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DECRETO Nº 11/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021.  
 
Dispõe sobre o retorno das atividades, em horário normal, nas 
Secretarias Municipais e demais órgãos públicos e entidades vinculadas 
ao Poder Executivo Municipal, com atendimento presencial; estabelece 
o protocolo especifico de medidas sanitárias para o funcionamento de 
organizações religiosas, comércio, indústria e prestadores de serviços 
locais; e adota demais medidas de enfrentamento à pandemia provocada 
pelo novo Coronavírus (COVID-19) e dá outras providencias.  
 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE APICUM-AÇU, ESTADO DO 
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e em conformidade 
com ART. 52, II da Lei Orgânica do Município de Apicum Açu/MA  
 
CONSIDERANDO que, por meio da Portaria n° 188, de 03 de fevereiro 
de 2020, o Ministério da Saúde declarou Emergência em Saúde Pública 
de Importância Nacional, em decorrência da Infecção Humana pelo 
novo Coronavírus, e que, em 11 de março do corrente ano, a 
Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou o estado de pandemia 
de COVID-19, o que exige esforço conjunto de todo o Sistema Único 
de Saúde para identificação da etiologia dessas ocorrências, bem como 
a adoção de medidas proporcionais aos riscos; 
 
CONSIDERANDO que, em razão do Poder de Polícia, a Administração 
Pública pode condicionar e restringir o exercício de liberdades 
individuais e o uso, gozo e disposição da propriedade, com vistas a 
ajustá-los aos interesses coletivos e ao bem-estar social da comunidade, 
em especial para garantir o direito à saúde e a redução do risco de 
doença e de outros agravos;  
 
CONSIDERANDO a necessidade de avaliação diária dos casos de 
infecção por COVID-19 e do perfil da população atingida, visando à 
definição de medidas proporcionais ao objetivo de prevenção;  
 

CONSIDERANDO ser o objetivo da Administração Municipal de 
Apicum Açu/MA que a crise sanitária seja superada o mais rapidamente 
possível, havendo restabelecimento, com segurança, de todas as 
atividades. 
 
CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 021/2020 de 20 de março 
de 2020, que declara situação de calamidade no Município de Apicum 
Açu/MA, em virtude do aumento de infecções pelo vírus H1N1, da 
existência de casos suspeitos de contaminação pelo Coronavírus 
(COVID-19) e define outras medidas para o enfrentamento da 
pandemia. 
 
CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 024/2020 de 17 de abril de 
2020, dispõe as regras de funcionamento das atividades econômicas no 
Município de Apicum Açu/MA, em razão dos casos de infecção por 
COVID-19 e dá outras providências. 
 
CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 031/2020 de 18/06/2020, 
dispõe sobre as regras de funcionamento das atividades econômicas não 
essenciais com medida de prevenção do contágio e da transmissão da 
COVID-19, infecção humana causada pelo Novo Coronavírus 
(SARSCoV-2), e dá outras providências. 
 
CONSIDERANDO a Recomendação nº 12021 GPGP de 18 de janeiro 
de 2021, oriunda da Procuradoria Geral de Justiça e Ministério Público 
do Estado do Maranhão, a qual recomenda aos Prefeitos e Secretários 
Municipais que se abstenham de promover eventos que promovam 
aglomeração, que procedam com a negativa de licenças de eventos que 
promovam aglomeração, bem como que adotem todas as medidas 
administrativas e judiciais necessárias para impedir a ocorrência de 
aglomerações e realizações de eventos enquanto perdurar a pandemia 
da COVID 19 e dá outras providências.    
 
 
 

DECRETA 
 

 
Art. 1º Fica determinado o retorno das atividades, em horário das 8:00 
às 12:00 e 14:00 às 18:00, nas Secretarias Municipais e demais órgãos 
públicos e entidades vinculadas ao Poder Executivo Municipal de modo 
presencial, com atendimento ao público somente no turno da manhã.  
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Art. 2º Os órgãos e entidades de que trata o Art. 1º deste decreto deverão 
limitar o acesso para, no máximo, 03 (três) pessoas para cada 5,00 m² 
(cinco metros quadrados) de área interna, não incluindo neste cálculo 
as área de depósito, almoxarifado e estacionamento.  
 
Art. 3º É obrigatório o uso de máscaras por todos os servidores, 
funcionários e cidadãos em atendimento nos órgãos públicos, onde 
deverá se disponibilizar álcool em gel e/ou água e sabão a todos, na 
entrada e na saída do estabelecimento. 
 
