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DECRETO N.º 046/2020 

 

“DECRETA REQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS 

MÉDICOS-HOSPITALARES NECESSÁRIOS AO COMBATE DA 

PANDEMIA COVID-19”. 

  

 O Prefeito Municipal de Visconde do Rio Branco, Iran Silva Couri, 

no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO:  

 

 CONSIDERANDO As determinações do Ministério da Saúde e da Secretaria 

de Estado de Saúde do Estado de Minas Gerais;  

 

CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, por meio do Boletim 

Epidemiológico – COE COVID-19, de 14 de março de 2020, determina que as 

Secretarias Municipais de Saúde avaliem a adoção de providências, em 

razão do cenário epidemiológico da pandemia do COVID-19;  

 

CONSIDERANDO o DECRETO LEGISLATIVO FEDERAL Nº 6, DE 2020 que 

Reconhece, para os fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de 

maio de 2000, a ocorrência do estado de calamidade pública, nos termos da 

solicitação do Presidente da República encaminhada por meio da Mensagem 

nº 93, de 18 de março de 2020; 

 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual N° 47.891 de 20 de março de 2020, 

que reconhece o estado de calamidade pública decorrente da pandemia 

causada pelo agente Coronavírus (COVID-19); 

 

 CONSIDERANDO a Deliberação Estadual do Comitê Extraordinário COVID-

19 Nº 17, de 22 de março de 2020 do Governo Estadual de Minas Gerais; 

 

CONSIDERANDO a notificação de casos suspeitos de COVID-19 em 

Visconde do Rio Branco e a iminência de agravamento da proliferação com 

altos riscos de desastres secundários; 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DLG%206-2020?OpenDocument
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CONSIDERANDO que a doutrina ensina que requisição é a utilização 

coativa de bens ou serviços particulares pelo Poder Público por ato de 

execução imediata e direta da autoridade requisitante e indenização 

ulterior, para atendimento de necessidades coletivas urgentes e 

transitórias, que visa a evitar danos à vida, à saúde e aos bens da 

coletividade; 

 

CONSIDERANDO que o artigo 5º, inciso XXV, da Constituição Federal, 

no caso de iminente perigo público, permite que a autoridade competente 

possa usar a propriedade particular, assegurada ao proprietário 

indenização ulterior, se houver dano; 

 

CONSIDERANDO que o artigo 15, inciso XIII, da Lei Federal n° 

8.080/90, que dispõe sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), permite aos 

entes da federação, ou seja, União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios, no caso de perigo público iminente, calamidade pública e 

irrupção de epidemia, a requisição de bens móveis, imóveis e serviços, de 

pessoas naturais e jurídicas, para atendimento de necessidades coletivas, 

urgentes e transitórias, sendo assegurada justa indenização, a 

posteriori, caso exista dano; 

 

CONSIDERANDO que a requisição também tem previsão no atual Código 

Civil (art. 1228, § 3o), no Decreto-Lei n° 4.812, de 8 de outubro de 

1942, no Decreto-Lei n° 2, de 14 de janeiro de 1966 e na Lei Delegada n° 

4, de 26 de setembro de 1962 e, que todas as pessoas políticas possuem 

legitimidade para praticar atos de requisição; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de adoção de medidas excepcionais e 

transitórias para resguardar a saúde coletiva e individual, diante do 

quadro de pandemia provocado pelo Coronavírus (Sars-COV-2), causador da 

doença Covid-19; 

 

CONSIDERANDO a realização de ações para conter a propagação de 

infecção viral, bem como de preservação da saúde da população contra a 

COVID-19; 
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CONSIDERANDO a necessidade de mobilização, cooperação e integração 

de esforços de todos os setores - público, iniciativa privada lucrativa e 

terceiro setor - no controle e combate da pandemia, como expressão do 

princípio da solidariedade (CRFB/88, artigo 3o, inciso I); 

 

CONSIDERANDO a primazia do interesse público indisponível de toda a 

coletividade à preservação e recuperação da saúde sobre o interesse 

particular patrimonial; 

 

 CONSIDERANDO haver demanda excepcional por respiradores artificiais, 

carrinhos de emergência assim como de outros equipamentos médicos-

hospitalares, insumos e EPI’s já que, comprovadamente, a COVID-19 é vírus 

de fácil contágio e desencadeador de infecções respiratórias graves que 

impõem atuação do Estado com utilização maciça de todo material médico-

hospitalar necessário para debelar seus efeitos e prover o tratamento 

adequado. 

