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D E C R E T O  

Nº 7731 /2020 

 

“Dispõe de requisição administrativa de bem imóvel 

para a utilização das equipes de saúde do município 

em razão da pandemia do COVID-19 (Novo 

Coronavírus).” 

 

FELIPE AUGUSTO, Prefeito Municipal de São Sebastião, no exercício das atribuições que lhe 

são conferidas por Lei; 

 

CONSIDERANDO ter sido sancionada pelo Presidente da República a Lei nº 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 (Novo Coronavírus); 

 

CONSIDERANDO que a Câmara dos Deputados, em 18 de março de 2020, e o Senado Federal, 

em 20 de março de 2020, reconheceram a existência de calamidade pública para os fins do artigo 65 da Lei 

Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000; 

 

CONSIDERANDO as recentes determinações das autoridades do Estado de São Paulo, 

referente às medidas preventivas de combate ao COVID – 19 (Novo Coronavírus); 

 

CONSIDERANDO o Estado de Calamidade, nos termos do Decreto nº 7713/2020; 

 

CONSIDERANDO os fatos públicos e notórios, de ampla divulgação pela mídia nacional e 

internacional, com relação à pandemia anunciada pela Organização Mundial de Saúde – OMS, relacionados 

ao “Novo Coronavírus” COVID-19; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de isolamento dos profissionais da saúde expostos ao risco da 

contaminação, tanto relacionado a propagar casos internos, quanto contaminação externa, seja no ambiente 

hospitalar, suas residências ou em trânsito. 
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D E C R E T A: 

 

Art. 1º Fica requisitada administrativamente, enquanto perdurar a necessidade, em razão da 

pandemia relacionada ao COVID-19, as seguintes estruturas de hospedagem: 

 

I - “Pousada Sesmaria”, com endereço na Rua São Gonçalo, nº 190, Centro, São Sebastião/SP; 

a) Imóvel de propriedade de Eduardo Costa Melchert, inscrito no CPF sob o nº 093.497.208-76; 

b) Atividade desenvolvida por Pousada da Sesmaria LTDA, CNPJ nº 05870502/0001-97. 

 

Art. 2º A justa indenização será aferida por meio de procedimento administrativo próprio. 

 

Art. 3º As instalações serão utilizadas, exclusivamente, para as ações de enfrentamento ao 

combate ao COVID-19. 

 

Art. 4º Determino a realização de relatório fotográfico detalhado; 

 

Art. 5º Determino a realização de inventário de bens e equipamentos, relatório detalhado, 

inclusive fotográfico, bem como outros procedimentos administrativos para garantia de direitos. 

 

Art. 6º Adotem-se, com urgência, as providências administrativas de praxe necessárias, 

especialmente orçamentárias, e termo inicial de ocupação. 

 

Art. 7º. Este decreto entra em vigor nesta data. 

 

                                                                                           São Sebastião, 23 de março de 2020. 

 

 

                                             

FELIPE AUGUSTO 
Prefeito 


