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DECRETO N.º 016, DE 02 DE ABRIL DE 2021. 

 

Dispõe sobre a prorrogação de 

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 e o Decreto Estadual nº 30.388, 

de 05 de março de 2021, que dispõe sobre novas medidas restritivas relativas às 

atividades sociais e econômicas, para enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, 

no âmbito do Estado do Rio Grande do Norte e dá outras providências. 
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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; 

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; 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 30.419, de 17 de março de 2021, que 

dispõe sobre medidas de isolamento social rígido, de caráter excepcional e temporário, 

destinadas ao enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, no âmbito do Estado do 

Rio Grande do Norte. 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 30.458, de 01 de abril de 2021, que 

dispõe sobre e medidas restritivas, de caráter excepcional e temporário, destinadas ao 

enfrentamento da pandemia da COVID-19, no âmbito do Estado do Rio Grande do 

Norte. 

 

D E C R E T A: 

 

Art. 1º - O artigo 2º do Decreto Executivo Municipal nº 014/2021, de 

19 de março de 2021, passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 2º O disposto neste Decreto terá vigência até o dia 04 de abril de 

2021. “ 

 

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário.  

 

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE MARTINS/RN, em 02 de 

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

  

MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA GURGEL COSTA 

Prefeita Municipal 


