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                                      DECRETO Nº 040/2021 DE 17 DE JUNHO DE 2021.  

 

ALTERA DECRETO DE N° 029 DE 30 DE ABRIL DE 2021 

QUE “DISPÕE SOBRE RECLASSIFICAÇÃO DO 

MUNICÍPIO DE INHAÚMA NO PLANO MINAS 

CONSCIENTE DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS 

GERAIS, CONFORME DELIBERAÇÃO DO COMITÊ 

EXTRAORDINÁRIO COVID-19 DE MINAS GERAIS Nº 153, 

DE 29 DE ABRIL DE 2021” 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 a sinalização de aumento das notificações de pessoas suspeitas com 

a contaminação da Covid-19 no Município de Inhaúma; 

 

CONSIDERANDO deliberação da Comissão Gestora de Prevenção do COVID-19, em 

adotar medidas em caráter de urgência de forma a mitigar riscos de contágio da Covid-19 

no município de Inhaúma, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1° - Altera o Anexo I do Decreto de n° 029 de 30 de abril de 2021, no que 

tange ao funcionamento de bares e outros estabelecimentos que façam comercialização 

de bebida alcoólica, como meio de prevenção ao contágio pela Covid-19, nos seguintes 

termos: 
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I - Fica suspensa a venda de bebidas alcoólicas para consumo no local em bares, 

restaurantes, lanchonetes, pizzarias, trailers e qualquer outro estabelecimento que faça 

comercialização deste produto, podendo realizar a venda somente na modalidade delivery 

ou para retirada no local, cujo funcionamento também deverá se limitar até as 22 horas. 

 

Art. 2° - Considerando a Lei Municipal de n° 1643/2021, que reconhece a 

prática de atividades físicas como sendo essenciais durante a pandemia de Covid-19, no 

âmbito do Município de Inhaúma, fica autorizada a realização de atividades físicas 

coletivas, desde que previamente autorizada pela Comissão Gestora de Prevenção do 

COVID-19, mediante aprovação de protocolo de funcionamento individual para cada 

estabelecimento ou profissional. 

 

Parágrafo único: Não estão autorizadas as atividades físicas coletivas de lazer 

que por sua natureza tenham contato físico direto, tais como jiu-jitsu, muay thai, futebol, 

vôlei, dentre outras que se enquadrem nessa restrição. 

 

Art. 3° - Este Decreto poderá sofrer alterações a qualquer momento, de acordo 

com análise da situação epidemiológica do município, podendo inclusive, serem impostas 

medidas mais restritivas. 

 

Art. 4° - Este Decreto entra em vigor no dia 21 de junho de 2021. 

 

Inhaúma/MG, 17 de junho de 2021. 

 

 

GERALDO CUSTÓDIO SILVA JÚNIOR 

Prefeito Municipal 

 

 

ANEXO I  
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Farmácia e Posto de Combustível: 

 

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. 

 

Restaurantes, padarias, lanchonetes, pastelarias, sorveterias, trailers, 

churrasquinhos, pizzarias e outros serviços de alimentação (inclusive os 

ambulantes): 

 

1) 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, podendo o estabelecimento optar por fornecer luvas 

descartáveis aos clientes para realizar o autosserviço; 

 

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

permanência no estabelecimento de clientes em pé; 

 

3) Fica suspensa a venda de bebidas alcoólicas para consumo no local, podendo realizar 

a venda somente na modalidade delivery ou para retirada no local, cujo funcionamento 

também deverá se limitar até as 22 horas. 
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4) Uso da máscara obrigatório ao se deslocar dentro do ambiente (ir ao banheiro/caixa). 

Permitido retirar a máscara somente no momento de consumo; 

 

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

 

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

 

7) Limitação do número de pessoas respectivamente a quantidade de mesas disponíveis e 

no máximo 04 (quatro) pessoas por mesa; 

 

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; 

 

11) 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; 

 

12) Não poderá haver funcionamento aos domingos e feriados, podendo ocorrer a venda 

de produtos por delivery, proibida a retirada no local. 

 

13) Os restaurantes de beira de estrada poderão funcionar com consumo no local aos 

domingos, seguindo as medidas já impostas no Decreto n° 029/2021, com exceção da 

venda de bebida alcoólica que fica proibida a venda para consumo no local. 
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Bares: 

 

1) Fica suspensa a venda de bebidas alcoólicas para consumo no local, podendo realizar 

a venda somente na modalidade delivery ou para retirada no local, cujo funcionamento 

também deverá se limitar até as 22 horas. 

