
TCU no acórdão nº 215/99.
Oportuno registrar também a Orientação Normativa NAJ-MG nº 03/2009, da
Advocacia-Geral da União para os casos de acréscimos superiores a 25% em
DE CONTRATO VISANDO ACRÉSCIMO SUPERIOR A 25% (Art. 65, §1º,
da lei nº 8.666/1993). Em caso de contratação direta fundada em
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO (Art. 25 da lei nº 8.666/1993),
respeitado o art. 3º da Lei 8666/1993, é possível o acréscimo, desde que conste
justificativa expressa, observando-se os princípios da economicidade e da
eficiência. Face à inviabilidade de competição, é desnecessária a realização de
novo procedimento de inexigibilidade de licitação idêntico ao que deu origem
à contratação que se pretende aditar, alterando-se apenas o valor do objeto da
iv)

v)

PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL A Lei municipal nº 9.517,
de 30 de março de 2020, em seu Art. 8º, autorizou a prorrogação de ofício dos
contratos administrativos e instrumentos congêneres com vencimento a partir
de 19 de março de março, pelo prazo de duração da emergência, até três meses
após a decretação do fim da emergência, nas mesmas condições avençadas. A
orientação é apostilar a prorrogação. A despeito da autorização da Lei
9.517/20, a prorrogação depende da conveniência do Poder Público, devendo
justificar o interesse pela extensão do vínculo. A prorrogação dos contratos
administrativos deve ser respaldada também pelo Art. 57 da Lei 8.666, de
1993. Se implicar em aumento de custos, deve haver também a devida
indicação da fonte de custeio. Ficou, ainda, autorizada pela Lei 9.517/20, a
prorrogação da ata de registro de preço e de instrumentos congêneres. O Art.
11 do Decreto Municipal nº 32.347, de 14 de abril de 2020, ressalvou que a
prorrogação não pode incidir sobre os contratos já prorrogados
excepcionalmente. Também ficou estabelecido no Art. 12 do mesmo Decreto
que a prorrogação não pode ser por prazo indeterminado, deve ser motivada
e, quando necessário, fixar as metas, o contratado ou parceiro deve manter as
condições de habilitação, salvo situação excepcional justificada, informação
da existência de pré-empenho, formalização do processo administrativo, ainda
que simplificada, de modo a garantir a motivação e a transparência, publicação
em Diário Oficial do Município e elaboração posterior do instrumento de
aditivo ou correlato.
RESCISÃO DO CONTRATO com fulcro no Art. 78, Inciso XVII (XVII ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execução do contrato). Neste último caso, a Administração
estaria, pelo Art. 79, § 2o obrigada a: § 2o Quando a rescisão ocorrer com base
nos incisos XII a XVII do artigo anterior, sem que haja culpa do contratado,
será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver
sofrido, tendo ainda direito a: I - devolução de garantia; II - pagamentos
devidos pela execução do contrato até a data da rescisão; III - pagamento do
custo da desmobilização. Vale registrar a observação feita por Maria Sylvia
Zanella Di Pietro acerca da rescisão com base em força maior:
estranhável que a norma do artigo 79, § 2o, tenha dado idêntico tratamento rescisão
por motivo de interesse público e rescisão por motivo de caso fortuito ou força maior,

fortuito ou de força maior corresponde a acontecimentos imprevisíveis, estranhos
vontade das partes e inevitáveis, que tornam impossível a execução do contrato. N o
sendo imputáveis a nenhuma das partes, o contrato deveria rescindir-se de pleno direito,
não se cogitando de indenização; não tem qualquer sentido a Administra o indenizar o
particular por um prejuízo a que n o deu causa. A norma contida nesse dispositivo reverte
toda a teoria do caso fortuito e de for a maior que, embora consagrada no artigo 393 do
C digo Civil de 2002, pertence teoria geral do direito, abrangendo todos os ramos do
direito. No entanto, a norma do artigo 79, §2º, a que est em vigor, n o obstante as
cr ticas que possa receber. (DI PIETRO, Maria Sylvia. In Direito Administrativo, 32 ed.,
Rio de Janeiro: Forense, 2019, págs. 586/587).

7.4. DA RENEGOCIAÇÃO DOS CONTRATOS OU ALTERAÇÃO
CONTRATUAL POR ACORDO: O Estado da Bahia publicou o Decreto nº 19.551, de
20/03/2020 para disciplinar a renegociação contratual e a economia de recursos junto às
diversas unidades administrativas. O Município tardou um pouco, mas publicou o
Decreto Municipal nº 32.347, de 14 de abril de 2020 (republicado por incorreção no
DOM nº. 7.628, de 17 de abril de 2020), versando sobre a renegociação. Dos pontos a
destacar deste Decreto (Artigos 5º ao 10º):
a) dos contratos de locação de imóveis com valor superior ou igual a R$10.000,00
(dez mil reais), deverá ter meta de redução de, no mínimo, 50%, vigorar pelo prazo
de 180 dias e ter efeitos a partir de 01 de maio de 2020. Se o Locador não anuir, a
Administração deverá, quando for o caso, suspender os pagamentos e rescindir o
contrato. Se o Locador anuir com a proposta da Administração, deverá
encaminhar seu aceite para o e-mail: seimogestao@salvador.ba.gov.br, até o dia
25/04/2020;
b) dos contratos de prestação de serviços contínuos ou não:
b.1) se forem integralmente imprescindíveis;
b.2) se forem parcialmente imprescindíveis, a autoridade deverá propor:
alteração quantitativa de supressão unilateral de até 25% do valor inicial
e, mediante acordo, porcentagem superior e, ainda, propor alteração
qualitativa de supressão de qualquer porcentagem do valor inicial do
contrato;
b.3) se forem prescindíveis, a autoridade poderá suspender o contrato e,
mediante termo aditivo ou despacho unilateral, realizar o pagamento de
indenização, quando for o caso.
b.4) de qualquer modo, os gestores devem buscar atingir metas de redução
dos preços contratados, em percentual não inferior a 30%, por prazo não
inferior a 180 dias.
OBS1: Supõe-se que o subitem b.4. é aplicável, em princípio, nos casos em que os
contratos de prestação de serviços contínuos ou não sejam imprescindíveis ou
parcialmente prescindíveis. Contudo, como nos casos de suspensão e ulterior rescisão de
contratos prescindíveis podem concorrer prejuízos para o Município do Salvador,
mediante justificativa que supere a presunção de que o desfazimento seria mais
econômico para a Administração, seria, em tese, possível, admitir a aplicação do Art. 10
do Decreto 32.347/2020, isto é, o redutor não inferior a 30% para, no mínimo, 180 dias.

