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DECRETO Nº 160/2020 

Altera os Decretos de nº 116 e 152/2020, que dispõem 

sobre 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 MUNICIPAL DE NAZARÉ, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais conferidas 

pela Constituição Federal de 1988 e pela Lei Orgânica do Município, 

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII) em 

30 de janeiro de 2020; 

 

CONSIDERANDO a Portaria nº 188/GM/MS, de 04 de fevereiro de 2020, que declara Emergência em Saúde 

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

(COVID-2019); 

 

CONSIDERANDO que o crime de Epidemia tipificado no Art. 267 do Código Penal prevê que quem causar 

epidemia, mediante a propagação de germes patogênicos,é punível com pena de detenção e reclusão; 

 

CONSIDERANDO que consiste em infração de medida sanitária preventiva, nos termos do Art. 268 do 

Código Penal,punível com pena de detenção, infringir determinação do poder público, destinada a impedir 

introdução ou propagação de doença contagiosa; 

 

CONSIDERANDO que as cidades vizinhas e com importante expressão no comércio regional decretaram a 

abertura de seus estabelecimentos e que tal medida pode acarretar o êxodo da população de Nazaré a tais 

municípios; 

 

CONIDERANDO que o êxodo a municípios vizinhos, localidades, inclusive, com casos confirmados de 

COVID-19 é mais danoso à saúde pública do Município de Nazaré, de modo que o funcionamento do 

comércio local é medida de desestímulo à migração temporária para essas cidades;  

 

CONSIDERANDO a Lei Estadual nº 14.258/2020 que dispõe sobre a obrigatoriedade de uso e fornecimento 

de máscaras em estabelecimentos públicos, industriais, comerciais, bancários, rodoviários, metroviários e de 
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transporte de passageiros nas modalidades pública e privada, como medida de enfrentamento à disseminação 

do novo coronavírus, causador da COVID-19; 

 

CONSIDERANDO a Lei Estadual nº 13.706/2017 que dispõe sobre a obrigatoriedade de colocação e 

disponibilização de equipamentos com álcool em gel por parte de estabelecimentos comerciais em todo 

território do Estado da Bahia; 

 

CONSIDERANDO o disposto nos Decretos Municipais de n° 082, 085, 089,116, 119, 145 e 146/2020; 

 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica alterado o caput do Artigo 1º do Decreto nº 116/2020,que passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 1º.Para o enfrentamento da emergência de saúde pública em decorrência da infecção 

humana pelo Novo Coronavírus, fica determinado, até o dia 25/05/2020,a contar do 

dia12/05/2020, que os estabelecimentos comerciais, industriais e de prestação de serviços 

poderão funcionar somente em horário especial, de segunda-feira a sexta-feira das 8h às 

14h, fechando aos sábados e domingos,sem prejuízo das medidas previstas nos Decretos 

Municipais nº 85/2020, 089/2020 e de outras que vierem a ser propostas pelo Comitê de 

acompanhamento, controle e prevenção do Novo Coronavírus (COVID-19). 

 

Art. 2º. Fica alterado o caput do Artigo 3º do Decreto nº 152/2020, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 3º.Fica facultada, até o dia 25/05/2020, a contar da data da publicação deste decreto, a 

realização de pequenos cultos nos templos religiosos, desde que observem os cuidados 

necessários estabelecidos pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria Municipal de Saúde de 

prevenção ao contágio e contenção da propagação de infecção viral relativa ao COVID-19. 

 

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

 

Gabinete da Prefeita Municipal de Nazaré-BA, em 11 de maio de 2020. 
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Eunice Soares Barreto Peixoto 

Prefeita Municipal 
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