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DECRETO N.º 064 DE 20 DE MARÇO DE 2020. 

 

“Requisita as instalações ocupadas pela 

Fundação   Médica Hospitalar São Silvestre para 

enfrentamento da infecção humana pelo novo 

coronavirus.” 

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ARARUAMA, no uso de suas atribuições 

e competência conferidas por Lei, e  

Considerando a situação excepcional que estamos vivendo, a exigir das autoridades 

públicas ações mais restritivas no sentido de barrar o avanço da disseminação da doença, 

preservando a saúde da população, sobretudo das pessoas mais vulneráveis pela contaminação; 

Considerando o crescente aumento no Estado do Rio de Janeiro, do número de pessoas 

infectadas pelo novo coronavírus; 

Considerando ser a vida do cidadão o direito fundamental de maior expressão, sendo 

obrigação do Poder Público, em situações excepcionais, agir com o seu poder de política para a 

proteção desse importante direito, adotando todas as ações necessárias, por mais que, para tanto, 

restrições a outros direitos se imponham; 

Considerando a extrema necessidade da utilização pelo Poder Público Municipal das 

instalações, ora ocupadas pela Fundação Médico Hospitalar São Silvestre, bem como de 

equipamentos e materiais existentes para disponibilização ao combate dessa pandemia; 

Considerando que a legislação assegura Poder Público, as requisições de bens, serviços e 

produtos de pessoas naturais e jurídicas, hipóteses em que será garantido o pagamento posterior 

de justa indenização. 

Considerando, finalmente, que as instalações ora ocupadas pela Fundação Médico 

Hospitalar São Silvestre pertencem a Municipalidade, estando a Fundação funcionando, assim, 

em próprio público; 

Considerando que profissionais do setor da vigilância sanitária do município estiverem 

no local em 20 de março de 2020 e certificaram que a unidade Fundação Médico Hospitalar São 

Silvestre encontra-se fechada e sem funcionamento; 

 

DECRETA: 

Art.1º - Fica requisitada para ocupação de forma imediata as instalações, ora 

ocupadas pela Fundação Médico Hospitalar São Silvestre, situada à Rua Major Félix 

Moreira nº 359 – Centro – Araruama/RJ,  bem como seus equipamentos e materiais para 

tratamento e eventual internação de pessoas contaminadas pelo novo coronavírus, 

visando, assim, barrar o avanço da disseminação da doença, preservando a saúde da 

população, sobretudo das pessoas mais vulneráveis pela contaminação. 
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Art. 2º - A Secretaria Municipal de Saúde fará o devido inventário de 

equipamentos e materiais necessários, listando-os para posterior pagamento de justa 

indenização. 

Art. 3º - A Secretaria Municipal de Saúde adotará todas as medidas cabíveis para 

prover as instalações de equipamentos e materiais necessários ao tratamento dos 

pacientes, incluindo-se o cadastramento perante o SUS e demais órgãos públicos para 

fins de recebimento de materiais e recursos financeiros necessários. 

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas 

as disposições em contrário. 

 

Registre-se.   Publique-se.   Cumpra-se. 

 

Gabinete da Prefeita, 20 de março de 2020. 

 

Lívia Soares Bello da Silva 

“Lívia de Chiquinho” 

Prefeita 

  


