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COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA, 

ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E 

TOMADA DE CONTAS 
 

 

RELATÓRIO 

 

O Projeto de Decreto Legislativo nº 39/2021, de autoria da Mesa Diretora da 

Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, objetiva reconhecer, para os 

fins do disposto no art. 65 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 

2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), a ocorrência do “estado de calamidade 

pública” no Município de Colatina (ES). 

 

Instruem os autos deste processo legislativo os seguintes documentos: Decreto 

Estadual nº 610-S, de 26 de março de 2021, que declarou Estado de Calamidade 

Pública no Estado do Espirito Santo 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 (fls. 04 e 05 dos presentes autos eletrônicos); e-mail 

da Procuradoria do Município de Colatina encaminhando o Decreto Municipal nº 

25.363/2021, porém informa da necessidade de complementação da instrução 

documental respectiva ao reconhecimento da Calamidade Pública (fls. 06 a 08); e-

mails da Procuradoria Geral deste Poder Legislativo Estadual solicitando 

adequação quanto a Decretação da Calamidade Pública Municipal (fl. 09); e-mail 

da Procuradoria do Município de Colatina encaminhando o Decreto Municipal nº 

25.363/2021 adequado à Calamidade Pública (fls. 10 a 12); e-mails da 

Procuradoria Geral deste Poder Legislativo Estadual solicitando a publicação do 

Decreto Municipal e Mensagem/Ofício correspondente (fls. 13 a 15); e-mail da 

Procuradoria do Município de Colatina encaminhando os documentos solicitados 

(fls. 16 a 22). À partir da fl. 23 destes autos eletrônicos, têm-se despachos diversos 

de expediente interno. 

 

Por seu turno, a proposição legislativa foi protocolizada automaticamente, pelo 

Software para Virtualização do Poder Legislativo - ALES DIGITAL, no dia 05 de 

agosto de 2021; e lida na Sessão Ordinária deste Poder Legislativo do dia 09 do 

mesmo mês e ano, oportunidade que recebeu o seguinte encaminhamento: “Ciente. 

À Comissão de Justiça, de Saúde e de Finanças, na forma do artigo 65 da Lei 

Complementar Federal nº 101/2000”. 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100340036003600310039003A00540052004100, Documento 

assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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Após este último evento processual legislativo, o projeto de decreto legislativo foi 

encaminhado à douta Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público e 

Redação, onde - na forma do art. 41 do Regimento Interno c/c o art. 65 da Lei 

Complementar Federal nº 101/2000 – foi, na 2ª Reunião Ordinária Virtual 

ocorrida em 22 de fevereiro de 2022, exarado o Parecer nº 053/2022, cuja 

conclusão foi pela “Constitucionalidade, Legalidade, Juridicidade, Boa Técnica 

Legislativa e Aprovação” do projeto. 

 

Ato contínuo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 39/2021 foi dirigido para a 

Comissão de Saúde e Saneamento, para exame e parecer na forma do disposto no 

art. 50 do Regimento Interno (Resolução nº 2.700/2009) c/c o c/c art. 65 da Lei 

Complementar Federal nº 101/2000, outrossim, na 11ª Reunião Ordinária, 

realizada em 26 de maio de 22, foi emanado o Parecer nº 11/2022, cuja conclusão 

foi pela sua Aprovação. 

 

Por fim, os autos do Projeto de Decreto Legislativo nº 39/2021 foram 

encaminhados para esta douta Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, 

Fiscalização, Controle e Tomadas de Contas, para fins de análise de seu mérito, na 

forma preceituada pelos artigos 42 e 43 da Resolução nº 2.700/2009 (Regimento 

Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo) c/c o c/c art. 65 da 

Lei Complementar Federal nº 101/2000. 

 

Este é o Relatório. 

 

 

PARECER DO RELATOR  

 

Conforme acima grifado, o Projeto de Decreto Legislativo nº 39/2021, de autoria 

da Mesa Diretora, tem por teleologia reconhecer, para os fins do disposto no art. 

