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DECRETO Nº 258/2020 

 

Dispõe sobre a prorrogação da suspensão das aulas 

presenciais nas escolas públicas municipais e privadas em 

razão da pandemia pelo 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 o disposto no Decreto Municipal de nº 253/2020 que Instituiu o Comitê Municipal de 

Gerenciamento da Pandemia de COVID-19 no Âmbito da Educação e Comissões Escolares de Gerenciamento da 

Pandemia COVID-19 para deliberar, coordenar, articular e propor estratégias referentes ao retorno das aulas 

presenciais, no âmbito do Sistema Municipal de Ensino, e dá outras providências. 

 

DECRETA: 

Art. 1º. Ficam as aulas presenciais nas escolas públicas municipais e particulares suspensas por mais 30 (trinta) 

dias. 

Art. 2º. Ficam os cursos profissionalizantes e preparatórios para emissão da carteira nacional de habilitação 

autorizados a funcionar desde que atendidos os termos estabelecidos pela Vigilância Sanitária.   

§ 1º: Os estabelecimentos referidos 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 e implementação de suas práticas. 

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

epidemiológico do Município. 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.  

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

 

Eunice Soares Barreto Peixoto 

Prefeita Municipal 
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