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DECRETO NORMATIVO
DECRETO Nº 12.127, DE 07 DE MAIO DE 2021.

Altera o art. 2º, do Decreto Nº 12.114, de 03
de maio de 2021.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1º - O art. 2º, do Decreto Nº 12.114, de 03 de maio de 2021, passa a viger com as seguintes
alterações:
“Art. 2º - O Município de Feira de Santana prorroga o período que determina a restrição de locomoção
noturna (TOQUE DE RECOLHER), vedados a qualquer indivíduo a permanência e o trânsito em vias, equipamentos,
locais e praças públicas, das 22h às 5h, a partir de hoje, 07 de maio de 2021 (sexta-feira) a 10 de maio de
2021(segunda-feira).
Parágrafo único – Ficam autorizados, portanto fora da vedação prevista no caput deste artigo:
I – o deslocamento para ida a serviço de saúde ou farmácia, para compra de medicamentos, ou situações
em que fique comprovada a urgência;
II – a atuação dos servidores, funcionários e colaboradores, no desempenho de suas funções, nas unidades
públicas ou privadas de saúde e segurança;
III – o funcionamento dos terminais rodoviários e de transporte coletivo, bem como o deslocamento de
funcionários e colaboradores que atuem na operacionalização destas atividades essenciais;
IV - os serviços de limpeza pública e manutenção urbana;
V – os serviços de entrega em domicílio (delivery) de farmácia e medicamentos;
VI – os serviços de entrega em domicilio (delivery) de alimentação até à ZERO hora”.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com vigência até o dia 10 de maio de
2021, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, 07 de maio de 2021.

COLBERT MARTINS DA SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

COLBERT MARTINS
DA SILVA
FILHO:13236164549

CARLOS ALBERTO MOURA PINHO
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO

Assinado de forma digital por COLBERT MARTINS
DA SILVA FILHO:13236164549
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=VideoConferencia,
ou=07003506000101, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(em
branco), cn=COLBERT MARTINS DA SILVA
FILHO:13236164549
Dados: 2021.05.07 17:40:31 -03'00'

O DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA
garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal
www.diariooficial.feiradesantana.ba.gov.br

1

