
 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº                  /2021 

 

Reconhece, para os fins do disposto no art. 65 

da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de 

maio de 2000, a ocorrência do estado de 

calamidade pública no Município de Colatina. 

 

 

CONSIDERANDO a Portaria nº 188, de 03 de fevereiro de 2020, do Ministério da 

Saúde, que declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em 

decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus; 

 

CONSIDERANDO o Decreto Nº 610 - S, de 26 de março de 2021, do Governo do 

Estado do Espírito Santo, que declara 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) conforme Instrução Normativa 

36/2020, do Ministério do Desenvolvimento Regional; 

 

CONSIDERANDO o Decreto nº 25.363, publicado em 09 de abril de 2021, da 

Prefeitura Municipal de Colatina, declarando Estado de Calamidade Pública no 

Município, decorrente de desastre natural classificado como grupo biológico/epidemias 

e tipo doenças infecciosas virais (COBRADE 1.5.1.10) conforme Instrução Normativa 

02/2016, do Ministério da Integração Nacional; 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no 

exercício de suas atribuições conferidas pelo Art. 17, XXVI do Regimento Interno, 

aprovado pela resolução 2.700 de 15 de julho de 2009, promulga o seguinte  

 

DECRETO LEGISLATIVO 

 

Art. 1º Fica reconhecida, 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 

Municipal nº 25.363/2021, da Prefeitura Municipal de Colatina.  

 

 

Art. 2º Os atos e despesas decorrentes da situação de calamidade pública devem ser 

divulgados amplamente, nos termos da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio 

de 2000, e da Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. 
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Art. 3º Caberá à Câmara Municipal e ao 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. 

Art. 4º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Palácio Domingos Martins,             de agosto de 2021. 

 

 

 

 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

 

 

DARY PAGUNG  

1º Secretário 

 

 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO  

2º Secretário 
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