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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 
 

RELATÓRIO 
 
O Projeto de Decreto Legislativo nº 39/2021, de autoria da Mesa Diretora da 
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, objetiva reconhecer, para os 
fins do disposto no art. 65 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 
2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), a ocorrência do “estado de calamidade 
pública” no Município de Colatina (ES). 
 
Instruem os autos deste processo legislativo os seguintes documentos: Decreto 
Estadual nº 610-S, de 26 de março de 2021, que declarou Estado de Calamidade 
Pública no Estado do Espirito Santo Decorrente de desastre natural classificado 
como grupo biológico/epidemias e tipo doenças infecciosas virais (COBRADE 
1.5.1.10) conforme Instrução Normativa 36/2020, do Ministério do 
Desenvolvimento Regional (fls. 04 e 05 dos presentes autos eletrônicos); e-mail 
da Procuradoria do Município de Colatina encaminhando o Decreto Municipal nº 
25.363/2021, porém informa da necessidade de complementação da instrução 
documental respectiva ao reconhecimento da Calamidade Pública (fls. 06 a 08); e-
mails da Procuradoria Geral deste Poder Legislativo Estadual solicitando 
adequação quanto a Decretação da Calamidade Pública Municipal (fl. 09); e-mail 
da Procuradoria do Município de Colatina encaminhando o Decreto Municipal nº 
25.363/2021 adequado à Calamidade Pública (fls. 10 a 12); e-mails da 
Procuradoria Geral deste Poder Legislativo Estadual solicitando a publicação do 
Decreto Municipal e Mensagem/Ofício correspondente (fls. 13 a 15); e-mail da 
Procuradoria do Município de Colatina encaminhando os documentos solicitados 
(fls. 16 a 22). À partir da fl. 23 destes autos eletrônicos, têm-se despachos diversos 
de expediente interno. 
 
Por seu turno, a proposição legislativa foi protocolizada automaticamente, pelo Software para 
Virtualização do Poder Legislativo - ALES DIGITAL, no dia 05 de agosto de 2021; e lida na 
Sessão Ordinária deste Poder Legislativo do dia 09 do mesmo mês e ano, oportunidade que 
recebeu o seguinte encaminhamento: “Ciente. À Comissão de Justiça, de Saúde e de Finanças, 
na forma do artigo 65 da Lei Complementar Federal nº 101/2000.”. Após este último evento 
processual legislativo, o projeto de decreto legislativo veio a esta Comissão de Constituição 
e Justiça, Serviço Público e Redação para exame e parecer, nos termos do artigo 41 
do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo 
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(Resolução nº 2.700/2009), combinado com o art. 65 da Lei Complementar Federal 
nº 101/2000. 
 
É o relatório.  

 
 

PARECER DO RELATOR 
 
Conforme acima indicado, o Projeto de Decreto Legislativo nº 39/2021, de autoria 
da Mesa Diretora, tem a teleologia de reconhecer, para efeitos do artigo 65 da Lei 
Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência do estado de 
calamidade pública, no âmbito do Município de Colatina, para fins de 
enfrentamento à pandemia causada pelo Coronavírus (Covid-19), pelo prazo de 
180 (cento e oitenta) dias, contados da publicação do Decreto nº 25.363/2021, da 
Prefeitura Municipal de Colatina. Assim, regula que os atos e despesas decorrentes 
da situação de calamidade pública deverão ser divulgados amplamente, nos termos 
da Lei de Responsabilidade Fiscal, e da Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro 
de 2011. 
 
Avançando, a proposição normatiza que ficaria a cargo da Câmara Municipal e do 
Tribunal de Contas competente o controle e a fiscalização dos atos praticados 
enquanto perdurar o estado de calamidade pública, na forma da legislação 
pertinente, ficando os órgãos interessados da Administração responsáveis pela 
demonstração da legalidade e regularidade dos atos administrativos, da despesa e 
sua execução. Por fim, dispensa prazo de vacatio legis para início de sua pretensa 
vigência.  
 
