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DECRETO N°39/2018 

 

Decreto Geral que regulamenta a Festa de São Sebastião 2019 e 

dá outras providências. 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARELHAS no uso de suas atribuições legais 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 de 2019; 

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; 

CONSIDERANDO a necessidade de fixar o preço público dos espaços públicos; 

CONSIDERANDO a necessidade de delegar atribuições e competências; 

 

DECRETA: 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 1º - A Festa de São Sebastião acontecerá no período de 10 a 20 de janeiro de 2019, ocupando espaços 

e vias públicas do município de Parelhas/RN durante a sua realização, com festejos sociais públicos 

realizados na Praça Arnaldo Bezerra. 

 

Art. 2º - Os shows e apresentações artísticas e culturais realizados pelo poder executivo municipal na 

Praça Arnaldo Bezerra serão nos dias e horários limites estabelecidos neste decreto, conforme o seguinte: 

 

I - Dia 10: início às 19h e término às 01h; 

II - Dia 11: início às 21h e término às 02h; 

III - Dia 12: início às 21h e término às 03h; 

IV - Dia 13: início às 21h e término às 02h; 

V - Dia 14: início às 21h e término às 02h; 

VI - Dia 15: início às 21h e término às 02h; 

VII - Dia 16: início às 21h e término às 02h; 

VIII - Dia 17: início às 21h e término às 02h; 

IX - Dia 18: início às 21h e término às 02h; 

X - Dia 19: início às 21h e término às 03h; 

XI - Dia 20: início às 19h e término às 01h; 

 

§1º - Os eventos realizados pela iniciativa privada serão de total responsabilidade de seus organizadores, 

cabendo exclusivamente ao Município de Parelhas/RN eventuais fiscalizações de seus órgãos e a 

firmação de parcerias com vistas ao engrandecimento do evento no contexto geral. 
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§2º - Os permissionários dos espaços públicos delimitados pelo poder executivo municipal poderão 

realizar o comércio ou a prestação de serviços a qualquer tempo dentro do período da Festa, respeitando-

se os limites impostos em lei para uso de som em autofalantes, vendas de bebidas alcoólicas e limite 

espacial contratado. 

 

CAPÍTULO II 

DA INTERDIÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS 

 

Art. 3º - A Prefeitura Municipal de Parelhas/RN irá interditar vias públicas entre os dias de realização de 

eventos, permanentemente ou parcialmente, como forma de garantir a segurança, organização e lazer, 

bem como ceder onerosamente estes espaços. 

 

§1º - Ficam interditados os seguintes trechos de vias públicas no período de 09 a 21 de janeiro de 2019: 

 

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; 

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 Luís 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). 

 

§2º - Os procedimentos necessários de interdição das vias públicas, bem como a orientação do trânsito de 

pedestres e veículos correrão por conta das secretarias de Obras e Serviços Públicos e Transportes, 

Estradas e Rodagens. 
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CAPÍTULO III 

DO PREÇO PÚBLICO 

 

Art. 4º - Os preços públicos para cessão onerosa dos espaços ficam fixados nas quantidades e valores do 

quadro a seguir: 

 

Item Descrição Unidade 
Qtd. 

Disponível 

01 
Cessão Onerosa de Espaço para Exploração de Atividades 

relacionadas a Parques de Diversões. 

R$ 100,00 

(cem reais) 

por metro 

linear a 

temporada. 

400 m 

(quatrocentos 

metros). 

02 
Cessão Onerosa de Espaço para Exploração de Atividades 

relacionadas a Ambulantes e Barraquinhas. 

R$ 10,00 (dez 

reais) por 

metro linear 

ao dia. 

200 m 

(duzentos 

metros). 

03 
Cessão Onerosa de Espaço para Exploração de Atividades 

relacionadas a Guardadores de Veículos. 

R$ 5,00 (cinco 

reais) por 

metro linear a 

temporada. 

400 m 

(quatrocentos 

metros). 

04 
Cessão Onerosa de Espaço para Exploração de Atividades 

relacionadas a Camarotes. 

R$ 1.000,00 

(mil reais) a 

temporada. 

10 (dez) 

camarotes. 

05 
Cessão Onerosa de Espaço para Exploração de Atividades 

relacionadas a Estandes Comerciais. 

R$ 500,00 

(quinhentos 

reais) a 

temporada. 

10 (dez) 

estandes. 

06 

Cessão Onerosa de Espaço para Exploração de Atividades 

relacionadas à Realização de Eventos na Av. Mauro Medeiros, 

nos limites entre a rua 7 de setembro e Lauro Virgílio. 

R$ 10,00 (dez 

reais) por 

metro linear 

ao dia. 

55 m 

(cinquenta e 

cinco metros). 

07 Quiosques da Praça Arnaldo Bezerra. 

R$ 800,00 

(oitocentos 

reais) a 

temporada. 

10 (dez) 

quiosques. 

 

§1º - Fica a Paróquia de São Sebastião isenta do pagamento dos preços fixados neste decreto para a área 

de exploração do Pavilhão no período de 10 a 20 de janeiro de 2019. 

 

§2º - Fica a secretaria municipal de Finanças, Planejamento e Tributação responsável pela cobrança dos 

valores a serem comercializados com venda dos espaços públicos a serem recolhidos exclusivamente 

mediante Documento de Arrecadação Municipal expedido pela Coordenadoria de Tributação. 

 

CAPÍTULO IV 

DA VENDA DOS ESPAÇOS PÚBLICOS 
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Art. 5º - Os espaços públicos deverão ser comercializados mediante prévio chamamento público a ser 

publicado na imprensa oficial do município, garantindo-se a isonomia de disputa entre os participantes do 

credenciamento. 

 

Parágrafo único - Fica a secretaria municipal do Turismo, da Cultura e do Esporte autorizada a expedir os 

Termos de Cessão de Uso dos Espaços Públicos, firmados após habilitação em chamada pública da 

mesma secretaria. 

 

CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 6º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. 

 

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

 

 

Parelhas/RN, 10 de dezembro de 2018. 

 

 

 

 

ALEXANDRE CARLO DE MEDEIROS DANTAS 

Prefeito Municipal 
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