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DECRETO Nº 581, de 06 de abril de 2020. 

 

 

Dispõe sobre a requisição administrativa do 

imóvel localizado na Rua Tavares de Melo, nº 29, 

Centro, Conselheiro Lafaiete, pertencente à 

Sociedade Casa de Saúde Dr. Narciso Ltda., 

CNPJ 19.715.150/0001-0, onde está instalada a 

Associação Beneficente São Camilo, 

mantenedora do Hospital São Camilo, CNPJ nº 

19.719.103/0001-34, além do mobiliário que 

guarnece o imóvel, como medida necessária para 

o controle e enfrentamento da pandemia de 

Covid-19 (Coronavírus) no âmbito municipal.  

 

O Prefeito de Conselheiro Lafaiete-MG, usando de suas atribuições, conforme artigos 12, 

90, inciso VI, e 116, inciso I, “i” da Lei Orgânica do Município promulgada em 29 de junho 

de1990, e; 

 

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, na forma dos artigos 

6º, 196 e 197 da Constituição Federal, e que cabe ao Poder Público adotar medidas voltadas 

à proteção, promoção e recuperação da saúde das pessoas;  

CONSIDERANDO a decretação pela Organização Mundial de Saúde (OMS) de 

emergência sanitária global em decorrência do surto de Covid-19;  

CONSIDERANDO a publicação da Lei n. 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe 

sobre as medidas que poderão ser adotadas para enfrentamento da emergência de saúde 

pública de importância internacional decorrente do coronavírus, regulamentada pela 

Portaria MS/GM n. 356/2020;  

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 necessidade de ampliação imediata da oferta de leitos e da 

capacidade de atendimento da Rede de Atenção à Saúde Municipal em decorrência da 

rápida propagação da doença entre a população;  

CONSIDERANDO o aumento exponencial dos casos confirmados de Covid-19 na Região 

Metropolitana de Belo Horizonte, conforme dados oficiais do Ministério da Saúde e 

amplamente noticiado pela imprensa nacional;  
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CONSIDERANDO o iminente perigo público diante da perspectiva do aumento do número 

de casos de Covid-19 no Município de Conselheiro Lafaiete;  

CONSIDERANDO a Medida Provisória nº 926, de 20 de março de 2020; 

CONSIDERANDO o Decreto Federal nº 10.282, de 20 de março de 2020; 

CONSIDERANDO o Decreto Legislativo Federal nº 6, de 20 de março de 2020; 

CONSIDERANDO o Decreto NE nº 113, de 12 de março de 2020; 

CONSIDERANDO o Decreto nº 47.891, de 20 de março de 2020; 

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 prerrogativa conferida ao Poder Público de requisitar bens e serviços 

no âmbito da saúde para atendimento de necessidades coletivas, urgentes e transitórias, 

decorrentes de situações de perigo iminente, de calamidade pública ou de irrupção de 

epidemias, nos termos dos artigos 5º, inciso XXV, da CRFB/88, do artigo 15, inciso XIII, 

da Lei 8.080/1990 e artigo 3º, inciso VII, da Lei 13.979/2020;  

CONSIDERANDO a orientação da Secretaria Municipal de Saúde de concentração em 

hospital único dos atendimentos a pacientes infectados pelo coronavírus, visando à 

contenção da disseminação da doença, ao isolamento dos pacientes, ao cuidado integral, 

humanizado, intensivo e específico aos infectados, bem como à preservação dos demais 

pontos de atenção à saúde municipal; 

CONSIDERANDO a primazia do interesse público indisponível de toda a coletividade à 

preservação e recuperação da saúde sobre o interesse particular patrimonial; 

CONSIDERANDO o compromisso do Município de Conselheiro Lafaiete com o bem-

estar físico, social e mental da população, nos termos do artigo 3º, inciso IV, da 

Constituição Federal;  

