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DECRETO Nº 123 DE 08 DE ABRIL DE 2020 

 

 

Determina a requisição administrativa de bens, em razão da 

necessidade de enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do Novo Coronavírus 

(COVID-19), e dá outras providencias. 

 

 

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE NAZARÉ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 

Constituição Federal de 1988 e pela Lei Orgânica do Município de Nazaré, 

 

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às 

ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, na forma do artigo 196 da Constituição da 

República; 

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional pela 

Organização Mundial da Saúde, de 30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo Novo 

Coronavírus – COVID-19 (com público superior a cem pessoas); 

CONSIDERANDO a Portaria nº 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020, que Declara Emergência em Saúde 

Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da Infecção Humana pelo Novo Coronavírus – 

COVID-19; 

CONSIDERANDO a decretação de Estado de Calamidade pelo Município de Nazaré por meio do Decreto 

nº 119/2020; 

 

DECRETA 

 

Art. 1º - Fica determinada, em caso de necessidade, a requisição administrativa de equipamentos de proteção 

individual - EPIs, quais sejam, máscaras cirúrgicas, máscaras de proteção, luvas de procedimento, aventais 

hospitalares e óculos de proteção, e, ainda, antissépticos para higienização, tendo como objetivo o 

enfrentamento da pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19), autorizando-se o recolhimento nas sedes ou 

locais de armazenamento dos fabricantes, distribuidores e varejistas. 
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Art. 2º - A requisição vigerá enquanto perdurar os efeitos da situação de emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do Novo Coronavírus (COVID-19). 

 

Art. 3º - Implementada a requisição administrativa, a Secretaria Municipal de Saúde realizará inventário e 

avaliação de todos os bens, no prazo de 10 (dez) dias, prorrogáveis, contados da apropriação destes. 

 

Art. 4º - Fica determinada, em caso de necessidade, a requisição administrativa de imóveis, com suas 

respectivas benfeitorias, equipamentos e demais pertenças eventualmente existentes, necessários para o 

enfrentamento ao surto do Novo Coronavírus (COVID-19). 

 

Art. 5º - Fica autorizado o poder público municipal a determinar a abertura de comércios eventualmente 

fechados para atender a demandas necessárias para o enfrentamento ao surto do Novo Coronavírus (COVID-

19). 

 

Art. 6º - A indenização devida em decorrência desta requisição será quantificada e quitada, na forma do inciso 

XXV do art. 5º da Constituição Federal e do inciso VII do art. 3º da Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro 

de 2020. 

 

Art. 7º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Gabinete da Prefeita Municipal, em 08 de abril de 2020. 

 

 

Eunice Soares Barreto Peixoto 

Prefeita Municipal 
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