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PODER EXECUTIVO 
 

 
 

ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA 

 

AVISO DE CLASSIFICAÇÃO 
 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 010/2019. 
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 061/2019. 

 
 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA por meio 
da sua Comissão Permanente de Licitação- CPL, torna 
público, que foi vencedora da CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 
010/2019, para contratação de empresa para execução de 
reforma e ampliação do mercado público no município de 
Zé Doca - Convênio n° 880432/2018. MINISTÉRIO DA 
AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO, a proposta 
técnica e de preço das empresas: ARAUJO BEZERRA 
ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA – ME e ALMEIDA E LIMA 
LTDA – ME, a ganhadora no certame ARAUJO BEZERRA 
ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA – ME. O processo 
encontra-se com vistas no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a 
partir da publicação deste, na forma do art. 109, Inciso I, da 
Lei nº 8.666/93.  
 
Zé Doca -Ma, 09 de janeiro de 2020. 

 
SRA. SILVIA MARIA SILVA LIMA 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
 

 
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE DE ZÉ DOCA – MA 
 

RESOLUÇÃO N.º 01/2020 
 
Dispõe sobre a Composição da Nova Diretoria do 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente de Zé Doca – MA, biênio 2019/2021.  
 
O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE ZÉ DOCA – MA; no uso de 
suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal 450/2015 
alterada pela Lei Municipal 500/2018 e conforme Seção II, 
Artigo 29 do regimento deste Conselho 

RESOLVE: 
Art. 1º - Publicar a quem interessar em locais Públicos de 
faço acesso a composição com os contatos telefônicos da 
nova Diretoria Executiva do CMDCA biênio 2019/2021. 
Art. 2° - Segue abaixo a composição da Diretoria. 

PRESIDENTE – José Arlan Costa de Sousa – Contato; 
982972402 | VICE PRESIDENTE – Valdirene Silva e Silva – 
Contato; 982638450 | TESOUREIRA – Elicelma de Sousa 
Vieira Sampaio – Contato; 988537247 | SECRÉTARIA – 
Betânia Carrias Gomes – Contato; 981538045 | Art. 3° – 
Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.   
 
Gabinete da Presidência do CMDCA de Zé Doca, em 06 de 
janeiro de 2020 

 
JOSÉ ARLAN COSTA DE SOUSA 

Presidente do CMDCA 
 

 
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 003 

09 DE JANEIRO DE 2020. 
 

Estabelece procedimentos para apresentação de 
documentos obrigatórios quanto aos procedimentos do 
licenciamento ambiental, conforme artigo 03° da Lei 
Municipal nº 317, de 13 de setembro de 2009 (LEI que 
institui o licenciamento Ambiental no município de Zé 
Doca) LEI MUNICIPAL 315/2009 de 06 de novembro de 
2009 (LEI QUE INSTITUI A POLITICA MUNICIPAL DE MEIO 
AMBIENTE) e dá outras providências. 
 

O Secretário Municipal de Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos de Zé Doca, no uso de suas atribuições 
legais, e 

Considerando que o art. 3º da Lei Municipal 
nº 317/2009, determina a obrigatoriedade de emissão de 
licença ambiental para a realização regular de atividades 
e/ou empreendimentos efetivos ou potencialmente 
poluidores, 

Considerando o disposto no art. 225, da 
Constituição Federal, que definiu como incumbência do 
Poder Público o dever de assegurar a efetividade do direito 
ao meio ambiente ecologicamente equilibrado; 

Considerando que a Lei 6.938, de 31 de 
agosto 1981, da Política Nacional do Meio Ambiente da 
Resolução CONSEMA N° 043/2019, Lei Municipal nº 
317/2009 que institui o licenciamento ambiental, Lei 
315/2009 que institui a Política Municipal Ambiental  e 
Art.° 77 Lei 281/2007 que instituiu o Plano Diretor 
Participativo do Município de Zé Doca, Lei nº  285/2017 
que estabelece o Código de Postura Do Município de Zé 
Doca e a  Lei nº 447/2015 que estabelece padrões de 
emissão de ruídos e vibrações, bem como outras 
condicionantes ambientais, que determinam a 
competência da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos para prevenção e controle da poluição 
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do Meio Ambiente, e reduzir a poluição sonora em ação 
conjunta com a Secretaria de Estado da Segurança Pública; 

