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DECRETO NORMATIVO
DECRETO Nº 12.278, DE 11 DE AGOSTO DE 2021.

Estabelece a retomada gradual de eventos em espaços privados
no Município de Feira de Santana, e dá outras providências.
Art. 1º - Estabelece a retomada gradual de eventos no Município de Feira de Santana em espaços
privados.
Art. 2º - Fica permitida a realização de eventos sociais particulares como shows, casamentos, aniversários,
entre outros, com a realização das 10h00 às 02h00, desde que observado o limite máximo do local e a proibição de
público superior a 500 (quinhentas) pessoas.
§ 1º - Na realização de eventos particulares com venda de ingresso e público superior a 100 (cem)
participantes, será obrigatória a apresentação de cartão de vacina, com no mínimo primeira dose aplicada.
§ 2º - A organização do evento encaminhará a lista dos participantes do evento para a Secretaria
Municipal de Saúde que monitorará a possibilidade da infecção prévia e posterior de cada um.
§ 3º - Será obrigatória a presença de mesas e cadeiras, observado o devido distanciamento entre cada
uma.
Art. 3º - Os bares e restaurantes poderão ter música ao vivo, desde que limitada a presença de quatro
artistas.
Art. 4º - Nos eventos que sejam realizados com a venda de ingressos, a produção deverá utilizar,
preferencialmente, a modalidade de comercialização online e a venda física será realizada com o uso de totens de
álcool 70% ao lado de cada bilheteria e com separação através de barreiras físicas entre os trabalhadores, que
deverão estar usando máscaras e face shield (escudo).
Art. 5º - Em consonância com a Lei Municipal Nº 4.060/2021, para o ingresso ao evento deverá ser
realizada a aferição da temperatura do público.
Parágrafo único – Caso o resultado da aferição seja igual ou superior a 37ºC, este deverá ser impedido de
ingressar no local.
Art. 6º - A organização deverá garantir a presença de funcionários para constantemente realizarem a
limpeza do espaço e das superfícies, bem como oferecer ao público espaços para higiene pessoal com sabão,
álcool em gel 70% e tapetes higienizadores.
Parágrafo único – Deverá ser afixada ainda instruções sobre a forma correta de higienização das mãos, da
importância do uso de máscara, inclusive através de mensagens sonoras.
Art. 7º - As disposições normativas previstas neste Decreto deverão ser aplicadas em consonância com as
demais normas vigentes que tratam sobre o combate à pandemia da COVID-19, especialmente acerca dos
protocolos de segurança a serem observados na realização dos eventos.
Art. 8º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, 11 de agosto de 2021.
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