 

Supermercados e mercearias: 

 

1) Limitar a quantidade de pessoas no interior do estabelecimento ao máximo 50% 

(cinquenta por cento) de sua capacidade, respeitando no mínimo o limite de 01 (uma) 

pessoa a cada 10 (dez) metros quadrados, no interior do estabelecimento; 

 

2) Uso constante e permanente de máscara no estabelecimento por clientes e 

colaboradores; 

 

3) Manter e garantir o distanciamento mínimo de 3,0 (três) metros em filas de espera, 

sendo de responsabilidade do proprietário garantir que os clientes respeitem esse 

distanciamento; 

 

4) Deverá disponibilizar 01 (um) colaborador na entrada do estabelecimento para fazer a 

aplicação de álcool em gel/líquido aos clientes que forem entrando no local; realizar 

controle de entrada e de quantidade de pessoas no interior do estabelecimento; 

fiscalizar e garantir que os clientes estejam utilizando máscara; garantir o 

distanciamento mínimo de 3,0 (três) metros em filas; 

 

5) Proibido o consumo de alimento em geral ou degustação de amostras de produtos por 

clientes no interior do estabelecimento; 

 

6) Suspender o autosserviço no setor de padaria/lanchonete, devendo disponibilizar 

colaborador ou fornecer luvas descartáveis ao cliente; 
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7) Realizar a higienização obrigatória antes e após uso, de qualquer objeto ou espaço 

utilizado por duas pessoas diferentes, como carrinhos, cestinhas, máquinas de cartão 

de crédito, computadores, teclados, terminais de consulta, mostruário, cadeiras, 

balcões, equipamentos, máquinas de cartão de crédito, etc;  

 

8) Proteger todas as máquinas de pagamento com plástico transparente para serem 

higienizadas com álcool 70% (líquido ou gel) após cada uso; 

 

9) 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; 

 

10) Fica proibida a venda de bebidas alcoólicas para consumo no estabelecimento, se for 

o caso; 

 

11) Não poderá haver funcionamento aos domingos e feriados, podendo ocorrer a venda 

de produtos por delivery, proibida a retirada no local. 

 

Hortifrutigranjeiros, açougues, peixarias: 

 

1) Limitar a quantidade de pessoas no interior do estabelecimento ao máximo 50% 

(cinquenta por cento) de sua capacidade, respeitando no mínimo o limite de 01 (uma) 

pessoa a cada 10 (dez) metros quadrados, no interior do estabelecimento; 

 

2) Uso constante e permanente de máscara no estabelecimento por clientes e 

colaboradores; 

 

3) Manter e garantir o distanciamento mínimo de 3,0 (três) metros em filas de espera, 

sendo de responsabilidade do proprietário garantir que os clientes respeitem esse 

distanciamento; 
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4) Proibido o consumo de alimento em geral ou degustação de amostras de produtos por 

clientes no interior do estabelecimento; 

 

5) Realizar a higienização obrigatória antes e após uso, de qualquer objeto ou espaço 

utilizado por duas pessoas diferentes, como carrinhos, cestinhas, máquinas de cartão 

de crédito, computadores, teclados, terminais de consulta, mostruário, cadeiras, 

balcões, equipamentos, máquinas de cartão de crédito, etc;  

 

6) Proteger todas as máquinas de pagamento com plástico transparente para serem 

higienizadas com álcool 70% (líquido ou gel) após cada uso; 

 

7) 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; 

 

8) Fica proibida a venda de bebidas alcoólicas para consumo no estabelecimento, se for 

o caso; 

9) Não poderá haver funcionamento aos domingos e feriados, podendo ocorrer a venda 

de produtos por delivery, proibida a retirada no local 

 

Comércio de artigo do vestuário e calçados, papelarias, armarinhos, lojas de tecidos, 

comércio de móveis e eletrodomésticos, perfumarias,  lojas de venda de alimentação 

para animais, oficinas mecânicas, borracharias, casas de material de construção, 

casa de peças, escritórios de contabilidade e de advocacia, consultórios, agências de 

viagens, lojas de cosméticos, lavanderias, pet shop, bancos, casas lotéricas, 

cooperativas de crédito, vigilância e segurança privada, serviços de reparo e 

manutenção, lojas de informática e aparelhos de comunicação, construção civil e 

obras de infraestrutura, comércio de veículos, peças e acessórios automotores e 

comércio em geral: 
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1) Para clientes em compra, atendimento limitado a 01 (um) por vez no interior do 

estabelecimento; 

 

2) Uso constante e permanente de máscara no estabelecimento por clientes e 

colaboradores; 

 

3) Disponibilização de álcool em gel/líquido 70% (setenta por cento) na entrada do local; 

 

4) Manter e garantir o distanciamento mínimo de 3,0 (três) metros em filas de espera, 

sendo de responsabilidade do proprietário garantir que os clientes respeitem esse 

distanciamento; 

 

5) Não permitir a prova de roupas, sapatos, cosméticos no estabelecimento; 

 

6) 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. 

