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DECRETO Nº 051/2017 
  

                  Regulamenta a interdição de avenidas e ruas no período de                 
realização da Festa de São Sebastião 2018. 

 
 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARELHAS no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 92 da Lei 
Orgânica Municipal e em face da aproximação do período alusivo às festividades do padroeiro do município e; 
 
CONSIDERANDO a relevância sociocultural das festividades de São Sebastião para o município de Parelhas 
entre o período de 10 a 20 de janeiro; 
CONSIDERANDO que a Festa de São Sebastião é o maior evento do ano no município e é o evento que melhor 
impacta a economia do município, principalmente por ser um período que atrai turistas e injeta recursos 
diretamente nos setores de comércio e serviços e indiretamente na indústria e agricultura, e gera empregos 
temporários somado ao período das festas natalinas; 
CONSIDERANDO o grande número de pessoas que circulam neste período do ano no município de Parelhas e, 
por conseguinte, a necessidade de garantir a segurança pública na área de realização dos eventos sociais; 
 
DECRETA: 
 
Art. 1º - Fica decretada a interdição do perímetro dos seguintes logradouros públicos no período de 09 a 21 de 
janeiro: 
 
I – Avenida Mauro Medeiros (Área do Pavilhão de São Sebastião): Da biblioteca pública municipal até a lateral 
do Centro Paroquial; 
II – Avenida Padre Bento (Área do Pavilhão de São Sebastião): Da sede da banda de música até o limite da rua 
João Pereira da Silva; 
III – Avenida Mauro Medeiros (Área de exploração para parques infláveis até a Galeria Mauro Medeiros e 
estacionamento até a rua Lúcio Dantas): Do Centro Paroquial até o limite da rua Lúcio Dantas; 
IV – Rua Comendador José Gomes (Área de exploração para parques de diversões): Da lateral da Loja HS 
Móveis até a lateral da antiga Rampa Variedades; 
V – Rua Bernardino Sena (Área de exploração de ambulantes e praça de alimentação): Do limite da rua 
Comendador José Gomes até o limite da rua Lauro Virgílio; 
VI – Rua Prof. Aprígio (Área de exploração para parques de diversões e estacionamento): Do limite da rua João 
Pereira da Silva até o limite da rua 8 de novembro; 
VII – Rua Prof. Aprígio (Área de exploração para taxi e estacionamento): Do limite da rua 8 de novembro até o 
limite da rua Lauro Virgílio; 
VIII – Rua 8 de novembro (Área de exploração de ambulantes): Do limite da rua Bernardino Sena até o limite 
da rua Prof. Aprígio; 
IX – Rua Lauro Virgílio (Área de exploração de ambulantes): Do imite da Av. Mauro Medeiros até o limite da 
rua Prof. Aprígio; 
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X – Rua 7 de setembro (Área de exploração para transportes de passageiros tipo mototaxi, estrutura das festas 
de ruas e artesanato): Do limite da rua Prof. Aprígio até o limite da Av. Mauro Medeiros; 
XI – Rua Antônio Luis dos Santos (Área de exploração de parques de diversões): Do limite da praça Arnaldo 
Bezerra até o limite da rua Lúcio Dantas; 
XII – Rua Isidoro Gomes Meira (Área da praça de alimentação): Do limite da praça Arnaldo Bezerra até o limite 
da rua Lúcio Dantas; 
XIV – Rua Valentim Nóbrega (Área para instalação do aparato policial): Lateral da escola estadual Barão do Rio 
Branco; 
XV – Ruas Pedro Candido de Macedo, Frei Miguelinho, Maria Senhorinha, Joana Pereira de Macedo e Geraldo 
da Costa Cirne (Área de exploração de estacionamentos no entorno do clube ACAMPAR); 
 
Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. 
 

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 
Parelhas/RN, 14 de dezembro de 2017. 

 
ALEXANDRE CARLO DE MEDEIROS DANTAS 

Prefeito Municipal 
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