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D E C R E T O 

Nº  7751/2020 

 

 

“Dispõe de requisição administrativa temporária de 
bem imóvel para instalação de hospital de 
campanha, em razão da pandemia do COVID-19.” 

 

 

FELIPE AUGUSTO, Prefeito Municipal de São Sebastião, no exercício de suas atribuições 

legais e 

 

CONSIDERANDO o Estado de Calamidade, nos termos dos Decretos nº 7736/2020 e nº 

7749/2020; 

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 relacionado 

ao “novo coronavírus” COVID-19; 

CONSIDERANDO as projeções feitas pelo Ministro da Saúde, com possibilidade real de 

colapso do sistema de saúde; 

CONSIDERANDO os princípios republicanos de dever do Estado de garantir saúde a seus 

cidadãos; 

CONSIDERANDO os princípios constitucionais de promoção e preservação da dignidade da 

pessoa humana; 

CONSIDERANDO o dever constitucional de eficiência da Administração Pública; 

CONSIDERANDO as informações técnicas prestadas pelas autoridades de saúde; 

CONSIDERANDO a necessidade de instalação de novos leitos hospitalares, em razão das 

projeções de contaminação, visando aumentar a capacidade de atendimento nos casos relacionados ao 

COVID-19, 

 

D E C R E T A: 
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Art. 1º. Fica requisitado administrativamente, enquanto perdurar a situação de calamidade 

pública, em razão da pandemia relacionada ao COVID-19, o seguinte bem imóvel para instalação de 

hospital de campanha: 

 

I – Parte do terreno localizado na Rua Diógenes de Matos, nº 173, Bairro de 

Boiçucanga, neste Município; com inscrição cadastral no Setor 3133124, Quadra 6276, Lote 0001, 

Unidade 0000; propriedade de OLR - PATROMINAL ADMINISTRAÇÃO LTDA, CNPJ nº 

24.009.801/0001-86; sendo, 35 metros de frente para a Avenida Walkir Vergani e 30 metros de frente 

para a Rua Diógenes de Matos. 

 

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

 

Art. 3º. Determino a realização de relatório fotográfico do respectivo bem. 

 

Art. 4º. Adotem-se, com urgência, as providências administrativas de praxe necessárias, 

especialmente orçamentárias, e termo inicial de ocupação. 

 

Art. 5º. Este decreto entra em vigor nesta data. 

 

 

                   São Sebastião, 10  de abril de 2020. 

 

 

 

FELIPE AUGUSTO 
Prefeito 

 


