
 

 

DECRETO Nº 5.692/2019. 

 

PROIBE UTILIZAÇÃO DE SOM EM 
VEÍCULO COM SONORIZAÇÃO 
AUTOMOTIVA E VENDA DE 
PRODUTOS POR AMBULANTES 
DURANTE OS FESTEJOS DE 
COMEMORAÇÃO DE 
EMANCIPAÇÃO DO MUNICÍPIO E 
DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS. 

 

O Prefeito Municipal de Ibiraçu, Estado do Espírito Santo, 

usando de suas atribuições legais, e; 

 

Considerando a realização da comemoração aos 128 anos 

de Emancipação Política do Município de Ibiraçu; 

 

Considerando que a sonorização deste evento é total e 

exclusivamente realizada pela produção e pelas bandas nos dias dos 

eventos em comemoração a Emancipação do Município, inclusive com 

utilização de instrumentos de sopro e outros, não podendo os mesmo 

competirem com tais veículos de som automotivo e suas potências; 

 

Considerando a existência de veículo com sonorização 

automotiva, que poderá, com a potência dos equipamentos, atrapalhar a 

sonorização das bandas neste evento, contrariando, assim, o art. 100, art. 

102, art. 103 e art. 106 da lei 3.041/2009 – Código de Postura Municipal; 



 

 

Considerando a Resolução nº. 204 de 20 de outubro de 

2006 do Conselho Nacional de Transito do Ministério da Cidade que 

regulou a emissão de decibéis para os veículos automotores e derivados; 

 

Considerando, também, o provável comércio, que de praxe 

são realizados por ambulantes em períodos festivos e, muitos deles não 

autorizados, dificultando aqueles devidamente regularizados e autorizados 

pelo município.  

RESOLVE: 
 
 
Art. 1º. Fica proibida durante os dia 05 a 07 de setembro 

de 2019 entre os horários de 17h00min as 04h00min, a utilização em 

veículo e ou equipamento que produzam som, ligados em potência que 

prejudique a sonorização das bandas em suas apresentações, nas vias 

terrestres abertas a circulação, bem como, a venda de produtos por 

ambulantes nas Ruas: Rua das Araras, Rua das Garças, Rua dos Juritis, 

Rua dos Lírios, Rua dos Sabiás, Rua dos Tucanos, numa distância de 200 

metros ao Centro de Eventos Cesar Rosalém, onde acontecerão os 

eventos. 

Parágrafo único. Fica autorizada a venda de produtos 

pelos integrantes do Programa Espaço Gente da Terra em uma das ruas 

que circunda a praça localizada no Bairro Professora Ericina Macedo 

Pagiola e próximo ao Centro de Eventos Cesar Rosalém. 

 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua 

publicação. 
 
Registre-se, publique-se e cumpra-se. 



 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Ibiraçu, em 06 de 

setembro de 2019. 

 

 
 

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI 
Prefeito Municipal 

 

 

 

 

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração em 06 de 

setembro de 2019. 

 

 
 

LETICIA ROZINDO SARCINELLI PEREIRA 
   Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos 


