ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MURIAÉ
COMITÊ EXTRAORDINÁRIO COVID-19
RESOLUÇÃO N.º 56 DO COMITÊ EXTRAORDINÁRIO COVID-19
DE 27 DE OUTUBRO DE 2021
Dispõe sobre a adoção de medidas para enfrentamento
da Emergência de Saúde Pública de Importância
Internacional decorrente do Coronavírus (COVID-19)
no âmbito do município de Muriaé (MG).

O COMITÊ EXTRAORDINÁRIO COVID-19, no uso das suas atribuições que lhe
confere o artigo 8º do Decreto Municipal n.º 9.569 de 16 de março de 2020, e:
CONSIDERANDO a Recomendação Conjunta das Promotorias de Justiça de Defesa
da Saúde da Macrorregião Sanitária Sudeste n.º 004/2020/CRPJS/PAAF n.º 0145.20.0008780 que impõe a adesão e cumprimento integral das diretrizes do Plano Minas Consciente;
CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 48.205, de 15 de junho de 2021, que
prorrogou o prazo de vigência do estado de calamidade pública em todo o território do Estado
de Minas Gerais;
CONSIDERANDO a prorrogação da vigência do estado de calamidade em todo o
território do município de Muriaé, através do Decreto nº 10.539, de 30 de junho de 2021, em
razão da pandemia causada pelo Coronavírus – COVID-19; e
CONSIDERANDO a 6ª Revisão do Protocolo Sanitário de Retorno às Atividades
Escolares Presenciais no Estado de Minas Gerais.
RESOLVE:
Art. 1º. Permanece o Município de Muriaé classificado na onda Verde do Plano Minas
Consciente, do Estado de Minas Gerais.
Art. 2º. O Protocolo Único disponibilizado no sítio eletrônico do Plano Minas
Consciente do Governo do Estado de Minas Gerais define as orientações de funcionamento,
distanciamento e higienização conforme peculiaridades de cada atividade comercial, devendo
ser praticado em sua integralidade.
Art. 3º. Fica proibida a realização de eventos e reuniões de qualquer natureza, de
caráter público ou privado, incluídas excursões e cursos presenciais com mais de 250
(duzentas e cinquenta) pessoas, ou, cumulativamente, à razão superior de 1 (uma) pessoa a
cada 4m².
§1º. A realização de qualquer tipo de evento é regulamentada pela Lei Municipal n.º
5.728/2018, que determina, entre outras providências, que os eventos a ocorrerem em área
urbana ou rural, seja em propriedade pública ou privada, somente poderão ser realizados após
licenciamento prévio junto ao órgão competente, mediante requerimento feito pela pessoa
física ou jurídica interessada.
§2º. O descumprimento do disposto na mencionada legislação sujeitará o infrator a
suspensão do evento, interdição do local do evento e multa pecuniária fixada em Unidade
Padrão Fiscal do Município de Muriaé – UPFM, conforme tabela constante do Anexo III da
referida normativa.
§3º. O proprietário do local de realização do evento/reunião, seu procurador
devidamente constituído, inclusive imobiliárias e/ou sites e aplicativos específicos de anúncio
e locação, bem como o organizador ou responsável direto pelo evento, responderão
solidariamente pelo descumprimento das normativas aplicáveis à realização dessa atividade.
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Art. 4º. A partir do dia 03 de novembro de 2021, o retorno às atividades escolares
presenciais é obrigatório, exceto àqueles estudantes com condições de saúde de maior
fragilidade à COVID-19, mesmo que com o ciclo vacinal completo, comprovada com
relatório médico para permanecer em atividades remotas.
§1º. Crianças e adolescentes que apresentem uma das condições abaixo deverão
aguardar o retorno às atividades presenciais após o aumento cobertura vacinal da população
sinalizado/anunciado pela Secretária de Estado de Saúde, ou até que seu médico aconselhe o
contrário:
a) pessoas que convivem com o HIV e estão em AIDS;
b) pessoas recebendo quimioterapia para câncer (neoplasia);
c) pessoas com cânceres hematológicos (leucemia linfocítica crônica, por exemplo);
d) pessoas recebendo células-tronco ou transplantados de órgãos;
e) pessoas recebendo hemodiálise;
f) pessoas que usam certos medicamentos que podem minimizar a resposta imune à
vacinação (por exemplo, micofenolato, rituximabe, azatioprina, anticorpos monoclonais antiCD20, inibidores da tirosina quinase Bruton).
§2º. Crianças não vacinadas com complexidades médicas como condições genéticas,
neurológicas ou metabólicas elencadas abaixo devem apresentar relatório médico
aconselhando o não retorno às atividades presenciais se for o caso, evitando sanções jurídicas
aos responsáveis:
a) obesidade;
b) diabetes;
c) asma;
d) doença pulmonar crônica;
e) doença falciforme; e
f) doença cardíaca congênita.
§3º. Crianças e adolescentes vacinados e com complexidades médicas controladas
devem retornar às atividades presenciais.
§4º. Uma pessoa com uma condição que não esteja listada ainda pode estar em maior
risco de doença grave por COVID-19 do que pessoas de idade semelhante que não têm a
condição e devem conversar com seu médico e, se necessário, apresentar relatório médico à
coordenação da escola evitando assim repercussões jurídicas cabíveis aos pais e responsáveis.
Art. 5º. As demais diretrizes de funcionamento das atividades curriculares e
extracurriculares como uso universal e correto de máscaras, lavagem das mãos, etiqueta
respiratória, limpeza frequente das instalações, rastreamento de contato em combinação com
isolamento e quarentena estão contidas no Protocolo Sanitário de Retorno às Atividades
Escolares Presenciais e suas revisões, disponibilizado no site saude.mg.gov.br, devendo ser
praticado em sua integralidade.
Art. 6º. Fica revogada a Resolução n.º 33, de 1º de março de 2021 e demais
disposições em contrário.
Art. 7º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Muriaé, 27 de outubro de 2021.

MARCOS GUARINO DE OLIVEIRA
Presidente do Comitê Extraordinário COVID-19
Secretário de Saúde do Município de Muriaé
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