Art. 4º Caberá aos Secretários Municipais, dentro das suas esferas de 
competências, adotar todas as providências legais visando evitar ou 
reduzir a exposição dos agentes públicos e frequentadores das 
repartições públicas aos riscos de contágio pela COVID-I9.  
 
Art. 5º. Os titulares das Secretarias Municipais, no âmbito de sua 
competência, poderão, se necessário, expedir normas complementares, 
relativamente à execução deste Decreto.  
 
Art. 6º Fica aprovado o protocolo específico de medidas sanitárias, 
constante do Anexo Único deste Decreto, que deverá ser seguido para 
o funcionamento de Organizações Religiosas.  
 
§1º As medidas sanitárias constantes do Anexo Único deste Decreto, 
são de observância obrigatória, em todo o Município de Apicum 
Açu/MA.  
 
Art. 7º O funcionamento de organizações religiosas, estabelecimentos 
industriais e comerciais, estabelecimentos públicos de saúde e eventos 
esportivos no Município de Apicum-Açu/MA, está condicionado à 
observância das medidas sanitárias contidas no Anexo Único deste 
Decreto.  
 
Art. 8º Fica suspensa a realização de festa e eventos que gerem 
aglomerações em todo município de Apicum Açu, em: 
 

I- Bares; 
II- Casas de festas; 
III- Eventos com paredão automotivo; 
IV- Shows. 
V- Similares. 

 
§1º Os Bares e similares poderão funcionar de acordo com os horários: 

SEGUNDAS AS SEXTAS-FEIRAS: de 05:00 h até as 20:00 h 
SÁBADOS, DOMINGOS e FERIADOS: de 05:00 até as 19:00 h
  
 
§ 2º Fica expressamente vedado o funcionamento dos equipamentos de 
som automotivos popularmente conhecidos como “paredões de som”, e 
equipamentos sonoros assemelhados, nas vias, praças e demais 
logradouros públicos e privados de livre acesso ao público tais como 
postos de combustíveis, estacionamentos e clubes, no âmbito do 
Município de Apicum-Açu (MA). 
  
Art. 9º O descumprimento destas medidas caracteriza a prática de 
infrações administrativas, previstas no art. 10 da Lei Federal nº 6.437, 
de 20 de agosto de 1977, bem como do crime previsto no art. 268 do 
Código Penal, cabendo apuração e a aplicação das sanções previstas na 
forma da lei, dentre as quais, multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 
reais). 
 
Art. 10.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  
 
Art. 11.  Revogam-se as disposições do Decreto Municipal nº 08 de 26 
de janeiro de 2021 .  
 
 
Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.  
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE APICUM AÇU, 
ESTADO DO MARANHÃO, EM 10 DE FEVERIRO DE 2021. 
 
JOSÉ DE RIBAMAR RIBEIRO  
Prefeito Municipal 
 
ANEXO ÚNICO  

 
PROTOCOLO ESPECÍFICO DE MEDIDAS SANITÁRIAS DE 
OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PELAS ORGANIZAÇÕES 

RELIGIOSAS 
 

As Organizações Religiosas, além das medidas sanitárias 
gerais, inclusive no que se  

refere a limite de ocupação dos espaços coletivos, deverá adotar as seguintes 
medidas:  
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1. MEDIDAS DE PROTEÇÃO E CUIDADOS GERAIS  
 

1.1. Fixar o horário de funcionamento das Organizações Religiosas 
de segunda-feira a domingo, entre 06h00m às 22h00m. Poderão 
ser realizadas celebrações com duração máxima de 60 
(sessenta) minutos, respeitado o intervalo mínimo de 3h00m 
entre elas, visando evitar aglomerações e assegurar a 
higienização do ambiente, banheiros, etc.  

 
1.2. É obrigatório que todos os participantes façam uso de máscaras 

para ingresso e permanência no estabelecimento, 
recomendando-se uso de máscara descartável, ou de tecido-
não-tecido (TNT) ou ainda de algodão, sendo seu uso individual 
e observando atentamente para a sua correta utilização, troca 
e/ou higienização.  

 
1.3. Disponibilizar, na entrada da entidade, locais para a lavagem 

adequada das mãos (lavatórios): pia com água corrente, sabão 
ou sabonete líquido, papel toalha e lixeiras que possibilitem a 
abertura e o fechamento sem o uso das mãos (por pedal ou outro 
mecanismo). Não sendo possível, disponibilizar na entrada da 
entidade soluções de álcool gel 70% e/ou sanitizantes ou 
produtos antissépticos que possuam efeito similar.  

