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4 de maio de 2000, a ocorrência do estado 
de calamidade pública no âmbito do 
Município de Pancas/ES, para fins de 
enfrentamento à pandemia causada pelo 
novo coronavírus (Covid-19), com efeitos até 
31 de julho de 2020. 
 
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 2000, e da 
Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro 
de 2011. 
 
Art. 3º Caberá à Câmara Municipal e ao 
Tribunal de Contas 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 da 
regularidade dos atos administrativos, da 
despesa e de sua execução. 
 
Art. 4º Este Decreto Legislativo entra em 
vigor na data de sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
07 de julho de 2020. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

DECRETO LEGISLATIVO N° 58/2020 
 
 

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 Água Doce do 
Norte/ES. 

A MESA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo artigo 17, XXVI do 
Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
promulga o seguinte Decreto Legislativo: 
 
Art. 1º Fica reconhecida, para efeitos do art. 
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 Água Doce do Norte/ES, para fins de 
enfrentamento à pandemia causada pelo 
novo coronavírus (Covid-19), com efeitos até 
31 de julho de 2020. 

 
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 2000, e da 
Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro 
de 2011. 
 
Art. 3º Caberá à Câmara Municipal e ao 
Tribunal de Contas 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 da 
regularidade dos atos administrativos, da 
despesa e de sua execução. 

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
07 de julho de 2020. 
 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 
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