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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    
 

DECRETO Nº 15 DE 17 DE MARÇO DE 2021.  

 

DISPÕE SOBRE A ATUALIZAÇÃO DAS MEDIDAS DO 

PLANO MINAS CONSCIENTE DO GOVERNO DO 

ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME 

DELIBERAÇÃO DO COMITÊ EXTRAORDINÁRIO 

COVID-19 N° 138, DE 16 DE MARÇO DE 

2021,ADOTANDO O PROTOCOLO DA ONDA ROXA 

PARA TODOS OS MUNICÍPIOS MINEIROS E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

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

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

Município, 

 

Considerando que a situação epidemiológica do Município de Inhaúma 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 e o iminente colapso das redes públicas e privadas de saúde; 

 

Considerando a determinação do Governo do Estado de Minas Gerais através da 

Deliberação do Comitê Extraordinário Covid-19 N° 138, de 16 de Março de 2021, 

determinando a inclusão de todos os municípios mineiros na Onda Roxa, do Plano 

Minas Consciente, sendo este de caráter obrigatório a todos os Municípios; 

 

DECRETA: 

 

Art. 1° -Fica autorizado o funcionamento das atividades econômicas previstas 

na Onda Roxa: somente serviços essenciais, criada e aprovada pela Deliberação nº 130, 

http://www.pesquisalegislativa.mg.gov.br/LegislacaoCompleta.aspx?cod=194797&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    
 

de 3 de março de 2021, do Comitê Extraordinário Covid-19, estando o Município de 

Inhaúma classificado nesta fase nos termos do Deliberação do Comitê Extraordinário 

Covid-19 N° 138, de 16 de Março de 2021. 

 

Parágrafo único.As atividades consideradas como essenciais e que poderão 

funcionar, são aquelas previstas no Anexo I – Atividades Essenciais Autorizadas a 

Funcionar do presente decreto, não dispensando-as seguir as medidas de proteção e de 

distanciamento dispostas conforme Anexo III – Protocolo Sanitário, deste Decreto. 

 

Art. 2°-Fica determinada a restrição de locomoção noturna, vedados a qualquer 

indivíduo a permanência e o trânsito em vias, equipamentos, locais e praças públicas, 

das 20h às 05h à partir do dia 12 de março de 2021, até deliberação em contrário, em 

todo o território do Município de Inhaúma. 

 

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

atividades com até 30 (trinta) minutos de antecedência do período estipulado no caput 

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:  
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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. 

 

Art. 3° -Fica suspenso, durante a vigência do presente decreto, o atendimento 

presencial ao público nas repartições públicas do Município de Inhaúma e suas 

secretarias. 

 

§ 1ºO disposto neste artigo não se aplica aos serviços essenciais, tais como o 

funcionamento das atividades relacionadas à saúde, à segurança e à assistência, serviços 

de limpeza pública e manutenção urbana, obedecendo aos protocolos sanitários de 

prevenção ao contágio a Covid-19. 

 

§ 2ºAs atividades administrativas internas das repartições públicas e secretarias 

municipais poderão ser realizados com adoção de escala mínima de pessoas e, quando 

possível, por meio virtual, na modalidade home office.  

 

§ 3º Os pagamentos de taxas e demais tributos municipais deverão ser 

realizados em estabelecimentos bancários ou ainda por meio de aplicativos via internet. 

 

§ 4º Todos os prazos regulamentares e legais de todos os procedimentos, 

processos e expedientes administrativos no âmbito da Administração Pública Municipal 

ficam suspensos, enquanto vigorar o presente decreto.  
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§ 5º Os prazos legais que se iniciarem ou se findarem no período mencionado 

no “caput” deste artigo ficarão prorrogados para o primeiro dia útil seguinte ao término 

do período de suspensão.  

Art. 4º- Fica proibida a circulação de pessoas sem o uso de máscara de 

proteção, em qualquer espaço público, de uso coletivo, ou privado, inclusive em vias 

públicas urbanas. 

 

Art. 5º -Fica proibida a circulação de pessoas com sintomas de gripe, exceto 

para a realização ou acompanhamento de consultas ou realização de exames médico-

hospitalares; 

 

Art. 6° - Fica vedada, em todo o território municipal, a prática de quaisquer 

atividades esportivas coletivas ou individuais, e de qualquer outras práticas de 

atividades coletivas ou individuais e que gerem aglomeração de pessoas, em lagoas, 

praças, locais turísticos e esportivos e outros locais públicos ou privados, no período 

deste decreto.  

 

Art. 7º- Fica suspensa a realização de qualquer evento e atividade, público ou 

privado, de qualquer natureza, bem como as atividades de recreação e lazer, em todo o 

território municipal, no período deste decreto, independentemente do número de 

participantes, ainda que previamente autorizados ou agendados, que envolvam 

aglomeração de pessoas. 

 
Parágrafo único: Proibido reuniões familiares de pessoas da mesma família 

que não mora juntos. 

