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I – RELATÓRIO 

 

Mediante a apresentação da presente proposição destaca-se a 

ocorrência do estado de calamidade pública no município de Iconha afetado 

por inundações. 

 

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa em exercício de 

juízo de delibação que lhe impõe o art. 120 do Regimento Interno – 

Resolução nº 2.700/2009, proferiu o despacho de fl. 02, no qual admitiu a 

tramitação da proposição entendendo, a priori, inexistir manifesta 

inconstitucionalidade ou um dos demais vícios previstos na norma regimental. 

 

Os presentes autos foram conclusos para elaboração de 

parecer da Comissão Especial com fulcro no art. 57, II do Regimento Interno. 

 

É o relatório. 

 

II – FUNDAMENTAÇÃO  

 

A- ANÁLISE DA CONSTITUCIONALIDADE FORMAL E 

MATERIAL  
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A.1 - Competência legislativa para dispor sobre a matéria e 

competência de iniciativa  

 

Pela descrição do projeto, cumpre evidenciar que a matéria nele 

tratada se enquadra na competência remanescente dos Estados-membros, 

consoante previsto no artigo 25, § 1º, da Constituição Federal, in verbis: 

 

Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e 

leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição. 

 

§ 1º São reservadas aos Estados as competências que não lhes 

sejam vedadas por esta Constituição. 

 

Constatada a competência legislativa estadual na matéria em 

apreço, conclui-se, que a espécie normativa adequada para tratar do tema é o 

decreto legislativo, conforme prevê o § 2º do art. 151 do Regimento Interno da 

Ales c/c art 65 da Lei Complementar Federal nº 101 de 2000, in verbis: 

 

Art. 151. Os projetos serão de resolução, de decreto legislativo e de 

lei. 

 

§ 2º Os projetos de decreto legislativo são destinados a regular a 

matéria de competência exclusiva da Assembleia Legislativa, que 

não disponha, integralmente, sobre assunto de sua economia 

interna, tais como: 

 

Art. 65. Na ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo 

Congresso Nacional, no caso da União, ou pelas Assembleias 

Legislativas, na hipótese dos Estados e Municípios, enquanto 

perdurar a situação: 

 

        I - serão suspensas a contagem dos prazos e as disposições 

estabelecidas nos arts. 23 , 31 e 70; 
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        II - serão dispensados o atingimento dos resultados fiscais e a 

limitação de empenho prevista no art. 9
o
. 

 

        Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput no caso de 

estado de defesa ou de sítio, decretado na forma da Constituição. 

 

Por conseguinte, uma vez reconhecido por esta Casa o estado 

de calamidade decretado pelos entes locais, os mesmos gozarão de 

flexibilização do rigor da LRF no que diz respeito aos pontos versados nos 

incisos I e II de seu artigo 65, supratranscritos. 

 

Em síntese, essa flexibilização consistiria em: 

 

a) suspensão do prazo para eliminação de despesa total com 

pessoal que ultrapasse os limites legais, bem como das restrições 

decorrentes dessa situação; 

b) suspensão do prazo para a recondução da dívida consolidada ao 

limite legal, bem como das restrições decorrentes dessa situação; e 

c) dispensa de atingimento dos resultados fiscais e da limitação de 

empenho no caso de a receita realizada ao final de um bimestre se 

mostrar insuficiente para o cumprimento das metas de resultado 

primário ou nominal estabelecidas no anexo de metas fiscais da lei 

orçamentária. 

 

No tocante aos demais requisitos formais atinentes ao processo 

legislativo, cumpre ressaltar que o quórum para aprovação da matéria é a 

maioria simples ou relativa, conforme previsto no artigo 59 da Constituição 

Estadual; que o regime inicial de tramitação, a princípio, é o ordinário, e que o 

processo de votação é o simbólico, conforme estabelecido, respectivamente, 

pelas disposições contidas nos artigos 148, inciso II, e 200, inciso l, do 

Regimento Interno.  

 

Atendidos os requisitos atinentes a constitucionalidade formal, 

conclui-se, a vista da análise intrínseca da matéria legislada, que o projeto em 
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exame é compatível com as normas e princípios das Constituições Federal e 

Estadual, não contraria os princípios, direitos e garantias previstos na referida 

Carta Magna, inclusive os contidos no seu artigo 5º, assim como não viola os 

Princípios da Isonomia e do Respeito ao Direito Adquirido, ao Ato Jurídico 

Perfeito e à Coisa Julgada, se amoldando, inclusive, ao Princípio da 

Irretroatividade das Leis, eis que sua vigência ocorrerá a partir de sua 

publicação, não se pretendendo qualquer retroatividade que venha macular 

direitos pré-estabelecidos.  

III – CONCLUSÃO 

 

Parecer nº ___/2020 

 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E 

REDAÇÃO é pela constitucionalidade e reconhecimento da ocorrência de 

calamidade pública no Município de Iconha afetado por inundações. 

 

Palácio Domingos Martins, 15 de junho de 2020. 

 

_______________________________________PRESIDENTE 

 

_________________________________________RELATOR 

 

_________________________________________MEMBRO 

 

_________________________________________MEMBRO 

 

_________________________________________MEMBRO 

 

_________________________________________MEMBRO 

 

_________________________________________MEMBRO 
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