OBS2: Aparentemente, não foram ressalvados os gestores vinculados às unidades fins de
enfrentamento da pandemia, como o Secretário de Saúde, deixando a entender que
também estariam obrigados a cumprir com estes dispositivos relativos aos contratos de
serviços. Como se deve supor, alguns contratos de prestação de serviços contínuos, a
exemplo daqueles que implicam na utilização de mão de obra para a limpeza de certas
unidades de saúde poderão ter seus valores majorados e não reduzidos.
A Lei 8.666, de 1993 previu no Art. 65, Inciso II a possibilidade de que, por ajustes entre
as partes, as supressões possam superar o limite de 25% do valor inicial do contrato,
como, aliás, sinalizamos acima. A despeito da ausência de uma determinação genérica de
âmbito municipal, sugere-se também a indicação para os gestores dos contratos a adoção
de medidas, dentre elas a tentativa de renegociação dos valores atuais (sobretudo aqueles
cuja prestação não seja essencial ou não vinculada às ações de combate à pandemia).
Nesse sentido, há um paradigma que pode direcionar essas providências, oriundo do
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que é o Ato Conjunto nº 006, de 01 de abril de
2020, por meio do qual prevê a racionalização, contingenciamento, contenção e controle
de despesas, determinando-se que as unidades devem perseguir uma economia da ordem
de 30% (trinta por cento).
É também interessante pontuar que os CONTRATOS FIRMADOS COM RECURSOS
PROVENIENTES DE FONTES EXTERNAS, A EXEMPLO DO BID (Banco
Interamericano de Desenvolvimento), em princípio, sujeitam-se a um subsistema jurídico
próprio, de tal sorte que não estariam sujeitos às regras de renegociação fixadas no
Decreto Municipal nº 32.347, de 2020. Este diploma normativo foi pensado para a
equalização das finanças municipais, portanto, tendo o recurso uma fonte distinta, o
procurador deve, primeiramente, observar nos casos de aditamento de prazo, de objeto ou
de valor, os salvo-condutos que forem fixados por quem está financiando o projeto,
compra, obra ou serviço. Ditos contratos não estão blindados integralmente dos impactos
provocados pela pandemia ou pelas medidas de combate ao coronavírus; entretanto, deve
existir uma ponderação, por parte do aplicador do Direito, na aplicação das regras, dado
que há o reconhecimento de que estes pactos gozam de características próprias.
7.5. DAS MANIFESTAÇÕES JURÍDICAS EM CONTRATAÇÕES DIVERSAS:
Recomenda-se aos procuradores municipais, diante da situação excepcional instalada, em
razão da decretação do Estado de Calamidade Pública, que, em suas manifestações
jurídicas em processo ordinários procedimentos licitatórios, aditivos contratuais, entre
outros -, que não tratem, direta ou indiretamente, do enfrentamento à pandemia do novo
coronavírus (COVID-19) ou manutenção da máquina pública, seja avaliada a pertinência
de inserir recomendação, no bojo opinativo ou despacho, quanto à necessidade de
avaliação do gestor do órgão à respeito da conveniência e oportunidade na
realização do gasto público, considerando a eventual necessidade de redirecionamento
de recursos para o enfrentamento ao coronavírus (COVID-19) e manutenção de serviços
públicos essenciais. Neste sentido, a fim de uniformizar a atuação dos procuradores nas
Representações e unificar os procedimentos nas Secretarias, sugere-se a adoção de texto
padrão para utilização em situações semelhantes.

Registre-se que o Ministério Público do Estado da Bahia MPE/BA, por meio de seu
Grupo de Atuação Especial (GEPAM), apresentou a Recomendação nº. 03/2020, ao
Prefeito do Município de Salvador, na qual, entre outros pontos, recomendou que todas
as novas despesas que não se relacionem às obrigações constitucionais e legais ou que
impliquem no significativo aporte de recursos públicos tais como obras públicas,
aquisições de serviços e bens, despesas com publicidade e aumento de despesas com
pessoa não relacionadas ao enfrentamento da COVID-19 -, sejam precedidas de
justificativa e de efetiva comprovação de adequação com a reestimativa de receitas.
7.6 DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO (PRIORIDADES E LIMITAÇÕES):
O art. 6º-B da Lei nº 13.979/2020, em que pese esteja com sua eficácia suspensa pela
medida liminar concedia pelo Min. Alexandre de Moraes na ADI 6351 (STF)21,
estabelece a prioridade de atendimento de pedidos de informação, nos termos da LAI (Lei
nº 12.527/2011), desde que relacionados com as medidas de enfrentamento da emergência
de saúde pública previstas na Lei do Covid-19. Também suspendeu prazos de resposta
a pedidos de acesso à informação nos órgãos ou entidades da administração pública cujos
servidores estejam sujeitos ao regime de quarentena, teletrabalho ou equivalentes, desde
que dependam: a) do acesso presencial de agentes públicos encarregados da resposta;
ou b) da atuação de agente público ou setor prioritariamente envolvido com as medidas
de enfrentamento ao coronavírus. Os parágrafos do art. 6º-B da Lei nº 13.979/2020
disciplinam também algumas mudanças na LAI relacionados à suspensão de atendimento
presencial, conhecimento de recursos interpostos contra a negativa de acesso e retomada
do prazo de resposta.

8. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU) E AS CONTRATAÇÕES
EMERGENCIAIS
8.1. COMPETÊNCIAS: O TCU tem assento na Constituição (Art. (s) 70 a 75 da CF/88)
cujas FUNÇÕES PRINCIPAIS estão dispostas no Art. 71 da atual Carta Magna e
envolve apreciar as contas prestadas pelo Presidente da República (Inc. I), julgar as contas
dos administradores (Inc. II), apreciar, para fins de registro, os atos de admissão de
pessoal, concessão de aposentadorias e pensões (Inc. III), realizar inspeções e auditorias
de natureza contábil, financeira, orçamentária e patrimonial em quaisquer dos Poderes
(Inc. IV), fiscalizar a aplicação de recursos, mediante convênio ou atos congêneres
(Inc. VI), prestar informações ao Congresso Nacional (Inc. VII), aplicar aos responsáveis,
em caso de ilegalidade, sanções, como multa (Inc. VIII), assinar prazo para que o órgão
ou entidade adote providências necessárias ao cumprimento da lei (Inc. IX), sustar, se não
atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão â Câmara dos Deputados
e ao Senado; mas se for um contrato, a sustação cabe ao Congresso Nacional (Inc. IX),
representar ao Poder competente sobre irregularidades e abusos (Inc. X). Por simetria, as
competências dos Tribunais de Contas Estaduais e Municipais, estes últimos, onde
houver, a exemplo da Bahia, devem cumprir as mesmas missões. O Tribunal de Contas,
por meio das decisões que exare, converte-se em referência para a atuação dos Poderes
Públicos.
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8.2. DECISÕES
a) Ac. 3238/2010 As contratações diretas amparadas no Art. 24, IV da Lei 8.666/1993
- emergência ou calamidade pública
podem, excepcionalmente e atendidas
determinadas condições, ultrapassar 180 dias (em face da necessidade de ultrapassar os
180 dias, ver também o AC. 106/2011);
b) Ac. 1987/2015 A dispensa de licitação, em caso de emergência ou calamidade
pública (Art. 24, inciso IV, da Lei 8666/1993), apenas é cabível se o objeto da contratação
direta for o meio adequado, eficiente de afastar o risco iminente detectado;
c) Ac. 2659/2010 - É vedada a recontratação de servidor temporário em prazo inferior a
24 meses do fim de contratação anterior, salvo em caso de calamidade pública e
emergências ambientais;
d) Ac. 3057/2011 - É dispensada a exigência de contrapartida a municípios que se
encontrem em condição de calamidade pública â época do ajuste;
e) Ac. 2190/2011 Na utilização do Inciso IV da lei 8.666/1993, como fundamento da
contratação direta, as obras e/ou serviços contratados devem estar adstritos aos itens
necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e que possam ser
concluídos no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos,
contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos
respectivos contratos;
f) Ac 1872/2010 Não se imputa responsabilidade ao gestor por contratação emergencial,
quando o fato gerador da situação foi a não conclusão, em tempo hábil, de licitação em
curso antes do fim da vigência de contrato anterior e existe, no contrato emergencial,
cláusula resolutiva que prevê a sua rescisão após a conclusão do procedimento licitatório;
g) Ac 416/2007 Os convênios, mesmo em situações emergenciais, deve, apresentar a
definição completa do objeto a ser executado e das metas a serem atingidas, qualitativa e
quantitativamente;
h) Ac 504/2011 - A dispensa de licitação com base na emergência mencionada no Art.
24, Inciso IV, da Lei 8.666/1993 deve ser apropriadamente evidenciada;
i) Ac 1122/2017 - A contratação direta também se mostra possível quando a situação de
emergência decorre da falta de planejamento, da desídia administrativa ou da má gestão
dos recursos públicos (...);
j) Ac 1130/2019 - nas contrações diretas fundadas em emergência (art. 24, inciso IV, da
Lei 8.666/1993), cabe ao gestor demonstrar a impossibilidade de esperar o tempo
necessário à realização de procedimento licitatório, em face de risco de prejuízo ou
comprometimento da segurança de pessoas e de bens públicos ou particulares, além de
justificar a escolha do fornecedor e o preço pactuado;
k) Ac 53/2007 - O projeto básico pode ser traduzido em planilhas estimativa, devidamente
fundamentada em relatório técnico, sempre que os serviços forem de característica
emergencial e de baixa complexidade executiva;
l) Ac 3262/2012 - mesmo em afronta à lei, diante do propósito de atendimento do
interesse público pela não interrupção do serviço de fornecimento de medicamentos à
população, admite-se a prorrogação excepcional dos contratos de fornecimento de
medicamentos firmados mediante dispensa por motivo de emergência;
m) Ac 1157/2013 - Nas contratações diretas não há que se falar em direcionamento ilícito,
pois a escolha do contratado é opção discricionária do gestor, desde que satisfeitos os

requisitos estabelecidos no Art. 26 da Lei 8.666/1993: justificativa do preço, razão da
escolha do contratado e, se for o caso, caracterização da situação emergencial;
n) Ac 282/2008 São injustificáveis a realização de serviços e o fornecimento de bens
sem cobertura contratual, bem como conferir a contratos administra5ivos efeitos
financeiros retroativos, a não ser em casos excepcionais, tais como situações
emergenciais ou quando se examina direitos a serem avaliados pela administração que
demanda período de tempo significativo, como no caso de reequilíbrio econômicofinanceiro de contrato;
o) Ac 1580/2017 - Nos contratos emergenciais, não há razão para que haja encargos ou
custos majorados em relação às contratações decorrentes de procedimentos licitatórios,
salvo quando devidamente justificado e consignado expressamente em pareceres 22;
p) Ac 4560/2015 - É ilegal a contratação emergencial de empresa para a construção de
unidade de saúde, por meio de dispensa de licitação (Art. 24, IV, da Lei 8.666/1993),
quando a nova unidade se destinar ao benefício da população a longo prazo e não acudir
uma situação emergencial concreta e efetiva;
q) Ac 3126/2013 - O dano reverso decorrente da falta de produto ou serviço que possa
colocar em risco a saúde de pessoas se mostra muito mais gravoso do que o potencial
dano ao erário, decorrente da aquisição direta para remediar a situação, não podendo ser
cobrada do gestor a prática de conduta diversa;
r) Ac 798/2008 - A dispensa de licitação por situação emergencial caracterizada não em
fatos novos e imprevisíveis, mas em situação decorrente de ausência de planejamento do
gestor conduz à irregularidade das contas e à imposição de multa;
s) Ac 2504/2016 - A mera existência de decreto municipal declarando a situação
emergencial não é suficiente para justificar a contratação por dispensa de licitação com
fundamento no art. 24, inciso IV, da Lei 8.666/1993, devendo-se verificar se os fatos
relacionados à contratação amoldam-se â hipótese de dispensa prevista na lei;
t) Ac 6439/2015 - A contratação direta emergencial, fundamentada no art. 24, inciso IV,
da Lei 8.666/1993, deve se restringir somente à parcela mínima necessária para afastar a
concretização do dano ou a perda dos serviços executados, devendo a solução definitiva,
conforme o caso, ser objeto de licitação formal;
u) Ac 3474/2018 - O contrato emergencial deve conter expressa cláusula resolutiva que
estabeleça a sua extinção logo após a conclusão do processo licitatório para nova
contratação dos correspondentes serviços;
v) Ac 50/2019 - Nas hipóteses excepcionalíssimas de alterações consensuais qualitativas
de contratos de obras e serviços, é facultado à Administração ultrapassar os limites
estabelecidos no art. 65, §§ 1º e 2º, da Lei 8.666/1993, observados os princípios da
finalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade, além dos direitos patrimoniais do
contratante privado, desde que satisfeitos cumulativamente os seguintes pressupostos: a)
não acarretar para a Administração encargos contratuais superiores aos oriundos de uma
eventual rescisão contratual por razões de interesse público, acrescidos aos custos da
elaboração de um novo procedimento licitatório; b) não possibilitar a inexecução
Entendimento do precedente foi normatizado com a edição do art. 4º-E, §3º, da Lei Federal nº 13.979/20:
Lei nº 13.979/2020, Art. 4ºE (...) § 3o Os preços obtidos a partir da estimativa de que trata o inciso VI do
caput não impedem a contratação pelo Poder Público por valores superiores decorrentes de oscilações
ocasionadas pela variação de preços, hipótese em que dever haver justificativa nos autos. (Incluído pela
Medida Provisória nº 926, de 2020)

