
PORTARIA Nº 02/2022 SST                                                      Itapoá-SC em 19 de abril de 2022. 

Dispõe sobre a proibição de utilização de veículos de qualquer espécie, contendo equipamento que
produza som audível pelo lado externo, independentemente do volume ou frequência, que perturbe
o sossego público, nas vias terrestres abertas à circulação, nas imediações  dos eventos Festa do
Nativo, desfile cívico e show de aniversário do Município, em abril de 2022.

THOMAZ WILLIAM PALMA SOHN, Secretário Municipal de Segurança Pública e Trânsito, no
uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO o evento municipal alusivo ao dia do Nativo que ocorrerá no dia 22 de abril de
2022;

CONSIDERANDO os eventos municipais alusivos ao Aniversário de Emancipação, que ocorrerão
no dia 26 de abril de 2022;
 
CONSIDERANDO o art. 228 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, e a resolução CONTRAN
624/2016;

RESOLVE: 

Art. 1º Fica proibido o estacionamento e veículos de qualquer espécie, contendo equipamento que
produza som audível pelo lado externo, independentemente do volume ou frequência, que perturbe
o sossego  público,  nas  vias  terrestres  abertas  à  circulação,  prioritariamente,  nas  seguintes  vias
públicas:
I – Avenida Beira Mar III;
II – Avenida Ana Maria Rodrigues de Freitas;
III – Avenida das Margaridas;
IV – Avenida Perola do Atlântico;
V – Rua Alexandrini.
 
Art. 2º A proibição fica estabelecida para os seguintes períodos:
I – das 23 horas do dia 21 de abril às 6 horas do dia 23 de abril;
II – das 23 horas do dia 25 de abril às 6 horas do dia 27 de abril.

Art. 3º  Os motoristas e veículos que desrespeitarem essa lei serão penalizados nos termos do art.
228 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

THOMAZ WILLIAM PALMA SOHN
Secretário de Segurança Pública e Trânsito
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