 

7) Fica proibida a venda de bebidas alcoólicas para consumo no estabelecimento, se for 

o caso; 

 

8) Não poderá haver funcionamento aos domingos e feriados, podendo ocorrer a venda 

de produtos por delivery, proibida a retirada no local. 

 

Barbearias e salões de beleza: 

 

1) Atendimento limitado a 01 (um) cliente por vez; 
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2) Realizar atendimento somente com horário agendado, respeitando um intervalo 

mínimo de 15 (quinze) minutos entre os clientes para higienização e desinfecção dos 

mobiliários, dos equipamentos e das mãos; 

 

3) Proibir a permanência de clientes no estabelecimento fora do horário de atendimento, 

desativando a sala de espera e recepção; 

 

4) Não permitir a entrada de acompanhantes de clientes, a não ser para as pessoas com 

mobilidade reduzida que necessitam do acompanhante para se deslocarem. Os 

acompanhantes deverão aguardar fora do estabelecimento; 

 

5) Disponibilizar álcool 70% (setenta por cento) em gel/líquido para os clientes e manter 

sabonete líquido e toalhas descartáveis;   

 

6) Manter o ambiente ventilado e arejado; 

 

7) Higienizar, após cada procedimento, os objetos, cadeiras, poltronas, macas, carrinhos 

de manicure, equipamentos, espelhos, bancadas, superfícies e outros materiais (pentes, 

escovas, tesouras, dentre outros) com os quais os clientes mantiverem contato; 

 

8) Toalhas devem ser trocadas a cada atendimento/procedimento, descartadas 

temporariamente em recipiente separado, exclusivamente para este fim e posteriormente 

lavadas/desinfetadas; 

 

9) Lavagem das mãos ou uso de álcool em gel/líquido antes do atendimento ao cliente; 

 

10) Utilizar capas individuais e descartáveis; 

 

11) Utilizar lâminas descartáveis, vedada a reutilização, sendo o descarte em recipiente 

rígido, com tampa; 

 

12) Os produtos de maquiagem devem ser de uso exclusivo de cada cliente; 
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13) Proibir o uso de qualquer tipo de reservatório de água para manicures e pedicures, 

como bacias, pulverizadores e outros, devendo ser substituídos por material descartável; 

 

14) Para serviços de depilação, utilizar espátulas, palitos e ceras descartáveis; 

 

15) Providenciar a desinfecção das macas após o atendimento de cada cliente e utilizar 

lençóis descartáveis; 

 

16) Orientar ao cliente que preferencialmente leve seu próprio material como toalhas e 

instrumentos de manicure (alicate, cortador de unha, palito, espátula, esmaltes); 

 

17) Fica proibida a venda de bebidas alcoólicas para consumo no estabelecimento, se for 

o caso; 

 

18) Não poderá haver funcionamento aos domingos e feriados, podendo ocorrer a venda 

de produtos por delivery, proibida a retirada no local. 

 

Autoescola: 

 

1) 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; 

 

2) Restringir o trânsito de terceiros, como acompanhantes e visitantes, orientando os 

usuários a não permanecerem nas dependências sem necessidade, evitando a aglomeração 

de pessoas; 

 

3) Orientar todos os funcionários e clientes a higienizarem as mãos sempre antes de iniciar 

qualquer atividade; 
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4) O atendimento a clientes será precedido ao uso de máscara pelos colaboradores e pelos 

cidadãos; 

 

5) Higienização obrigatória e minuciosa do leitor biométrico após cada utilização; 

 

6) Higienização obrigatória de todos os veículos e instrumentos que serão utilizados no 

processo de habilitação, em cada utilização; 

 

7) Limite de 1 (uma) pessoa a cada 10 (dez) metros quadrados nas salas de aula teórica; 

 

Academias, clubes e demais atividades de lazer esportivas, incluindo todos os 

esportes, como aquáticos, individuais e coletivos, bem como atividades esportivas em 

geral (gestão e ensino de esporte, centros, personal trainner, espaços de 

condicionamento físico, clubes, aulas de natação, etc) e demais atividades esportivas, 

individuais e coletivas: 

 

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

estabelecimento, é obrigatório o agendamento de horários, para evitar aglomerações; 

 

