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DECRETO NORMATIVO
DECRETO N° 12.036, DE 05 DE MARÇO DE 2021.
Republicado por incorreção
Altera o Decreto nº 12.030, de 02 de março de 2021, que
“Estabelece e prorroga medidas para o enfrentamento da
Calamidade Pública de Saúde decorrente do Coronavírus
(COVID-19), no âmbito do Município de Feira de Santana”.
O PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais e
amparadas pelo art. 94, incisos I e X, da Lei Orgânica do Município de Feira de Santana, bem como com fulcro na
Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020;
CONSIDERANDO a edição de todos os atos normativos, objetivando o enfrentamento da Calamidade
Pública de Saúde decorrente do Coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO a elevação do número de casos ativos com a disseminação do Coronavírus, do número
de óbitos e da taxa de ocupação de leitos de UTI;
CONSIDERANDO a necessidade imperiosa da implementação de medidas urgentes de prevenção, controle
e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública,
CONSIDERANDO a edição dos decretos, do Governo do Estado da Bahia, que estabelecem restrições e
medidas de enfrentamento ao novo Coronavírus, causador da COVID-19,
CONSIDERANDO ainda a autonomia municipal, muito bem resguardada na Constituição Federal,
DECRETA:
Art. 1º - O art. 2º, do Decreto nº 12.030, de 02 de março de 2021, passa a viger com a seguinte redação:
“Art. 2º - Fica autorizado o funcionamento dos estabelecimentos comerciais e de serviços no dia 08 de
março de 2021 (segunda-feira), no horário normal, desde que se cumpram todos os protocolos de
segurança para evitar a disseminação do Coronavírus (COVID-19).”
Art. 2º - O art. 7º, do Decreto nº 12.030, de 02 de março de 2021, passa a viger com a seguinte redação:
“Art. 7º - Os bares, restaurantes e similares, com atendimento presencial, poderão funcionar no dia 08
de março de 2021 (segunda-feira), até às 19 horas.”
Art. 3º - Ficam as Casas Lotéricas autorizadas a funcionar, no dia 06 de março de 2021 (sábado), até às 12
horas e no dia 08 de março de 2021 (segunda-feira), no horário normal, desde que se cumpram todos os
protocolos de segurança para evitar a disseminação do Coronavírus (COVID-19).
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, 05 de março de 2021.
COLBERT MARTINS DA SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
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