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DECRETO Nº 024 DE 16 DE ABRIL DE 2021.  

 

INSTITUI MEDIDAS COMPLEMENTARES DE 

RESTRIÇÕES E DE FUNCIONAMENTO DAS 

ATIVIDADES LOCAIS NO MUNICÍPIO DE 

INHAÚMA PARA ENFRENTAMENTO AO NOVO 

CORONAVÍRUS EM COMPLEMENTO AO 

DECRETO MUNICIPAL DE N° 015 DE 17 DE 

MARÇO DE 2021 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE INHAÚMA, MINAS GERAIS, no uso de suas 

atribuições legais, asseguradas pelo artigo 69, incisos III e VI, da Lei Orgânica do 

Município, 

 

Considerando que a situação epidemiológica do Município de Inhaúma/MG demanda 

medidas urgentes de controle e contenção do novo Coronavírus; 

 

Considerando a alarmante taxa de ocupação de leitos de UTI da cidade referência, Sete 

Lagoas/MG e o iminente colapso das redes públicas e privadas de saúde: 

 

DECRETA: 

 

Art. 1° - O retorno e a manutenção da restrição de locomoção noturna no âmbito 

do Município de Inhaúma/MG, vedados a qualquer indivíduo a permanência e o trânsito 

em vias, equipamentos, locais e praças públicas, das 20h às 05h a partir do dia 17 até o 

dia 28 de abril de 2021. 

 

§ 1º Os estabelecimentos comerciais e de serviços deverão encerrar as suas 

atividades com até 30 (trinta) minutos de antecedência do período estipulado no caput 
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deste artigo, podendo, de modo a garantir o deslocamento dos seus funcionários e 

colaboradores às suas residências.  

 

§ 2º Ficam excetuadas da vedação prevista no caput deste artigo as hipóteses de 

deslocamento para ida a serviços de saúde ou farmácia, para compra de medicamentos, 

ou situações em que fique comprovada a urgência ou necessidade de transitar após o 

horário.  

 

§ 3º A restrição prevista no caput deste artigo não se aplica aos servidores, 

funcionários e colaboradores, no desempenho de suas funções, que atuam nas unidades 

públicas ou privadas de saúde e segurança.  

 

§ 4º Ficam excetuados da vedação prevista neste artigo:  

 

I - o funcionamento das atividades relacionadas à saúde, à segurança e à 

assistência;  

 

II - os serviços de limpeza pública e manutenção urbana;   

 

III - os serviços de entrega em domicílio (delivery) de alimentos, farmácia e 

medicamentos;  

 

IV - as atividades profissionais de transporte privado de passageiros; 

  

V - a circulação dos meios de transporte coletivo;  

 

VI - o funcionamento de postos de combustíveis. 
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Art. 2º - Ficam suspensos quaisquer atos e atividades presenciais em igrejas e 

templos religiosos de qualquer culto e tradição espiritual, assim como os atos religiosos 

litúrgicos. 

 

Art. 3° - Fica vedado o funcionamento em dias de sábado, domingos e feriados, 

as atividades consideradas essenciais, incluindo supermercados, hortifrutigranjeiros, 

padarias, açougues, peixarias e similares, com exceção do funcionamento de serviços 

delivery. 

 

Parágrafo único - Nesses dias (sábados, domingos e feriados), poderão 

funcionar apenas farmácias, postos de combustíveis e o Centro de Saúde José Antônio 

Guimarães. 

 

Art. 4º. Os supermercados deverão limitar a quantidade de pessoas no interior 

do estabelecimento ao máximo 50% (cinquenta por cento) de sua capacidade, devendo 

ainda manter um colaborador na porta para controlar a quantidade e a entrada e saída de 

pessoas, além de realizar a aferição de temperatura e higienização das mãos com álcool 

70%. 

 

Parágrafo único – As farmácias, padarias, açougues, peixarias e similares, 

deverão proibir a entrada e circulação de clientes no interior de seu estabelecimento, 

mantendo o atendimento limitado apenas à sua porta e, exclusivamente, para a entrega da 

mercadoria ou, ainda, na modalidade delivery. 

 

Art. 5° - Fica proibido à todos os estabelecimentos situados no âmbito do 

Município de Inhaúma/MG, entre os dias 17 e 28 de abril de 2021, a exposição, a venda 

e comércio de bebidas alcoólicas em estabelecimentos de qualquer natureza. 

 

Parágrafo único: Os estabelecimentos deverão lacrar os equipamentos de 

refrigeração, alas e prateleiras onde as bebidas ficam expostas com fita zebrada ou 
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qualquer outro material que sirva de obstáculo a exposição das bebidas, de modo que o 

consumidor possa identificar a proibição ao acesso e a venda de tais produtos. 

 

Art. 6° - No prazo deste decreto, ficam mantidos os atendimentos agendados 

previamente e os serviços de vacinação, curativo, insulina, atendimento de pré-natal, 

renovação de receita e urgência odontológica. 

 

Parágrafo único: O Centro de Saúde José Antônio Guimarães, atenderá 

somente casos de urgência e emergência. 

 

Art. 7° - Este Decreto entra em vigor a partir do dia 17 de abril de 2021, 

vigorando até o dia 28 de abril de 2021, podendo esse prazo ser renovado, condicionado 

a avaliação da situação epidemiológica do município. 

 

Art. 8° - Revoga-se as disposições em contrário, em especial o art. 8° do Decreto 

n° 015/2021. 

 

Inhaúma/MG, 14 de abril de 2021. 

 

 

GERALDO CUSTÓDIO SILVA JÚNIOR 

Prefeito Municipal de Inhaúma 

 

LUCIANA DOS REIS 

Secretária Municipal de Saúde de Inhaúma 


