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DECRETO Nº 01, DE 01 DE JANEIRO DE 2021. 

 

Dispõe sobre as medidas de flexibilização sobre funcionamento de 

escolas particulares no âmbito do Município de Apicum-Açu/MA, em 

decorrência da pandemia do novo Coronavírus (COVID-19). 

O Excelentíssimo Senhor JOSÉ DE RIBAMAR 

RIBEIRO, Prefeito Municipal de Apicum-Açu, Estado do Maranhão, 

no uso de suas atribuições, constantes na Lei Orgânica Municipal; 

CONSIDERANDO a queda considerável na evolução 

epidemiológica da COVID-19 nas diferentes regiões do Estado; 

CONSIDERANDO a queda na evolução 

epidemiológica no município de Apicum-Açu, bem como na 

diminuição da taxa de ocupação dos leitos dos hospitais públicos na 

cidade; 

 

DECRETA: 

Art. 1º Fica autorizado o funcionamento de 

Estabelecimentos de Ensino privado, obedecido as seguintes condições: 

 

I- O Estabelecimento de ensino deverá seguir os 

protocolos sanitários para o enfretamento do 

COVID-19, tais como: 

a) Uso obrigatório de máscaras; e 

b) Aferição de temperatura de todos alunos e 

colaboradores antes de adentrar as dependências do 

estabelecimento.  

c) A disponibilização de álcool em gel 70% a todos os 

frequentadores e/ ou disponibilização de pia com água e 

sabão para assepsia das mãos; 

d) Comprovação de manutenção preventiva em 

relação a limpeza de filtros de ar condicionado e 

componentes de ventilação.  

e) Funcionamento com até 50% da capacidade de 

alunos por sala de aula.  

f) Possuir profissional de saúde no estabelecimento de 

ensino; 

 

Parágrafo Único - Todas as exigências das alíneas a, b, c, 

d, e alcançam as instituições de reforço escolar.    

 

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de 01 de 

janeiro de 2021 e poderá ser revisto a qualquer tempo. 

 

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.  

 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE APICUM-AÇU, 

ESTADO DO MARANHÃO, 01 DE JANEIRO DE 2021.  

 

JOSÉ DE RIBAMAR RIBEIRO 

Prefeito Municipal 

 

DECRETO Nº 02, DE 01 DE JANEIRO DE 2021.  

Dispõe sobre o horário de funcionamento e atendimento da Prefeitura 

do Município de Apicum-Açu/MA. 

 

O Excelentíssimo Senhor JOSÉ DE RIBAMAR 

RIBEIRO, Prefeito Municipal de Apicum-Açu, Estado do Maranhão, 

no uso de suas atribuições, constantes na Lei Orgânica Municipal; 

DECRETA: 

Art. 1º - Fica estabelecido a partir do dia 01 de janeiro de 

2021, o novo horário de funcionamento da Prefeitura:  

 

Expediente Interno: 

Das 8h às 12h 

 

Expediente Externo: 

Das 14h às 18h 

 

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de 01 de janeiro 

de 2021 e poderá ser revisto a qualquer tempo. 

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE APICUM-

AÇU, ESTADO DO MARANHÃO, 01 DE JANEIRO DE 2021. 

 

JOSÉ DE RIBAMAR RIBEIRO 

Prefeito Municipal 
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DECRETO Nº 03, DE 01 DE JANEIRO DE 2021. 

 

Dispõe sobre a anulação dos atos administrativos oriundos dos editais 

de convocação 01/2020, 02/2020 e 03/2020. 

 

O Excelentíssimo Senhor JOSÉ DE RIBAMAR 

RIBEIRO, Prefeito Municipal de Apicum-Açu, Estado do Maranhão, 

no uso de suas atribuições, constantes na Lei Orgânica Municipal; 

CONSIDERANDO a Decisão Judicial da Ação Popular 

-  Processo nº 0800913-76.2020.8.10.0071- que determinou suspensão 

imediata dos editais de convocação 01/2020 e 02/2020, de 20 de 

novembro de 2020, e 03/2020, de 14 de dezembro de 2020. 

CONSIDERANDO o artigo 21 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, inciso II, com as alterações promovidas pela 

Lei Complementar 173/2020, que versa sobre a nulidade dos atos que 

resultem em aumento da despesa com pessoal nos 180 (cento e oitenta) 

dias anteriores ao final do mandato do titular de Poder ou órgão; 

 

DECRETA: 

Art. 1º Ficam anulados todos os atos administrativos 

oriundos dos editais de convocação 01/2020, 02/2020 e 03/2020; 

Art. 2º Ficam sem efeitos as Portarias de Nomeações e 

Termos de Posses decorrentes dos editais de convocação 01/2020, 

02/2020 e 03/2020. 

