
Município de Tupanciretã 
Poder Executivo Municipal 

Procuradoria Jurídica 

DECRETO N°. 5039 
DE 05 DE SETEMBRO DE 2016. 

Decreta situação de emergência na 
segurança pública em todo o território do 
Município de Tupanciretã (área urbana e 
rural) e dá outras providências. 

O Prefeito de Tupanciretã, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas 
atribuições legais vigentes e de acordo com a Lei Orgânica Municipal, e 

CONSIDERANDO a dificuldade em manter a segurança pública em todo o 
território municipal (área urbana e rural), principalmente pelos últimos 
acontecimentos que colocaram em risco a incolumidade das pessoas, dos agentes 
de segurança e do patrimônio, indicando um desrespeito pela lei e a ordem; 

CONSIDERANDO a previsão de garantia constitucional 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 Tupanciretã — 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 Rio Grande do 
Sul, mas não impede o apoio logístico e estrutural por parte do Município de 
Tupanciretã — interesse local na preservação da ordem pública e da segurança das 
pessoas e do patrimônio; 

CONSIDERANDO que o Poder Executivo Municipal precisa adotar medidas 
preventivas e objetivas, oportunizando o apoio logístico e estrutural ao policiamento 
ostensivo e investigatório em nosso Município, restaurando a ordem pública; 

CONSIDERANDO o crescente e contínuo número de fatos tipificados no 
Código Penal e legislação penal especial, destacando roubos e furtos, ambos com 
lesões corporais e utilização de arma de fogo nestes ilícitos, inclusive com o disparo 
contra o policiamento, colocando em risco os agentes de segurança e toda a 
comunidade de Tupanciretã; 
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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 Tupanciretã, justificando e 
motivando o ato administrativo de decretação de situação de emergência. 

DECRETA: 

Art. 1°- - Fica decretada a existência de situação anormal na área da segurança 
pública e caracterizada como SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA no Município de 
Tupanciretã-RS. 

Parágrafo único — A situação de anormalidade é válida para o território do 
Município (área urbana e rural). 

Art. 2°- Ficam determinadas as seguintes ações: 

I — terão prioridade absoluta no âmbito do Poder Executivo Municipal todos os 
procedimentos administrativos tendentes a aumentar 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; 

II- terão prioridade absoluta no âmbito do Poder Executivo Municipal todos os 
procedimentos administrativos para apoiar e fortalecer o trabalho da Brigada Militar 
e da Polícia Civil; 

III- solicitação de reforço ao efetivo da Brigada Militar e da Polícia Civil no Município 
de Tupanciretã, inclusive com o requerimento de operações de policiamento 
ostensivo na área urbana e rural por equipes táticas especializadas; 

IV — caso não seja possível o aumento do efetivo — proporcionando segurança ao 
trabalho realizado pela Brigada Militar e Polícia Civil, será solicitado ao Governador 
do Estado do Rio Grande do Sul (Decreto Presidencial 5289/04) o apoio da Força 
Nacional de Segurança Pública; 

Art. 3° - 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 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. 
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Art. 4° - 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, 
extraorçamentários. 

Art. 5° - Comunique-se à Câmara Municipal esta declaração de emergência, 
solicitando a convocação urgente para conhecimento e aprovação deste Decreto. 

Art. 6° - Este Decreto entra em vigor nesta data, devendo viger pelo prazo de 90 
(noventa) dias, prorrogável por igual período, ou até a normalização da situação da 
segurança pública no Município de Tupanciretã-RS. 

GABINETE DO PREFEITO DE TUPANCIRETÃ, aos 05 (cinco) dias do mês de 
setembro de 2016. 

Carlos Augusto Brum de Souza 
Prefeito 

Registre-se e publique-se no átrio da Prefeitura Certifico que este Decreto foi publicado no 
Municipal. 
Tupanciretã, 05 de setembro de 2016. 

átrio 	da 	Prefeitura 	Municipal, 	de 
setembro de 2016 à 

05 de 

Giovani Dalmás 

Tupanciretã, 

Giovani Dalmás 
Secretário Municipal da Administração. Secretário Municipal da Administração. 
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