Considerando o disposto na Lei 
Complementar nº 140 , de 08 de Dezembro de 2011, que 
instituiu as normas de cooperação entre a União, os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios nas ações 
administrativas decorrentes do exercício da competência 
comum e definiu que cabe ao Município realizar o 
licenciamento ambiental das atividades de impacto local, 
conforme art, 9º, XIV, alínea "a", conforme a tipologia 
definida pelos respectivos Conselhos Estaduais do Meio 
Ambiente, considerados os critérios de porte, potencial 
poluidor e natureza da atividade; 

Considerando o termo de Habilitação que 
entre si celebram o Estado do Maranhão e o Município de 
Zé Doca em 31 de dezembro de 2018 e publicado no Diário 
Oficial do Estado no dia 11 de janeiro de 2019; 

Considerando a necessidade de definir os 
documentos obrigatórios a fim de desburocratizar os 
procedimentos relativos ao Licenciamento Ambiental, 

 
RESOLVE: 

CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Art. 1º. O Licenciamento Ambiental será exigido do 
empreendedor, às suas expensas, para qualquer atividade 
e/ou empreendimento efetivo ou potencialmente 
causadores de poluição local, conforme no artigo 101 da 
Lei Municipal nº 317/2009. 
Art. 2º. O Licenciamento Ambiental corresponde às 
seguintes licenças, conforme artigo 5º da Lei Municipal nº 
317/2009: 
I - LP: Licença Prévia: aquela expedida na fase preliminar 
de planejamento do empreendimento ou atividade, 
aprovando sua localização e concepção, atestando a 
viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos 
básicos, Condicionantes, restrições e medidas de controle 
indicando as exigências a serem atendidas nas próximas 
fases da sua implementação. 
II - LI: Licença de Instalação: autorização de instalação do 
empreendimento ou atividade, de acordo com as 
especificações constantes dos planos, programas e 
projetos aprovados, incluindo as medidas de controle 
ambiental e demais Condicionantes, do qual constituem 
motivo determinante; 
III - LO: Licença de Operação: autoriza a operação do 
estabelecimento empreendimento, após verificação do 
Efetivo cumprimento do que consta das licenças anteriores 
- LP e LI, em especial as medidas de controle ambiental e 
condicionantes determinadas para a operação. 
IV - LU: LIÇENÇA UNICA: procedimento administrativo 
simplificado para o licenciamento de atividades ou 
empreendimentos considerados Insignificante de pequeno 
grau de impacto, degradação ou poluição Ambiental ou 
ainda para construção de unidades residenciais, qualquer 
que seja o grau de impacto ou para as atividades ou 
empreendimentos considerados de micro porte e baixo ou 
médio potencial poluidor; 

 
V - LC: LIÇENÇA CORRETIVA: ato administrativo precário de 
outorga, concedido por tempo determinado, desde que 
resguardado o interesse público de preservação do 
ambiente, das atividades relacionadas no Grupo 8 do 
Anexo I, da Lei Municipal nº 17.171/2005, e em outras 
normas cabíveis. 
VI - AALA: Autorização Ambiental Limpeza de Área: 
Utilizado para obras e atividades quando tratar de 
Construção de Condomínio edificação ou Qualquer 
empreendimento que necessitem de fazer limpeza de área 
ou terraplanagem (Lei de Edificação nº 16.292/1997), 
edificações já concluídas ou para atividades quando estas 
não estiverem realizadas conforme os requisitos. 
CAPÍTULO II - DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS 
REFERENTES À PESSOA FÍSICA E/OU JURÍDICA 
Art. 3º. Exige-se a apresentação dos seguintes documentos 
abaixo para as LP, LI, LO, LU E LC: 
I - Cadastro de Pessoa Física e/ou Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica; 
II - Licenças anteriores, nos seguintes casos: 
a) para os casos de Licença Prévia, não é obrigatória a 
apresentação da LP anterior, se houver; 
b) para os casos de Licença de Instalação, deve ser 
informada a LP, que não precisa estar válida; 
c para os casos de Licença de Operação, deve ser informada 
a LI, que não precisa estar válida, desde que o 
empreendimento esteja completamente instalado, 
conforme vistoria. 
III - Procuração, quando houver designação do 
representante; 
IV - O Memorial Descritivo será exigido como também nos 
casos de processos será exigido documentos físicos. 
V - Projeto de Arquitetura: 
a) Para Licença Prévia, deverão ser apresentados: 
I - em todos os empreendimentos, o quadro de áreas, 
planta de situação, Certidão de uso e Parcelamento do 
Solo, taxa de solo natural e fachada (gabarito e pavimento) 
no caso de apresentação, não poderá apresentar projeto 
distinto daquele que será objeto de aprovação; 
II - Em caso IPAV deve ser apresentado também a planta 
de vegetação. 
 