 
1.4. Os participantes ao entrarem e saírem da entidade devem 

higienizar as mãos.  
 
1.5. Antes da abertura da entidade e do início de qualquer reunião, 

todo o ambiente deverá ser higienizado (pisos, paredes, forros 
dos banheiros, vasos sanitários, refeitórios, cozinhas, etc.), 
friccionando-se, nas superfícies de contato manual e toque, 
álcool gel 70% e/ou sanitizantes ou produtos antissépticos que 
possuam efeito similar. Exemplo: maçanetas, corrimão de 
escadas, interruptores, janelas, controles remotos, etc.  
 

1.6. Manter os ambientes arejados por ventilação natural (portas e 
janelas abertas). Caso não seja possível ventilação natural, e se 
faça necessária a utilização de ar condicionado para climatizar 
ambientes, manter limpeza semanal dos filtros e mensal dos 
demais componentes do sistema de climatização (dutos e 
ventiladores, etc.) de forma a evitar a difusão ou multiplicação 

de agentes nocivos à saúde humana e manter a qualidade interna 
do ar.  

 
1.7. Não utilizar bebedouros de jatos inclinados diretamente na boca. 

Deve-se utilizar alternativas como bebedouros de pressão, 
bombas e bebedouros de galões de água. Disponibilizar copos 
descartáveis. Cuidado especial deve ser tomado com as 
garrafinhas individuais de água, evitando-se o contato de seu 
bocal, que frequentemente é levado à boca, com as torneiras dos 
bebedouros; fomentar o uso de garrafas ou copos individuais, 
trazidos pelos próprios participantes, durante as reuniões.  

 
1.8. Determinar que as pessoas dos grupos de maior risco, ou as que 

apresentarem quadro sintomático de gripes de qualquer 
natureza, principalmente os sintomas indicadores de Covid-19, 
que se restrinjam à participação das reuniões no formato virtual, 
não estando presentes nos locais físicos. 

  
1.9. A entidade deverá limitar o ingresso de pessoas a fim de que a 

lotação não ultrapasse 50% (cinquenta por cento) de sua 
habitual capacidade física, devendo, para tanto, reduzir a 
quantidade de cadeiras ou bancos existentes para a metade ou 
realizar marcações nos assentos ou no solo, de forma a orientar 
o distanciamento. 

 
1.10. As acomodações devem ser organizadas de modo a manter 

distância mínima de 2m (dois metros) entre os participantes, 
ressalvados os que se declarem pertencer à mesma família, e 
com convívio na mesma residência. 

  
1.11 O controle de fluxo de entrada e saída de pessoas deverá ser 

organizado, com o fim de evitar aglomeração. Ressalta-se que 
filas que ocorram dentro ou fora da entidade são de 
responsabilidade da Organização Religiosa, devendo ser 
evitadas. 

  
1.12 Caso ocorra, a Organização Religiosa deverá disciplinar as filas 

dentro ou fora da entidade, de maneira que a distância entre os 
participantes seja de 2 (dois) metros, sinalizando, quando 
possível, no chão a posição a ser ocupada por cada pessoa. 

  
1.13. Devem ser evitados cumprimentos sociais que envolvam 

contato físico. 
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1.14. As reuniões religiosas deverão ser ofertadas em diferentes 

horários para que a distribuição dos participantes seja 
otimizada, evitando-se, assim, aglomerações.  

 
1.15. É vedada a prática de vigílias presenciais, ou outras práticas 

religiosas que possam gerar aglomeração. 
  
1.16. Realizar, sempre que possível, a transmissão das reuniões pelas 

plataformas digitais e redes sociais disponíveis. 
  
1.17. Afixar em locais visíveis aos participantes cartazes que 

contenham informações referentes a estas medidas, sobretudo 
no que se refere a necessidade de higienização frequente das 
mãos, uso de máscara, distanciamento mínimo obrigatório, 
limpeza de superfícies e ambientes, etc.  

 
 
 

Os Estabelecimentos comerciais, indústrias e prestadores de 
serviços, além das medidas sanitárias gerais, inclusive no que se refere 
a limite de ocupação dos espaços coletivos, deverá adotar as seguintes 
medidas: 

 
2. MEDIDAS DE PROTEÇÃO E CUIDADOS GERAIS  
 

2.1 Fixar horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais 
e prestadores de serviços de segundas a sextas-feiras, entre 
05:00 h às 20:00, sábados, domingos e feriados entre 05:00 e 
19:00 h. 