Deste parâmetro, deve a análise jurídica, preliminarmente, considerar e 
diagnosticar o sentido técnico da expressão “estado de calamidade pública”, 
segundo os parâmetros do Estado brasileiro. Para o Guia Básico para os 
Jurisdicionados em Situação de Emergência ou em Estado de Calamidade 
Pública1, de autoria da augusto Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, a 
definição jurídica é: 
 

“Estado de Calamidade Pública é uma situação anormal, também 
provocada por desastres, causando danos e prejuízos que impliquem o 
comprometimento substancial da capacidade de resposta do poder 
público do ente atingido.” 

 

                                                
1 http://www.tce.mg.gov.br/MunicipioEmergencia/guia_basico.pdf 
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Por seu turno, é devido a intelecção do que é considerado desastre para fins de 
Calamidade Municipal, e a par disto extrai-se da Política Nacional de Proteção e 
Defesa Civil – PNPDEC, instituída pela Lei nº 12.608/2012, passa a União a 
incumbência de instituir e manter sistema especial para a declaração e 
reconhecimento de situação de emergência ou de estado de calamidade pública 
(art. 6º, inciso VII), sendo atribuição dos municípios declarar tais situações 
anormais no âmbito local (art. 8º, inciso VI). 
 
Outrossim, com fulcro na Lei nº 12.608/2012, o Ministério da Integração Nacional 
expediu a Instrução Normativa nº 01, de 24 de agosto de 2012, estabelecendo 
procedimentos e critérios para a decretação de situação de emergência ou estado de 
calamidade pública pelos Municípios, Estados e pelo Distrito Federal, e para o 
reconhecimento federal das situações de anormalidade decretadas pelos entes 
federativos. Normatiza o art. 2º da dita instrução: 
 

“Art. 2º A situação de emergência ou o estado de calamidade pública 
serão declarados mediante decreto do Prefeito Municipal, do 
Governador do Estado ou do Governador do Distrito Federal. 
 

§ 1º A decretação se dará quando caracterizado o desastre e for 
necessário estabelecer uma situação jurídica especial, que permita o 
atendimento às necessidades temporárias de excepcional interesse 
público, voltadas à resposta aos desastres, à reabilitação do cenário e 
à reconstrução das áreas atingidas;” 
(NEGROTOS NOSSOS) 

 
Compreendido neste contexto calamitoso proveniente da pandemia mundial 
oriunda da Covid, registra-se que a Portaria nº 188, de 03 de fevereiro de 2020, do 
Ministério da Saúde, declarou “Emergência em Saúde Pública de Importância 
Nacional (ESPIN)”, em decorrência específica da Infecção Humana pelo novo 
Coronavírus. E nesta mesma esteira jurídica, o Governo do Estado do Espírito 
Santo editou o Decreto nº 610 - S, de 26 de março de 2021, declarando Estado de 
Calamidade Pública no Estado, decorrente de desastre natural classificado como 
grupo biológico/epidemias e tipo doenças infecciosas virais (COBRADE 1.5.1.10), 
nos termos de conformidade com a Instrução Normativa 36/2020, do Ministério do 
Desenvolvimento Regional. Em suma, conforme os parâmetros legais, todos os 
requisitos foram atendidos pelo Município pleiteador do reconhecimento de 
Calamidade. 
 
Não obstante e reconhecendo a mantença da situação de emergência internacional 
em decorrência da pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde 
(OMS), em razão do novo coronavírus (COVID-19), o Ministério Do 
Desenvolvimento Regional, editou a Portaria nº 743, de 26 de março de 2020, 
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simplificando sobremaneira o rito da chancela das Decretações de Calamidade 
Pública; e, para tanto, considerou o disposto nos incisos I e X, do artigo 6º, da 
própria Lei nº 12.608/2012 e no disposto no art. 15 da Instrução Normativa MI nº 
02, de 20 de dezembro de 2016. Vejamos a regulação trazida pela Portaria nº 743, 
de 26 de março de 2020: 
 

“Art. 1º. Os procedimentos e critérios para o reconhecimento federal 
da decretação de situação de emergência ou de estado de calamidade 
pública pelos Municípios, Estados e pelo Distrito Federal, decorrente 
de desastre relacionado ao novo coronavírus (Covid-19) observarão o 
disposto nesta Portaria, dispensando a aplicação dos procedimentos 
estabelecidos na Instrução Normativa MI n. 02, de 20 de dezembro 
de 2016. 
 

