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DECRETO EXECUTIVO Nº 099 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2020. 

 

ALTERA A REDAÇÃO DO CAPUT, E DO PARÁGRAFO 

SEGUNDO, E REVOGA O PARÁGRAFO PRIMEIRO, TODOS 

DO ART. 17 DO DECRETO EXECUTIVO Nº. 037 DE 2020; E 

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

ADEMAR VALENTIM BINOTTO, Prefeito Municipal de Ivorá, no uso 

das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, bem como, de 

acordo com as medias já adotadas no âmbito do Município, e em 

consonância com as demais normativas Estaduais, e Federais, de caráter 

excepcionalíssimo para enfrentamento da pandemia causada pelo 

coronavírus (COVID-19), 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º - O caput  do art. 17º do Decreto Executivo nº. 

037, de 30 de abril  de 2020, passa a vigorar com seguinte 

redação: 

 

 

...Art. 17. Os estabelecimentos comercias, e as 

empresas do setor de prestação de serviços, tais 

como, supermercados, farmácias, padarias, lojas 

de ferragens e materiais de construção, 

agropecuárias, lojas de móveis e eletrodomésticos, 

correspondentes de serviços bancários, lojas de 

roupas, bazares, lojas de artesanato, lojas de 

produtos de informática, madeireiras, 

lanchonetes/lancherias, restaurantes, borracharias, 

oficinas mecânicas, lavagem e lubrificação, 

funerárias, e quaisquer outras pessoas jurídicas que 

possuem, ou não, estabelecimentos físicos para 

atendimento ao público, bem como as demais 

entidades com personalidade jurídica, de qualquer 

natureza que atuam no Município, ficam 

autorizadas a exercerem suas atividades, desde 

que cumpram, entre outros regramentos que 

vierem a ser editados pelo Poder Executivo 

Municipal, as determinações a seguir elencadas: 

 

I - ... 
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Art. 2º - O parágrafo segundo do art. 17º do Decreto 

Executivo nº. 037, de 30 de abril  de 2020, passa a vigorar com 

seguinte redação: 

 

...Parágrafo Segundo: As sedes das Associações 

Comunitárias da área rural, bem como, clubes, bares, e 

quaisquer estabelecimentos com personalidade jurídica, 

sediados no Município, ficam autorizados a retomarem suas 

atividades com público, desde que cumpram, no que 

couber, as medidas previstas no art. 17 do Decreto nº. 037, 

de 30 de abril de 2020, entre outras a serem editadas em 

ato próprio da Secretaria Municipal de Saúde – SME. 

 

Art. 3º - Fica revogado o parágrafo primeiro do art. 17º do 

Decreto Executivo nº. 37, de 30 de abril de 2020. 

 

Art. 4º - Considerando a revogação de que trata o art. 3º, a 

empresa que opera no Município no ramo do turismo de aventura, girando 

sob o nome fantasia “Caminhos de Ivorá”, fica autorizada a retomar suas 

atividades, de acordo com protocolo sanitário estabelecido em ato 

próprio da Secretaria Municipal de Saúde - SME. 

 

Art. 5º - Ficam mantidas as demais disposições do Decreto 

Executivo Municipal nº. 37, de 30 de abril  de 2020,  prorrogadas 

pelo Decreto Executivo nº 062, de 11 de julho de 2020, bem como, 

as disposições do Decreto Executivo nº 093 de 2020. 

 

Art. 6º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IVORÁ, 06 DE NOVEMBRO DE 2020. 

 

 


