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DECRETO Nº 1.166/2020 – Em 29 de maio de 2020. 

 

Acrescenta dispositivo do Decreto nº 1.136/2020, de 

19 de março de 2020, que dispõe sobre a aplicação 

da Lei Federal nº 13.979 de 06 de fevereiro de 2020, 

que estabelece medidas para enfrentamento da 

emergência de saúde pública decorrente do COVID-

19 (Novo Coronavírus), declara estado de 

emergência e dá outras providências. 

 

  GABRIEL DOS SANTOS OLIVEIRA ROSA, Prefeito do Município de Cananéia, 

Estado de São Paulo, no exercício de sua competência legal, e 
 

Considerando o Ofício Especial emitido pelo Secretário Estadual de 

Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo. 
 

D E C R E T A: 

 

Art. 1º O artigo 13, do Decreto nº 1.136/2020, de 19 de março de 2020, que dispõe 

sobre a aplicação da Lei Federal nº 13.979 de 06 de fevereiro de 2020, que estabelece medidas 
para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do COVID-19 (Novo 

Coronavírus), declara estado de emergência e dá outras providências, passa a vigorar acrescido 
do Parágrafo único. 

 

“Art. 13. De forma excepcional, com o único objetivo de resguardar o interesse da 

coletividade na prevenção do contágio e no combate da propagação do COVID-19 (Novo 
Coronavírus), determina-se a suspensão, por prazo indeterminado, das seguintes atividades: 

 

(...) 
 

Parágrafo único. As atividades coletivas de cultos religiosos com a presença de 
público poderão ser realizadas obedecidos o limite máximo de 30% da capacidade do local, 
obedecidas as regras sanitárias e distanciamento da OMS, sendo recomendado que na 

possibilidade, sejam feitas virtualmente, para evitar aglomerações.” 
 

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

Prefeitura Municipal da Estância de Cananéia, 29 de maio de 2020. 
 

 

Registre-se, Publique-se e 

Cumpra-se 

 

 

 

GABRIEL DOS SANTOS OLIVEIRA ROSA 

Prefeito Municipal 


