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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº                  /2022 

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 São 

José do Calçado. 

 

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, nos termos do art. 65 da Lei Complementar 

Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, 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 São José do Calçado para fins de enfrentamento ao desastre 

provocado por graves enchentes e deslizamentos de terra decorrentes de forte 

tempestade local ocorrida em 28 de dezembro de 2021.  

 

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. 

 

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 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 janeiro de 2022. 

 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 
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JUSTIFICATIVA 

 

Nos termos do Ofício Nº 689/2021/GAB/PMSJC, expedido pelo Exmo. Sr. Prefeito do 

Município de São José do Calçado-ES, a Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 

Santo - ALES foi formalmente demandada, em razão da “(...) gravíssima situação de 

emergência ocorrida no Município de São José do Calçado – ES,” para a “cooperação 

com a assistência à população atingida e a reabilitação da região afetada”. 

 

Como exposto no documento, várias áreas do Município foram atingidas por forte 

tempestade local ocorrida em 28 de dezembro de 2021, provocando graves 

enchentes e deslizamentos de terra. Aproximadamente 500 (quinhentas) famílias 

foram prejudicadas, bem como muitos comerciantes locais, gerando, além de 

prejuízo social, sensível dano econômico à região. Ruas e estradas vicinais da cidade 

ficaram completamente devastadas pela força da água. 

 

Em vista disso, na forma do Decreto Nº. 6.856/2021 o Município declarou “(...) 

situação de estado de calamidade pública no Município de São José do Calçado/ES, 

comprometido pelo elevado volume de chuvas no dia 28/12/2021”. 

 

Em seguida, o Executivo Municipal decretou situação de emergência, nos termos do 

Decreto nº 6.857, de 30 de dezembro de 2021, para o devido reconhecimento do 

desastre em questão. Relata o Município demandante que as “(...) consequências 

decorrentes dessa situação de emergência implicaram no comprometimento da 

capacidade de resposta econômica e administrativa do Poder Público Municipal 

(...)”, razão pela qual solicitam à ALES auxílio na “(...) adoção das ações de assistência 

à população e de reabilitação do cenário afetado pelo desastre”. 

 

Mais precisamente, a participação da Assembleia Legislativa dá-se efetivamente com 

a apreciação da ocorrência do Estado de Calamidade, nos termos do Art. 65 da Lei 

Complementar Federal nº 101 (que estabelece normas de finanças públicas voltadas 

para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências, conhecida como 

Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF), vejamos: 

 

Art. 65. Na ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo 

Congresso Nacional, no caso da União, ou pelas Assembléias 

Legislativas, na hipótese dos Estados e Municípios, enquanto 

perdurar a situação: (grifos não existentes no original) 

 
 

Sobre o tema, recentemente assim se manifestou o STF: 
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Ementa: REFERENDO DE MEDIDA CAUTELAR. AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF). 
ARTS. 14, 16, 17 e 24. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 
(LDO/2020). ART. 114, CAPUT, E PARÁGRAFO 14. INTERPRETAÇÃO 
CONFORME À CONSTITUIÇÃO. AFASTAMENTO DA EXIGÊNCIA DE 
DEMONSTRAÇÃO DE ADEQUAÇÃO E COMPENSAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIAS. CRIAÇÃO E EXPANSÃO DE PROGRAMAS PÚBLICOS 
DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELA 
COVID-19. PROTEÇÃO DA VIDA E DA SAÚDE. CONFIRMAÇÃO DA 
MEDIDA CAUTELAR. PROMULGAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 
106/2020. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO 
DA AÇÃO. 1. A Lei de Responsabilidade Fiscal instituiu um inovador 
modelo regulatório das finanças públicas, baseado em medidas gerais 
de transparência, de programação orçamentária, de controle e de 
acompanhamento da execução de despesas e de avaliação de 
resultados, destinadas, entre outros pontos, a incrementar a 
prudência na gestão fiscal e a sincronizar as decisões tomadas pelos 
Estados e pelos Municípios com os objetivos macroeconômicos 
estabelecidos nacionalmente pela União. 2. No entanto, existem 
situações nas quais o surgimento de condições supervenientes 
absolutamente imprevisíveis afetam radicalmente a possibilidade de 
execução do orçamento planejado. Inteligência do art. 65 da LRF. 3. 
O surgimento da pandemia de COVID-19 representa uma condição 
superveniente absolutamente imprevisível e de consequências 
gravíssimas, que afetará, drasticamente, a execução orçamentária 
anteriormente planejada. 4. O excepcional afastamento da incidência 
dos arts. 14, 16, 17 e 24 da LRF e 114, caput, in fine, e § 14, da 
LDO/2020, durante o estado de calamidade pública e para fins 
exclusivos de combate integral da pandemia de COVID-19, não conflita 
com a prudência fiscal e o equilíbrio orçamentário intertemporal 
consagrados pela LRF. Realização de gastos orçamentários destinados 
à proteção da vida, da saúde e da própria subsistência dos brasileiros 
afetados pela gravidade da situação vivenciada. 5. Medica cautelar 
referendada. 6. O art. 3º da EC 106/2020 prevê uma espécie de 
autorização genérica destinada a todos os entes federativos (União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios) para a flexibilização das 
limitações legais relativas às ações governamentais que, não 
implicando despesas permanentes, acarretem aumento de despesa. 7. 
Em decorrência da promulgação da EC 106/2020, fica prejudicada a 
Ação Direta de Inconstitucionalidade, por perda superveniente de 
objeto e de interesse de agir do Autor. Precedentes. 

 

Vê-se que a medida excepciona algumas exigências da LRF, especificamente em 

relação a gastos destinados a emergências relacionadas à gravidade da situação 

excepcional vivenciada pela população. Nesse sentido, é direto o pedido do 

Município, devidamente representado pelo Exmo. Sr. Prefeito requerente, para que 

a “(...)Egrégia Assembleia efetive o devido reconhecimento da situação de 
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emergência no Município de São José do Calçado – ES para os fins da Lei 

Complementar Federal nº 101. De 04 de maio de 2000”. 

 

Insta consignar que, no âmbito da Assembleia Legislativa, põe-se em apreciação a 

ocorrência e declaração do Estado de Calamidade, tal como especificamente 

consignado na LRF.  

 

(...) calamidade pública é a situação de perigo e anormalidade 
social decorrente de fatos da natureza, tais como, inundações 
devastadoras, vendavais destruidores, epidemias letais, 
secas assoladoras e outros eventos físicos flagelantes que 
afetem profundamente a segurança ou a saúde pública, os 
bens particulares, o transporte coletivo, a habitação ou o 
trabalho em geral1. 

 

Logo, tal como, terremotos, guerras, epidemias, secas prolongadas, inundações e 

suas consequências são típicas situações que configuram estado de calamidade, tal 

como qualquer outra situação superveniente que se apresente ruinosa ou prejudicial 

à coletividade, exigindo prementes e enérgicas medidas cuja burocracia padrão 

possam causar óbice.  

 

Para que a população atingida não fique desamparada, portanto, são adotadas 

situações excepcionais tais como a que ora se apresenta para deliberação desta Casa 

de Leis.  

 
1 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, 24ª ed., Malheiros, p. 253. 
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