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DECRETO Nº 244/2020 

 

Altera os Decretos nº 222/2020, 226/2020 e 236/2020 que 

dispõem 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. Fica alterado o caput do artigo 1º do Decreto nº 222/2020 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 28/08/2020, a contar do dia 22/08/2020, que os 

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

especial, de segunda-feira à sexta-feira das 8h às 18h, 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; 

 

Art. 2º. Fica alterado o artigo 2º do Decreto nº 236/2020 que passa a vigorar com seguinte redação: 

 

Art. 2º. Os restaurantes poderão funcionar em horário especial, segunda à sexta, das 8h às 21h, 

mediante o atendimento das diretrizes indicadas em competente Procedimento Operacional Padrão 

Específico aprovado pela Vigilância Sanitária, vedada a utilização de som ao vivo.  

 

Art. 3º. Fica alterado o caput e inciso I do Artigo 2º do Decreto nº 226/2020 que passam a vigorar com a 

seguinte redação: 
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Art. 2º. Os templos religiosos poderão realizar cultos/missas/sessões desde que observado o protocolo 

abaixo descrito: 

I – No horário das 07h às 20h, com duração de no máximo 40 minutos, devendo ocorrer em intervalos 

de 1 hora; 

 

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 21 de agosto de 2020. 

 
 

Eunice Soares Barreto Peixoto 

Prefeita Municipal 
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