 

Art. 8° -Sugere-se as Igrejas e templos religiosos de qualquer culto e tradição 

espiritual,que suspendam a realização de atos presenciais no período deste decreto. 
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Parágrafo único: Insistindo na realização de atos presenciais, as Igrejas e 

demais templos religiosos deverão seguir rigorosamente os protocolos sanitários 

previstos no Anexo II – Medidas Complementares e Anexo III – Protocolo Sanitário do 

presente Decreto. 

 

Art. 9° - Ficam proibidas as feiras livres, em locais públicos ou privados. 

 

Art. 10- Os serviços de alimentação em geral, incluindo restaurantes, 

lanchonetes, padarias, pizzarias e congêneres, inclusive ambulantes, poderão funcionar 

somente para retirada no local e por delivery. 

 

Parágrafo único: No horário determinado para restrição de circulação, 

conforme consta no artigo 2° deste decreto, poderá funcionar apenas sob o regime de 

delivery. 

 

Art. 11 - O descumprimento das determinações constantes nos decretos 

municipais, sujeitará o infrator a multa de no mínimo R$100,00 (cem reais) e no 

máximo R$500,00 (quinhentos reais) de acordo com a gravidade apontada pelo agente 

fiscalizador, bem como se for o caso, a cassação do Alvará de Localização e 

Funcionamento por 30 (trinta) dias, sem prejuízo da responsabilização civil e criminal 

cabíveis. 

 

Parágrafo único: Em caso de reincidência, a multa será agravada em 30% 

(trinta por cento) do valor da multa da anteriormente. 

 

Art. 12 - Fica determinada a instalação de pontos de fiscalização sanitária, pelo 

prazo de vigência do presente decreto, nas seguintes vias de acesso ao Município: 

 

I - Rua Morada Nova - Entrada da Fazenda do Sr. Augustinho; 

II – Av. Padre Raul Silva, bairro Milagres – Saída para Cachoeira da Prata; 
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III – Av. do Contorno, bairro Esperança – Saída para a estrada dos Maias. 

 

§ 1º Não serão impostas restrições à saída de pessoas e veículos dos limites do 

território do Município. 

 

§ 2º Fica determinada a restrição da entrada de vendedores ambulantes, salvo 

àqueles que fazem parte da cadeia de abastecimento, de ciclistas, praticantes de esportes 

e visitantes que não possuem familiares no município. 

 

Art. 13 – O acesso ao Município deverá ser garantido à população residente e 

às pessoas que trabalharem ou necessitarem das atividades e serviços permitidos 

na Deliberação do Comitê Extraordinário COVID-19 nº 130, de 2021. 

 

§ 1º – Poderá ser exigido pelo poder público a apresentação de documento que 

comprove o vínculo profissional com a atividade permitida ou a necessidade do 

deslocamento. 

 

Art. 14 - Os agentes públicos poderão solicitar a parada de veículos e exigir 

que os motoristas e passageiros realizem o rastreamento clínico, incluindo aferição de 

temperatura corporal. 

§ 1º A pessoa cujo rastreamento clínico identifique suspeita de infecção pela 

Covid-19 será orientada e encaminhada para unidade de saúde do município, para ser 

assistida e evitar a possível propagação da doença. 

§ 2º O protocolo de realização do rastreamento clínico nas barreiras sanitárias e 

o direcionamento de pessoas com suspeitas de infecção serão definidos pela Secretaria 

Municipal de Saúde. 

§ 3º Não será solicitada a parada de veículos oficiais do Poder Público em 

serviço e de ambulâncias transportando pacientes e profissionais de saúde. 
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Art. 15– A Polícia Militar de Minas Gerais atuará em colaboração com os 

órgãos e guardas municipais para garantir o cumprimento das medidas estabelecidas 

nesta deliberação, nos termos do art. 10 da Deliberação do Comitê Extraordinário 

COVID-19 nº 130, de 2021. 

 

Art. 16 -O descumprimento das medidas estipuladas neste decreto acarretará a 

responsabilização civil, administrativa e penal cabível, conforme § 4º do art. 3º da Lei 

Federal nº 13.979, de 2020, podendo ser solicitado o auxílio de força policial nos casos 

de recusa ou desobediência. 

 

Art. 17– Fica inserido o Anexo II – Medidas Complementares, ao presente 

Decreto. 

 

Art. 18 -Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e terá vigência 

pelo prazo de 15 (quinze) dias, a contar da sua publicação. 

 

Art. 19 – Revogam-se as disposições em contrário, em especial o Decreton° 

012 de 10 de março de 2021. 

 

Inhaúma/MG, 17 de março de 2021. 

