
MEDIDAS EMERGENCIAIS

CONTRATOS DE SERVIÇOS 
TERCEIRIZADOS
Diante do quadro pandêmico ocasionado pelo novo coronavírus (COVID-19), a Contadoria e 
Auditoria-Geral do Estado (CAGE), por atribuição constitucional, orienta secretários estaduais e 
gestores responsáveis pela tomada de decisões, a adotarem as seguintes medidas 
excepcionais e emergenciais aplicadas à gestão e controle dos contratos de serviços 
terceirizados em execução no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta: 


As recomendações foram formuladas pela Divisão de Estudos e Orientação (DEO/CAGE), com 
base no disposto na Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as 
medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus; no 
Decreto nº 55.128, de 19 de março de 2020, que declarou estado de calamidade pública em 
todo o território do Estado do Rio Grande do Sul; e no Decreto nº 55.154, de 1º de abril de 2020, 
que reiterou a declaração de estado de calamidade pública. Foram consideradas, também, as 
orientações do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, reunidas no Boletim 
Informativo COVID 19 (Novo Coronavírus), publicado pelo TCE/FAMURS; e os pareceres da 
Procuradoria-Geral do Estado emitidos sobre o tema. Por fim, utilizaram-se por analogia 
parcialmente as recomendações do Governo Federal sobre contratos de prestação de serviços 
terceirizados, disponibilizadas no Portal de Compras Governamentais; e o entendimento 
estabelecido nos Pareceres nº 00063/2020/CONJUR-CGU/CGU/AGU e nº 
00310/2020/CONJUR-MEC/CGU/AGU.



1 - Solicitar a todas as empresas que divulguem internamente aos seus funcionários os riscos e 
as medidas de prevenção para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do coronavírus (COVID-19), observadas as informações e diretrizes 
estabelecidas pela Secretaria de Estado de Saúde e pelo Ministério da Saúde.

2 - Notificar as empresas quanto à necessidade de adoção de meios necessários para 
intensificar a higienização das áreas com maior fluxo de pessoas e superfícies mais tocadas 
(maçanetas, corrimões, elevadores, torneiras, válvulas de descarga etc.), com o uso de produtos 
que impeçam a propagação do vírus, como preparação alcoólica 70%, solução de água sanitária, 
quaternário de amônio, biguanida ou glucoprotamina.

3 - Limitar a atuação presencial de serviços terceirizados ao atendimento de atividades 
consideradas essenciais pelo órgão ou entidade, no patamar do que for estritamente 
necessário, observado o disposto no art. 2º, parágrafo único, inciso I e art. 17 do Decreto 
Estadual nº 55.154/2020.

4 - Para atividades contratadas junto a empresas que puderem ser desempenhadas sem a 
presença física dos respectivos empregados nos órgãos e entidades contratantes, faculta-se a 
realização de negociação para execução de trabalho remoto ou teletrabalho, se este instituto for 
compatível e observado o disposto no item 9 dessas recomendações:

4.1 – Sendo bem sucedida a negociação, a adoção do regime de trabalho remoto para execução 
das atividades pela empresa deverá ser justificada e formalizada em processo administrativo 
(preferencialmente, o processo referente à contratação), com o registro das possíveis 
alterações necessárias para fiscalização dos serviços executados pela administração pública.

5 - Determinar que as empresas procedam ao levantamento de quais são os seus empregados 
que se encontram no grupo de risco (conforme condições previstas no art. 22, parágrafo único, 
do Decreto nº 55.154/2020) ou em situação que exige quarentena (segundo art. 4º, incisos XIV 
e XV, da mesma norma):

5.1 – Os empregados devem informar às respectivas empresas que se enquadram no grupo de 
risco ou em situação que exige quarentena mediante autodeclaração.

5.2 – As empresas deverão avaliar se o empregado integra o grupo de risco ou deve ser posto 
em quarentena e, caso afirmativo: 

a) determinar que ele siga executando suas atividades estritamente em regime de trabalho 
remoto, se isso for possível, nos termos do item 4 dessas recomendações, e o empregado não 
estiver com sintomas de contaminação pelo COVID-19; ou 

b) afastá-lo da prestação de serviços por período que será considerado falta justificada, com 
fundamento no art. 3º, § 3º, da Lei Federal nº 13.979/2020 e no art. 39 do Decreto nº 
55.154/2020.

