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   DECRETO Nº. 135, de 20 de novembro de 2020. 

 

“Dispõe sobre o funcionamento do comércio no 

Município de Mantena –MG de acordo com o Plano 

Minas Consciente e dá outras providências”. 

 

  O Prefeito Municipal de Mantena, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições 
legais, especialmente as disposições contidas no art. 96 da Lei Orgânica Municipal, e 

 

  Considerando a Adesão do Município de Mantena ao Plano Minas Consciente - 
retomando a economia do jeito certo, através do Decreto Municipal nº 102, de 27 de julho de 2020, 

 

Considerando o noticiado em 18/11/2020, do Governo Estadual em que quatro 

macrorregiões de saúde mineiras regrediram para fases mais restritivas do Minas Consciente, ou seja, a 
onda vermelha, e o Leste que estava na onda amarela voltou para onda vermelha, devido a incidência de 

11% da Covid-19 nos últimos 14 dias, em todo o Estado de Minas Gerais e 

 
Considerando que o Município de Mantena está APTO dentro da possibilidade de 

avanço pelo critério de porte do Município de até 30.000 habitantes, conforme orientações de ondas da 

macro e microrregiões do Plano Minas Consciente para a semana de 21/11/2020 a 27/11/2020, documento 
atualizado em 19/11/2020 no site do Minas Consciente https://www.mg.gov.br/minasconsciente. 

 

  D E C R E T A: 

 
Art. 1º  Fica determinado que o Município de Mantena/MG, seguirá as diretrizes 

estaduais estabelecidas no Plano Minas Consciente, na  “ONDA AMARELA”,  para regulamentar o 

funcionamento do comércio, devendo os comerciantes locais seguirem integralmente todas as regras  
adequadas ao enfrentamento da disseminação da Covid-19, conforme protocolo sanitário. 

 

Parágrafo único – Havendo novo direcionamento por parte do Governo Estadual, o 
município publicará novo decreto, de acordo com o que for deliberado pelo Estado. 

 

Art. 2º  Revogadas as disposições em contrário, o presente Decreto entra em vigor na 

data de sua publicação. 
 

Prefeitura Municipal de Mantena (MG), aos 20 (vinte) dias do mês de novembro de 2020, 

77º de Emancipação Política. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Registro fls. 11  Livro Mecanizado nº 01/2020. 

João Rufino Sobrinho Deusely Elizeu da Silva Lessa 

Prefeito Municipal Secretária Municipal de Administração 
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