contratual, à vista do nível de capacidade técnica e econômico-financeira do contratado;
c) decorrer de fatos supervenientes que impliquem dificuldades não previstas ou
imprevisíveis por ocasião da contratação inicial; d) não ocasionar a transfiguração do
objeto originalmente contratado em outro de natureza e propósito diversos; e) ser
necessária à completa execução do objeto original do contrato, à otimização do
cronograma de execução e à antecipação dos benefícios sociais e econômicos
decorrentes; f) demonstrar-se - na motivação do ato que autorizar o aditamento contratual
- que as consequências da outra alternativa (a rescisão contratual, seguida de nova
licitação e contratação) importam sacrifício insuportável ao interesse público primário
(interesse coletivo) a ser atendido pela obra ou serviço, ou sejam gravíssimas a esse
interesse, inclusive quanto à sua urgência e emergência.
x) Ac 3614/2013
Excepcionalmente, o pagamento antecipado possível, desde que
haja demonstração do interesse público a justificá-lo, previsão no ato convocatório e o
Deve-se emprestar especial atenção a este
precedente, mutatis mutandis, pois tem sido noticiada a dificuldade de gestores na
aquisição de produtos médicos, inclusive de países estrangeiros, em face da alta procura
burocráticos às exigências de mercados internacionais, que exigem o pagamento parcial
antecipado dos produtos.

9. EFEITOS DO ESTADO
LICITATÓRIOS EM CURSO:

DE

CALAMIDADE

NOS

PROCESSOS

9.1. HABILITAÇÃO
Art. 32, § 2 trata da obrigatoriedade de o licitante e/ou contratada informar à
Administração, se por algum fato superveniente, deixar de cumprir os requisitos de
habilitação;
Art. 43, §5º ultrapassada a fase de habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes,
não é possível desqualificar o licitante;
9.2. DESISTÊNCIA DA PROPOSTA
Art. 43, § 6º - Após a fase de habilitação, não cabe a desistência da proposta, salvo por
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão
9.3. REVOGAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO
Art. 49 A autoridade competente para a aprovação do procedimento somente poderá
REVOGAR a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta (...)

9.4. PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL
Art. 57, § 1º, II Os prazos de início de etapas de execução e de entrega admitem
prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu
equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos,
devidamente autuados em processo: (...) II superveniência de fato excepcional ou

imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de
execução do contrato.
9.5. ALTERAÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO
quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição
de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação
do pagamento23, com relação ao cronograma financeiro fixado (...)
9.6. REVISÃO DOS VALORES PACTUADOS: FATO DO PRÍNCIPE
Art. 65, § 5º - Quaisquer tributos ou encargos criados, alterado ou extintos, bem como a
superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da
proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes
para mais ou para menos, conforme o caso.
Trechos extraídos do Parecer Coletivo nº 213, de 2020, Procuradoria do Município de
Porto Alegre: Não se trata, pois, de hipótese de fato do príncipe, que ensejaria a
necessidade de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. (...) Trata-se de hipótese
na qual as medidas administrativas necessárias, supervenientes e inevitáveis, não
determinadas por alvedrio da autoridade pública, fora do alcance do poder humano, que,
de forma abrupta, violenta e inevitável atingiram diversas atividades públicas e privadas.
(...) Conforme o ordenamento jurídico, como resultado do caso fortuito ou força maior
h uma exoneração da responsabilidade das partes pelo descumprimento contratual,
possibilitando a suspensão de sua execução, a revisão dos termos contratuais ou, at
mesmo, a sua rescisão.
9.7. SUSPENSÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO
O Código de Processo Civil (CPC) deve ser aplicado subsidiariamente e supletivamente
ao processo administrativo, trabalhista e eleitoral, conforme Art. 15 do CPC.
Art. 313. Suspende-se o processo: (...) VI por motivo de força maior
9.8. SUSPENSÃO DOS PRAZOS DOS PROCESSOS (Lei 9.784/1999)
Art. 67. Salvo, motivo de força maior devidamente comprovado, os prazos processuais
não se suspendem.
10. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PARA ATENDER À SITUAÇÃO DE
CALAMIDADE PÚBICA: A Constituição Federal de 1988 previu no Inciso IX do Art.
37 a contratação de agentes temporários para atender casos extraordinários, como o
combate ao COVID-19, mas também é possível pensar em soluções alternativas, a
exemplo, da disposição de servidores para uma autarquia interfederativa, como a
EMRMS, que atua na região metropolitana de Salvador, fazendo com que possa vir a
existir uma coalizão de forças de trabalho envolvendo profissionais da saúde de mais de
Ac 3614/2013 Excepcionalmente, o pagamento antecipado possível, desde que haja demonstração
do interesse público a justificáDeve-se emprestar especial atenção a este precedente, mutatis mutandis, pois tem sido noticiada a
dificuldade de gestores na aquisição de produtos médicos, inclusive de países estrangeiros, em face da alta
às exigências de mercados internacionais, que exigem o pagamento parcial antecipado dos produtos

