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DECRETO Nº 222/2020 

DECLARA ESTADO DE CALAMIDADE 

PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SANTA 

LEOPOLDINA PARA ENFRENTAMENTO DA 

PANDEMIA DECORRENTE DO NOVO 

CORONAVÍRUS (COVID-19). 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA, ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas em Lei, e 

 

Considerando a existência de pandemia do Covid-19 (Novo Coronavírus), nos 

termos declarados pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e o Decreto Municipal 

n.º 093/2020 que declarou Situação de Emergência em Saúde Pública no Município 

de Santa Leopoldina/ES; 

 

Considerando o disposto na Lei Federal n.º 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que 

dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do Covid-19 responsável pelo surto de 2019; 

 

Considerando que o Congresso Nacional, por meio do Decreto Legislativo n.º 

6/2002, reconheceu a existência de calamidade pública para fins do artigo 65, da 

Lei Complementar Federal n.º 101, de 4 de maio de 2000; 

Considerando que a Assembleia Legislativa reconheceu a existência de calamidade 

pública no Estado do Espírito Santo, por meio do Decreto Legislativo n.º 01/2020; 

 

Considerando a notória escala da infecção humana pelo Covid-19 e que a situação 

demanda o urgente emprego de medidas de prevenção, controle e contenção de 

riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença 

no Município de Santa Leopoldina/ES, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º - Fica declarado, no âmbito do Município de Santa Leopoldina/ES, o ESTADO 

DE CALAMIDADE PÚBLICA, com vigência até 31 de dezembro de 2020, para todos 

os fins de direito, notadamente quanto à: 

 

I - Dispensa do atingimento dos resultados e metas fiscais previstos na Lei 

Municipal n.º 1689/2019, que dispõe sobre as Diretrizes Gerais para a elaboração 

da Lei Orçamentária de 2020 e dá outras providências e na Lei Municipal n.º 

1688/2019 que Estima Receita e Fixa despesa do Município de Santa Leopoldina/ES 

para o exercício 2020. 
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II - Limitação de empenho que trata o art. 9º da Lei Complementar n.º 101, de 04 

de maio de 2000. 

 

Art. 2º - Ficam mantidas as disposições contidas na Declaração de Situação de 

Emergência em Saúde Pública de que trata o Decreto Municipal n.º 093/2020, e nos 

demais decretos relacionados às medidas para enfrentamento da pandemia. 

 

Art. 3º - Ficam suspensas a contagem dos prazos e disposições estabelecidas nos 

arts. 23, 31 e 70 da Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de 2000, enquanto 

perdurar o Estado de Calamidade Pública no Município de Santa Leopoldina/ES. 

 

Art. 4º - A Secretaria Municipal de Finanças, ficará responsável pelo 

acompanhamento da situação fiscal e execução orçamentária e financeira das 

medidas relacionadas à emergência do alusivo Coronavírus (COVID-19). 

 

Art. 5º - O Poder Executivo procederá, sempre que necessário e mediante Decreto, 

à abertura de crédito extraordinário nos termos previstos nos artigos 41, inciso III e 

44 da Lei no 4.320, de 1964, bem como às movimentações de dotações por meio de 

transposição, remanejamento, transferência e utilização da reserva de contingência, 

dando-se imediato conhecimento ao Poder Legislativo. 

 

Art. 6º - O Poder Executivo solicitará, por meio de mensagem a ser enviada à 

Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, reconhecimento do Estado de 

Calamidade Pública para os fins do disposto no artigo 65 da Lei Complementar 

Federal n.º 101/2000. 

 

Art. 7º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação para todos os 

fins, exceto no que tange ao artigo 65 da Lei Complementar Federal n.º 101, de 04 

de maio de 2000, cuja entrada em vigor acontecerá a partir do reconhecimento da 

Situação de Calamidade Pública local pela Assembleia Legislativa do Estado do 

Espírito Santo. 

 

Art. 8º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 9º - Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Santa Leopoldina/ES, 10 de julho de 2020. 

 

 

VALDEMAR LUIZ HORBELT COUTINHO 

PREFEITO MUNICIPAL 


