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DECRETO Nº 193/2020 

Revoga o Decreto nº 192/2020 que dispõe sobre as 

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 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 

transporte de passageiros nas modalidades públicas e privadas, 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; 
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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; 

 

DECRETA: 

 

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

Coronavírus, fica determinado, a partir de 15/06/2020 até o dia 19/06/2020, o fechamento de todos os 

estabelecimentos comerciais, industriais e de prestação de serviços, incluídos os clubes recreativos, 

academias, estúdios de atividade física e congêneres, bares e restaurantes. 

§ 1º. O horário especial previsto no caput deste artigo não se aplica aos supermercados e congêneres, 

açougues, frigoríficos, peixarias, agências bancárias, lotéricas, indústrias de alimentos e farmacêuticas, 

insumos da construção civil, distribuidora de gás, estabelecimentos que comercializam insumos da construção 

civil, revendedoras de água mineral, postos de combustível, provedores de internet e TV, emissoras de rádio, 

oficinas mecânicas, borracharias, funerárias, pet shops e estabelecimentos congêneres que comercializem 

alimentos e medicamentos para uso animal, além de insumos agrícolas, hotéis e pousadas, farmácias, 

laboratórios, empresas que comercializem exclusivamente produtos de limpeza e de higiene pessoal, clínicas, 

hospitais e demais serviços de saúde que poderão manter o horário normal de funcionamento desde que 

adotadas as medidas estabelecidas pelo Ministério da Saúde e da Secretaria Municipal de Saúde, de prevenção 

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

 

§ 2º. Caso tenham estrutura e logística adequadas, os estabelecimentos comerciais poderão efetuar entrega em 

domicílio e disponibilizar a retirada no local de produtos para consumo fora do estabelecimento, desde que 

adotadas as medidas estabelecidas pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria Municipal de Saúde de 

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

§ 3º. Os correspondentes bancários poderão funcionar de 8 às 12 horas, apenas e exclusivamente para 

atendimento bancário.   
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Art. 2º. O estabelecimento que descumprir o quanto determinado no art. 1º poderá ter o alvará de 

funcionamento cassado, sem prejuízo da aplicação das demais medidas administrativas, civis e criminais 

cabíveis. 

 

Art. 3º. Os estabelecimentos descritos no § 1º do Artigo 1º devem limitar o acesso de consumidores/usuários 

por vez conforme orientação da Vigilância Sanitária do Município, evitando aglomerações, e orientando-os a 

manter distância uns dos outros de, no mínimo, 2 (dois) metros nos corredores e filas, sem prejuízo da 

observância das demais medidas estabelecidas pelas Leis Estaduais nº 14.258/2020 e 13.706/2017, demais 

orientações e determinações relativas a prevenção ao contágio e contenção da propagação de infecção viral 

relativa à Covid-19. 

 

Art. 4º. Fica suspenso, pelo período referido no caput do artigo 1º, o atendimento ao público nas repartições 

públicas municipais, ressalvadas as Secretarias de Saúde e de Desenvolvimento Social e Combate à pobreza, 

que deverão estabelecer a melhor conduta para o atendimento dos seus usuários. 

Parágrafo Único.  As Secretarias Municipais e seus órgãos funcionarão internamente das 8h às 12h, 

ressalvados aqueles que desempenham função estratégica, cujos horários deverão ser definido pelos Gestores 

das respectivas pastas.     

 

 Art.5º. Fica revogado o Decreto de nº 192/2020;  

 

Art.6º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.  

Gabinete da Prefeita Municipal de Nazaré-BA, em 12 de junho de 2020. 

 

 

Eunice Soares Barreto Peixoto 

Prefeita Municipal 
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