 

 CONSIDERANDO que o Hospital São João Batista conta hoje em sua UTI 

tão somente com o número de 4 respiradores com capacidade adequada para o 

tratamente da COVID-10 e sofre com a restrição de outros equipamentos, de 

EPI’s e de insumos médicos-hospitalares que são insuficientes para 

suportar demanda excessiva do Município e da região; 

 

 CONSIDERANDO que o Hospital São João Batista de Visconde do Rio 

Branco é insitiuição de referência para leitos de UTI para tratamente dos 

casos graves da COVID-19 para população local e também para os município 

de Ervália, Coimbra, São Geraldo e Guiricema que sequer possuem estrutura 

hospitalar, havendo, pois, necessidade de ampliação imediata de oferta de 

leitos de UTI; 

 

 CONSIDERANDO que é do conhecimento da Secretaria de Saúde que a 

extinta Casa de Saúde Santa Rosa Ltda conta com 3 (três) respiradores, 2 

(dois) carrinhos de emergência e diversos outros equipamentos, EPI’s e 

insumos da área médico-hospitalar sem qualquer uso haja vista que cessou 

suas atividades há vários anos; 
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 CONSIDERANDO possibilidade de manutenção técnica nos equipamentos 

existentes na inativa Casa de Saúde Santo Rosa para fins serem utilizados 

em benefício da população de Visconde do Rio Branco e região em função da 

pandemia da COVID-19; 

 

 CONSIDERANDO que os insumos médicos-hospitlares, EPI’s e demais 

materiais lá encontrados também podem ser úteis para fins de possibilitar 

melhor atendimento médico à população alvo do COVID-19; 

 

 CONSIDERANDO que pela inatividade da Casa de Saúde Santa Rosa, 

nenhum prejuízo econômico haverá para seus proprietários já que os 

equipamentos, EPI’s e insumos estão estocados sem qualquer uso há vários 

anos; 

 

 

DECRETA: 

 

  Art. 1° Fica determinada a requisição administrativa de bens, 

incluindo dentre a categoria de bens os respiradores, carrinhos de 

emergência e todos os demais equipamentos médicos-hospitalares, 

sobretudo, de UTI, os equipamentos de proteção individual (EPI), 

medicamentos e insumos da saúde, hipótese em que será garantido o 

pagamento posterior de justa indenização, na hipótese de dano. 

 

 Art. 2° Nos termos do artigo anterior, fica determinada a requisição 

administrativa dos bens e equipamentos da CASA DE SAÚDE SANTA ROSA LTDA, 

inscrição no CNPJ sob o nº 20.139.257/0001-18, com endereço na Rua 

Tabelião Orlando Costa (Rua do Divino), nº 10, Bairro Centro, na cidade 

de Visconde do Rio Branco/MG, CEP 36.520-000, com fundamento no art. 5º, 

inciso XXV, da CRFB/88, art. 15, inciso XIII, da Lei nº 8080/90 e art. 

3º, inciso VII da Lei nº 13.979/2020. 

 

 Parágrafo Único. São objetos da requisição todos os equipamentos, 

EPI’s, insumos e demais materiais cuja utilidade em função das 

necessidades do Município que forem aferidas no local pela Secretaria de 

Saúde, através de seu responsável. 
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Art. 3° A requisição vigorará por 90 (noventa) dias, ou enquanto 

perdurar a pandemia ocasionada pelo coronavírus e a necessidade de 

atendimento à população, o que ocorrer primeiro. 

 

Art. 4° Fica autorizada a entrada imediata de agentes públicos 

municipais no imóvel onde se encontram os bens objetos da requisição e a 

adoção de todas as medidas necessárias para retirada e preservação dos 

bens mencionados. 

 

 Parágrafo Único. A medida de entrada imediata e forçada só ocorrerá 

na hipótese de os proprietários se negarem a permitirem entrada no imóvel 

dos agentes públicos. 

  

Art. 5° Após a entrada no imóvel objeto do art. 3º do presente 

Decreto Municipal, deverá ser feito inventário de bens em conjunto com o 

proprietário ou seu representante. 

 

Art. 6° Dos atos decorrentes da requisição serão feitos registros 

escritos detalhados que deverão ser assinados por pelos menos 2 agentes 

públicos do setor da fiscalização. 

 

Visconde do Rio Branco, 02 de abril de 2020. 

 

                                                                      

 

 

 

Iran Silva Couri 

Prefeito Municipal 