Art. 2º O reconhecimento federal se dará por meio de portaria, mediante 
requerimento do Chefe do Poder Executivo do Município, do Estado ou 
do Distrito Federal afetado pelo desastre. 
 

§1º O requerimento deverá estar acompanhado dos seguintes 
documentos: 
 

a) Decreto de situação de emergência ou estado de calamidade pública do 
ente federado solicitante; 
 

b) Parecer do órgão de proteção e defesa civil do ente solicitante; 
 

c) Relatório do órgão de saúde do ente solicitante, indicando que existe 
contaminação local. 
 

§ 2º A análise das solicitações de reconhecimento federal decorrente da 
contaminação pelo coronavírus (Covid-19) se restringirá à verificação 
quanto à presença dos documentos acima relacionados. 
 

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.” 
 

(O NEGRITO E O GRIFO SÃO DE NOSSA AUTORIA) 
 
Isto posto, tem-se o diagnóstico de que o Decreto Municipal ora em apreço atendeu 
a todos os requisitos formais e materiais para efeito de Decretação do Estado de 
Calamidade Pública. Outrossim, cabe igualmente o registro de que o prazo máximo 
de cento e oitenta dias para vigência da medida (prazo contado a partir da 
publicação do respectivo Decreto em veículo oficial do Município ou do Estado) 
foram salvaguardados tanto no texto normativo do Decreto Municipal, quanto no 
texto normativo do Projeto de Decreto Legislativo nº 39/2021; desta forma, 
adequando-se ao alerta dado pelo Ministério Público do Estado do Piauí2. 
 

                                                
2 http://www.mppi.mp.br/internet/attachments/article/5792/Nota%20Te%CC%81cnica%20n%C2%B0%2001-
2017%20-%2016.01.2017%20-
%20decretac%CC%A7a%CC%83o%20de%20situac%CC%A7a%CC%83o%20de%20emerg~.pdf 
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Por sua vez, os principais efeitos jurídicos decorrentes da decretação de 
emergência são: (a) possibilidade de recebimento de recursos federais, caso seja 
reconhecida a situação anormal pelo Governo Federal, nos termos da IN nº 
01/2012; (b) possibilidade de dispensa de licitação, nos termos do art. 24, IV, da 
Lei n. 8.666/93 (OBSERVADO QUE ESTE DIPOSITIVO AINDA NÃO FOI 
REVOGADO PELA LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021); (c) no caso de 
reconhecimento deste Poder legislativo Estadual, conforme disposição do art. 65 
da LC nº 101/2000 (LRF), suspensão dos prazos para adequação dos limites de 
despesa com pessoal ou do valor da dívida consolidada aos limites legais e das 
sanções correspondentes; dispensa do atingimento dos resultados fiscais e da 
limitação de empenho prevista no art. 9º, também, da LRF. 
 
Nesses termos, perante uma adequada análise jurídica, verifica-se do diagnóstico 
decorrente que, incontestavelmente, a pretensa normatividade esperada pelo pedido 
da exordial não traz nenhum ponto de antinomia com os preceitos constitucionais, 
tanto da Constituição Federal, quanto da Constituição Estadual, assim, 
consagrando-a com graduação de material e formalmente constitucional. Para 
tanto, foi considerado: 
 

A)  A competência para dispor sobre a matéria, haja vista o Ente 
Federado Estadual, por meio da sua Assembleia Legislativa, ser 
competente para tratar sobre o tema, conforme se depreende do art. 
65 da LRF; 

 
B) A espécie normativa que deve conter a normatização da matéria é o 

Decreto Legislativo; 
 
C)  Os demais requisitos formais, concernentes: ao regime inicial de 

tramitação da matéria (o projeto está adequado aos moldes do §3º, do 
art. 27, da Constituição Federal. O quorum para a sua aprovação 
deverá ser o de “maioria simples”, ou seja, a aprovação se dá por 
maioria dos votos, desde que presente a maioria absoluta de seus 
membros (art. 47 da Constituição Federal, por simetria, e art. 59 da 
Constituição Estadual), sendo que tal votação se dará em um único 
turno de votação (art. 150 do Regimento Interno). Mais precisamente, 
cabe grifar que os processos de tramitação e de votação a serem 
utilizados seguirão o referente ao trâmite regular (tramitação 
ordinária). 