65 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de 

Responsabilidade Fiscal), a ocorrência do “estado de calamidade pública” no 

Município de Colatina (ES). 

 

Logo de plano, registra-se que a justificativa para a indicada calamidade pública é 

decorrente de desastre natural classificado como grupo biológico/epidemias e tipo 

doenças infecciosas virais, com parâmetros de Pandemia Mundial oriunda do novo 

coronavírus (Sars-CoV-2). Tal novel espectro viral promove a grave patologia 

denominada de Covid-19, com significativo efeito infeccioso e de expressiva 

letalidade para os enfermos.   

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100340036003600310039003A00540052004100, Documento 

assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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Oficialmente, a Pandemia Mundial da Covid-19 já promoveu milhões de mortes, 

sendo que só no Brasil já está em, aproximadamente, seiscentas mil mortes. 

Outrossim, assentam tanto a Organização Pan-Americana de Saúde – OPAS, 

quanto a Organização Mundial da Saúde – OMS, que o vírus em questão é uma 

nova cepa de coronavírus que havia sido previamente identificada em humanos, 

conhecido como 2019-nCoV ou COVID-19, ele só foi detectado após a 

notificação de um surto em Wuhan, China, em dezembro de 2019. 

 

Este contexto pandêmico, exige dos Governos Federal, Estadual, Distrital e 

Municipal (aqui inclui-se o Município de Colatina – ES) a adoção de medidas 

relevantes, extraordinárias e urgentes para realizarem as ações administrativas 

estatais, em especial, na área da saúde pública para o pronto combate ao avanço da 

pandemia gerada pela COVID-19. 

 

E, desta forma, a necessidade premente de se realizar despesa pública imediata 

implica na adoção de adequada Decretação de Calamidade Pública, nos termos do 

que preceitua o art. 65 da Lei Complementar Federal nº 101/2000. In casu, em 

face deste contexto, está francamente amparada a medida e as despesas públicas 

decorrentes promovidas pelo Município de Colatina, conforme definido pelo 

Decreto Municipal nº 25.363/2021 (fls. 19 a 22). 

 

Com essa inteligência normanda, o presente projeto de decreto legislativo 

encontra-se perfeito para surtir eficácia no âmbito da sociedade capixaba (aqui 

compreendida como Município de Colatina). Nestes termos, perante a análise de 

mérito, verifica-se do diagnóstico decorrente que, incontestavelmente, a pretensa 

normatividade da Proposição Legislativa – identificada como Projeto de Decreto 

Legislativo nº 39/2021, de autoria da Mesa Diretora, não traz ponto de divergência 

com o interesse público da sociedade do Estado do Espírito Santo, bem como, só 

gera despesa pública necessária e importante, que é expressamente amparada pela 

legislação federal. 

 

Desta forma, revela a dita proposição legislativa (Projeto de Decreto Legislativo nº 

39/2021) como portadora de mérito impar, nos termos dos artigos 42 e 43 da 

Resolução nº 2.700/2009 c/c o art. 65 da Lei Complementar Federal nº 101/2000, 

de forma que a sua aprovação por esta Comissão é medida que ora se propõe. 

 

Ex Positis, sugerimos aos Ilustres Pares desta Comissão a adoção do seguinte: 
 

 

 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
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PARECER nº                   /2022 
 

 

A COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA, ORÇAMENTO, 

FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E TOMADA DE CONTAS é pela 

APROVAÇÃO do Projeto de Decreto Legislativo nº 39/2021, de autoria da 

Mesa Diretora, nos termos dos artigos 42 e 43 da Resolução nº 2.700/2009 c/c o 

art. 65 da Lei Complementar Federal nº 101/2000. 
 

Sala das Comissões, em         de                     de 2022. 

 

____________________________________ PRESIDENTE 

____________________________________ RELATOR 

____________________________________ MEMBRO 

____________________________________ MEMBRO 

____________________________________ MEMBRO 

____________________________________ MEMBRO 

____________________________________ MEMBRO 

____________________________________ MEMBRO 

____________________________________ MEMBRO 
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