5.3 - As empresas deverão apresentar relatório dos empregados afastados e a devida 
motivação, bem como informar à administração pública sobre a situação do empregado 
periodicamente (no mínimo, a cada 15 dias).

5.4 - Quando informada do afastamento de empregados pelas empresas, os órgãos e as 
entidades da administração pública estadual deverão avaliar a necessidade de substituição 
temporária desses empregados afastados na prestação dos serviços – o que só será admitido 
em casos excepcionalíssimos e de atividades essenciais, de maneira justificada. 

5.5 – Ocorrendo afastamento de empregados por mais de 30 dias, a administração pública 
deverá confirmar se haverá efeitos jurídicos para o direito do trabalho (por exemplo, se será 
aplicável o art. 133, inciso II, da Consolidação das Leis do Trabalho) que possam impactar no 
acompanhamento e nos pagamentos relativos ao contrato administrativo.

6 - Caso haja diminuição do fluxo de servidores dos órgãos ou entidades (por estarem em 
regime de teletrabalho ou revezamento), levando em consideração as peculiaridades de cada 
atividade, avaliar a implantação de revezamento de turno ou a redução dos serviços prestados 
pelas empresas ou, ainda, a redução dos postos de trabalho dos contratos de prestação de 
serviço, limitadamente ao prazo que perdurarem as medidas emergenciais, observado o 
disposto no item 9 dessas recomendações:

6.1 - A adoção de quaisquer das alternativas previstas nesse item deverá ocorrer mediante ato 
administrativo fundamentado, juntado em processo administrativo (preferencialmente, o 
processo referente à contratação), e a empresa deverá ser comunicada da decisão.

7 - Antes de ser tomada a decisão referida no item 6 dessas recomendações, no intuito de se 
readequar o nível de prestação de serviços de maneira mais eficiente e de comum acordo entre 
as partes, é facultada a negociação com a empresa, visando às seguintes medidas:

a) antecipação de férias, concessão de férias individuais, decretação de férias coletivas ou 
antecipação de feriados;

b) fixação de regime de jornada de trabalho em turnos alternados de revezamento;

c) execução de trabalho remoto ou de teletrabalho, nos termos do item 4 dessas 
recomendações;

d) redução da jornada de trabalho com a criação de banco de horas para posterior compensação 
das horas não trabalhadas.

7.1 – Sendo bem sucedida a negociação, a adoção das medidas previstas nesse item deverão 
ser formalizadas e justificadas em processo administrativo (preferencialmente, o processo 
referente à contratação), observado o disposto no item 9 dessas recomendações. 

8 - Caso ocorra ausência de funcionários da empresa, decorrente das medidas previstas no art. 
3º da Lei Federal nº 13.979/2020, o órgão ou entidade deverá observar o art. 39 do Decreto nº 
55.154/2020, hipótese em que será “considerada falta justificada”.

9 – Em todas as situações previstas nos itens dessas recomendações de alteração na execução 
dos contratos de empresas, deve se avaliar em cada caso concreto se as alterações promovidas 
implicarão alteração da relação originalmente pactuada no contrato entre os encargos da 
empresa e a remuneração correspondente, tendo atenção às regras contratuais e legais a 
respeito das condições de pagamento e equilíbrio econômico-financeiro:

9.1 – A avaliação referida no item 9 quanto às despesas com os empregados deve ter atenção 
ao disposto na Consolidação das Leis do Trabalho, na respectiva Convenção ou Acordo Coletivo 
de Trabalho e nas demais normas pertinentes, observando-se o seguinte quanto ao 
vale-transporte e vale-alimentação, na ausência de regras expressas em contrário, 
considerando que essas verbas tem natureza indenizatória: 

9.1.1 - Caso os funcionários deixem de se deslocar de sua residência para o lugar de prestação 
de serviços (por exemplo, por se adotar o regime de trabalho remoto), o valor do vale-transporte 
dos dias correspondentes não deverá ser pago pela empresa e não poderá ser incluído nos 
pagamentos dos órgãos e entidades estaduais relativos ao contrato de serviços;

9.1.2 - Caso os funcionários sejam colocados em trabalho remoto ou estejam em escalas de 
revezamento, o auxílio-alimentação deverá ser mantido, já que o serviço não sofrerá solução de 
continuidade.
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