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DECRETO Nº 028/2021 DE 28 DE ABRIL DE 2021.  

 

PRORROGA PRAZO DO DECRETO MUNICIPAL 

DE N° 015 DE 17 DE MARÇO DE 2021 QUE INSTITUI 

A ONDA ROXA NO MUNICÍPIO DE INHAÚMA 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, 

DECRETA: 

Art. 1° - Fica prorrogado até o dia 30 de abril de 2021, o prazo de vigência do 

Decreto Municipal de n° 015/2021, que adota e regulamenta o Protocolo Onda Roxa no 

Município de Inhaúma, podendo esse prazo ser ver isto de acordo com a situação 

epidemiológica que apresentar o município. 

Art. 2° - A realização de atos e atividades presenciais em igrejas e templos 

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

fica limitado a 15% da capacidade do local. 

 

Art. 3° - Cria Anexo I - Atividades Permitidas a Funcionar na Onda Roxa do 

Plano Minas Consciente. 

 

Art. 4º - Fica vedada a venda de bebidas alcoólicas para consumo no local em 

estabelecimentos de qualquer natureza. 

 

Art. 5° - Este Decreto entra em vigor a na data de sua publicação, revogando as 

disposições em contrário, em especial o Decreto n° 024/2021. 

 

Inhaúma/MG, 28 de abril de 2021. 

 

GERALDO CUSTÓDIO SILVA JÚNIOR 

Prefeito Municipal de Inhaúma 

 

LUCIANA DOS REIS 

Secretária Municipal de Saúde de Inhaúma 
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ANEXO I - ATIVIDADES PERMITIDAS A FUNCIONAR NA ONDA ROXA DO 

PLANO MINAS CONSCIENTE 

I – às atividades de operacionalização interna dos estabelecimentos comerciais, desde que 

respeitados os protocolos sanitários dispostos no Plano Minas Consciente; 

II – às atividades comerciais que se realizarem por meio de aplicativos, internet, telefone 

ou outros instrumentos similares, e de entrega de mercadorias em domicílio ou de retirada 

em balcão, vedado o consumo no próprio estabelecimento; 

III – às atividades internas necessárias à transmissão de quaisquer eventos sem público. 

(inciso II alterado e inciso III acrescido pelo artigo 1º da Deliberação 136, de 10 de março 

de 2021) 

IV – setor de saúde, incluindo unidades hospitalares e de atendimento e consultórios; 

V – indústria, logística de montagem e de distribuição, e comércio de fármacos, 

farmácias, drogarias, óticas, materiais clínicos e hospitalares; 

(inciso I e II alterados pelo artigo 2º da Deliberação 136, de 10 de março de 2021) 

VI – hipermercados, supermercados, mercados, açougues, peixarias, hortifrutigranjeiros, 

padarias, quitandas, centros de abastecimento de alimentos, lojas de conveniência, 

lanchonetes, de água mineral e de alimentos para animais – COM REDUÇÃO DE 50% 

DA CAPACIDADE DE PESSOAS NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO; 

VII – produção, distribuição e comercialização de combustíveis e derivados; 

VIII – distribuidoras de gás; 

IX – oficinas mecânicas, borracharias, autopeças, concessionárias e revendedoras de 

veículos automotores de qualquer natureza, inclusive as de máquinas agrícolas e afins; 

X – restaurantes em pontos ou postos de paradas nas rodovias; 

XI – agências bancárias e similares; 

XII – cadeia industrial de alimentos; 

XIII – agrossilvipastoris e agroindustriais; 

XIV – telecomunicação, internet, imprensa, tecnologia da informação e processamento 

de dados, tais como gestão, desenvolvimento, suporte e manutenção de hardware, 

http://www.pesquisalegislativa.mg.gov.br/LegislacaoCompleta.aspx?cod=194922&marc=
http://www.pesquisalegislativa.mg.gov.br/LegislacaoCompleta.aspx?cod=194922&marc=


 

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAÚMA 
 

CEP: 35.763-000ESTADO DE MINAS GERAIS 

CNPJ: 18.116.152/0001-10-      Inscrição Estadual: ISENTO 

 

PRAÇA EXPEDICIONÁRIO CLAUDOVINO MADALENO, 25 - CENTRO 

  FONE: (31) 3716-4201    

 

software, hospedagem e conectividade; (inciso XI alterado pelo artigo 2º da Deliberação 

136, de 10 de março de 2021) 

XV – construção civil; 

XVI – setores industriais; (inciso XIII alterado pelo artigo 1º da Deliberação 139, de 16 

de março de 2021) 

XVII – lavanderias; 

XVIII – assistência veterinária e pet shops; 

XIX – transporte e entrega de cargas em geral; 

XX – call center; 

XXI – locação de veículos de qualquer natureza, inclusive a de máquinas agrícolas e afins; 

XXII – assistência técnica em máquinas, equipamentos, instalações, edificações e 

atividades correlatas, tais como a de eletricista e bombeiro hidráulico; 

XXIII – controle de pragas e de desinfecção de ambientes; 

XXIV – atendimento e atuação em emergências ambientais; 

XXV – comércio atacadista e varejista de insumos para confecção de equipamentos de 

proteção individual – EPI e clínico-hospitalares, tais como tecidos, artefatos de tecidos e 

aviamento; 

XXVI – de representação judicial e extrajudicial, assessoria e consultoria jurídicas; 

XXVII – relacionados à contabilidade. 

XXVIII – serviços de conservação e limpeza, domésticos e de cuidadores e terapeutas; 

(inciso XXV alterado pelo artigo 1º da Deliberação 139, de 16 de março de 2021) 

XXIX – hotelaria, hospedagem, pousadas, motéis e congêneres para uso de trabalhadores 

de serviços essenciais, como residência ou local para isolamento em caso de suspeita ou 

confirmação de COVID-19; 

XXX – atividades de ensino presencial referentes ao último período ou semestre dos 

cursos da área de saúde; 

XXXI – transporte privado individual de passageiros, solicitado por aplicativos ou outras 

plataformas de comunicação em rede. 
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