MUNIcípto DE PASSoS
PREFEITURA MUNICIPAL
ESTADO DE MINAS GERAIS

DECRETO N'596. DE 06 DE JANEIRO DE 2022.
do Decreto no 1536, de 18 de março de
2020, bem como altera o art. 12 do Decreto no 492, 22
de outubro de 2021, alterado pelos Decretos no 512, de

Altera o art.

Certrfico que este documento

6o

05 de novembro de 201,

n"

535, de 30 de novembro de

2021 e no 553, de 17 de dezembro de 2021.

Prefertura Muntcroal de Passos

O PREFEITO MUNICIPAL DE

PASSOS, estado de Minas Gerais, no uso de suas

atribuições legais e constitucionais,

CoNSIDERANDO o disposto na Lei Federal no 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e Lei
Estadual no 13.317, de24 de setembro de 1999;
de
CONSIDERANDO o Decréto Estadual de Calamidade Pública decorrente da pandemia
COVID-19, aprovado pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais sob o no 47.891, cuja
o
vigência foi prorrogada pelo Decreto no 48.205, de 15 de juúo de 2021, no âmbito de todo

território do Estado, até31.12.2021, que não foi prorrogado;

CONSIDERANDO que o Município de Passos aderiu ao Plano Minas Consciente, por meio do
Decreto no 131, em 19 de janeiro de 2021 e que conforme Deliberação do Comitê
pennanecem
Extraordinario COVID-l9 no 196, de 30 de dezembro de202l, todas as regiões
na onda verde; mas
da
CONSIDERANDO a proliferação da variante ômicron, apesar do avanço na vacinação
população, gerando a "necessidade de adoção ou manutenção de medidas emergenciais de

enfrentamento estabelecidas com base nos indicadores epidemiológieos
assistencial, impondo

e de capacidade

a necessidade de prorogar os efeitos do Decreto Municipal

Emergência em Saúde no 1.536, de

l8

de

de março de2020;

que tange
CONSIDERANDO a competência administrativa e normativa do ente municipal no
pela preservação do bemàs medidas de promoção, proteção e recuperação da saúde, zelando
socioeconômicas;
estar da população e pela manutenção dos serviços públicos e das atividades
Sanittário do Plano Minas Consciente - Versão 3.12, que prevê

CONSIDERANDO o Protocolo

da manutenção de todos os cuidados já conhecidos e divulgados para
vírus
população, especialmente vacinação, uso de máscaras para impedir a circulação do

a

necessidade

,t
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a
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evitar, inclusive. outras doenças colrlo gripe

e resÍiiado;

bem como

o

distanciamento

intetpessoal e a higienizaçáo coustante das mãos, como cuidado essencial;

DECRETA
no 1536, de 18 de março de 2020, passa a vigorar com a

Art. lo O art. 6o do Decreto
seguinte redação:

.

,(Art.

6o Este decreto entra em

de maryo de 2022.

ol

vigor na data de sua publicação e vigorarâ até 3l

enquanto perdurar

o estado de emergência

causado pelo

Coronavírus, responsável pelo surto de 2019." (NR)

Art.2" O art. 10 do Decreto no 492,22 de outubro de202l,

passa a vigorar com a seguinte

redação:

,,Art. 10. A realízaçáo de eventos de natureza cultural, esportiva, comercial,
social ou política, fica autorizada, enquanto o Município peÍnanecer nessa
classificação, com a observância das seguintes regras obrigatórias:
ser respeitada a lotação máxima na ocupação de espagos fechados ou
abertos em 50Yo (cinquenta por cento) da capacidade do recinto, limitado ao número

I - Deve

absoluto de 200 (duzentas) pessoas:
11

- O cálculo da porcentagem

referida no inciso

I deve ser realizado

sobre o

quantitativo aprovado pelo AVCB emitido pelo Corpo de Bombeiros Militares, contudo,
à
caso o espaço não tenha AVCB, o cálculo da porcentagem deve ser proporcional
metragem do ambiente, considerando-se o distanciamento interpessoal obrigatório de
1m2

(um metro quadrado).
parágrafo único. A autorização do caput não se aplica àrcalizaçáo de eventos de

naixezapré-carnavalesca ou carnavalesca."
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Art.

3o Este Decreto entra em

vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições

em contrario.
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