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LEI N° 2400/2015, DE 19 DE JUNHO DE 2015. 

 

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A 
CONCEDER APOIO LOGÍSTICO E DAR AUTORIZAÇÃO 
ESPECIAL DE USO E EXPLORAÇÃO DE SOLO E 
COMERCIALIZAÇÃO PUBLICITÁRIA E ECONÔMICA, A 
EMPRESA REALIZADORA DO ARRAIÁ DA ZONA SUL 
2015 NO MUNICÍPIO DE PARELHAS. 

 

   O Prefeito Municipal de Parelhas/RN, no uso de suas 
atribuições legais com fulcro no art. 103, § 2º da Lei Orgânica do Município; 

 Faço saber que a Câmara aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder 
permissão especial à pessoa jurídica de direito privado, com ou sem fins 
lucrativos, o uso e exploração econômica do solo, da qual o poder público 
municipal detenha de posse, usufruto, ou titularidade, para que a mesma 
realize o ARRAIÁ DA ZONA SUL 2015, festival de folclore junino, podendo a 
referida pessoa jurídica de direito privado explorar economicamente com a 
captação de patrocínios, doações e comercialização de quaisquer produtos no 
evento. 

Art. 2º - O Poder Executivo está autorizado a dar subsídio logístico à 
realização do evento, compreendido nesta logística a estrutura de apoio de 
trânsito, serviços de urgência e emergência e outros serviços públicos 
municipais necessários à realização de grandes eventos aberto ao público. 

Art. 3º - O evento deverá ser realizado na Praça JOSÉ ARNALDO DE 
MEDEIROS, no bairro Maria Terceira, no período de 10 a 12 de julho de 2015. 

Parágrafo Único - Através de Decreto Municipal será efetivado a 
regulamentação do horário das festividades do Arraiá da Zona Sul, bem como 
a forma como será desenvolvida as festividades com atrações folclóricas, 
musicais e outras. 
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Art. 4º - O detentor de uso e exploração econômica do evento possui a 
exclusividade, na exploração do solo e comercialização publicitária e 
econômica no perímetro das festividades do ARRAIÁ DA ZONA SUL 2015, que 
será realizado na PRAÇA JOSÉ ARNALDO DE MEDEIROS, no Bairro Maria 
Terceira, sendo o único autorizador da veiculação de propaganda e qualquer 
tipo de peça ou informe publicitário. 

§ 1º - Caberá ao detentor da autorização da exploração econômica a 
definição e autorização a comercialização de produtos e mercadorias em geral 
no evento definindo inclusive marcas exclusivas autorizadas. 

§ 2º - Os vendedores ambulantes, barraqueiros e comerciantes de 
alimentos em geral no perímetro do festival estão sujeitos à autorização do 
realizador do evento e ao cumprimento das normas do presente artigo. 

§ 3º - Serão assegurados aos empreendedores individuais já 
cadastrados na sala do empreendedor, todos os benefícios que a lei do 
Microempreendedor postula para participar do evento. 

§ 4º - Não será cobrada da população nenhuma taxa para adentrar ao 
evento, sendo o mesmo de natureza gratuita, estando regulado através de 
Decreto Municipal a questão da entrada de bebidas alcoólicas no mesmo. 

Art. 5º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando 
revogadas todas as disposições em contrário. 

 

Parelhas/RN, 19 de junho de 2015. 

 

Francisco Assis de Medeiros. 
Prefeito Municipal. 

 

 

 


