
DECRETO Nº 1.052, DE 13 DE ABRIL DE 2021. 

 

 

Designa servidor para desempenho 

das funções de coordenação e gestão 

da Unidade Municipal de Tratamento 

de Covid-19 PSF Dr. Edison Rodrigues, 

de forma transitória e sem acréscimo 

de remuneração e dá outras 

providências. 

 
 
 
O Prefeito de Itapagipe, Estado de Minas Gerais, no uso de suas 

atribuições e, 
 
CONSIDERANDO as particularidades e especificidades da infecção pelo 
SARS-COV-2, e a variedade de sintomas, o comprometimento de órgãos 
diversos, e as sequelas da Covid-19; 
 
CONSIDERANDO o conhecimento técnico específico sobre o comportamento 
da pandemia do SARS-COV-2 no município de Itapagipe; 
 
CONSIDERANDO a experiência adquirida ao longo da pandemia, tratando e 
acompanhando os pacientes do município; 
 
CONSIDERANDO a confiança conquistada junto à população na condução da 
crise de saúde provocada pelo vírus. 
 
CONSIDERANDO a informação de que o servidor público possui capacitação 
para desempenho das funções solicitadas; 
 
CONSIDERANDO que há possibilidade do servidor desempenhar as funções 
de seu cargo junto ao referido PSF, além de auxiliar nas demandas de  gestão; 
 
CONSIDERANDO, no entanto, que não há possibilidade de acréscimo 
patrimonial em virtude da função a ser desempenhada, considerando a 
inexistência de previsão legal; 
 
CONSIDERANDO que a medida aqui proposta será adotada de forma 
transitória e de forma a melhor atender ao interesse público; 
 

 
DECRETA: 

 



Art. 1° Fica responsável pela Unidade Municipal de Tratamento de 

Covid-19 PSF Dr. Edison Rodrigues o médico Leopoldo Silva Oliveira, portador 

do CPF 107.490.306-40 e com inscrição no CRM-MG sob o n° 77238. 

 

Art. 2° As atribuições designadas por este Decreto são de caráter 

temporário devendo perdurar enquanto o PSF Edison Rodrigues funcionar 

como unidade de tratamento exclusivo de Covid-19, não gerando direito a 

qualquer remuneração, gratificação ou verba indenizatória adicional. 

 
Art. 3° São atribuições do médico responsável pela Unidade 

Municipal de Tratamento de Covid-19 PSF Dr. Edison Rodrigues: 

 
I - Coordenar, acompanhar e avaliar a organização interna dos 

serviços e de profissionais que exerçam atividades na unidade de tratamento 

de Covid-19; 

 
II - Programar, organizar, orientar e supervisionar a implantação de 

protocolos e procedimentos referentes à prevenção, monitoramento, 

rastreamento e tratamento da Covid-19; 

 
III - Coordenar a comunicação interna de dados referentes a testes, 

casos confirmados, descartados, altas, internações, transferências e outras 

informações necessárias para compor o boletim epidemiológico diário, 

 
IV – Identificar e encaminhar para a Administração Pública Municipal 

as demandas para melhoria do atendimento e melhores resultados da unidade; 

 
V - Coordenar o fluxo de atendimento de casos suspeitos e 

acompanhamento de casos confirmados de Covid-19; 

 
VI - Orientar as condutas a serem seguidas no telemonitoramento de 

pacientes e pessoas isoladas; 

 
VII - Coletar os dados epidemiológicos sobre a Covid-19 no 

município e desenvolver ações e condutas para o controle e prevenção de 

novos casos no município. 

 
VIII – Desenvolver outras ações correlatas ao tratamento dos 

pacientes e funcionamento da Unidade de saúde de que trata esse Decreto. 

 
Art. 4° Todas as decisões tomadas pelo médico responsável pela 

unidade de tratamento Covid-19, em especial as que envolvam 

remanejamento, afastamento ou contratação de pessoal, devem ser reportadas 

previamente ao Secretário Municipal de Saúde e ao chefe do Executivo. 



 

§ 1° Medidas que impliquem em geração de despesas para a 

municipalidade devem ser reportadas previamente à Secretaria Municipal de 

Administração e Planejamento, para a adoção de processos licitatórios ou 

suplementações orçamentárias, se necessário. 

 
§ 2° Apenas o chefe do Executivo pode vetar decisões do 

coordenador identificado no Art. 1° 

 
Art. 5° Revogadas as Disposições em contrário, este Decreto entra 

em vigor na data de sua publicação.  

 
 

Itapagipe/MG, 13 de abril de 2021. 

 
 
 
 
 

Ricardo Garcia da Silva 
Prefeito 

 


