
COTA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO  

– Reconhecimento de Calamidade Pública  

 

 

 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO 

PROCESSO N° 643, DE 2021 

AUTOR: Prefeito do Município de Ribeirão Bonito 

OBJETO: Solicita o reconhecimento de calamidade pública do município de Ribeirão Bonito 

para os fins do artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal 

 

 

Senhor Presidente, 

 

    O processo em análise tem por objetivo reconhecer a renovação da 

calamidade pública no Município de Ribeirão Bonito, para os fins do artigo 65 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal.  

 

    A Lei complementar nº 173/20 estabelece o “Programa Federativo de 

Enfrentamento ao Coronavírus”, tratando-se de diploma de caráter temporário, uma vez que 

em seu artigo 1º, especifica que sua vigência é restrita ao exercício financeiro de 2020, veja-se: 

 

Art. 1º  Fica instituído, nos termos do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de 

maio de 2000, exclusivamente para o exercício financeiro de 2020, o Programa 

Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19).  

 

    Referido diploma legal, em diversos momentos, faz menção expressa à 

data limite de 31 de dezembro de 2020.  

 

    Ainda no âmbito federal, o Decreto Legislativo nº 6 de 2020 reconhece 

a ocorrência do estado de calamidade pública com efeitos até o dia 31 de dezembro de 2020, 

conforme artigo 1º abaixo transcrito: 

 

Art. 1º Fica reconhecida, exclusivamente para os fins do art. 65 da Lei Complementar nº 

101, de 4 de maio de 2000, notadamente para as dispensas do atingimento dos resultados 

fiscais previstos no art. 2º da Lei nº 13.898, de 11 de novembro de 2019, e da limitação de 

empenho de que trata o art. 9º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a 

ocorrência do estado de calamidade pública, com efeitos até 31 de dezembro de 2020, 

nos termos da solicitação do Presidente da República encaminhada por meio da Mensagem 

nº 93, de 18 de março de 2020. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp101.htm#art65
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp101.htm#art65


  

 

   Na esfera estadual, a Lei 17.268/2020 estabeleceu medidas 

emergenciais de combate à pandemia do coronavírus no âmbito do Estado de São Paulo, 

sendo aplicável enquanto perdurar o estado de calamidade pública.  

 

   Aliás, no que tange à calamidade pública, esta Casa aprovou projetos 

reconhecendo-a para o Estado, para a Capital e para os demais Municípios. 

 

   Com efeito, o Decreto Legislativo Estadual n. 2.495/20 reconheceu o 

estado de calamidade pública nos demais Municípios do Estado de São Paulo, que 

requeressem tal reconhecimento. No entanto, sua vigência findou em 31 de dezembro de 2020, 

conforme se observa da transcrição do art. 8º: 

 

Artigo 8º - Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, produzindo 

efeitos até 31 de dezembro de 2020. 

 

   Note-se desse histórico não haver previsão de renovação automática 

do estado de calamidade antes reconhecido, fazendo-se necessário avaliar o real cabimento 

de tal reconhecimento com fulcro nas exigências legais.  

 

      A fim de evitar qualquer mal entendido, frisa-se que esta Parlamentar 

apesar de ter votado contrariamente à calamidade pública no âmbito do Estado e da Capital, 

votou favoravelmente a tal reconhecimento nos demais Municípios, uma vez que o Projeto de 

Decreto legislativo 5/2020 atual Decreto Legislativo 2495/2020, mostrou-se mais preciso e 

contou com o aval do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.  

 

   O Estado de Calamidade pública é a situação de alteração intensa e 

grave das condições de normalidade em um determinado Município, Estado ou região, 

decretada em razão de desastre, comprometendo substancialmente sua capacidade de 

resposta, segundo conceito dado pelo artigo 2º, inciso VIII do decreto 10.593/2020, disponível 

no link https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.593-de-24-de-dezembro-de-2020-

296427343 

Rege a matéria o artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal que 

enumera os benefícios concedidos, destacando a exigência de austeridade na aplicação dos 

recursos que devem ser direcionados ao atingimento do propósito declinado na sua solicitação.  

     A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo traz regra específica 

em seu regimento, mais especificamente no parágrafo primeiro do artigo 259-A, sobre o 

pedido de reconhecimento de calamidade pública, enumerando quais documentos devem 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.593-de-24-de-dezembro-de-2020-296427343
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.593-de-24-de-dezembro-de-2020-296427343


ser necessariamente apresentados para que a solicitação possa ser analisada no mérito.  

Transcreve-se abaixo o parágrafo primeiro do art. 259-A do Regimento Interno: 

 

“§ 1º - A solicitação de reconhecimento será acompanhada: 

1. da íntegra do decreto e sua justificativa 

2.   de provas documentais que demonstrem o estado de calamidade 

3. de demonstrativo da necessidade de suspensão de prazos e das disposições 

estabelecidas nos artigos 23, 31 e 70 da Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como da 

dispensa do atingimento dos resultados fiscais e da limitação de empenho previstas no 

artigo 9º da mencionada lei.” 

