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DECRETO Nº 236/2020 

 

Altera o Decreto nº 222/2020 que 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, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Ficam alterados o caput do artigo 1º, o § 3º e § 7º do Decreto nº 222/2020 que passam a vigorar com 

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 21/08/2020, a contar do dia 15/08/2020, que os 

estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços poderão funcionar somente em horário 

especial, de segunda-feira à sexta-feira das 8h às 15h, fechando aos sábados, domingos e feriados, 

sendo facultado o funcionando em regime de delivery, desde que mantidas as portas fechadas ao 

público, não sendo permitido o sistema de retirada no local; 

 

§ 3º. Os bares devem permanecer fechados pelo prazo referido no caput, podendo efetuar entrega em 

domicílio e disponibilizar a retirada no local de produtos para consumo fora do estabelecimento; 

 

§ 7º. As aulas presenciais permanecem suspensas por mais 30 (trinta) dias nas escolas públicas 

municipais, particulares e cursos profissionalizantes; 
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Art. 2º. Os restaurantes poderão funcionar em horário especial, segunda a sexta, das 8h às 18h, mediante o 

atendimento das diretrizes indicadas em competente Procedimento Operacional Padrão Específico aprovado 

pela Vigilância Sanitária. 

§ 1º: Os estabelecimentos citados no caput deverão solicitar à VISA a visitação, para fins de 

acompanhamento/elaboração do Procedimento Operacional Padrão, e somente poderão iniciar suas atividades 

após a aprovação desse documento. 

§ 2º O POP aprovado pela VISA poderá ser reavaliado e até suspenso em caso de alteração do cenário 

epidemiológico do Município. 

 

Art. 3º. Permanece suspenso, pelo período referido no artigo 1º, o atendimento ao público nas repartições 

públicas municipais, ressalvadas o da Secretarias de Saúde, de Desenvolvimento Social e Combate à Pobreza 

e Setor de Arrecadação Municipal que deverão estabelecer a melhor conduta para o atendimento dos seus 

usuários.  

 

§ 1º. As Secretarias Municipais, não descritas no caput, e seus órgãos funcionarão internamente das 8h às 

14h. Os órgãos de posição estratégica, todavia, deverão organizar seus horários em função de suas demandas 

e cumprimento dos prazos. 

 

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.  

Gabinete da Prefeita Municipal de Nazaré-BA, em 14 de agosto de 2020. 

 
 

Eunice Soares Barreto Peixoto 

Prefeita Municipal 
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