2) Obrigatoriedade de horário agendado; 

 

3) Higienizar objetos e equipamentos entre as utilizações de pessoas distintas; 

 

4) Checar a temperatura dos frequentadores antes de adentrar ao espaço, não autorizando 

a entrada de pessoas, quanto de colaboradores, com temperatura de 37,5º C ou mais 

nos locais de treino; 

 

5) Observância da distância mínima de 3,0 (três) metros entre os equipamentos e 

usuários; 

 

6) Utilizar os próprios equipamentos individuais. No caso de equipamentos coletivos, é 

necessária a desinfecção antes e após a utilização; 
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7) Reforçar a limpeza dos equipamentos e locais de treinamento e circulação de pessoas, 

principalmente os de uso comum, como colchonetes, barras, colchões, tatames e 

outros; 

 

8) A cada sessão de treinamento deve ser realizada desinfecção do local com produtos 

apropriados. 

9) Reduzir o fluxo e a permanência de pessoas nos locais para atingir o distanciamento 

mínimo recomendado entre pessoas, evitando aglomerações e o descumprimento dos 

parâmetros recomendados no protocolo; 

 

10) Fica autorizada a realização de atividades físicas coletivas, desde que previamente 

autorizado pela Comissão Gestora de Prevenção do COVID-19, mediante aprovação 

de protocolo de funcionamento individual para cada estabelecimento ou profissional.  

 

11) Não estão autorizadas as atividades físicas coletivas de lazer que por sua natureza 

tenham contato físico direto, tais como jiu-jitsu, muay thai, futebol, vôlei, dentre outras 

que se enquadrem nessa restrição. 

 

Serviços de Taxista: 

 

1) Higienização dos veículos 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; 

 

2) Uso constante e permanente de máscara pelos passageiros e pelo motorista; 

 

3) Disponibilização de álcool em gel/líquido 70% (setenta por cento) no veículo. 
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Hotéis, motéis, campings, alojamentos e pensões: 

 

1) Os estabelecimentos somente poderão ativar 50% (cinquenta por cento) de sua 

capacidade total de hospedagem;  

 

2) A entrega de produtos externos deve ser realizada apenas na recepção;  

 

3) Fica proibida a venda de bebidas alcoólicas para consumo no estabelecimento. 

 

4) Os EPI’s devem ser descartados em saco plástico para resíduos, lacrado antes de sair 

do quarto e desprezado conforme orientação de coleta do município; 

 

5) Restringir a permanência de hóspede nos ambientes de atividades coletivas (hall de 

entrada, salas de convivência, etc.), devendo o mesmo utilizar máscara; 

 

6) Na área do restaurante, suspender o self-service pelo cliente, devendo o 

estabelecimento disponibilizar colaborador para servir a comida ou fornecer luvas 

descartáveis ao cliente; 

 

7) Se um hóspede tiver suspeita ou diagnóstico de COVID-19 durante a hospedagem, o 

município deverá ser notificado, para que se tomem as medidas necessárias; 

 

8) Recomenda-se a permanência no quarto por um período de isolamento (10 dias, 

contados a partir da data do início dos sintomas, além de mais 72h até a completa 

melhora dos sintomas);  

 

9) Garantir o atendimento às necessidades do hóspede com suspeita ou diagnosticado 

para COVID-19, com vistas à preservar seu bem estar físico e mental; 

 

10) Manter isolamento no quarto, sem visitas, com exceção da visita dos profissionais 

de saúde, devidamente paramentados; 
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11) Manter o quarto arejado, mantendo janelas abertas e evitando o uso de ar condicionado 

e ventiladores. 

 

Igrejas e templos religiosos de qualquer culto e tradição espiritual: 

 

1) Ocupação máxima de 30% (trinta 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; 

 

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). 

 

Velórios: 

 

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

estabelecimento; 

 

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

 

3) Uso constante e permanente de máscara; 
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4) Higienizar objetos e equipamentos de utilização coletiva; 

 

5) Não fornecer lanches; 

 

6) Máximo de 1 (uma) hora para os velórios cuja causa de morte não seja a Covid-19; 

 

7) Se a causa da morte for Covid-19, não poderá ser realizado velório. 

 

Feiras Livres: 

 

1) As feiras livres poderão funcionar, sendo obrigatório o uso de máscara pelos feirantes 

e frequentadores; 

 

2) Não poderá haver funcionamento aos domingos e feriados, podendo ocorrer a venda 

de produtos por delivery, proibida a retirada no local; 

 

3) Fica proibida a venda de bebidas alcoólicas para consumo no local. 

 

 

 

 

 


