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DECRETO NORMATIVO
DECRETO N° 12.015, DE 19 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 ascensão do número de casos ativos com a disseminação do Coronavírus no Município
e no Estado,
CONSIDERANDO a necessidade imperiosa da implementação de medidas urgentes de prevenção, controle
e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública,
s

CONSIDERANDO a edição dos Decretos de nº 20.233, de 16.02.2021, e 20.234, de 17.02.2021, do
Governo do Estado da Bahia,
CONSIDERANDO ainda a autonomia municipal, muito bem resguardada no enunciado do art. 4º, do
Decreto estadual nº 20.233, de 16 de fevereiro de 2021,
DECRETA:
Art. 1º - O Município de Feira de Santana fica alinhado naquilo que não excetua expressamente ao teor
dos decretos do Governo do Estado da Bahia, de números 20.233, de 16.02.2021, e 20.234, de 17.02.2021, que
estabelecem restrições à circulação noturna de pessoas como medidas de enfrentamento ao novo coronavírus,
causador da COVID-19, e dá outras providências.
Art. 2º - Ficam suspensos os efeitos do Decreto nº 12.004, de 08.02.2021, publicado no Diário Oficial
Eletrônico de Feira de Santana, Ano VII – Edição 1614 - Extra - Data 08.02.2021, exceto quanto a proibição do
comércio estabelecida no art. 4º do mesmo normativo e a obrigação de seguir os protocolos de medidas sanitárias
ali estabelecidas, cuja vigência deve ser obedecida no cotidiano das atividades.
Art. 3° - Ficam expressamente vedados, no período estipulado no art. 1º do Decreto Estadual nº 20.234,
de 17.02.2021, o funcionamento de bares, restaurantes, lojas de conveniência e demais estabelecimentos
similares que comercializem bebidas alcóolicas, excetuando a modalidade delivery.
Art. 4º - Ficam mantidas nos horários diurnos as medidas anteriormente adotadas no sentido de restringir
as aglomerações no tocante a festejos, celebrações e eventos de qualquer natureza, com vistas a manter as
medidas de distanciamento social.
Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
.
Gabinete do Prefeito, 19 de fevereiro de 2021.
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