 
Em tempo, no que concerne ao ponto da vigência da lei no tempo, tem-se que, 
por se tratar de objeto normativo de fácil aplicabilidade, não há parâmetros de 
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razoabilidade em se exigir prazo de vacatio legis tácita para a entrada em vigor 
da minuta de Projeto de Decreto Legislativo para a tender a exordial, assim 
opinamos pela adequada decisão de entrada em vigor na data de sua pretensa 
publicação.  
 
Quanto ao quesito da compatibilidade com os Princípios, Direitos e Garantias 
fundamentais previstos no art. 5º da Constituição Federal promulgada em 1988, 
observa-se que os mesmos formam um acervo exemplificativo de Direitos 
Humanos Civis (Individuais ou Negativos) que garante uma esfera de proteção 
do indivíduo contra a ação danosa e indevida juridicamente possível de ser 
emanada do próprio Estado. 
 
Ora, cabe novamente destacar que os direitos humanos individuais possuem 
natureza de proteção do indivíduo em face da ação não autorizada juridicamente 
do Estado. Desta forma, a proposição legislativa sob análise não possui qualquer 
ressonância com esses Direitos Fundamentais, haja vista que não trata de ação 
incidente sobre os indivíduos presentes na sociedade brasileira e nem em relação 
aos seus bens, mas gera tão-somente simples chancela de situação de calamidade 
municipal já decretada. 
 
Em suma, por não possuir alcance sobre os direitos fundamentais previstos no 
art. 5º da Constituição Federal e nem em qualquer outro diploma constitucional 
ou legal. Frente a isso e por não ser incompatível com qualquer direito humano, 
cabe confirmar ampla compatibilidade da pretensa norma com a hodierna ordem 
constitucional. 
 
Quanto ao quesito do respeito ao Princípio Constitucional da Isonomia, a análise 
converge também para o que se registrou no parágrafo anterior. Ou seja, a 
minuta do Projeto de Decreto Legislativo em estudo não possui qualquer 
ressonância com Direitos Fundamentais e esse quadro específico da proposição 
inclui o Princípio da Isonomia que possui endereço no próprio art. 5º, caput e 
inciso I, da Constituição Federal. Vejamos: 
 

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 
País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
 

I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos 
desta Constituição;” 

 
Destarte, aflora da análise que o projeto em comento não produz resultado que 
afronta a condição de isonomia das pessoas, pela simples razão de que não versa 
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sobre matéria de direitos fundamentais, mas, somente, de mero procedimento 
legislativo de natureza administrativa. Disso, não resta outra posição que a óbvia 
confirmação de pleno respeito, por parte do objeto normativo esperado pela 
exordial.  
 
Quanto ao quesito do respeito ao Direito Adquirido, ao Ato Jurídico Perfeito e a 
Coisa Julgada, contempla-se que o mesmo igualmente converge para o art. 5º da 
Constituição Federal. In verbis: 
 

“Art. 5º. ................................................................... 
 

XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico 
perfeito e a coisa julgada;” 

 
Nesse diapasão a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-
Lei nº 4.657/1942) foi recepcionada pela atual Constituição Federal e passou a 
integrá-la infraconstitucionalmente, inclusive para fins de conceituar 
juridicamente tais Institutos de Segurança Jurídica, que são importantes 
garantidores de Paz Social. Assim, dita a ordem legal: 
 

“Art. 6º. A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados a ato 
jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. 
 

§1º. Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei 
vigente ao tempo em que se efetuou. 
 

§2º. Consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular, ou 
alguém por ele, possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício 
tenha termo pré-fixo, ou condição pré-estabelecida inalterável, a 
arbítrio de outrem. 
 

