
 

DIÁRIO OFICIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ - BA 

 

Segunda-feira – 15 de Junho de 2020 – Ano IV – Edição nº 90 

 

Prefeitura Municipal 
de Nazaré publica: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 DECRETO Nº 194/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Praça Alexandre Bittencourt, 07 – Centro - Nazaré – BA Tel.: (75) 3636-2711|  
www.nazare.ba.gov.br I www.pmnazare.diariooficialba.com.br 

Esta edição encontra-se disponível no site www.diariooficialba.com.br e garantido sua autenticidade por9 certificado digital ICP-BRASIL 

 

http://www.ipecaeta.ba.gov.br/
http://www.diariooficialba.com.br/


   

2 
 

DIÁRIO OFICIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE Nazaré - BA 
- BA 

 
Segunda-feira 

15 de Junho de 2020 
Ano IV – N° 91 

 

Esta edição encontra-se disponível no site www.diariooficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL 

 

Praça Alexandre Bittencourt, 07 – Centro - Nazaré – BA Tel.: (75) 3636-2711 

 

Prefeitura Municipal de Nazaré 

Estado da Bahia 
Praça Alexandre Bittencourt, 07 – Centro 

CNPJ Nº 13.797.188./0001-92 

Tel.: (75) 3636-2711 - Fax: 3636-2215 

www.nazare.ba.gov.br 
 

DECRETO Nº 194/2020 

Altera o Decreto n° 144/2020 que dispõe sobre a 

realização de velórios e dá outras providências. 

 

A PREFEITA MUNICIPAL DE NAZARÉ, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais que confere 

a Lei Orgânica do Município, 

 

CONSIDERANDO o teor da Nota Técnica da ANVISA GVIMS/GGTES/ANVISA nº 04/2020 que dispõe 

sobre as orientações de serviços de saúde e medidas de prevenção e controle que devem ser adotadas durante 

a assistência aos casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus (SARS-COV-2); 

DECRETA: 
 

Art. 1º Fica o artigo 1º do Decreto nº 144 alterado, passandoa vigorar com a seguinte redação:  

 

Art. 1º Fica proibida, por um prazo de 30 (trinta) dias, a realização de velórios no interior das 

residências, devendo acontecer na sala reservada do Cemitério Nosso Senhor do Aflitos sem a cobrança 

de taxa pelo período mencionado. 

Parágrafo Primeiro. A realização dos velórios será em horário restrito, compreendida entre as 7h e 

18h, observada a limitação de 10 (dez) pessoas por vez, com duração não superior a 3 horas. 

Parágrafo Segundo:O sepultamento de pessoas suspeitas/confirmadas comCOVID-19 ocorrerá 

apenas na presença dos familiares mais próximos, para diminuir a probabilidade de contágio do vírus, 

com a maior brevidade possível, sendo proibida a realização de velórios. 

Art.2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete da Prefeita Municipal de Nazaré-BA, em 15 de junho de 2020. 

http://www.diariooficialba.com.br/


   

3 
 

DIÁRIO OFICIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE Nazaré - BA 
- BA 

 
Segunda-feira 

15 de Junho de 2020 
Ano IV – N° 91 

 

Esta edição encontra-se disponível no site www.diariooficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL 

 

Praça Alexandre Bittencourt, 07 – Centro - Nazaré – BA Tel.: (75) 3636-2711 

 

Eunice Soares Barreto Peixoto 

Prefeita Municipal 

 

 

 

http://www.diariooficialba.com.br/

		2020-06-15T16:34:02-0300
	REDE GERAL SERVICOS LTDA:08241186000182
	I am the author of this document