 
2.2. Tornar obrigatório a funcionários e clientes o uso de máscaras, 

para ingresso e permanência no estabelecimento, 
recomendando-se uso de máscara descartável, ou de tecido-
não-tecido (TNT) ou ainda de algodão, sendo seu uso individual 
e observando atentamente para a sua correta utilização, troca 
e/ou higienização.  

 
2.3. Disponibilizar, na entrada do estabelecimento soluções de álcool 

gel 70% e/ ou sanitizantes ou produtos antissépticos que 
possuam efeito similar, ou na entrada, ou locais para a lavagem 
adequada das mãos (lavatórios): pia com água corrente, sabão 
ou sabonete líquido, papel toalha e lixeiras que possibilitem a 

abertura e o fechamento sem o uso das mãos (por pedal ou outro 
mecanismo).  

 
2.4. Permitir a presença de clientes limitada a 50% da capacidade de 

lotação do estabelecimento adotando como parâmetro a 
presença de 1 (uma) pessoa para cada 4 m² de tamanho do 
estabelecimento. 

 
2.5. Controlar o fluxo de entrada de pessoas com o objetivo de evitar 

aglomeração, organizando filas de acesso ao interior dos 
estabelecimentos, de preferência com marcações externas de 
distanciamento mínimo de 1 metro entre cada cliente. 

 
2.6. Controlar o fluxo de saída e atendimento de pessoas com o 

objetivo de evitar aglomeração, organizando filas no interior 
dos estabelecimentos, de preferência com marcações de 
distanciamento mínimo de 1 metro entre cada cliente, 
principalmente nos locais comuns de formação de filas, como 
locais de pagamento ou balcões de dispensação de bem 
comercializados. 

 
2.7 Farmácias, poderão funcionar em horários excepcionais, desde 

que manifestem esse interesse ajustando um regime de plantão, 
mediante previa autorização da Secretaria Municipal de Saúde.  

 
Os estabelecimentos públicos de saúde, além das medidas 

sanitárias gerais, inclusive no que se refere a limite de ocupação dos 
espaços coletivos, deverá adotar as seguintes medidas: 

 
3. MEDIDAS DE PROTEÇÃO E CUIDADOS GERAIS  
 

3.1. Fixar o horário de funcionamento os Estabelecimentos de Saúde 
de segunda a sexta feiras, entre 07h30m às 17h30mm, a exceção 
do Hospital Municipal que funcionará durante 24 (vinte e 
quatro) horas diárias, em regime de plantões e da Secretaria de 
Saúde que seguirá a orientação do artigo 1º do presente 
instrumento. 

  
3.2. Tornar obrigatório a funcionários e usuários o uso de máscaras, 

para ingresso e permanência no estabelecimento de saúde, 
recomendando-se uso de máscara descartável, ou de tecido-
não-tecido (TNT) ou ainda de algodão, sendo seu uso individual 
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e observando atentamente para a sua correta utilização, troca 
e/ou higienização.  

 
3.3. Disponibilizar, na entrada do estabelecimento soluções de álcool 

gel 70% e/ ou sanitizantes ou produtos antissépticos que 
possuam efeito similar, ou na entrada, ou locais para a lavagem 
adequada das mãos (lavatórios): pia com água corrente, sabão 
ou sabonete líquido, papel toalha e lixeiras que possibilitem a 
abertura e o fechamento sem o uso das mãos (por pedal ou outro 
mecanismo).  

 
3.4. Permitir a presença de usuários limitada a 50% da capacidade de 

lotação do estabelecimento adotando como parâmetro a 
presença de 1 (uma) pessoa para cada 2 m² de tamanho do 
estabelecimento. 

 
3.5. Controlar o fluxo de entrada de pessoas com o objetivo de evitar 

aglomeração, organizando filas de acesso ao interior dos 
estabelecimentos, de preferência com marcações externas de 
distanciamento mínimo de 1 metro entre cada cliente. 

 
3.6. Controlar o fluxo de saída e atendimento de pessoas com o 

objetivo de evitar aglomeração, organizando filas no interior 
dos estabelecimentos, de preferência com marcações de 
distanciamento mínimo de 1 metro entre cada usuário, 
principalmente nos locais comuns de formação de filas, como 
locais de espera de consultas ou balcões de dispensação de 
medicamentos ou insumos aos usuários. 

