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DECRETO Nº 12.720, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2017. 

 

Decreta SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

na segurança pública em todo o 

território do Município de Nova 

Venécia (área urbana e rural) e 

da outras providências. 

 

 O Prefeito Municipal de Nova Venécia, Estado do Espírito 

santo, no uso de suas atribuições legais vigentes e de acordo com 

a Lei Orgânica Municipal, pelo Decreto Federal n° 5289/04, e 

 

CONSIDERANDO o teor do artigo 5° da Constituição Federal, que 

dispõe sobre a previsão de direitos e garantias fundamentais da 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, bem como a necessidade de aplicação do 

princípio constitucional da dignidade da pessoa humana para toda a 

comunidade de Nova Venécia - fundamento do Estado Democrático de 

Direito; 

 

CONSIDERANDO o teor do artigo 144 da Constituição Federal, 

onde é possível constatar que a segurança pública é dever do 

Estado do Espírito Santo, mas não impede o apoio logístico e 

estrutural por parte do Município de Nova Venécia – interesse 

local na preservação da ordem pública e da segurança das pessoas e 

do patrimônio; 

 

CONSIDERANDO a falta de segurança pública em todo o Território 

Municipal, bem como do Estado, ocasionado por razão de ausência do 

efetivo da Polícia Militar, haja vista que desde o último sábado, 

dia 04 de fevereiro do corrente ano, teve início o Movimento dos 

Familiares dos Policiais Militares do Estado do Espírito Santo, em 

que bloquearam a saída das viaturas e de seu contingente; 

 

CONSIDERANDO que a Força Nacional e o Exército já chegaram na 

Grande Vitória, inclusive realizando patrulhas nas cidades que 

compõem aquela região metropolitana, mas que até o presente 

momento, não chegaram à cidade de Nova Venécia; 

CONSIDERANDO que a cidade de Nova Venécia não está amparada no 

que tange à segurança pública ostensiva, por não dispor de Guarda 
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Municipal, para se armar com autorização judicial, bem como, ainda 

não foi atendida por Agentes da Força Nacional e o Exército;  

 

CONSIDERANDO que a cidade possui aproximadamente 52.000 

(cinquenta e dois mil) habitantes não podendo ficar sem a 

segurança ostensiva Pública Militar; 

 

CONSIDERANDO Que com o aquartelamento, a insegurança da 

sociedade restou implantada em todo o Estado e especialmente neste 

município, cuja segurança vinha sendo satisfatória, por se tratar 

de ser a sede do Segundo Batalhão de Polícia Militar, transmitindo 

a todos os munícipes a sensação satisfatória de segurança; 

 

CONSIDERANDO que a mingua de policiais nas ruas, deu 

oportunidade ao surgimento da criminalidade, desde o primeiro dia 

de movimento, se avolumando diariamente, causando verdadeiro 

pânico para a sociedade, em decorrência da ocorrência de delitos 

contra a vida e contra o patrimônio, com uma sequencia de prática 

de atos de vandalismo; 

 

CONSIDERANDO o fechamento da quase totalidade do comércio, 

especialmente na cidade, o fechamento de instituições bancárias,  

e setores do serviço público Estadual e Autárquico, bem como do 

Órgão do Ministério Público e do judiciário; 

 

CONSIDERANDO que atos de vandalismo e de outros delitos, vem 

causando à sociedade veneciana, como nas demais cidades deste 

Estado, prejuízos econômicos a todos os seguimentos do comercio, 

da indústria e serviços e agricultura, bem como, originando o 

sério transtorno individual e social para todos os munícipes, 

recolhidos ao interior de suas respectivas residências, impedidos, 

portanto, do exercício do direito de ir e vir, preconizado 

constitucionalmente; 

 

CONSIDERANDO que o próprio Órgão do Ministério Público 

Estadual, visualizando a situação de insegurança vivenciado pelo 

Estado, e, especialmente por este município, recomendou por força 

do “OF/PMNV/2º PROMOTOR/N.º 020/17”, a participação do Poder 

Executivo Municipal em todos os atos voltados à proteção da 

Comunidade Veneciana; 
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CONSIDERANDO que a situação atual exige ações e investimentos 

urgentes e inadiáveis, permitindo a manutenção da ordem pública, 

fatores determinantes que indicam a necessidade de uma atuação 

administrativa do Poder Executivo Municipal em prol da comunidade 

de Nova Venécia, justificando e motivando o ato administrativo de 

decretação de situação de emergência. 

 

DECRETA: 

 

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

da segurança pública e caracterizada como SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

no Município de Nova Venécia, do Estado do Espírito Santo. 

 

Parágrafo único – A situação de anormalidade é válida para o 

território do Município e seus distritos. 

 

Art. 2º - Ficam determinadas as seguintes ações: 

 

I – terá prioridade absoluta no âmbito do Poder Executivo 

Municipal todos os procedimentos administrativos tendentes a 

aumenta o apoio logístico e estrutural ao policiamento ostensivo e 

investigatório, tais como a disponibilização de combustível para 

as viaturas e aquisição de equipamentos e o que mais for 

necessário para restabelecer a ordem pública; 

 

Art. 3º - Determina-se às Secretarias Municipais, que sejam 

adotadas todas as medidas necessárias quanto à disponibilidade de 

veículos à disposição, com vistas às ações urgentes e inadiáveis 

que se fizerem necessárias, na forma da lei. 

 

Art. 4º - Ficam dispensadas, nos termos do inciso IV, do Art. 24, 

da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, do processo 

regular de licitação a aquisição de bens e a contratação de obras 

e serviços necessários  

às atividades de resposta ao objeto deste decreto, considerando a 

URGÊNCIA da situação vigente. 

 

Art. 5º - Para as despesas provenientes da situação de emergência, 

o Chefe do Executivo Municipal poderá proceder à suplementação de 

dotações e à abertura de créditos especiais ou extraordinários, 

tanto de recursos orçamentários e extra orçamentários. 
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Art. 6º - Comunique-se à Câmara Municipal esta declaração de 

Estado de Emergência, para conhecimento. 

 

Art. 7º - Este Decreto entra em vigor nesta data, devendo viger 
até a normalização da situação de segurança pública no Município 
de Nova Venécia/ES, revogadas as disposições em contrário.  
 
 
PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE. 
 
GABINETE DO PREFEITO DE NOVA VENÉCIA, aos 13 dias do mês de 
fevereiro de 2017. 
 
 
 

MÁRIO SERGIO LUBIANA 
PREFEITO MUNICIPAL 

 

 