 

GERALDO CUSTÓDIO SILVA JÚNIOR 

Prefeito Municipal 

 

LUCIANA DOS REIS 

Secretária Municipal de Saúde 
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ANEXO I – ATIVIDADES ESSENCIAIS AUTORIZADAS A FUNCIONAR 

 

Durante a vigência da Onda Roxa, somente poderão funcionar as seguintes 

atividades e serviços, e seus respectivos sistemas logísticos de operações e cadeias 

de insumo, abastecimento e fornecimento: 

 

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

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

farmácias, drogarias, óticas, materiais clínicos e hospitalares; 

III – 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; 

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

V – distribuidoras de gás; 

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

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

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

VIII – agências bancárias e similares; 

IX – cadeia industrial de alimentos; 

X – agrossilvipastoris e agroindustriais; 

XI – telecomunicação, internet, imprensa, tecnologia da informação e processamento de 

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

hospedagem e conectividade; 

XII – construção civil; 

XIII – setores industriais; 

XIV – lavanderias; 

XV – assistência veterinária e pet shops; 

XVI – transporte e entrega de cargas em geral; 

XVII – call center; 
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XVIII – locação de veículos de qualquer natureza, inclusive a de máquinas agrícolas e 

afins; 

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

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

XX – controle de pragas e de desinfecção de ambientes; 

XXI – atendimento e atuação em emergências ambientais; 

XXII – 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; 

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

XXIV – relacionados à contabilidade; 

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

XXVI – 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; 

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

cursos da área de saúde; 

XXVIII – transporte privado individual de passageiros, solicitado por aplicativos ou 

outras plataformas de comunicação em rede. 
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ANEXO II – MEDIDAS COMPLEMENTARES 

Regras gerais (para as atividades autorizadas a funcionar durante Onda Roxa):  

 

1) Limite de 01 (uma) pessoa a cada 10 (dez) metros quadrados, no interior do 

estabelecimento (se for o caso); 

 
2) Uso constante e permanente da máscara; 

 
3) Disponibilização de álcool em gel 70% (setenta por cento)aos clientes; 

 

4) Reduzir o fluxo e a permanência de pessoas dentro do estabelecimento para atingir o 

distanciamento mínimo recomendado entre pessoas, equipamentos, ou baias de 

trabalho, controlando o acesso ao estabelecimento do lado de fora, evitando 

aglomerações e o descumprimento dos parâmetros recomendados no protocolo. 

 

5) Manter distanciamento de no mínimo de 3 metros em filas. 
 

Restaurantes de beira de estrada: 

 

1) Para consumo no local, limitar número máximo de 4 pessoas por mesa, suspendendo 

a venda de bebida alcoólica para consumo no local; 

 

2) Limitação do número de pessoas respectivamente a quantidade de mesas disponíveis; 

 

3) Suspender o self-service e autosserviço, determinando funcionários para servirem a 

comida e entregarem os alimentos aos clientes de forma individual, respeitando os 

parâmetros gerais de distanciamento; 

 
4) Só será permitido o consumo no local sentado em mesas, não sendo permitida a 

permanência no estabelecimento de clientes em pé; 
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5) Uso da máscara obrigatório ao se deslocar dentro do ambiente (ir ao banheiro/caixa). 

Permitido retirar a máscara somente no momento de consumo; 

 
6) Redução em 50% (cinquenta por cento) da capacidade de mesas; 

 

7) Afastamento mínimo de 3,0 (três) metros entre as mesas; 

 
8) Promover a higienização constante com álcool 70% (setenta por cento) em 

gel/líquido ou por outros produtos de assepsia, com eficácia comprovada contra o vírus 

da COVID-19, nas superfícies de contato.  

 
9) Os estabelecimentos deverão fornecer copos descartáveis aos clientes e funcionários, 

suspendendo a utilização de copos de vidro; 

 
10) Higienizar as mãos com água e sabão a cada duas horas, e álcool gel a 70% com 

regularidade, antes de entrar e ao sair de estabelecimentos, manusear objetos, acessar 

balcões, caixas e congêneres; 

 

Igrejas e templos religiosos de qualquer culto e tradição espiritual: 

 

1) Ocupação máxima de 15% (quinze por cento) da capacidade de público no espaço; 

 
2) Distanciamento mínimo de 3,0 (três) metros entre as pessoas; 

 
3) Uso constante e permanente de máscara; 

 
4) Disponibilização de álcool em gel/líquido na entrada do local; 

 
5) Não é permitido o uso de folhetos ou outros materiais de compartilhamento; 

 
6) As celebrações não terão duração superior a 60 (sessenta) minutos, devendo observar 

o intervalo mínimo de 01 (uma) hora entre as celebrações para higienização do local, 
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respeitando ainda o horário de restrição de locomoção disposto no artigo 1° deste 

Decreto; 

 
7) Deverão ser efetuadas higienizações de todas as áreas utilizadas antes e depois de 

qualquer celebração; 

 
8) Durante o horário de funcionamento, ainda que não ocorra celebração, deve ser 

realizada a limpeza geral e a desinfecção de todos os ambientes pelo menos uma vez 

por período (matutino, vespertino e noturno). 
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ANEXO III 
*Disponível em:  

https://www.mg.gov.br/sites/default/files/paginas/imagens/minasconsciente/protocolos/minas_consciente
_protocolo_v3.4_-_onda_roxa_-_escolas.pdf.

https://www.mg.gov.br/sites/default/files/paginas/imagens/minasconsciente/protocolos/minas_consciente_protocolo_v3.4_-_onda_roxa_-_escolas.pdf
https://www.mg.gov.br/sites/default/files/paginas/imagens/minasconsciente/protocolos/minas_consciente_protocolo_v3.4_-_onda_roxa_-_escolas.pdf
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