um Município. Há experiências exitosas principalmente no Sul do país de Consórcios
Públicos cuja finalidade é a atuação na área da saúde pública. Outra forma seria aditar os
contratos de terceirização ou de prestação de serviço para aumentar o suporte das equipes
fins, elevando o número de auxiliares de limpeza, técnicos em radiologia, tomografia,
atendentes etc. É possível também contratar profissionais com experiência e competência
reconhecidas, usando o instituto da inexigibilidade, nos termos do Art. 13 c/c o Art. 25
da Lei 8.666/1993. O Decreto nº 32.280, de 3 de março de 2020, assinado pelo Prefeito
de Salvador dispensou, em linhas gerais, a consulta prévia à Procuradoria Geral do
Município do Salvador nos PROCESSOS RELATIVOS A PESSOAL, aqui incluídos
projetos de lei de alteração da legislação referente a pessoal, criação de novos cargos e
empregos, as propostas de abertura de concursos de ingresso ou de acesso, os expedientes
que tratem de nomeação ou contratação de pessoal e outros que impliquem em acréscimo
de despesas, dispensando, ainda, o envio dos autos à SEFAZ com vistas à avaliação
dos aspectos financeiros; sobrestando a aplicação dos Incisos II e VII, do Decreto nº
32.100, de 2020.
10.1. CANDIDATOS NEGROS: O Decreto nº 32.272, de 19 de março de 2020
dispensa da averiguação presencial os candidatos que se autodeclararem negros e tiverem
inscritos para a contratação em regime especial de direito administrativo; sem prejuízo de
eventuais punições caso fique comprovada a falsidade da declaração.
10.2. INTERRUPÇÃO DOS PRAZOS: O Decreto nº 32.272, de 19 de março de 2020
estabeleceu a interrupção dos prazos de candidatos aprovados em concurso público ou
processo seletivo, nomeados ou convocados, exceto para as áreas finalísticas no âmbito
da SMS.
11. NORMATIVAS PARA AGENTES PÚBLICOS, ÓRGÃOS E SERVIÇOS
PÚBLICOS MUNICIPAIS
11.1. OS CONSELHOS TUTELARES: Funcionarão em sistema de sobreaviso ou
plantão, enquanto perdurar o ESPII, nos termos do Art. 3º do Decreto Municipal nº
32.317, de 31 de março de 2020. Os contatos deverão se dar, preferencialmente, pela
forma remota.
11.2. TRANSPORTE COLETIVO DE ÔNIBUS: O Decreto nº 32.272, de 19 de
março de 2020, autorizou em seu Art. 5º a redução em até 30% da frota de ônibus, desde
que obedecidas certas regras. Conforme DECRETO nº 32.357, republicado em 24 de abril
de 2020, fica proibido o acesso ao transporte público municipal para os usuários que não
estiverem fazendo uso de máscaras de proteção respiratória. A SEMOB promoverá ações
educativas entre os dias 23 e 26 de abril e, a partir do dia 27/04, o passageiro que for
flagrado utilizando o transporte sem a máscara, será orientado a deixar o veículo,
inclusive coercitivamente.
11.3. MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE: O Art. 1º do Decreto nº 32.248,
de 14 de março de 2020, previu a necessidade de que os órgãos públicos adotem as
medidas de prevenção e controle da transmissão do COVID-19. Em igual sentido o Art.
1º do Decreto 32.249, de 14 de março de 2020 que trouxe a ampliação das medidas, a

exemplo de proibição de viagens internacionais, a serviço, aos países em ESPII (O Art.
12 do Decreto nº 32.268, de 18/03/2020 estendeu a proibição de viagens internacionais
e interestaduais, para incluir as particulares com destino ao RJ e SP e quaisquer destinos
internacionais) a possibilidade de abonar as faltas de servidores e demais agentes públicos
que não possam realizar suas atividades remotamente e tenham chegado de viagem (Art.
4º do Decreto nº 32.249/20 c/c o Art. 13 do Decreto nº 32.268/20), sinalização de que os
órgãos devem promover campanhas de conscientização, obrigação de o agente público
informar se fez viagem interestadual ou internacional recente (Art. 5º); observar
criteriosamente a necessidade de reuniões presenciais (Art. 6º); limitar o atendimento ao
público a 500 pessoas ao dia, exceto os serviços de Saúde. Segundo o Art. 3º do Decreto
nº 32.256, de 16/03/2020, os servidores com mais de 65 anos de idade deverão realizar
suas atividades de forma remota; exceto aqueles lotados nos seguintes órgãos:
GAB/PGMS, SMS, SEMPRE, CODESAL, GCM.
11.4. UPAS, PAS, 24h: Deverão garantir o funcionamento dos serviços de urgência e
emergência, de forma ininterrupta e sem restrição, nos termos do Art. 7º do Decreto
32.248, de 14 de março de 2020.
11.5. RECADASTRAMENTO DE SERVIDORES: Fica suspenso de março deste ano
e por prazo indeterminado, nos termos do Art. 1º do Decreto nº 32.256 de 16 de março
de 2020.
11.6. FÉRIAS E LICENÇAS: De acordo com o Art. 2º do Decreto Municipal nº
32.256, de 16/03/2020, ficam suspensas por prazo indeterminado férias e licenças para
os servidores pertencentes aos órgãos e entidades: GAB/PGMS, SMS, SEMPRE,
CODESAL, GCM.
11.7. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: Ficam suspensas por 15 dias,
nos termos do Decreto Municipal nº 32.256, de 16 de março de 2020, as atividades nas
unidades escolares integrantes da rede municipal e as atividades de todos os
estabelecimentos privados de ensino licenciados pela Prefeitura Municipal do Salvador.
Foi prorrogado pelo prazo de 15 (quinze) dias corridos a suspensão das atividades de
classe da Rede Municipal de Educação e da Rede Privada de Ensino, conforme art. 2º do
Decreto nº. 32.317, de 31 de março de 2020.
11.8. SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES PÚBLICAS: As autoridades máximas de cada
pasta, segundo Art. 3º do Decreto nº 32.268, de 18 de março de 2020, deverão elaborar
planos de suspensão; exceto: GAB/PGMS, SMS, SEMPRE, SEINFRA; SEMAN,
CODESAL, SEMOP, GCM, LIMPURB, SEMOB, TRANSALVADOR, SUCOP,
SEDUR e Conselhos Tutelares (Acerca dos conselhos tutelares, ver também Dec.
32.317/2020). O Art. 4º do Decreto 32.268, de 18/03/2020 determinou a suspensão do
atendimento ao público, salvo nos casos essenciais. O Decreto nº 32.333, de 07 de abril
de 2020, revogou a suspensão do expediente (ponto facultativo com compensação futura
de jornada) para o dia 09/04, como previsto no Decreto nº 32.178, de 18 de fevereiro de
2020. O Decreto nº 32.350, de 15 de abril de 2020, revogou a suspensão do expediente
das repartições públicas no dia 20/04/2020. Essas suspensões incidem basicamente para