§3º. Chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão judicial de que 
já não caiba recurso.” 

 
Nesses termos constitucionais e legais, a minuta de Projeto de Decreto 
Legislativo em comento não inova a ordem jurídica para produzir efeito nos 
direitos das pessoas e nem implica em desatendimento ao que juridicamente foi 
firmado por partes ou decidido em definitivo pela prestação jurisdicional. Em 
outros termos, a proposição legislativa não desrespeita estes Institutos Jurídicos 
(Direito Adquirido, Ato Jurídico Perfeito e Coisa Julgada) pela simples razão de 
que não normatiza nada antinômico ao interesse ou direitos de pessoas físicas e 
jurídicas, mas, somente, trata sobre simples matéria pertinente a reconhecimento 
de situação de calamidade municipal. 
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Desta forma e com observância no todo exposto, a realidade jurídica aferida da 
análise técnica constrói incontest a conclusão única e plena de que a pretensa 
proposição é, material e formalmente, constitucional, tanto perante a ordem 
constitucional republicana, quanto perante a ordem constitucional estadual. 
 
Por seu turno, estendendo a análise técnica da proposição, verifica-se que não há 
oposição na doutrina ou na jurisprudência dos Egrégios Tribunais Superiores 
pátrios que impeça, material ou formalmente, o projeto de ser protocolizado para 
fins de tramitação legislativa, consequentemente, recebe o grau de jurídico. 
Diante dos Ordenamentos Jurídicos, a normatividade do projeto de decreto 
legislativo não afronta a legislação federal e estadual. Assim, sem aflorar 
maiores questionamentos, a proposição recebe a titulação de ser legal. 
 
Quanto à técnica legislativa empregada em sua elaboração, registra-se que a 
análise demonstrou que a proposição atende satisfatoriamente os preceitos: (a) da 
Constituição Federal, (b) da Constituição Estadual, (c) da Lei Complementar 
Federal nº 95, de 26 de fevereiro de 1998, (d) da Lei Complementar Estadual nº 
168, 01 de dezembro de 1999 e (e) da Resolução Estadual n° 2.700/2009 
(Regimento Interno desta nobre Assembleia Legislativa). 
 
Em tempo, resta registrar a necessidade da adequação redacional do texto original 
do Projeto de Decreto Legislativo nº 39/2021, nos termos do que preceituou o 
Estudo de Técnica Legislativa, de autoria da Diretoria de Redação deste Poder 
Legislativo – DR (fls. 29 e 30 dos autos eletrônicos). 
 
Em conclusão, o Projeto de Decreto Legislativo nº 39/2021, de autoria da Mesa 
Diretora, que visa chancelar, por reconhecimento, a ocorrência do estado de 
calamidade pública no âmbito do Município que preconiza, possui objeto material 
e formalmente constitucional, legal e jurídico. Nesses termos, sugerimos aos 
nossos Ilustres Pares desta douta Comissão permanente a adoção do seguinte: 

 
PARECER nº            /2021 

 
A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E 
REDAÇÃO é pela CONSTITUCIONALIDADE, LEGALIDADE, 
JURIDICIDADE E BOA TÉCNICA LEGISLATIVA do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 39/2021, de autoria da Mesa Diretora, que, nos termos do artigo 41 
do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo 
(Resolução nº 2.700/2009), que reconhece, para efeitos do artigo 65 da Lei 
Complementar Federal nº 101/2000, a ocorrência do estado de calamidade pública 
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no âmbito do Município de Colatina para fins de enfrentamento à pandemia 
causada pelo Coronavírus (Covid-19), pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, 
contados da publicação do Decreto nº 25.363/2021, da Prefeitura Municipal de 
Colatina. 

 
Sala das Comissões, em        de                          de 2021. 

 

 
__________________________________________ PRESIDENTE 
 

____________________________________________ RELATOR 
 

_____________________________________________ MEMBRO 
 

_____________________________________________ MEMBRO 
 

_____________________________________________ MEMBRO 
 

_____________________________________________ MEMBRO 
 

_____________________________________________ MEMBRO 
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