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COMISSÃO DE SAÚDE E SANEAMENTO 

 

 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 39/2021 

AUTORA: Mesa Diretora 

RELATOR: Deputado Dr. Emílio Mameri 

EMENTA: 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/ES. 

 

1.  RELATÓRIO 

 

Trata-se do Projeto de Decreto Legislativo nº 39/2021, de autoria da Mesa 

Diretora, que visa a reconhecer, 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/ES. 

O Projeto foi protocolado no dia 05/08/2021 e lido no expediente da 

Sessão Ordinária do dia 09/08/2021. 

A Diretoria de Redação juntou o estudo de técnica legislativa das fls. 

29/30, ofertando sugestões apenas no tocante à redação proposta, sem alteração 

substancial no projeto de lei. 

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 

(fl. 26) admitiu a tramitação da proposição; entendendo, a priori, inexistir manifesta 

inconstitucionalidade ou um dos demais vícios previstos na norma regimental. 
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 A Procuradoria da Casa manifestou-se pela constitucionalidade, 

legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do projeto de decreto legislativo nº. 

39/2021, nos termos do parecer técnico das fls. 33/41, e da manifestação do 

Procurador-Geral (fl. 44).  

O Projeto recebeu parecer pela constitucionalidade, legalidade, 

juridicidade e boa técnica legislativa da Comissão de Constituição e Justiça, Serviço 

Público e Redação (Parecer nº 53/2022, fls. 68/76). Ao ser distribuído a esta 

Comissão de Saúde e Saneamento, coube-nos relatar. 

É o relatório. 

 

2.   PARECER DO RELATOR 

 

Nesta oportunidade, cabe a esta Comissão de Saúde e Saneamento o 

exame quanto ao mérito da propositura, na conformidade com o que dispõe o art. 50 

do Regimento Interno (Resolução nº 2.700/09). 

Como já ressaltado anteriormente, o projeto em apreço tem por finalidade 

reconhecer, 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/ES. 

O presente projeto de decreto legislativo tem como fundamento: I) 

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; II) 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; 

III) o Decreto nº 200, publicado em 08 de abril de 2021, da Prefeitura Municipal de 
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Santa Leopoldina, declarando Estado de Calamidade Pública no Município, 

decorrente do surto do novo Coronavírus (COVID-19), tendo em vista a necessidade 

do emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, 

danos e agravos à saúde pública 

Quanto ao mérito, é indiscutível que o país vive sob a égide de uma crise 

humanitária, a pandemia internacional ocasionada pelo novo coronavírus, SARS-

CoV-2 (COVID-19), com impactos diretos e profundos na saúde pública.  

Portanto, a solidariedade, o apoio, a instrução e a conscientização do 

corpo social, no momento, ensejam o melhor remédio. Pelas considerações 

supramencionadas, a aprovação da propositura em foco é a medida adequada. 

Pelas razões acima aduzidas, recomendamos aos nobres pares desta 

Comissão a adoção do seguinte: 

 

PARECER Nº ________/2022 

 

A COMISSÃO DE SAÚDE E SANEAMENTO é pela APROVAÇÃO do 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO nº 39/2021, de autoria da Egrégia Mesa 

Diretora, nos termos da fundamentação supra. 

Sala das Comissões, em        de                     de  2022. 

_____________________________PRESIDENTE 

________________________________RELATOR 

________________________________MEMBRO 
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