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DECRETO Nº 259/2020 

Altera o Decreto nº 226/2020 que dispõe sobre 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 os incisos I, II e VII do artigo 2º do Decreto nº 226/2020 que passam a vigorar com 

a seguinte redação: 

Art. 2º. (...) 

I – os cultos/reuniões/missas/atividades terão a duração de no máximo 45 minutos, devendo ocorrer 

em intervalos de 1 hora; 

II - a capacidade máxima de ocupação deverá respeitar a distância mínima de 1,50 metros entre os 

frequentadores; 

(...) 

VII - os assentos que não puderem ser utilizados, para garantir o afastamento entre as pessoas, 

deverão ser retirados ou isolados; 

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 25 de setembro de 2020. 

 

Eunice Soares Barreto Peixoto 

          Prefeita Municipal 
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