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ERRATA
Tendo em vista que foi publicado o Decreto nº 077/2020 de 06 de Agosto de 2020, que
“Dispõe sobre a suspensão de atividades no município de Ibicuí com o objetivo de conter o
avanço do número de infectados pelo novo Coronavírus (COVID-19), e, determina outras
providências”, no Diário Oficial do Município de Ibicuí/BA, Ano 2020, na Edição nº 1898, de 07 de
Agosto de 2020, com o equívoco no Art. 3º, necessário se faz a elaboração desta errata na forma
que se vê abaixo, para a correção de acordo com o livro de Decretos da Prefeitura Municipal de
Ibicuí:
TIPO

ONDE SE LÊ

LEIA-SE
Art. 3º - A suspensão tratada no artigo 2º deste

Art. 3º - A suspensão tratada no artigo 2º

decreto

deste decreto não se aplica aos seguintes

estabelecimentos:

estabelecimentos:

I - farmácias;

I - farmácias;

II - supermercados, mercados e mercearias;

não

se

aplica

aos

seguintes

II - supermercados, mercados e mercearias;

III - padarias, açougues, granjas, hortifrútis e lojas

III - padarias, açougues, granjas, hortifrútis e

de produtos alimentícios;

lojas de produtos alimentícios;

IV - distribuidores de gás;

IV - distribuidores de gás;

V - lojas de venda de água mineral;

V - lojas de venda de água mineral;

VI – postos de combustíveis;

VI – postos de combustíveis;

VII - lojas destinadas à venda exclusiva de

insumos veterinários e produtos destinados à
EPÍGRAFE VII - lojas destinadas à venda exclusiva de
insumos veterinários e produtos destinados à alimentação animal;
alimentação animal;

VIII – empresas provedoras de internet;

VIII – empresas provedoras de internet;

IX – tratamento e abastecimento de água;

IX – tratamento e abastecimento de água;

X –. lojas de materiais de construção;

X –. lojas de materiais de construção;

XI – oficinas mecânicas e similares, borracharias

XI – oficinas mecânicas e similares,

e casas de autopeças;

borracharias e casas de autopeças;

XII - Clinicas Médicas, Odontológicas e

XII – Clinicas Médicas, Odontológicas e

Fisioterapia;

Fisioterapia;

XIII – serviços funerários;

XIII – serviços funerários;

XIV- Bancos, Lotéricas e Correios;

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IBICUÍ – BAHIA, em 09 de Agosto de 2020.
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