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NOTA DE ESCLARECIMENTO 

Assunto: Eventos públicos de final de ano da Administração Municipal 

 

A Prefeitura de Monte Azul – Estado de Minas Gerais, no uso das suas 

atribuições legais, CONSIDERANDO os protocolos do Plano Minas Consciente; 

CONSIDERANDO a possibilidade de nova onda com o surgimento e disseminação da nova 

variante do novo coronavírus; CONSIDERANDO a preservação da saúde dos munícipes; 

CONSIDERANDO acordo em reunião na Associação dos Municípios da Área Mineira da 

Sudene (AMAMS) e CONSIDERANDO a Recomendação Administrativa nº 11/2021; vem a 

público prestar os seguintes esclarecimentos: 

Inicialmente, informamos que, diante do controle da situação 

epidemiológica, o Comitê Extraordinário Covid-19 manteve todas as 14 macrorregiões de 

saúde mineiras na onda verde do plano Minas Consciente. Portanto, não há alarde em Minas 

Gerais, sequer em Monte Azul, sobre aumento de casos, mas sim um controle e tendência 

a diminuição dos casos de COVID-19. 

No entanto, não confundamos um cenário favorável, que apresenta 

melhoras substanciais, com o a erradicação da doença, nem sequer com o término da 

pandemia da COVID-19. Por isso e pensando na qualidade de vida, na saúde e na mantença 

da economia firme dos nossos cidadãos que o os Prefeitos do Norte de Minas, reunidos no 

dia 06 de dezembro de 2021, na Associação dos Municípios da Área Mineira da Sudene 

(AMAMS) decidiram suspender a realização de qualquer evento festivo no final e início do 

ano, além do carnaval, em razão da Pandemia Coronavírus.  

Portanto, o município de Monte Azul, acatando as recomendações tanto 

da AMAMS, quanto a Recomendação Administrativa nº 11/2021 do MP/MG, resolveu 

cancelar todos os eventos públicos, promovidos pela Administração Municipal, tanto eventos 

perenes (feirinhas e palestras), quantos os eventos de fim de ano (natal e réveillon) e 

também o evento de carnaval 2022. Todos os eventos que demandem fechamentos de ruas 

ou praças públicas não serão permitidos neste fim de ano.  

 

Prefeitura de Monte Azul/MG. 

 

Monte Azul/MG, 13 de dezembro de 2021. 
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