b) para Licença de Instalação, deverá ser apresentada a 
versão válida mais recente e aprovada pela Secretaria de 
Municipal Fazenda; 
 
c) para Licença de Operação, é dispensada a apresentação 
do Projeto de Arquitetura; 
 
d) para Licença corretiva, e Licença Única é exigido apenas 
quando se tratar de Projeto de Legalização,  
 
VI - O Alvará de Construção é exigido em sua versão válida 
mais recente aprovada pela Secretaria de Fazenda, para a 
LO e LC, e LU sendo obrigatória a informação da 
apresentação do Alvará de Construção para a LO no corpo 
da Licença de Instalação. 



SEXTA FEIRA 10 DE JANEIRO DE 2020  | MUNICÍPIO DE ZE DOCA | ANO IV  | EDIÇÃO Nº 04/2020 SE 

 Avenida Militar | Vila Do Bec |Cep: 65365-000 |Zé Doca MA | CNPJ: 12.122.065/0001-

99 

3 

Art. 4º. Quanto ao art. 3º, III, a Procuração é o instrumento 
necessário para a representação formal quando houver 
designação do Representante, devendo o instrumento 
constar informações quanto ao mandante sua qualificação 
e domicílio, nome do procurador, poderes referentes ao 
objetivo da procuração, data e assinatura. 
Art. 5º. Referente à EIA (Estudos de Impacto Ambiental), 
conforme Art. 02° da Lei Municipal nº 317/2009, é 
obrigatório para o procedimento de Licenciamento 
Ambiental sendo compreendido para as seguintes licenças: 
I - Licença Simplificada DLA: Apresentar RAS (Relatório 
Ambiental Simplificado), assinado pelo proprietário ou 
representante legal, sem obrigatoriedade de ART/RTT ou 
assinatura do técnico; 
II - Licença Prévia: Apresentar ETA (Estudo Técnico 
Ambiental) ou RAP (Relatório Ambiental Preliminar) após a 
emissão de TR (Termos de Referência), assinado pelo 
profissional habilitado acompanhado de ART/RTT válida; 
III - Nos casos de Licença Corretiva, não será exigido, 
devendo ser apurada a responsabilidade conforme Lei de 
Infrações Ambientais Municipais nº 18.211/2016 
regulamentada pelo Decreto nº 30.324/2017. 
IV - Os Estudos de Impacto de Vizinhança (EIV) poderão ser 
aceitos como complementos das AIA. 
V - Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto 
Ambiental (EIA/RIMA) quando já houver a obrigação legal, 
quando da insuficiência do RAP, mediante parecer técnico 
e sujeito à aprovação superior. 
Art. 6º. O Relatório Final de Obra (referente ao PGRCC) 
emitido pela Profissional da área, deverá ser apresentado 
na Licença de Operação como condição para emissão de 
LO, sendo exigido alternativamente, o documento que 
ateste a isenção deste ou documento que ateste a quitação 
das punições aplicadas. 
§ 1º. O PGRCC ou PGRS deverá ser apresentado à , sendo 
tratado na condicionante da LI informado que na LO deverá 
ser apresentado o Relatório Final de Obra; 
§ 2º. O Relatório Final de Obra será obrigatório apenas para 
LO e LU de posteriores ao Decreto nº 27.399/2013, sendo 
dispensada para os casos de LP, LI e LC. 
CAPÍTULO III - DOS DOCUMENTOS REFERENTES AO 
FORNECIMENTO DE ÁGUA E SISTEMA FINAL DE ESGOTO 
Art. 7º. A apresentação de Cartas de Viabilidade e/ou 
Faturas da CAEMA (ou operadora) deverá ser realizada da 
seguinte forma: 
I - Licença Prévia: tanto na fase de obra como de operação 
do empreendimento, a informação sobre solução de 
abastecimento de água deve estar contida no corpo da LP; 
II - Licença de Instalação: Deverá ser apresentado a carta 
de Viabilidade e/ou fatura da CAEMA para fins de 
comprovação da viabilidade de ligação de água e esgoto na 
rede pública; 
III - Licença Corretiva: Deverá ser apresentado a carta de 
Viabilidade e/ou fatura da CAEMA para fins de 
comprovação da viabilidade de ligação de água e esgoto na 
rede pública; 

