
 
 
 
  
 
 
 

 DECRETO Nº 5649, DE 10 FEVEREIRO DE 2017 

 

Declara a situação de Emergência na 

Segurança Pública, em todo o território do 

Município de Anchieta.  

 

O Prefeito Municipal de Anchieta, Estado do Espírito Santo, no uso das 

atribuições que lhes são conferidas pelo inciso VIII do artigo 71 da Lei Orgânica 

Municipal e;  

 

 Considerando a flagrante ausência de policiamento ostensivo executado pela 

Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, em todo o Estado, decorrente da 

ausência de efetivo policial nas ruas do Município de Anchieta, haja vista que 

desde o dia 04 de fevereiro do corrente ano foi deflagrado o Movimento dos 

Familiares dos Policiais Militares no Estado, bloqueando a saída de viaturas 

dos quartéis e de seu contingente; 

 Considerando a observância ao Estado Democrático de Direito, visando 

resguardar os direitos e garantias fundamentais da inviolabilidade do direito à 

vida, à liberdade, à segurança e à propriedade, estabelecidos no art. 5º da 

Constituição Federal, primando pelo respeito ao Princípio Constitucional da 

Dignidade Humana; 

 Considerando o clima de insegurança junto à população de Anchieta, bem 

como em todo Estado do Espírito Santo;  

 Considerando que o Município dispõe de uma Guarda Civil Municipal, que 

executa o patrulhamento ostensivo, não dispondo de armamento letal; 

 Considerando que em virtude do quadro fático, de ausência do policiamento 

ostensivo da Polícia Militar, os trabalhos da Guarda Civil Municipal vêm 

sobrecarregando os Agentes de Segurança, que não estão dando conta de 

executar as tarefas de proteção ao patrimônio público e o patrulhamento 

ostensivo no Município; 

 Considerando a apresentação de relatórios que dão conta de inúmeras 

ocorrências, além do habitual, desde a criação da Guarda Civil Municipal, 

inclusive com o agravamento dos casos de natureza grave, com 

enfrentamento de indivíduos com arma de fogo; 



 
 
 
  
 
 
 

 Considerando que o artigo 144 da Constituição Federal assevera que a 

segurança pública é dever do Estado Brasileiro, direito e responsabilidade de 

todos; 

 Considerando que a responsabilidade pela segurança deve ser compartilhada 

entre os governos federal, estadual e municipal; 

 Considerando que o efetivo da Guarda Civil Municipal é capacitado para 

utilização de armamento de natureza não letal, com capacidade de atuação 

mais efetiva no patrulhamento ostensivo e guarda do patrimônio público; 

 Considerando que até a presente data não houve a disponibilização das 

Forças Federais, como as Forças Armadas e Forca Nacional de Segurança, 

para o Município de Anchieta; 

 Considerando que até a presente data não houve o retorno dos Policiais 

Militares às suas atividades, a fim de proporcionar a defesa de toda a 

população do Município de Anchieta. 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Fica declarada a existência de situação anormal na área de segurança 

pública e caracterizada como SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA no Município de 

Anchieta, Estado do Espírito Santo. 

 

Parágrafo único - Esta situação de anormalidade é válida para todo o 

território do Município e seus distritos. 

 

Art. 2° – Fica autorizada a Gerência Municipal de Segurança e Defesa 

Social, solicitar às Autoridades de Segurança dos Governos Federal e Estadual, o 

apoio das Forças Armadas e Força Nacional de Segurança Pública, para garantia 

da Lei e da Ordem, e, autoriza o estudo de viabilidade para contratação de empresa 

especializada em segurança patrimonial, com a respectiva licença para o porte de 

armas de fogo. 

Art. 3° – Determina-se a todas as Secretarias Municipais, que adotem as 

medidas necessárias quanto à disponibilidade de veículos à disposição da Gerência 



 
 
 
  
 
 
 

Municipal de Segurança e Defesa Social, com vista as ações urgentes e inadiáveis 

que se fizerem necessárias, na forma da lei. 

Art. 4° – Ficam dispensadas, nos termos do inciso IV, do art. 24, da Lei 

Federal n. 8.666, de 21 de junho de 1993, do processo regular de licitação, as 

atividades de resposta ao objeto deste decreto, considerando a URGÊNCIA da 

situação vigente. 

Art. 5° – Para as despesas provenientes da situação de emergência, o Chefe 

do Executivo Municipal poderá proceder à suplementação de dotação e à abertura 

de créditos especiais ou extraordinários, tanto de recursos orçamentários e extra 

orçamentários. 

 

Art. 6° – Comunique-se à Câmara Municipal esta declaração de emergência, 

solicitando a convocação urgente para conhecimento. 

Art. 7° – Este Decreto entra em vigor nesta data, devendo viger até a 

normalização da situação de segurança pública no Município de Anchieta/ES. 

 

Publique-se, registre-se e cumpra-se. 

 

Anchieta/ES, 10 de fevereiro de 2017. 

 

 

             FABRÍCIO PETRI 

                PREFEITO MUNICIPAL DE ANCHIETA  

 

 


