ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MURIAÉ
COMITÊ EXTRAORDINÁRIO COVID-19
RESOLUÇÃO N.º 57 DO COMITÊ EXTRAORDINÁRIO COVID-19
DE 12 DE NOVEMBRO 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; e
CONSIDERANDO a Nota Técnica nº 18/SES/COES MINAS COVID-19/2021 da
Secretaria de Estado de Saúde.
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. 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.
Parágrafo único. 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.
Art. 4º. Para obtenção do licenciamento disposto no Art. 3º desta Resolução, o
promotor do evento deverá respeitar o limite de pessoas a seguir:
I – Ambiente fechado: Capacidade máxima de público de até 600 pessoas ou até 50%
da capacidade do local, desde que mantenha o distanciamento de 1,5m entre as pessoas;
II – Ambiente ao ar livre: Sem limitação de público desde que mantenha o
distanciamento de 1,5m entre as pessoas.
Parágrafo único. A aferição da temperatura do indivíduo que irá participar do evento
e disponibilização de álcool gel a 70% para higienização das mãos na entrada e em todos os
ambientes para todos os presentes é obrigatória em qualquer modalidade de eventos
realizados no Município de Muriaé.
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Art. 5º. Nos termos da Nota Técnica nº 18/SES/COES MINAS COVID-19/2021, para
acesso ao ambiente dos eventos com público superior a 600 pessoas, os frequentadores
deverão apresentar uma das documentações oficiais relativas à situação de imunização a
seguir:
I – Cartão de vacinação comprovando a completa imunização contra a COVID-19, ou
seja, vacinados, após 15 (quinze) dias, da aplicação da segunda dose ou dose única, conforme
indicação do imunizante (vacina utilizada);
II – Laudo médico ou exame RT-PCR que comprove positividade para Covid-19 com,
no mínimo, 15 dias e no máximo 3 (três) meses (90 dias);
III – Resultado negativo para a COVID-19 em teste dos tipos RT-PCR ou Teste Rápido
de Antígeno realizado até 72h antes do evento.
Art. 6º. As diretrizes de funcionamento das atividades curriculares e extracurriculares
tais como o 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 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. 7º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Muriaé, 12 de novembro de 2021.

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