os serviços essenciais, isto porque, para o restante dos servidores que não atuam nos
serviços essenciais, o expediente se encontra suspenso pelo Decreto nº 32.268/2020.
11.9. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE
COMUNICAÇÃO: Deverão realizar campanhas publicitárias de orientação e precaução
ao contágio do novo coronavírus (Art. 7º do Decreto 32.268, de 18 de março de 2020).
11.10. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: O art. 8º do Decreto 32.268, de
18/03/2020 fixou novas regras para a dispensação de medicamentos de uso contínuo em
quantidade suficiente para uso por 60 dias; a validade das prescrições passará a ser de 8
meses; flexibilização de regras de retirada dos medicamentos e antecipação da campanha
de vacinação H1N1, H3N2 e Influenza B, para pessoas com mais de 60 anos de idade e
profissionais de saúde. A Portaria nº 146, de 07 de abril de 2020, assinada pelo Secretário
da Saúde, fixou o trabalho remoto, por prazo indeterminado, para as servidoras gestantes
lotadas na SMS. Embora não expresso na Portaria 146/2020 da SMS parece fazer sentido
alargar o alcance do trabalho remoto na SMS para abranger os demais servidores que
integram grupos de risco, como, por exemplo: servidoras lotadas na SMS e que se
encontram amamentando. A Portaria nº 147, de 14 de abril de 2020, fixa novas estratégias
de financiamento complementar para estabelecimentos assistenciais de saúde
(filantrópicos, estabelecimentos com ou sem fins lucrativos, e as EAS que tiverem
celebrado contrato de gestão) abarcando despesas como adequação física dos espaços,
cessão de equipamentos, provimento de recursos humanos, custeio de diárias e reembolso
de aluguel de equipamentos. A Lei nº 9.524, de 16 de abril de 2020, autorizou a
CONTINUIDADE DO PAGAMENTO DOS MÉDICOS CONTRATADOS POR
INTERMÉDIO DE PESSOAS JURÍDICAS, em caso de afastamento dos profissionais,
por contágio do coronavírus. (ver detalhes do pagamento no Art. 6º da Lei nº 9.524/2020)
11.11. TRABALHO REMOTO: Fica instituído o trabalho remoto, nos termos do Art.
10 do Decreto 32.268, de 18 de março de 2020; enquanto perdurar o estado de
emergência, para: servidores que tenham 60 anos ou mais, servidores com doenças
respiratórias, servidoras grávidas, servidores que utilizam medicamentos
imunossupressores. Os servidores que, por condições de saúde, devam realizar o trabalho
na forma remota, devem enviar o atestado para atestadodigitalidgp@salvador.ba.gov.br.
Esta regra não se aplica às atividades tidas por essenciais.
11.12. ESTAGIÁRIOS: Estes foram dispensados do trabalho presencial, nos termos do
Art. 11 do Decreto nº 32.268, de 18/03/2020.
11.13. AÇÕES DE PERÍCIA E OUTROS SERVIÇOS DA JUNTA MÉDICA DE
SALVADOR /ATESTADOS DE SAÚDE: Segundo o Decreto nº 32.280, de
23/03/2020, Art. 5º, todos os atestados deverão ser entregues, por meio do e-mail:
atestadodigitalidgp@salvador.gov.br. A suspensão das atividades da Junta Médica foi
ampliado para outros serviços, como está posto no Art. 2º do Decreto nº 32.297, de 26
de março de 2020. Em caso de licença maternidade, os documentos deverão ser
encaminhados para: licencamaternidadedigital@salvador.ba.gov.br ou para trabalho
remoto das servidoras gestantes, covidgestantedigital@salvador.ba.gov.br. Para o idoso,
o e-mail é: covididosodigital@salvador.ba.gov.br. Para quem faz uso de

imunossupressores, covidimunossupressaodigital@salvador.ba.gov.br. Para quem os
demais grupos de risco, coviddoencacronicadigital@salvador.ba.gov.br. Para quem
necessita da licença medica por outros motivos não relacionados à doença respiratória,
periciamedicadigital@salvador.ba.gov.br.
11.14. PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS: 48h antes em
relação à prevista na tabela de pagamento, nos termos do Decreto nº 32.287, de
25/03/2020.
11.15. TRANSALVADOR: Suspensa a cobrança da zona azul por 15 dias, nos termos
do Art. 7º do Decreto 32.287, de 25/03/2020. Foi prorrogada até o dia 24 de abril de 2020
a exigência do pagamento pela utilização dos estacionamentos públicos abertos
localizados em vias públicas - Zona Azul (Decreto nº. 32.332, de 07 de abril de 2020,
republicado em 16/04/2020). Foi prorrogada até dia 04 de maio de 2020 a exigência do
pagamento pela utilização dos estacionamentos públicos abertos localizados em via
pública Zona Azul (Decreto Municipal nº 32.326, de 22 de abril de 2020). O Decreto
nº 32.378, de 04 de maio de 2020, prorrogou a exigência de pagamento até 18 de maio
de 2020.
11.16. SUBSÍDIOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO: O Art. 1º do Decreto
32.347, de 14 de abril de 2020, reduziu, por um período de três meses, em 30% os
subsídios do Prefeito e do Vice-Prefeito do Município do Salvador; sem comprometer o
teto e o subteto constitucional.
11.17. REGIME EXTRAORDINÁRIO DE TRABALHO: O Art. 2º do Decreto nº
32.347, de 14 de abril de 2020, estabeleceu a jornada diária de 6h, das 8h às 14h para os
órgãos e entidades integrantes da Administração Pública Municipal, exceto: GABP, SMS,
SEMPRE, SEINFRA, SEMAN, CODESAL, SEMOP, GCM, LIMPURB,
TRANSALVADOR, SUCOP, SEDUR, SEFAZ, SEMGE e PGMS.
11.18. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO DESEMPENHO GERENCIAL: O
DECRETO nº 32.347, de 14 de abril de 2020, Art. 3º, reduz o pagamento em 30%, mês
de referência março/2020, para todos quantos façam jus a esta parcela no âmbito da
Administração Pública municipal, exceto para aqueles servidores que estejam
desempenhando atividades essenciais ao enfrentamento da ESPII.
11.19. SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA (SEMOP): Por meio do
Edital de Convocação s/nº publicado no dia 24/04/2020, foi realizada a convocação de
familiares ou responsáveis das pessoas sepultadas nos Mausoléus do Cemitério Municipal
de Brotas para, querendo, providenciar a remoção dos restos mortais, nos termos do Art.
16, caput, do Decreto municipal nº 11.301, de 1996. A finalidade é reservar novos espaços
para eventuais vítimas do COVID-19.
12. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
12.1. PROTOCOLO DE NOTIFICAÇÃO: Conforme se depreende do Art. 6º do
Decreto nº 32.248, de 14 de março de 2020, os Laboratórios, públicos ou privados, estão