 

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de 01 de 

janeiro de 2021 e poderá ser revisto a qualquer tempo. 

 

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.  

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE APICUM-AÇU, 

ESTADO DO MARANHÃO, 01 DE JANEIRO DE 2021. 

JOSÉ DE RIBAMAR RIBEIRO 

Prefeito Municipal 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECRETO Nº 04, DE 04 DE JANEIRO DE 2021. 

 

Dispõe sobre o recadastramentos dos servidores do Município de 

Apicum-Açu e dá outras providências. 

 

O Excelentíssimo Senhor JOSÉ DE RIBAMAR 

RIBEIRO, Prefeito Municipal de Apicum-Açu, Estado do Maranhão, 

no uso de suas atribuições, constantes na Lei Orgânica Municipal; 

 

CONSIDERANDO que a administração pública municipal tem o 

poder-dever de pautar-se nos princípios regem a administração pública; 

CONSIDERANDO a necessidade de atualização dos dados cadastrais 

dos servidores públicos municipais ocupantes de cargos efetivos, na 

forma do art. 37, inciso II, da Constituição Federal, observando-se que 

para este fim se faz necessário a identificação do servidor, do perfil 

funcional, de sua lotação, seu enquadramento, bem como outras 

informações consideradas fundamentais para o Município; 

DECRETA: 

Art. 1°. Ficam os servidores públicos do 

Município de Apicum-Açu/MA convocados para o Recadastramento 

Funcional, visando implementar a política de atualização permanente 

de seus dados. 

 

Art. 2º. O Recadastramento Funcional reger-se-

á pelas disposições deste Decreto, que se constitui no regulamento 

interno e permanente, o que não impede a implementação de melhoras, 

e será disponibilizado no site do Município e fixado no mural da sede 

da Prefeitura.  

 

Parágrafo único. O recadastramento funcional 

abrangerá todos os servidores com lotação ativa no Município de 

Apicum-Açu/MA e seus povoados, incluindo os servidores a disposição 

de outros órgãos.  

Art. 3º. O período de recadastramento dar-se-á 

impreterivelmente de 11 a 16 de janeiro de 2021, nos horários das 08:00 

às 12:00h e das 14:00 às 17:30h. 

 

Art. 4º. Fica estabelecido como local para 

Recadastramento Funcional de que trata este Decreto, o Centro de 

Ensino Criança Feliz, situado na Rua Sebastião Lopes Monteiro, Bairro 

Nambu. 

 

Art. 5º. O recadastramento será feito mediante 

o comparecimento pessoal do servidor, apresentação de documento 

conforme § 2º deste artigo, preenchimento da ficha e declarações 

próprias. 
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§ 1º. A ficha de cadastramento, a declaração de 

acumulação de cargos e/ou de proventos e a declaração de bens, 

conforme modelos em anexo I, II e III, fazem parte integrante deste 

Decreto, devendo ser preenchidas no momento do recadastramento e 

assinadas pelo servidor na presença do cadastrador. 

 

§ 2º. O servidor deverá anexar a ficha de que 

trata de que o parágrafo anterior, original e cópia dos seguintes 

documentos:  

I - Carteira De Identidade 

II – Título de eleitor e comprovante da última 

Eleição (original e xerox) 

III – C.P.F (Original e Xerox) 

IV – Carteira Profissional (Original e Xerox) 

V – Comprovante de Escolaridade (Original e 

Xerox) 

VI – Certificado de Reservista Para os Homens 

(Original e Xerox) 

VII – Certidão de Nascimento ou Casamento 

(Original e Xerox) 

VIII – 01 (uma) Foto 3x4 

IX – Comprovante de Residência 

X – Cartão da Conta (Original e Xerox) de 

Preferência Bradesco  

 

§ 3º. Os servidores deverão comparecer à 

Unidade Ensino com seus documentos pessoais, inclusive atos de 

nomeação e posse do cargo exercido, se existentes, conforme anexo I 

deste decreto.  

