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Senhor Presidente, 

Senhores Deputados 

 

 
 

Nos termos da Constituição do Estado e do artigo 65 da Lei 

Complementar Federal n.º 101, de 4 de maio de 2000, faço encaminhar ao criterioso 

exame de Vossas Excelências e à superior deliberação desse Poder Legislativo, o 

conjunto de  Proposições a seguir, com vistas ao enfrentamento da grave crise de 

saúde pública, decorrente da pandemia da COVID-19. 

Incialmente, submeto ao reconhecimento dos Senhores 

Deputados o Decreto Estadual n.º 42.100, de 21 de março de 2020, que 

“DECLARA Estado de Calamidade Pública, para os fins do artigo 65 da Lei 

Complementar Federal n.º 101, de 4 de maio de 2000, em razão da grave crise de 

saúde pública decorrente da pandemia da COVID-19 (novo coronavírus), e suas 

repercussões nas finanças públicas do Estado do Amazonas, e dá outras 

providências.”, para fins do disposto no artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

A declaração do estado de calamidade pública, no exercício da 

competência a mim conferida pelo artigo 54, inciso XI, da Constituição do Estado 

do Amazonas, ora encaminhada, para fins de reconhecimento dos Senhores 

Deputados, decorre da necessidade de adoção de ações ágeis e urgentes de 

resposta e controle da pandemia do novo coronavirus (COVID-19). 

Como é de vosso conhecimento, a Organização Mundial da Saúde 

(OMS), no final de janeiro do corrente ano, declarou emergência em saúde pública 



 

de importância internacional, em decorrência da infecção humana pelo novo 

coronavirus (COVID-19), tendo, posteriormente, classificado a situação mundial 

como pandemia. 

Ressalto que, dadas as já conhecidas características do coronavirus, 

as medidas necessárias para proteger a população do contágio, visando 

desacelerar a taxa de contaminação e, assim, evitar o colapso do sistema de saúde, 

especialmente aquelas relacionadas ao isolamento social e a redução drástica da 

circulação de pessoas, implicam, inevitavelmente, em forte retração das atividades 

econômicas, e, de consequência, queda na arrecadação. 

Diante de tal cenário, a partir da declaração do estado de calamidade 

pública, circunstância de caráter temporário, destaco que o Poder Executivo 

priorizará os recursos para a área da saúde a fim de combater essa terrível 

pandemia e, além disso, mesmo em face dos efeitos negativos sobre a arrecadação 

tributária, envidará todos os esforços para o pagamento integral da remuneração 

dos servidores públicos estaduais.  

Na mesma oportunidade, encaminho o Projeto de Emenda 

Constitucional, que “INCLUI o artigo 64 ao Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias”, prevendo que, excepcionalmente, em virtude da declaração de 

calamidade pública, devidamente reconhecida pela Assembleia Legislativa, em 

razão da grave crise de saúde pública, decorrente da pandemia da COVID-19, o 

Poder Executivo possa utilizar, no exercício vigente, nas Ações de Serviços 

Públicos de Saúde e despesas com pessoal do Poder Executivo, os recursos 

vinculados, exceto aqueles destinados à educação, saúde, emendas 

parlamentares, operações de crédito, convênio e fontes descentralizadas. 

Submeto, igualmente, à deliberação dessa Casa Legislativa, o 

Projeto de Lei Complementar que “DISPÕE sobre a adoção de medidas de 

caráter emergencial de gestão financeira, orçamentária e fiscal para combater os 

impactos econômicos da pandemia do novo coronavírus, no âmbito do Poder 

Executivo Estadual.”, cuja finalidade é excepcionar as ações de serviços em saúde 

do limite do teto de gastos públicos, priorizando os  programas mais essenciais de 

enfrentamento da pandemia, ocasionada pelo novo coronavírus (Covid-19). 



 

Neste sentido, o artigo 1.º da Proposição estabelece que as ações 

de serviços em saúde não serão consideradas, para fins de limite do teto de gastos 

públicos, pelo Poder Executivo Estadual. 

Vale ressaltar que, neste momento, o cenário de incerteza no 

dimensionamento da crise pelo qual o mundo está passando, impõe que medidas 

de austeridade fiscal sejam adotadas para a cobertura dos déficits financeiros a fim 

de que, mesmo diante do enfrentamento do decréscimo de receitas, seja possível 

a elevação necessária de despesas na área da saúde. 

Finalmente, encaminho ao crivo de Vossas Excelências, o Projeto 

de Lei que “ALTERA, na forma que especifica a Lei n° 3.584, de 29 de dezembro 

de 2010 e a Lei nº 2.826, de 29 de setembro de 2003.”, cuja finalidade é a 

destinação de recursos a órgãos da Administração Pública Estadual, para 

atendimento às mulheres vítimas de violência e às ações em serviços de saúde, 

além de permitir a utilização de recursos para a administração e em ações de 

combate a pandemia da COVID – 19.  

O desafio para as autoridades governamentais em todo o mundo, 

além das evidentes questões de saúde pública, especialmente na área de maior 

adensamento populacional, é atravessar este momento inicial, garantindo que 

estejam prontas para a retomada, quando o problema sanitário tiver sido superado.  

Certo da atenção que Vossas Excelências dispensarão aos pleitos, 

reitero aos Excelentíssimos Senhores Deputados, protestos de distinguido apreço 

e consideração. 

 

WILSON MIRANDA LIMA 
Governador do Estado  

 


