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DECRETO Nº 152/2020 

 

Dispõe sobre 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 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 aLei 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 

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; 

 

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

http://www.diariooficialba.com.br/


   

3 
 

DIÁRIO OFICIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE Nazaré - BA 
- BA 

 
Quarta-feira 

29 de Abril de 2020 
Ano IV – N° 64 

 

Esta edição encontra-se disponível no site www.diariooficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL 

 

Praça Alexandre Bittencourt, 07 – Centro - Nazaré – BA Tel.: (75) 3636-2711 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica determinado, a partir de 04.05.2020, sem prejuízo das previsões contidas no Decreto nº 145/2020, 

o uso obrigatório de máscaras caseiras artesanais para os clientes das agências bancárias, das casas lotéricas 

e dos correspondentes bancários como condição para o atendimento presencial nesses estabelecimentos. 

Parágrafo único: Os estabelecimentos que permitirem o atendimento de clientes em desacordo com o caput 

deste artigo estarão sujeitosàs penalidades administrativas sem prejuízo das sanções civis e criminais cabíveis. 

Art. 2º.Os estabelecimentos comerciais que possuem mais de uma Classificação Nacional de Atividades 

Econômicas – CNAE, para fins de funcionamento nos termos previstos no §1º, do art.1º do Decreto Municipal 

nº 116/2020 alterado pelo art. 1º do Decreto nº 145/2020, deverão observar a sua atividadeprincipal para 

funcionamento em horário normal. 

Art. 3º. Fica facultada, até o dia 08/05/2020, a contar do dia30/04/2020, 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. 

Parágrafo único: As atividades deverão ter a duração máxima de 40 minutos,sem prejuízodas medidas 

previstasnosdecretos anteriores e de outras que vierem a serdecretadas em decorrência novo coronavírus. 

Art. 4º Os templos religiosos devem limitar o acesso de membros, evitando aglomerações de pessoas, as quais 

deverão manter a distância uns dos outros deno mínimo 2,0m (dois metros), sem prejuízo da observância das 

medidas estabelecidas pelo Ministério da Saúde e da Secretaria Municipal de Saúde e as previstas neste 

decreto. 

§ 1º.  A vigilância sanitária visitará os templos religiosos abertos a fim estabelecer a quantidade máxima de 

membros/visitantes permitidos ao mesmo tempo de acordo com o tamanho das áreas circulantes de cada 

templo.  

§ 2ºOs templos religiosos deverão, ainda, adotar as seguintes medidas como condiçãopara funcionamento: 

I -Disponibilizar álcool em gel ou álcool líquido 70% para os membros e visitantes;  

II-Determinar que seus membros/visitantes somente adentrem o templo usando máscaras caseiras artesanais 

reutilizáveis;  
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III –Comunicaro aparecimento de sintomas de síndromes gripais (como coriza, febre, tosse) nos seus 

colaboradores/funcionáriosà Secretaria Municipal de Saúde; 

IV- Tornar mais rigorosa a limpeza e desinfecção de áreas comuns, banheiros, superfícies de equipamentos, 

maçanetas e mobiliários;  

V-Reforçar a orientação para que os EPI´s, ferramentas e equipamentos sejam higienizados frequentemente;  

VI- Reforçar, entre os colaboradores, as medidas de higiene e etiquetas sanitárias estabelecidas pelas 

autoridades em saúde;  

Art. 5º O descumprimento das medidas estabelecidas neste Decreto poderá ensejar, dentre outras, a interdição 

do templo religioso sem prejuízo das sanções civis e criminais cabíveis.  

Art. 6º. Deve a Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Vigilância Sanitária, providenciar a fiscalização 

das medidas impostas neste Decreto, podendo requerer o apoio de outras secretarias municipais e de 

autoridades policiais. 

Art.7º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.  

 

Gabinete da Prefeita Municipal de Nazaré-BA, em 29 de abril de 2020. 

 

 

Eunice Soares Barreto Peixoto 

Prefeita Municipal 
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