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DECRETO N.º 010, DE 01 DE MARÇO DE 2021. 

 

Dispõe sobre medidas temporárias de 

prevenção ao contágio por COVID-

19, e dá outras providências. 

 

A PREFEITA MUNICIPAL DE MARTINS, usando das atribuições que lhe 

são conferidas pelo artigo 56, incisos I, IX, da Lei Orgânica do Município; 

CONSIDERANDO a situação de emergência de saúde pública de importância 

nacional e internacional, sobre a qual dispõe a Lei Federal n.º 13.979, de 6 de fevereiro 

de 2020; 

CONSIDERANDO a calamidade pública declarada pelo Decreto Estadual n.º 

29.534, reconhecida pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, em sessão de 

20 de Março de 2020; 

CONSIDERANDO o aumento recente de casos de COVID-19 no Brasil e no 

Estado do Rio Grande do Norte; 

CONSIDERANDO a absoluta necessidade de adoção de medidas preventivas a 

fim de minimizar os efeitos da pandemia, de proteger adequadamente a saúde e a vida da 

população Martinense; 

CONSIDERANDO os Decretos Normativos n.º 29.512, de 13 de março de 2020 

e n.º 3.379, de 19 de fevereiro de 2021, que dispõem sobre medidas temporárias de 

prevenção ao contágio por COVID-19 no âmbito do Poder Executivo Estadual, o Decreto 

Executivo Municipal n.º 05, de 19 de Março de 2020, Decreto Executivo Municipal n.º 

02, de 11 de janeiro de 2021 e o disposto na Lei Federal n.º 13.979, de 6 de fevereiro de 

2020. 

CONSIDERANDO a Recomendação Ministerial Conjunta do Ministério Público 

do Rio Grande do Norte, Ministério Público Federal e Ministério Público do Trabalho no 

Rio Grande do Norte, que orienta o fiel cumprimento, por parte dos municípios, dos 

termos do Decreto Estadual nº 30.379, de 19 de fevereiro de 2021; 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 30.383, de 26 de fevereiro de 2021, que 

dispõe sobre medidas temporárias de distanciamento social e institui o toque de recolher 

no âmbito do Estado do Rio Grande do Norte; 

CONSIDERANDO a inevitável introdução de novas variantes do SARS-CoV-2, 

em especial das três cepas mais recentes, já em circulação no Rio Grande do Norte, 

podendo contribuir para aumento da transmissibilidade; 
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CONSIDERANDO a recomendação das autoridades sanitárias de diminuição das 

aglomerações e do fluxo de pessoas em espaços coletivos, para mitigar a disseminação 

do novo coronavírus no Rio Grande do Norte; 

CONSIDERANDO o iminente colapso das redes públicas e privadas de saúde e a 

consequente necessidade de adotar medidas sanitárias mais restritivas visando o 

enfrentamento à COVID-19; 

 

D E C R E T A: 

 

Art. 1º - Em caráter excepcional, com o único objetivo de resguardar o 

interesse da coletividade na prevenção do contágio e no combate da propagação da 

COVID-19, ficam suspensas, pelo período de 10 (dez) dias, contados a partir da entrada 

em vigor deste Decreto, as seguintes atividades:  

I – funcionamento do Museu Histórico de Martins e de museus, 

memoriais e congêneres, no âmbito do município;  

II – visitação de trilhas ecológicas, praças públicas, campos de futebol 

e quadras poliesportivas;  

III – aluguel de casas, prédios comerciais e áreas de lazer para 

realização de eventos e atividades, ainda que previamente autorizadas, que envolvam 

aglomeração de pessoas.  

IV – eventos corporativos, técnicos, científicos, esportivos, 

convenções, shows ou qualquer outra modalidade de evento que envolva aglomeração de 

pessoas, inclusive locais privados. 

Art. 2º - Fica determinada a suspensão das aulas presenciais nas 

unidades das redes pública municipal e privada de ensino, permitindo-se o ensino remoto. 

Parágrafo único – As escolas e instituições de ensino fundamental das 

séries iniciais e do ensino infantil poderão funcionar em sistema híbrido ou por meio 

remoto, conforme a escolha dos pais ou responsáveis. 

Art. 3º - Estão suspensas, a partir de 1º de março de 2021, as atividades 

coletivas de qualquer natureza como cultos, missas e congêneres em igrejas, espaços 

religiosos, lojas maçônicas e estabelecimentos similares. 

§ 1º  Fica permitida a abertura dos estabelecimentos de que trata o caput 

exclusivamente para orações e atendimentos individuais, respeitadas as recomendações 

da autoridade sanitária, especialmente o distanciamento mínimo de 1,5 m (um metro e 

meio) entre as pessoas, a limitação de 1 (uma) pessoa para cada 5 m² (cinco metros 

quadrados) de área do estabelecimento e frequência não superior a 20 (vinte) pessoas. 

§ 2º  Na hipótese do § 1º, fica o dirigente do templo responsável por 

assegurar o controle e a higienização do local, bem como por orientar os frequentadores 
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acerca dos riscos de contaminação, sendo vedado o acesso de pessoas do grupo de risco 

para o novo coronavírus (COVID-19). 

 

 

Art. 4º - Permanecem vigentes as medidas previstas nos Decretos 

Municipais nº 002, de 11 de janeiro de 2021 e nº 008, de 24 de fevereiro de 2021, bem 

como aquelas dispostas nos protocolos sanitários da Secretaria Municipal de Saúde, sem 

prejuízo da observância das novas medidas restritivas estabelecidas neste Decreto. 

Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário.  

 

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE MARTINS/RN, em 01 de 

Março de 2021; 200º da Independência, 133º da República e 180º da Emancipação. 

  

MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA GURGEL COSTA 

Prefeita Municipal 


