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DECRETO Nº. 11/2020 

DE 24 DE MARÇO DE 2020 
  
 

 

“Dispõe sobre as medidas complementares 

para o enfrentamento da emergência de saúde 

pública decorrente da pandemia do novo 

coronavírus (COVID-19)” 

 

    O Prefeito Municipal de Pocrane, no uso das atribuições que lhe 

confere a Lei orgânica Municipal, e; 

 

    Considerando a Declaração de Situação de Emergência em 

Saúde Pública Municipal, pelo Decreto 09/2020 em 17 de março de 2020, em 

decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID-19); 

 

    Considerando a necessidade de conter a propagação de infecção e 

transmissão local e preservar a Saúde Pública Local:     

 

    Considerando o atual cenário da doença e os esforços conjuntos 

dos órgão e poderes públicos para evitar o alastramento da doença, conforme debatido 

pelo Comitê Municipal de Prevenção e Enfrentamento ao Coronavírus (COVID-19); 

 

    Considerando que as orientações sobre a doença indicam como 

grupo de risco os idosos, assim consideradas as pessoas com mais de 60 anos, com 

agravante por comorbidade patogênica; 
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    Considerando as disposições O Estatuto do Idoso (Lei nº 

10.741/2003), em especial o direito à “atenção integral à saúde da pessoa idosa, por 

intermédio do Sistema Único de Saúde (SUS)”; 

 

    Considerando que atualmente o Asilo São Vicente de Paula acolhe 

cerca de 14 pessoas, todas inseridas no grupo declarado de extremo risco de complicações 

da doença; 

    Considerando a extrema necessidade de se evitar o contágio e 

disseminação do vírus no Asilo São Vicente de Paula, de modo a preservar vidas e evitar a 

sobrecarga do sistema público municipal de saúde. 

 

 

DECRETA: 

  

     Art. 1º Fica Decretada a imediata intervenção do Poder Público 

Municipal de Pocrane sobre a casa de acolhimento de idosos “Asilo São Vicente de Paula”, 

situada na Rua São Vicente de Paula, Centro de Pocrane, pelo prazo de 30 dias, podendo 

ser prorrogado por decisão posterior; 

 

    Art. 2º Durante o período de intervenção, fica a Secretária 

Municipal de Saúde autorizada a tomar a seguintes medidas, sem prejuízo a outras que 

venha julgar necessárias para impedir o contágio e disseminação do vírus: 

 

I – Controlar, restringir ou mesmo impedir as visitas realizadas aos acolhidos na 

instituição, a critério da Autoridade Interveniente; 
 

II – Alterar rotinas internas de higienização e alimentação dos acolhidos; 
 

III – Impor critério de sanitização obrigatório para os funcionários e para os alimentos 

ou insumos necessários à mantença dos acolhidos; 
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IV – Lotar Servidor Público Municipal com experiência na área de saúde, 

preferencialmente profissional de enfermagem, para atuar na orientação, auxílio nos 

cuidados e fiscalização do cumprimento das ações supra indicadas; 
 

V – Fornecer, em conjunto com a Secretária Municipal de Ação Social, insumos 

básicos de higienização e reforço de nutrição aos acolhidos; 

 

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de  Pocrane, 

Estado de Minas Gerais, aos 24 dias do 

mês de março de 2020. 

 

 

 

 

_______________________ 

Ernane José de Macedo 
Prefeito Municipal de Pocrane 
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