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DECRETOS NORMATIVOS
DECRETO N° 12.020, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2021.
Dispõe sobre novas 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 no Município
e no Estado,
CONSIDERANDO a necessidade imperiosa da implementação de medidas urgentes
controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública,

de prevenção,

s

CONSIDERANDO a edição dos Decretos de nº 20.233, de 16.02.2021; 20.234, de 17.02.2021, e 20.240,
de 21.02.2021, do Governo do Estado da Bahia,
CONSIDERANDO ainda a autonomia municipal, muito bem resguardada na Constituição Federal,
DECRETA:
Art. 1º - O Município de Feira de Santana alinha-se ao Decreto nº 20.240, de 21.02.2021, que determina a
restrição de locomoção noturna, vedados a qualquer individuo a permanência e o transito em vias, equipamentos,
locais e praças públicas, das 20 às 05h, de 22 de fevereiro (segunda-feira) até 28 de fevereiro de 2021 (domingo).
Art. 2º - Ficam suspensos os eventos e atividades com a presença de público, ainda que previamente
autorizados, de modo a não comprometer as regras de distanciamento social.
Parágrafo único - Em respeito à liberdade de culto, as celebrações e eventos religiosos serão permitidas
até as 19h30, desde que garantidos o distanciamento e demais medidas estabelecidas nos protocolos de
medidas sanitárias em vigor.
Art. 3º - Fica autorizado o funcionamento de bares, restaurantes, lojas de conveniência e demais
estabelecimentos similares que comercializem bebidas alcoólicas até às 18h para atendimento presencial, sendo
expressamente vedado o seu funcionamento após este horário:
Parágrafo único - Ficam excetuados da vedação prevista no caput do art. 1º deste Decreto:
I- os serviços de delivery de alimentos, que deverão ser prestados até às 23h;
II - os serviços delivery de farmácia e medicamentos, independentemente de horário;
III – os serviços de limpeza pública e manutenção urbana;
IV – os deslocamentos para ida a serviços de saúde ou farmácia, ou situações em que fique comprovada a
urgência;
V – os servidores, funcionários e colaboradores, no desempenho de duas funções, nas unidades públicas
ou privadas de saúde e segurança.
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Art. 4º - Fica estabelecido, por tempo indeterminado, que bares, restaurantes e estabelecimentos de
serviços de alimentação buffets e casas de recepções e similares deverão cumprir o seguinte protocolo de regras
sanitárias:
I – manter o distanciamento entre as mesas, respeitando o limite de, no mínimo, 02(dois) metros;
II – utilizar a capacidade máxima de 50% (cinquenta por cento) da área do estabelecimento;
III - garantir a disponibilidade de álcool a 70% nos estabelecimentos para os clientes, bem como sabão e
papel toalha para lavagem das mãos dos clientes e funcionários;
IV – garantir higienização efetiva dos ambientes com o uso de produtos sanitizantes autorizados pela
ANVISA, especialmente mesas, cadeiras e utensílios, a cada fluxo de entrada e saída de clientes;
V- garantir que todos os trabalhadores, incluindo fornecedores e prestadores de serviços, estejam em uso
de máscara facial;
VI – monitorar os trabalhadores quanto a presença de sinais e sintomas gripais e encaminhá-los para o
serviço de saúde para realizar a testagem laboratorial. Em situações de confirmação para COVID-19, afastar o
trabalhador das usas atividades laborais e orientá-lo a cumprir com o período de isolamento social;
VII – proibir mais de 04(quatro) pessoas em uma única mesa;
VIII – não permitir aglomerações localizadas, caracterizadas pela presença de mais de uma pessoa por
2m².
Art. 5º - O descumprimento das medidas estabelecidas neste Decreto implicará a interdição, bem como a
suspensão, e posterior cassação do Alvará de Funcionamento.
Art. 6º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com vigência até o dia 28 de fevereiro de
2021, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 24 de fevereiro de 2021.

COLBERT MARTINS DA SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS ALBERTO MOURA PINHO
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO
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DECRETO N° 12.021, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2021.

“Abre crédito suplementar ao Orçamento
Município e dá outras providências.”

do

O PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais e com
base na autorização contida na Lei Nº 4.051, de 28 de dezembro de 2020, artigo 6º, inciso I, item a.
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto Crédito Suplementar ao Orçamento do Município no valor de R$ 1.302.891,00
(um milhão, trezentos e dois mil, oitocentos e noventa e um reais), conforme detalhamento abaixo:
CLASS. INST.
11.1111

PROGRAMÁTICA
10.122.0025.2291

ECONÔMICA
3.3.90.39

FONTE
0002
TOTAL

VALOR (R$)
1.302.891,00
1.302.891,00

Art. 2º - Os recursos disponíveis para acorrer às despesas decorrente do presente crédito suplementar, de
igual valor, correrão à conta de anulações nas dotações abaixo detalhadas:
CLASS. INST.
11.1111
11.1111
11.1111

PROGRAMÁTICA
10.302.0025.2056
10.302.0025.2056
10.301.0025.2061

ECONÔMICA
3.3.90.34
3.3.90.39
3.3.90.34

FONTE
0002
0002
0002
TOTAL

VALOR (R$)
500.000,00
500.000,00
302.891,00
1.302.891,00

Art. 3º - Fica a Contabilidade Municipal autorizada a efetuar os registros contábeis necessários ao
cumprimento deste Decreto.
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal, 24 de fevereiro de 2021.

COLBERT MARTINS DA SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

COLBERT MARTINS
DA SILVA
FILHO:13236164549
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