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DECRETO Nº 111/2021 

Altera os Decretos nº 104/2021 e 107/2021 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,e, 

CONSIDERANDO os termos do Decreto Estadual Nº 20.240 de 21 de fevereiro de 2021 

DECRETA: 

Art. 1º - Ficam alterados o caput do artigo 1º, o seu o inciso IV e o parágrafo único do Art. 2º do Decreto nº 104/202, 

que passam vigorar com a seguinte redação:  

 

 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 20h às 05h, de 22 de 

fevereiro até 28 de fevereiro de 2021. 

(...) 

 

 §4º - (...) 

IV – REVOGADO 

 

Art. 2º - (...) 

Parágrafo único - Fica autorizado, até as 18h para atendimento presencial, o funcionamento de bares, 

restaurantes, lojas de conveniência e demais estabelecimentos similares que comercializem bebidas 

alcóolicas, sendo vedado o seu funcionamento após este horário, inclusive na modalidade delivery. 

 

Art. 2º - Os serviços de delivery de alimentos, poderão ser prestados até as 23h no período estabelecido no caput do 

art. 1º deste Decreto. 

 

Art. 3º - Fica alterado o inciso I do Artigo 1º do Decreto nº 107/2021 que passa a vigorar com a seguinte redação.  
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Art. 1º - Ficam suspensas até 28 de fevereiro de 2021, nos termos a seguir, as seguintes atividades: 

 

I - os eventos e atividades independente do numero de participantes, ainda que previamente 

autorizados, que envolvem aglomeração de pessoas, tais como: eventos desportivos, religiosos, 

cerimônias de casamento, feiras, circos, eventos científicos, solenidades de formatura, passeatas e 

afins, bem como aulas em academias de dança e ginástica;  

 

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Gabinete da Prefeita Municipal de Nazaré-BA, em 22 de fevereiro de 2021. 

  

  Eunice Soares Barreto Peixoto 

Prefeita Municipal 
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