 
Os eventos e atividades esportivas, além das medidas 

sanitárias gerais, inclusive no que se refere a limite de ocupação dos 
espaços coletivos, deverá adotar as seguintes medidas: 

 
 

4. MEDIDAS DE PROTEÇÃO E CUIDADOS GERAIS  
 

4.1. Determinar que os eventos esportivos a serem realizados nas 
quadras, campos e demais locais de atividade, incluindo turmas 
organizadas de atividades coletivas em espaço aberto, sejam 
realizadas mediante orientação prévia da Secretaria Municipal 
de Saúde de Apicum-Açu. 

 

4.2. Liberar a realização de eventos esportivos autorizados/ 
orientados incialmente pela Secretaria Municipal de Saúde, 
observando minimamente a realização de testagem rápida para 
identificação do COVID 19 em todos os participantes e 
organizadores que participem diretamente da realização do 
evento, incluindo grupos de arbitragem, massagistas e demais 
profissionais participantes diretos dos eventos. 

 
4.3. Os organizadores dos eventos deverão seguir as orientações da 

Secretaria Municipal de Saúde observando minimamente, a 
disponibilização de Álcool em gel 70% para todos os 
participantes, em caso de eventos com torcidas, organizadas ou 
não, os organizadores deverão se responsabilizar pelo 
comportamento dos torcedores que deverão estar utilizando  
máscara descartável, ou de tecido-não-tecido (TNT) ou ainda 
de algodão, sendo seu uso individual e observando atentamente 
para a sua correta utilização, troca e/ou higienização. 

 
4.4. O acesso / permanência e locais onde estejam ocorrendo os 

eventos esportivos deve ser disciplinado pelos organizadores, 
disponibilizando, sempre que possível, álcool em gel 70% e 
mantendo o distanciamento físico de 1 metro entre os 
participantes, tanto para ingresso, quanto para permanência nos 
eventos 

 
 

5. MEDIDAS DE PROTEÇÃO E CUIDADOS GERAIS  
 
 
5.1. Providenciar e garantir o imediato, encaminhamento para os 

serviços de saúde do município e posterior afastamento para 
isolamento domiciliar por 14 dias, a partir do surgimento dos 
sintomas, os colaboradores que:  

a. Apresentem sintomas da síndrome gripal e/ou; 
b. Comprovem residência com pessoa com caso confirmado de 

Covid19 e/ou;  
c. Testarem positivo para Covid-19.  
 

5.2. Priorizar, quando possível, o teletrabalho ou home office, aos 
colaboradores da parte administrativa das Organizações citadas nesta 
legislação. 
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5.3. Determinar para instituições que prestem serviços de 
atendimento ao público, que este deve ser realizado mediante prévio 
agendamento, com intervalos, considerando o tempo necessário para 
completa higienização dos ambientes e dos instrumentos de contato.  

 
É o Protocolo a ser seguido. 

 
Dê-se ciência; 

 
Publique-se; e 

Cumpra-se. 
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE APICUM-AÇU, 
ESTADO DO MARANHÃO, EM 10 DE FEVEREIRO DE 2021. 

 
JOSÉ DE RIBAMAR RIBEIRO 

          Prefeito Municipal 

 

DECRETO Nº 13/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021.  

 

Dispõe sobre  a suspensão  das comemorações de  Carnaval no  exercício de 

2021 no Município de Apicum-Açu, em virtude da pandemia de COVID-19. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE APICUM-AÇU, ESTADO DO 

MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e em conformidade 

com ART. 52, II da Lei Orgânica do Município de Apicum Açu/MA  

CONSIDERANDO que, por meio da Portaria nº. 188, de 3 de 

fevereiro de 2020, o Ministério da Saúde declarou Emergência em Saúde 

Pública de Importância Nacional, em decorrência da Infecção Humana pelo novo 

Coronavírus (COVID-19), o que exige esforço conjunto de todo o Sistema Único 

de Saúde para identificação da etiologia dessas ocorrências, bem como a 

adoção de medidas proporcionais e restritas aos riscos; 

CONSIDERANDO que a Organização Mundial da 

Saúde, em 11 de março de 2020, declarou situação de pandemia de 

COVID-19, doença causada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2); 

