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DECRETO Nº 124, DE 09 DE ABRIL DE 2020 

 

Altera o Decreto nº 116/2020 e dispõe sobre as novas 

medidas temporárias de prevenção e controle para 

enfrentamento do Novo Coronavírus(COVID-19) no 

âmbito do Município de Nazaré e dá outras providências. 

 

A Prefeita do Município de Nazaré, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Constituição Federal 

de 1988 e pela Lei Orgânica do Município, e; 

 

Considerando que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às 

ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, na forma do artigo 196 da Constituição da 

República; 

 

Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional pela Organização 

Mundial da Saúde, de 30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo Novo Coronavírus – 

COVID-19 (com público superior a cem pessoas); 

 

Considerando a Portaria nº 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020, que Declara Emergência em Saúde 

Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da Infecção Humana pelo Novo Coronavírus – 

COVID-19; 

 

Considerando a decretação de Estado de Calamidade pelo Município de Nazaré por meio do Decreto nº 

119/2020; 

 

Considerando que estudos recentes demonstram a eficácia das medidas de afastamento social precoce para 

contenção da disseminação da COVID-19; 

 

DECRETA 

 

Art. 1º Fica alterado o parágrafo primeiro do Art. 1 do Decreto ° 116/2020, que passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

 

§ 1º. A suspensão prevista neste artigo não se aplica aos supermercados e congêneres, agências 

bancárias, indústrias de alimentos, farmacêuticas e de insumos da construção civil, distribuidora de 

gás, revendedoras de água mineral, postos de combustível, borracharias, oficinas mecânicas, hotéis e 

pousadas, as funerárias, pet shops e estabelecimentos congêneres que comercializem alimentos e 

medicamentos para uso animal e insumos agrícolas, farmácias, laboratórios, clínicas, hospitais e 

demais serviços de saúde, desde que adotadas as medidas estabelecidas pelo Ministério da Saúde e da 
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Secretaria Municipal de Saúde, de prevenção ao contágio e contenção da propagação de infecção viral 

relativa ao COVID-19.  

 

Art. 2° Fica cancelado a realização dos “Festejos Juninos” no Município de Nazaré. 

 

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

Gabinete da Prefeita, Nazaré - BA, em 09 de abril de 2020. 

 

Eunice Barreto Soares Peixoto 

Prefeita Municipal 
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