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RESOLUÇÃO VISA N. 2, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2020. 
 
Estabelece regras para o funcionamento de festas 
e eventos em salões comerciais em razão da 
pandemia do COVID-19 no Município de Alfenas e 
dá outras providências. 
 

WAGNER SOARES, Coordenador da Vigilância Sanitária Municipal de Alfenas, 
no uso das atribuições que lhe conferem a Matrícula Municipal nº 2297-Divisão de 
Vigilância Sanitária/Secretaria Municipal de Saúde/Prefeitura Municipal de Alfenas, MG 
e: 

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe 
sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e 
o funcionamento dos serviços correspondentes; 

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 2.736, de 16 de outubro de 1995, que 
dispõe sobre o Sistema Municipal de Saúde e dá outras providências; 

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 2.737, de 16 de outubro de 1995, que 
institui o Código Sanitário do Município de Alfenas; 

CONSIDERANDO o Decreto nº 2.668, de 20 de agosto de 2020, que dispõe 
sobre o funcionamento especial de atividades e estabelecimentos comerciais e de 
serviços em razão da pandemia do COVID-19 no Município de Alfenas, e dá outras 
providências. 

 
Resolve: 

Art. 1º A realização de festas e eventos em salões comerciais poderão ser 
realizadas sem ultrapassar a quantidade de 50% (cinquenta por cento) da lotação 
máxima permitida pelas normas em vigor, com o limite máximo de até 100 (cem) 
pessoas, devendo atender as seguintes medidas: 

I. disponibilizar álcool em gel 70% a todos os clientes e frequentadores; 
II. providenciar a utilização de equipamentos de proteção individual, a serem 

fornecidos pelo estabelecimento, por todos os empregados, colaboradores, 
terceirizados e prestadores de serviço; 

III. organizar uma escala de revezamento durante o horário de trabalho entre os 
empregados, colaboradores, terceirizados e prestadores de serviço; 

IV. manter a distância de 1 (um) metro entre as cadeiras; 
V. manter a distância de 2 (dois) metros entre as mesas da área de atendimento 

ao público; 
VI. limitar ao máximo de 4 (quatro) pessoas por mesa; 

VII. privilegiar a ventilação natural do ambiente. No caso do uso de ar-
condicionado, realizar manutenção e limpeza dos filtros antes do 
evento/festa; 

VIII. não fazer uso de ventilador; 
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IX. cobrir a máquina de cartão de crédito/débito com filme plástico, para facilitar 
a higienização após o uso;  

X. os cardápios deverão ser revestidos de material que possibilite a higienização, 
ou expostos em lousas, ou aplicativos eletrônicos que possam ser acessados, 
como por meio de QR Code no celular. Caso o cardápio seja manipulado pelo 
cliente, deverá providenciar a higienização do cardápio após essa 
manipulação; 

XI. no mesmo dia de realização, as mesas e cadeiras dos clientes devem ser 
higienizadas antes do evento/festa; 

XII. o sistema de buffet ou autosserviço: 
a. para evitar que os clientes realizem o autoatendimento para 

porcionamento dos alimentos, designar funcionário devidamente 
paramentado para realizar o porcionamento do alimento no prato; 

b. disponibilizar guardanapos de papel na entrada do buffet, para que os 
clientes se sirvam; 

c. dispor de protetor salivar eficiente nos serviços com sistema de buffet; 
d. promover a organização das filas; 

XIII. oferecer talheres higienizados em embalagens individuais (ou talheres 
descartáveis), além de manter os pratos, copos e demais utensílios protegidos; 

XIV. evitar uso compartilhado de embalagens de condimentos, priorizando uso de 
sachês individuais. Caso são seja possível, higienizar com grande frequência 
durante o evento os frascos/embalagens compartilhados; 

XV. colaboradores devem vestir uniforme somente no local de trabalho. 
Uniformes, equipamentos de proteção individual e máscaras não devem ser 
compartilhados; 

XVI. é recomendável a instalação de barreiras físicas confeccionadas de material 
impermeável e de fácil higienização, como acrílico ou vidro, em locais de maior 
contato, como caixas ou balcões de atendimento, sendo recomendado 
somente para tais áreas os protetores faciais do tipo “face shield” objetivando 
evitar o contágio entre pessoas nessas áreas; 

XVII. promover a organização das filas na entrada ou para o pagamento, de forma a 
respeitar o limite de distanciamento; 

XVIII. implementar medidas de controle de acesso ao evento para evitar grande 
fluxo e aglomeração de pessoas; 

XIX. não dispor de itens para uso coletivo como cafezinho e outros itens de 
degustação de uso comum; 

XX. substituir o uso de guardanapos de tecido por papel descartável; 
XXI. não dispor condimentos, talheres e pratos nas mesas antes da chegada do 

cliente; 
XXII. evitar abrir latas e garrafas que possam ser abertas pelo próprio cliente, 

priorizando e orientando que sirvam as próprias bebidas no copo a ser 
utilizado; 

XXIII. nas apresentações de música ao vivo, se autorizadas, os integrantes da banda 
devem usar máscaras com exceção dos vocalistas; 
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XXIV. pessoas em pé deverão manter distanciamento mínimo de 1,5 m (um metro e 
meio) entre si; 

XXV. não ter área de dança; 
XXVI. aferir e registrar, ao longo do expediente, incluída a chegada e a saída, a 

temperatura dos empregados, colaboradores, terceirizados e prestadores de 
serviço, devendo ser registrado em planilha, na qual conste nome do 
funcionário, função, data, horário e temperatura, que deve estar disponível 
para conhecimento das autoridades de fiscalização. 

§ 1º Quando constatado febre ou estado gripal do empregado, colaborador, 
terceirizado e prestador de serviço, deverá ser impedida a sua entrada/permanência no 
estabelecimento, orientando-o a procurar o sistema de saúde. 

§ 2º A febre de que trata o § 1º deste artigo é caracterizado pela temperatura 
igual ou superior a 37,8 °C. 

Art. 2º - Caberá ao proprietário do salão de festas e ao organizador do 
evento/festa listar todas as pessoas que participarem do evento, com o nome completo, 
idade, telefone e o endereço de cada, devendo ser entregue cópia desta lista após o 
evento na Vigilância Sanitária do Município, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis. 

Art. 3º – O descumprimento do disposto nesta Resolução será considerado 
infração sanitária e acarretará nas penalidades previstas no Decreto Municipal nº 
2.668/2020 e na Lei Municipal nº 2.737/1995. 

Art. 4º – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Alfenas, 17 de novembro de 2020 

 
 
 

Wagner Soares 
Coordenador da Vigilância Sanitária Municipal 


