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DECRETO Nº 211/2020 

 

Institui a restrição de circulação noturna como medida 

temporária 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 as disposições do Decreto Legislativo nº 06/2020 do Congresso Nacional que reconheceu 

o estado de calamidade pública, nos termos da solicitação do Presidente da República encaminhada por meio 

da Mensagem nº 93, de 18 de março de 2020; 

 

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; 
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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 o teor do Decreto Estadual nº 19.586, de 27 de março de 2020, que suspende a circulação, 

a saída e a chegada qualquer transporte coletivo intermunicipal público e privado nas modalidades regular, 

fretamento, complementar, alternativo e de vans nos municípios relacionados no seu anexo I, onde Nazaré 

está incluído; 

 

CONSIDERANDO o teor do Decreto Estadual nº 19.829, de 10 de julho de 2020, que institui a restrição 

noturna como medida de enfrentamento ao novo coronavírus, causador da COVID-19; 

 

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 que a situação demanda o emprego de medidas de prevenção, controle e contenção de 

riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação do vírus; 

 

CONSIDERANDO que a mudança do quadro epidemiológico do Município com o registro de novos casos 

enseja a adequação das medidas já impostas pela Municipalidade a fim de aumentar a retaguarda de proteção 

e conter um possível crescimento exponencial no número de infectados; 

 

CONSIDERANDO o reconhecido fenômeno da interiorização da Covid-19, no Estado da Bahia, que foi 

fortemente acentuado em virtude do período junino e a recomendação do Governo do Estado para adoção de 

medidas que aumentem a taxa de isolamento social. 

 

CONSIDERANDO que, até o boletim epidemiológico de 10/07/2020, há 121 casos confirmados de Covid-

19 no Município de Nazaré;  
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CONSIDERANDO a necessidade de tomadas de medidas urgentes e mais severas para conter a circulação e 

aglomeração de pessoas; 

DECRETA: 

Art. 1º - Fica determinada a restrição de locomoção noturna, vedados a qualquer indivíduo a permanência e 

o trânsito em vias, equipamentos, locais e praças públicas, das 18h às 05h, a partir da 00h do dia 13 de julho 

de 2020 até às 24h do dia 19 de julho de 2020, no Município de Nazaré, nos termos estabelecidos neste 

Decreto. 

  

§ 1º - Ficam excetuadas da vedação prevista no caput deste artigo as hipóteses de deslocamento para ida e 

vinda a serviços de saúde ou farmácias ou drogarias, para compra de medicamentos, ou situações em que 

fique comprovada a urgência. 

  

§ 2º - A restrição prevista no caput deste artigo não se aplica aos servidores, funcionários e colaboradores, no 

desempenho de suas funções, que atuam nas unidades públicas ou privadas de saúde e segurança. 

 

Art. 2º - Fica autorizado, das 05h às 16h, somente o funcionamento dos serviços essenciais, e em especial as 

atividades relacionadas ao enfrentamento da pandemia, o transporte e o serviço de entrega de medicamentos 

e demais insumos necessários para manutenção das atividades de saúde, as obras em unidades de saúde do 

município. 

  

§ 1º - Para fins do disposto no caput deste artigo, consideram-se essenciais as atividades de mercados, serviços 

de delivery, farmácias, unidades de saúde, serviços de segurança privada, serviços funerários, postos de 

combustíveis, indústrias, bancos, lotéricas e estabelecimentos voltados à alimentação e cuidado a animais. 

 

§ 2º - Para fins do disposto no caput deste artigo, consideram-se serviços públicos essenciais, cuja prestação 

não admite interrupção, as atividades relacionadas à segurança pública, saúde, proteção e defesa civil, 

fiscalização, arrecadação, limpeza pública, manutenção urbana, energia, saneamento básico e comunicações. 

 

 § 3º - Os estabelecimentos previstos no parágrafo primeiro deverão observar, sob pena de cassação de alvará 

e outras penalidades cabíveis, as medidas e restrições impostas pela Secretaria Municipal de Saúde, Vigilância 

Sanitária e demais autoridades de saúde. 

 

 Art. 3º - A fiscalização do quanto disposto neste decreto será exercida pela Guarda Civil Municipal, 

Vigilância Sanitária, Departamento de Trânsito e demais órgãos com o apoio da Polícia Militar. 

 

 Art. 4º - As ações de fiscalização serão prioritariamente planejadas para atuação nos locais onde se observar 

aglomeração de pessoas. 
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Art. 5º - O Departamento de Trânsito fica autorizado a interditar ruas, logradouros e modificar acessos a fim 

de limitar a circulação de pessoas.  

 

Art. 6º - Poderá ocorrer apreensão de veículos e condução forçada de pessoas pelas autoridades competentes 

em decorrência do descumprimento do disposto neste Decreto, sem prejuízo da sujeição dos infratores às 

penalidades cabíveis previstas em lei, inclusive representação ao Ministério Público para denúncia pelos 

crimes previstos nos arts. 267 e 268 do Código Penal. 

 

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 11 de julho de 2020. 

 

 

 

Eunice Soares Barreto Peixoto 

Prefeita Municipal 
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