 

Parágrafo único. Compete à Comissão 

Municipal de Recadastramento, além da organização do processo de 

recadastramento, as seguintes atribuições: 

I – coordenar o processo de recadastramento, 

divulgando, orientando e monitorando junto às Unidades 

Administrativas, para eficácia da convocação; 

II – aferir as informações e conferir, verificar e 

atestar a veracidade dessas e da documentação apresentada; 

III- convocar, quando necessário, o servidor 

para prestar os esclarecimentos referentes às informações prestadas; 

IV – solicitar abertura de procedimento 

administrativo disciplinar interno, caso seja comprovada alguma 

irregularidade. 

 

Art. 6º. Todos os documentos apresentados no 

processo de recadastramento deverão ser apresentados em original e 

cópia à Comissão Municipal de Recadastramento, que irá conferir e 

carimbar com “CONFERE COM ORIGINAL”, promover-lhes a fé 

pública.  

 

Art. 7º. O servidor público municipal que 

deixar de se recadastrar no prazo estabelecido no presente Decreto terá 

suspenso o pagamento dos seus vencimentos, sem prejuízo de outras 

medidas cabíveis.  

 

§ 1º. O pagamento a que se refere o caput deste 

artigo será estabelecido quando da regularização do recadastramento 

pelo servidor municipal.  

 

§ 2º. O servidor público municipal que, em 

razão de moléstia grave, estiver impossibilitado de efetuar o 

recadastramento de que trata este Decreto deverá apresentar à Comissão 

Municipal de Recadastramento, no prazo previsto no art. 3º, a 

respectiva justificativa e documentação comprobatória. 

 

§ 3º. Na hipótese prevista no § 2º deste artigo, 

o servidor público deverá comparecer à secretaria Municipal de 

Administração, no prazo de 10 (dez) dias, a contar do término do 

período de recadastramento, ou quando cessar a moléstia, a fim de 

regularizar sua situação cadastral.     

 

Art. 8°. O servidor público municipal 

responderá civil, penal e administrativamente pelas informações falsas 

ou incorretas, que prestar no ato do Recadastramento. 

Art. 9º. Qualquer informação complementar, 

objetivando dirimir questões pendentes acerca de situação ocorrida, 

deverá ser dirigida para a presidência da comissão de recadastramento. 

 

Art. 10º. A Comissão Municipal de 

Recadastramento, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados do 

término do recadastramento, apresentará relatório final ao chefe do 

Poder Executivo Municipal. 

 

Art. 11º. Os casos omissos serão apreciados 

pela Comissão Municipal para a implementação das medidas cabíveis. 

 

Art. 12º. Este decreto entra em vigor na data de 

sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

  

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE 

APICUM-AÇU, ESTADO DO MARANHÃO, 04 DE JANEIRO DE 

2021. 
 

JOSÉ DE RIBAMAR RIBEIRO 

Prefeito Municipal 
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DECRETO Nº 05, DE 05 DE JANEIRO DE 2021. 

Dispõe sobre a revogação das licenças-prêmios concedidas entre os 

dias 1º e 31 de dezembro de 2020 no Município de Apicum-Açu. 

 

O Excelentíssimo Senhor JOSÉ DE RIBAMAR 

RIBEIRO, Prefeito Municipal de Apicum-Açu, Estado do Maranhão, 

no uso de suas atribuições, constantes na Lei Orgânica Municipal; 

CONSIDERANDO que a concessão e gozo da licença-

prêmio é ato discricionário da Administração Pública, o qual deve ser 

deferido conforme a conveniência e interesse do ente municipal, sob 

pena de prejuízo a toda a coletividade, podendo ser revogado a qualquer 

tempo; 

CONSIDERANDO que as licenças-prêmios 

concedidas em massa no município de Apicum-Açu no período de 1º a 

31 de dezembro de 2020 ocasionariam má prestação do serviço público; 

CONSIDERANDO os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, bem como os da oportunidade, conveniência e 

continuidade de serviço público; 

 

DECRETA: 

Art. 1° - Ficam revogadas todas as licenças-prêmios 

concedidas entre os dias 1º e 31 de dezembro de 2020 no Município de 

Apicum-Açu. 

 

Art. 2° - O servidor que fizer jus a licença-prêmio deve 

protocolar novo pedido para ser submetido à correta apreciação da 

Administração Pública. 

 

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua 

publicação. 

 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE 

APICUM-AÇU, ESTADO DO MARANHÃO, 05 DE JANEIRO DE 

2021.  

 

JOSÉ DE RIBAMAR RIBEIRO 

Prefeito Municipal 
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