CONSIDERANDO que o Hospital Queluz está subutilizado em decorrência da suspensão 

das cirurgias eletivas pela decretação do estado de calamidade; 

CONSIDERANDO que o Hospital Queluz disponibilizou os espaços não utilizados para a 

continuidade das atividades do Hospital São Camilo, 

DECRETA:  

Art. 1º - Fica determinada a requisição administrativa do imóvel pertencente à  Sociedade 

Casa de Saúde Dr. Narciso Ltda., CNPJ  19.715.150/0001-0, onde está instalada a 

Associação Beneficente São Camilo, mantenedora do Hospital São Camilo, CNPJ nº 

19.719.103 /0001-34, localizado na Rua Tavares de Melo, nº 29, Centro, Conselheiro 
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Lafaiete, bem como a estrutura mobiliária da referida pessoa jurídica, com fundamento no 

artigo 5º, XXV, da CRFB/88, artigo 15, XIII, da Lei 8.080/90 e artigo 3º, inciso VII, da 

Lei 13.979/2020.  

§ 1º – A requisição não atinge as dependências e os serviços da pessoa 

jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 13.866.137/0001-75. 

§ 2º – Ficarão sob responsabilidade do Município de Conselheiro Lafaiete, 

as despesas de utilização do imóvel. 

   §3º - São despesas de utilização do imóvel: 

  I - aluguel; 

II – água e esgoto; 

III – energia elétrica. 

            § 4º - A presente requisição administrativa não afetará a relação locatícia 

existente entre Sociedade Casa de Saúde Dr. Narciso LTDA e a Associação Beneficente 

São Camilo, mantenedora do Hospital São Camilo, CNPJ nº 19.719.103 /0001-34. 

Art. 2º - A requisição vigorará por 6 (seis) meses, ou enquanto perdurar o 

estado de calamidade pública, ocasionado pelo coronavírus e a necessidade de atendimento 

à população, o que ocorrer primeiro.  

                   Parágrafo único – Caso a requisição perdure por mais de seis meses, o imóvel 

poderá ser desapropriado, já se computando os valores decorrentes de benfeitorias e obras, 

bem como aqueles eventualmente pagos a título de indenização pela utilização por conta 

da presente requisição, como adiantamento do valor da indenização por conta da 

desapropriação.  

Art. 3º - Fica autorizada a entrada imediata de agentes públicos municipais no 

bem objeto da requisição e a adoção de todas as medidas necessárias ao início imediato das 

atividades nas dependências do hospital particular.  

                    § 1º - O imóvel deverá ser desocupado pela Associação Beneficente São 

Camilo, no prazo máximo de 3 (três) dias, contados da publicação deste Decreto. 

        § 2º - Para fins de cumprimento do disposto no §1º deste artigo, a remoção dos 

pacientes atualmente sob a responsabilidade da Associação Beneficente São Camilo, da 

Sede da entidade para a Sociedade Hospital Queluz ficará sob a responsabilidade da 

Secretaria Municipal de Saúde. 

                    § 3º - Também ficará sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde 

a transferência dos pacientes que estejam sob a responsabilidade da Associação 

Beneficente São Camilo nas dependências da Sociedade Hospital Queluz quando do 

retorno para a sua Sede. 
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Art. 4º - Após a entrada no imóvel, deverá este ser vistoriado e proceder-se-á 

ao inventário de bens que ficarão sob a guarda da Administração Municipal, a ser realizada, 

em conjunto com o representante legal da Associação Beneficente São Camilo. 

Art. 5º - Para fins de preservação do atendimento dos pacientes do Hospital 

Beneficente São Camilo, o mesmo irá funcionar provisoriamente nas dependências da 

Sociedade Hospital Queluz. 

Art. 6º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

 

Conselheiro Lafaiete, 06 de abril de 2020. 

 

Mário Marcus Leão Dutra 

Prefeito 

 

 

José Antônio dos Reis Chagas 

Procurador Geral 
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