obrigados a notificar o CIEVS, em caso de um paciente testar positivo para o covid-19.
Acontece que mantido contato telefônico com o CIEVS, fomos informados também de
que o servidor que, eventualmente, vier a testar positivo, pode fazer uso dos mesmos
canais ((71) 3202-1722, (71) 999720841 ou o e-mail notificasalvador@gmail ) e notificar,
de pronto, o CIEVS. É muito importante que esta informação chegue o quanto antes à
unidade de saúde, pois possibilitará a adoção de providências acautelatórias, a exemplo
do afastamento de outros agentes públicos ou colaboradores que porventura tiveram
contato com o servidor infectado (Quanto ao protocolo que deve ser adotado pelo servidor
suspeito ou acometido do COVID-19, ver Art. 14 do Decreto nº 32.268, de 18/03/2020).
12.2 OBRIGATORIEDADE DE USO DE MÁSCARAS: O Decreto Municipal nº
32.337 de 11 de abril de 2020 determinou, a partir do dia 16 de abril de 2020, o uso
obrigatório de máscaras caseiras artesanais, observada a Orientação Normativa 3/2020CGGAO/DESF/SAPS/MS, para os funcionários dos seguintes segmentos: I mercados
e supermercados; II construção civil; III limpeza urbana; IV postos de combustível.
O Decreto Municipal nº 32.346, de 14 de abril de 2020, ampliou expressamente a
obrigatoriedade para bancos e instituições afins, estabelecimentos de comércio de
alimentos que estejam disponibilizando a retirada no local ou funcionando de delivery,
demais estabelecimentos autorizados a funcionar em conf. com o Decreto 32.297, de 26
de março de 202024.
12.3. ÚLTIMO ANO DE MANDATO E OS GASTOS EMERGENCIAIS: A LRF
ressalva no Art. 65 c/c o Art. 21 as despesas decorrentes da aquisição de serviços, bens e
obras que visem fazer frente à calamidade pública.
12.4. CESSÃO OU EMPRÉSTIMO DE BENS PARA ATUAR NO ESTADO DE
CALAMIDADE PÚBLICA: O Município pode realizar a cessão de uso de bens públicos
para outro ente público, estabelecendo prazo e encargos.
12.5. GASTOS COM MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE BENS
CEDIDOS POR PARTICULARES NO COMBATE AO COVID-19: É possível
desde que o Poder Público proceda ao inventário e registro de todos os bens postos à sua
disposição.
12.6. CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, TREINAMENTO,
FARDAMENTO, EPIs E TRANSPORTE DO CORPO DE VOLUNTÁRIOS: É
possível desde que o Município promova o credenciamento destes colaboradores.
12.7. AJUDA DE CUSTO PARA BAIANAS, AMBULANTES, FEIRANTES,
TAXISTAS, MOTORISTAS DE APLICATIVO, DENTRE OUTROS

Vide Art. 1º do Decreto 32.297, de 26 de março de 2020 (...) I - Comércio de material de construção e
de limpeza; II - Serviços e comércio relativos à atividade de saúde; III Farmácias e Supermercados, demais Comércio de Gêneros Alimentícios, Açougue e Padarias; V - Serviços
e comércio relativos à saúde animal; VI - Estabelecimentos com área total inferior a 200 m2 (duzentos
metros quadrados).

AUTÔNOMOS: AUXÍLIO SALVADOR POR TODOS, benefício criado pela Lei
9.517, de 30 de março de 2020, no valor de R$270,00, que alcança uma série de
categorias: baianas, ambulantes feirantes, barraqueiros, baleiros, taxistas/motoristas de
aplicativo (a partir de 40 anos de idade até 60 anos Lei nº 9.524, de 16 de abril de
2020) guardadores de carro, recicladores, titulares de benefício de moradia que não
recebem bolsa família, titulares de benefício de moradia cadastrados como pessoas de
rua.
12.8. COLCHÕES, MATERIAL DE LIMPEZA, CESTAS BÁSICAS: A SEMPRE
está autorizada pelo Art. 6º do Decreto 32.268, de 18/03/2020, a dar apoio às Unidades
públicas e privadas sem fins lucrativos de acolhimento a Idosos.
12.9. FRALDAS E CESTAS BÁSICAS: fornecimento de fraldas e cestas básicas para
crianças com microcefalia vinculadas aos serviços da SEMPRE Secretaria Municipal
de Promoção Social e Combate à Pobreza e, apenas cestas básicas, para alunos da rede
próprio e alunos matriculados em creches conveniadas. (vide Art. 11 do Decreto nº
32.272, de 19 de março de 2020 c/c o Art. 6º do Decreto nº 32.317, de 31 de março de
2020). Nesse ponto, a Lei Federal nº 13.987, de 7 de abril de 2020, acrescentou o art.
21-A à Lei 11.947/2009, estabelecendo que: "Art. 21-A. Durante o período de suspensão
das aulas nas escolas públicas de educação básica em razão de situação de emergência
ou calamidade pública, fica autorizada, em todo o território nacional, em caráter
excepcional, a distribuição imediata aos pais ou responsáveis dos estudantes nelas
matriculados, com acompanhamento pelo CAE, dos gêneros alimentícios adquiridos com
recursos financeiros recebidos, nos termos desta Lei, conta do PNAE."
Segundo a Lei nº 9.524, de 16 de abril de 2020, Art. 2º, I e II - as pessoas inscritas no
Cadastro Único até o dia 07 de abril e que estejam em extrema pobreza (R$89,00 de renda
familiar), não possuam filhos matriculados nas escolas municipais, não se declarem como
trabalhadores autônomos ou informais, não sejam beneficiados no Programa Bolsa
Família...25 III idosos inscritos no Cadastro Único até o dia 07/04/2020, com renda per
capta de até R$522,00, desde que não sejam trabalhadores autônomos ou informais (bico)
e que residam sozinhos...IV motoristas com idade entre 18 e 60 anos cadastrados na
SEMOB até o dia 07/04/2020...V guias e monitores de turismo, em situação de
vulnerabilidade social, inscritos no Cadastro Nacional de Turismo até o dia 07/04/2020.
Ficam responsáveis pela entrega das cestas básicas as pastas respectivas, por exemplo,
para o público do Inciso IV, a SEMOB, I, II e III, a SEMPRE, V, a SECULT.
Nesse contexto, no bojo da Ação Civil Pública nº 1018713-46.20202.8.26.0053, o Juízo
da 12ª Vara da Fazenda Pública do TJ de São Paulo concedeu liminar para determinar
que o Estado e o Município de São Paulo forneçam alimentação escolar aos alunos da
rede pública, o que robustece a providência adotada pela Prefeitura de Salvador no sentido
de se adiantar no fornecimento de cestas básicas aos seus alunos.