 

   A pandemia é situação instalada há cerca de um ano e os Municípios 

receberam auxílio financeiro para investirem na área de saúde, preparando o sistema de saúde 

para atender a população. 

    

   O próprio Tribunal de Contas de São Paulo, na análise do processo 

00005866.989.20-5, cujo objeto foram as contas anuais do Governador no exercício de 2020, 

estabeleceu algumas recomendações que deveriam ser tomadas, em virtude do estado de 

calamidade pública, como listar: 

 

“1. Todas as ações extraordinárias adotadas voltadas ao combate do COVID-19 e 

seus reflexos deverão ser informados a este Tribunal, através de relatórios 

bimestrais iniciados a partir da data de decretação do estado de calamidade 

(30/04/2020), indicando as despesas realizadas e as respectivas fonte de custeio, 

além de eventuais renúncias de receitas concedidas nesse período;  

2. O afastamento da aplicação das regras previstas da Lei de Responsabilidade, 

nos termos do art. 65, ocorrerá apenas durante a manutenção do estado de 

calamidade pública, cujo prazo foi fixado no art. 4º do DL 2.493/2020, até 

31/12/2020; 

3. As renúncias de receitas, ou as despesas empenhadas no regime excepcional, 

deverão ser destinadas exclusivamente à cobertura de programas e ações 

voltadas ao combate da pandemia do COVID-19 e seus reflexos, sendo que as 

demais deverão seguir as regras da LRF; 

4.Todas as despesas e benefícios, incluindo aquisições e contratações de 

pessoal, além das renúncias de receitas, deverão ser devidamente contabilizadas, 

em atendimento ao princípio da evidenciação contábil, além de respeitar as regras 

de publicidade previstas em leis, em atendimento ao princípio da transparência, e 

deverão ser publicadas no Portal da Transparência do Governo Estadual, em 

campo/aba específica do site, permitindo o acesso direto e facilitado a todos os 

interessados;  

5. Todos os benefícios, seja distribuição de bens, valores, isenções, incentivos 



fiscais, entre outros, deverão ser precedidos de critérios objetivos de concessão 

previamente estabelecidos e devidamente justificados.  

Publique-se” 

 

    Da análise dos autos, constata-se que o solicitante age como se a 

renovação da calamidade pública fosse automática, pois sequer evidenciou o que foi feito com 

as verbas repassadas pela União, segundo informações do painel do Ministério da Saúde, R$ 

1.041.837 (hum milhão quarenta e hum mil oitocentos e trinta e sete reais e cinquenta e três 

centavos) (disponível em: 

https://painelms.saude.gov.br/extensions/Portal_FAF/Portal_FAF.html ). 

 

     De fato, a presente propositura foi instruída apenas com os 

documentos abaixo elencados:  

 

A – Decreto nº 2996/2021 de 05 de fevereiro de 2021 com a seguinte ementa: “Mantém o 

estado de emergência imposto pelo Decreto nº 2856 de 23 de março de 2020, procede 

adequação às normas estabelecidas pelo Governo do Estado de São Paulo em relação ao 

enfrentamento da pandemia da COVID – 19) .”   (fls. 1/5); 

 

B – Decreto nº 2908/2020 de 18 de junho de 2020 com a ementa: “Declara estado de 

calamidade pública no Município de Ribeirão Bonito, Estado de São Paulo, para enfrentamento 

da pandemia decorrente do Coronavírus – COVID -19 e dá outra providências.” (fls. 6/8); 

 

C- Cópia do Diário Oficial do Município de Ribeirão Bonito, do dia 19 de junho de 2020, em que 

foi publicado o Decreto nº 2908, de 18 de junho de 2020 (fls.9/10). 

 

   Além da insuficiência da documentação, cumpre consignar que o 

pedido de manutenção da calamidade pública foi encaminhado com base no Decreto nº 2.996 

de 05 de fevereiro de 2021, que trata da continuidade do estado de emergência (e não do de 

calamidade), havendo também uma impropriedade na forma, salvo melhor juízo.  

 

    Dado que não há renovação automática do estado de calamidade 

pública e que o requerente não se desincumbiu de demonstrar a real necessidade da medida, 

solicita-se providenciar: 

 

1 – documentos evidenciando os recursos recebidos da União e do Tesouro Estadual para fins 

de enfrentamento da pandemia; 

2 - documentos evidenciando onde esses recursos foram utilizados; 

3 – documentos mostrando quais compras e contratações ainda precisam ser realizadas para 

enfrentamento da pandemia; 

https://painelms.saude.gov.br/extensions/Portal_FAF/Portal_FAF.html


4 – documentos demonstrando que a situação financeira do Município não é suficiente para 

fazer frente a essas finalidades. 

 

 

    Uma vez apresentada TODA a documentação solicitada, será 

analisado o mérito do pedido. 

 

Sala das Comissões 

 

Janaina Paschoal 

 

 


