
                                                                                                             
 

 

 

PALÁCIO SEVERINO DA SILVA OLIVEIRA - AV. MAURO MEDEIROS, 97, CENTRO. 
CEP: 59.360-000 - PARELHAS – RN / TELEFONE: (84) 3471 2540 / E-MAIL: municipioparelhas@gmail.com 

 

DECRETO N° 032/2022, DE 20 DE JULHO DE 2022. 

 

Dispõe sobre a proibição de 

comercialização de bebidas em recipiente 

de vidro, no perímetro de realização das 

festividades referente ao 23º Arraia da Zona 

Sul do Município de Parelhas – RN. 

 

TIAGO DE MEDEIROS ALMEIDA, Prefeito Municipal de Parelhas, Estado do 

Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais: 

CONSIDERANDO que o município de Parelhas - RN, no período de 21/07/2022 

a 24/07/2022, em comemoração ao 23º Arraia da Zona Sul, promoverá, em Praça 

pública; 

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer medidas que garantirão a 

segurança pública e a organização das programações artísticas e culturais, no período 

dos festejos; 

D E C R E T A 

Art. 1º FICA PROIBIDA o uso de bebidas em geral, engarrafadas em embalagens 

de vidro, notadamente, cervejas, sucos e refrigerantes no circuito da festa, no perímetro 

destinado à realização das festividades e shows artísticos, no 23º Arraia da Zona Sul 

do Município de Parelhas – RN. 

§1º Para efeito do disposto no caput, o perímetro destinado à realização das 

festividades e shows artísticos, é Praça Badoglio Araújo, no Bairro Maria Terceira 

(antiga COHAB); 

§2º No referido perímetro fica vedado a circulação de veículos automotores de 

qualquer espécie.  

Art. 2º – A proibição de que trata o Art. 1º deste Decreto, abrange os 

estabelecimentos no local do dance, ambiente em que há um grande acúmulo de 

pessoas, evitando possíveis riscos à integridade física dos presentes.  
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Art. 3º – Fica também proibida à comercialização por vendedores ambulantes e 

barraqueiros nas áreas indicadas no Art. 2º deste Decreto, as bebidas em geral 

engarrafadas em embalagens de vidro. 

Art. 4º – O desrespeito ao acima determinado, acarretará a adoção de medidas 

legais, tais como a apreensão de bebidas e/ou cancelamento temporário da permissão 

de comércio ambulante. 

§1o. Serão estabelecidos pontos de entradas para acesso ao 23º Arraia da Zona 

Sul, com a realização de revista pessoal dos ingressantes, e dos recipientes de 

bebidas, com o fim de evitar a entrada com recipientes de vidros e de arma branca ou 

de fogo.  

§2º Os interessados em levar a própria bebida para o perímetro do evento 

deverão fazê-lo em recipiente descartável, não sendo possível ingressar no local com 

recipiente de vidro.  

Art. 5º Para cumprimento das disposições constantes deste Decreto fica 

autorizado a expedição de ofício para solicitação de cooperação da Polícia Militar e 

Civil.  

Art. 6º Para efetivo cumprimento das disposições contidas neste Decreto deverá 

ser expedida cópia para os comerciantes com local fixo que se situem no perímetro do 

evento, bem como, os comerciantes ambulantes autorizados a se instalarem na referida 

área.  

Art. 7º Este decreto entra em vigor na data da sua publicação; revogando-se as 

disposições em contrário. Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.  

 

Parelhas/RN, 20 de julho de 2022. 

 

 

TIAGO DE MEDEIROS ALMEIDA 

Prefeito Municipal 