CONSIDERANDO que, por meio do Decreto n° 

35.672, de 19 de março de 2020, foi declarado estado de calamidade 

pública no Estado do Maranhão em virtude do aumento do número de 

infecções pelo vírus H 1 N 1, da existência de casos suspeitos de 

contaminação pela COVID-19 (COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença 

Infecciosa Viral), bem como da ocorrência de Chuvas Intensas 

(COBRADE 1.3.2.1.4) em determinados municípios maranhenses;  

CONSIDERANDO o atual momento  da pandemia, 

com indicadores  crescentes em todo país, inclusive  com casos  

comprovados  de nova cepa (mutação/variante), com  potencial  

possivelmente mais elevado de transmissibilidade; 

 CONSIDERANDO os termos do  Decreto  Estadual  nº 

36.462,  de 22  de janeiro de 2021;  e, por fim,  

CONSIDERANDO   a  Recomendação do Ministério 

Público Estadual  por seu  representante na Comarca de Bacuri - MA,  

 

DECRETA: 

Art. 1º. Fica determinado, em todo território do  

Município de Apicum-Açu,   a suspensão das comemorações e festas 

de Carnaval em bares, clubes, conveniências, praias, logradores 

públicos e similares no  exercício de 2021,  tanto em ambiente público 

quanto privado,  em virtude da pandemia da COVID-19. 

Parágrafo 1º - Fica vedado o funcionamento de bares, 

clubes, conveniências, casas de festas e similares, para a venda com 

consumo nos próprios estabelecimentos.  
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Paragrafo 2º -  Ficam suspensos os torneios e 

campeonatos esportivos no período carnavalesco em áreas públicas e 

privadas.  

Parágrafo 3º – Haverá deliberação posterior para 

estabelecimento de novas datas para o Carnaval 2021, diante dos 

indicadores sanitários no Município e no Estado.  

Art. 2º. Não haverá ponto facultativo nas repartições 

públicas municipais da Administração Direta e Indireta, nos dias 15 e 

16 de fevereiro de 2021, relativos ao carnaval, e no dia 17 de fevereiro 

de 2021, referente à quarta-feira de cinzas, no Município de Apicum-

Açu (MA). 

                 Art. 3º. A fiscalização  do cumprimento das  regras 

estabelecidas neste decreto,  caberá à Vigilância Sanitária Municipal e 

demais  órgãos municipais,  com apoio do aparato policial.  

Parágrafo único. Em caso de descumprimento das 

medidas previstas neste decreto, as autoridades podem impor as 

penalidades previstas no artigo 10 da Lei Federal nº. 6.437, de 20 de 

agosto de 1977, que tipifica esta transgressão como crime contra a 

saúde pública, nos termos do artigo 268 do Código Penal, punido, 

inclusive,  com  a pena de detenção de até um ano, além de multa do 

art. 9º do Decreto Municipal Decreto Municipal nº 11 de 10 de fevereiro 

de 2021, no valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais).  

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação. 

Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE APICUM-AÇU, 

ESTADO DO MARANHÃO, EM 10 DE FEVEREIRO DE 2021. 

JOSÉ DE RIBAMAR RIBEIRO  

Prefeito Municipal 

DISPOSITIVO DA LEI Nº 6.437, DE 20 DE AGOSTO DE 1977. 

(...)   

Art . 10 - São infrações sanitárias: 

        I - construir, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do 

território nacional, laboratórios de produção de medicamentos, drogas, 

insumos, cosméticos, produtos de higiene, dietéticos, correlatos, ou 

quaisquer outros estabelecimentos que fabriquem alimentos, aditivos 

para alimentos, bebidas, embalagens, saneantes e demais produtos que 

interessem à saúde pública, sem registro, licença e autorizações do 

órgão sanitário competente ou contrariando as normas legais 

pertinentes:  

        Pena - advertência, interdição, cancelamento de autorização e de 

licença, e/ou multa. 

CONTATOS PARA FISCALIZAÇÃO  

COMANDO DA GUARDA – SECRETÁRIO DE SEGURANÇA 

PÚBLICA 

FONE: (98) 98586-6239 

 

SECRETARIA DE SAÚDE – COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA 

SANITÁRIA 

FONE: (98) 98489-0503 
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Jose de Ribamar Ribeiro 
Prefeito 

Lauro Gabina Costa Moura 
Secretário Municipal de Administração 

Instituído pela Lei Municipal nº 355/2020, 
de 08 de junho de 2020 
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