Os Incisos I e II do Art. 2º da Lei 9.524, de 16/04/2020, possuem redação muito parecidas e pode acabar
confundindo o operador do Direito.

12.10. DOAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS: Por meio do Decreto Simples de 17 de
abril de 2020, o Prefeito Municipal de Salvador resolveu delegar competência ao Chefe
de Gabinete do Prefeito, para, em nome do Município, receber doações de bens e serviços
que possuam relação com o enfrentamento da pandemia decorrente do coronavírus, sem
ônus ou encargos, de pessoas físicas ou jurídicas, no âmbito do Município, excetuado as
competências da Secretaria Municipal de Saúde - SMS e da Secretaria Municipal de
Promoção Social e Combate à Pobreza SEMPRE, na quais caberá aos respectivos
Secretários da Pasta receberem as doações no âmbito das Secretarias que são titulares.

13. IMPLICAÇÕES ELEITORAIS
13.1. CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS: Considerando as
limitações impostas pela legislação eleitoral, embora haja autorização para a
distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios no ano das eleições, enquanto
perdurar a calamidade pública ou o estado de emergência, conforme diversos
julgados dos Tribunais Superior Eleitoral - TSE26, deve-se recomendar aos gestores,
sobretudo aqueles que almejam disputar o próximo pleito, o cuidado de não realizar o ato
de distribuição com vistas à promoção pessoal no exercício do cargo, seja para evitar
questionamentos quanto a eventual abuso de poder político (art. 22 da Lei Complementar
nº 64/90), seja porque há específica conduta vedada consistente no uso promocional de
distribuição gratuita de bens e serviços sociais custeados ou subvencionados pelo
(art. 73, IV, da Lei 9.504/97).
13.2 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS NOS 3 (TRÊS) MESES QUE
ANTECEDEM AS ELEIÇÕES: Apesar de ser vedada a realização de transferência
voluntária de recursos da União aos Estados e Municípios, e dos Estados aos Municípios
(
9.504/97), há ressalva expressa na hipótese da verba se
destinar a atender situações de emergência e de calamidade pública, como a vivenciada
atualmente. Portanto, mesmo que o cenário excepcional perdure após o dia 04 de julho,
não há impedimento no que tange à transferência de recursos da União e do Estado ao
Município de Salvador.
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(...). O TRE/PA, em análise do conjunto fático-probatório, entendeu que o programa assistencialista
temporário criado durante as cheias do Rio Xingu, no Pará, em 2012, impunha-se diante de estado
de necessidade e calamidade pública, afastando, dessa forma, conduta vedada a agente público
(art. 73, § 10, da Lei 9.504/97) e abuso de poder político (art. 22 da LC 64/90). (TSE - RESPE:
00007997320126140018, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de25/05/2016).
(...) Assim, não vislumbro dos autos gravidade suficiente capaz de demonstrar a existência de
desequilíbrio no pleito, pois a mera ocorrência de um fenômeno natural, fato de notório
conhecimento de todos, ocorrendo anualmente no município de Porto de Moz, e que gerou a
situação de emergência, se amolda perfeitamente à hipótese ressalvada pelo §10 do art. 73 da Lei das
Eleições, bem como as provas produzidas nos presentes autos se mostram insuficientes para comprovar
o ilícito apontado na sentença recorrida, afastando-se, portanto, a conduta vedada com fundamento no
art. 73, inc. IV, da Lei nº 9.504/97. (TSE - AI: 00000973220126140082, Rel. Min. Luciana Lóssio, DJe
de 09/05/2016).

13.3 CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS: O art. 37, IX, da
Constituição Federal, autoriza a contratação temporária de servidores, mesmo sem
concurso público, quando se tratar
Essa contratação temporária possui regime próprio que difere do provimento
de cargos efetivos e de empregos públicos mediante concurso e não se confunde, ainda,
com a nomeação ou exoneração de cargos em comissão. Todavia, quando se estiver no
chamado
do ano eleitoral (3 meses antes das eleições), via de regra, é
vedada a contratação de servidores públicos em sentido amplo (Art. 73, V, da Lei
nº 9.504/97), salvo a nomeação/exoneração de cargos em comissão/funções de confiança,
bem como a nomeação dos aprovados em concurso público cuja homologação do certame
Uma exceção
importante para o presente estudo é a admissão de servidores públicos em sentido amplo
quando se tratar de
à instalação ou ao funcionamento inadiável de serviços públicos essenciais, com prévia
da Lei Eleitoral), hipótese que pode ser enquadrada na situação de emergência e
calamidade pública decorrente do coronavírus. O TSE já reconheceu, por exemplo, como
serviço público essencial e inadiável a ocorrência de
(Ac. 4.248, de
20.5.2003, rel. Min. Fernando Neves). Atente-se, porém, que o conceito de "serviço
público essencial" é interpretado pela jurisprudência do TSE de maneira restritiva,
abarcando apenas aqueles relacionados à sobrevivência, saúde ou segurança da
população. Exclui-se, portanto, a contratação de profissionais das áreas de educação e
(REsp nº 387-04/2016, 13.08.2019, Min. Edson Fachin; e Resp
25.763, de 12.12.2006, Min. Carlos Ayres Britto).
13.4. AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL: Nos 3 meses
que antecedem as eleições, a regra é estar vedada a publicidade institucional dos atos,
programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos ou das respectivas
entidades da administração indireta . A exceção é quando se tratar de grave e urgente
necessidade pública
-se fazer
uma consulta à Justiça Eleitoral para que ela reconheça se a situação posta enquadra-se
na regra excepcional autorize a publicidade
Observe-se que o TSE já tem
precedente nos casos de
Assim
mesmo no
distribuição de material informativo visando
conscientização da sociedade sobre a importância da adoção de medidas preventivas
contra o vírus da Gripe A (H1N1) (Ac. de 12.8.2010 no Pet nº 202.191, rel. Min. Aldir
Passarinho Junior). De todo o modo, recomenda-se que o gestor alinhe com a PGMS para
que seja formulado o pedido de autorização à Justiça Eleitoral, que poderá, inclusive,
estipular limites específicos à veiculação da publicidade de utilidade pública para não
interferir na disputa.