IV - Licença de Operação: Deverá ser apresentada a fatura 
da CAEMA e Outorga de Agua ou documento equivalente 
que ateste ligação de água e esgoto. 
Art. 8º. Não havendo a rede pública, o Sistema Final de 
Esgotamento Sanitário - SAAE deverá ser apresentado da 
seguinte forma nas respectivas licenças: 
I - Quando não houver rede pública coletora, deverão ser 
apresentadas quais as soluções técnicas que serão 
adotadas. 
II - Para a LI e LU é obrigatória a apresentação do projeto 
do Empreendimento a ser Instalado, assinado por 
profissional habilitado acompanhado de ART e RTT válida; 
III - Na Licença Prévia as informações quanto a solução de 
esgotamento sanitário e abastecimento de água, seja nas 
fases de obra, como de operação do empreendimento 
devem constar no próprio corpo da LP; 
IV - Licença de Operação e LU na impossibilidade de 
comprovação de execução do SFES, deverá ser 
apresentado laudo técnico assinado por profissional 
habilitado, acompanhado de ART ou RTT válida; 
§ 1º. Será exigido o Projeto de Caixa de Gordura e Projeto 
Hidros sanitário. 
§ 2º. Caso a solução de abastecimento de água seja por 
poço artesiano deverá ser apresentada a Outorga de Agua 
na LO LC e LU. 
§ 3º. Para os casos de canteiros de obra e obras em si, o 
abastecimento de água e solução de esgotamento 
sanitário deveram ser atendidos mediante declaração do 
requerente, sendo vedado exigência de documentos 
adicionais. 
Art. 9º. O Projeto de Revitalização de Áreas Verdes - PRAV, 
deverá ser apresentado com as seguintes exigências: 
I - Licença Prévia e Licença de Instalação: Deverá constar 
no próprio corpo da LP a informação da necessidade de 
apresentação de PRAV que deverá ter sua execução 
comprovada para emissão da LO; 
II - Licença Única: Deverá constar no próprio corpo da LP a 
informação da necessidade de apresentação de PRAV que 
deverá ter sua execução comprovada para emissão da 
Declaração de Conformidade; 
III - Licença de Operação: Deverá ser apresentada a 
declaração de execução completa do PRAV, realizada 
internamente por esta SEMMARH; 
IV – Licença Corretiva: Deverá ser apresentada a 
declaração de execução completa do PRAV, realizada 
internamente por esta SMAS; 
Art. 10. A Autorização Ambiental para erradicação de 
árvores, conforme Lei Municipal nº 315/2009, Lei 
Municipal nº 317/2009 e Lei Municipal nº 281/2007 e Lei 
Municipal 485/2017 deverá ser apresentada na seguinte 
forma: 
I - Licença Prévia: A informação referente a necessidade de 
apresentação de Autorização Ambiental para erradicação 
de indivíduos arbóreos deve constar no próprio corpo da 
LP; 
II - Licença de Instalação: A informação referente ao 
requerimento da Autorização Ambiental para erradicação 
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de indivíduos arbóreos deverá ser apresentada no próprio 
corpo da LI; 
III - Licença Corretiva: A informação referente ao 
requerimento da Autorização Ambiental para erradicação 
de indivíduos arbóreos deverá ser protocolado no 
Departamento de Fiscalização Ambiental; 
IV - Licença de Operação: Deverá ser apresentada a 
declaração de execução das condicionantes referentes a 
Autorização Ambiental, realizada internamente por esta 
SEMMARH; 
V – Licença Única: Deverá ser apresentada a declaração de 
execução das condicionantes referentes a Autorização 
Ambiental, realizada internamente por esta SEMMARH; 
Parágrafo único. Deverá constar no próprio corpo da 
Licença de Instalação a informação quanto a necessidade 
do cumprimento de todas as condicionantes da 
Autorização Ambiental para a obtenção de LO. 
VI - Regularização Ambiental: Deverá ser solicitado para a 
comprovação da execução, laudo técnico assinado por 
profissional habilitado, acompanhado de ART ou RTT 
válida; 
Parágrafo único. Nos caso de LP,LI,LO.LU e LC para emissão 
de Licenciamento Ambiental, deverá ser solicitado Planos 
de Controle Ambiental (PCA), Plano de Recuperação 
Ambiental(PRAD), Relatório Ambiental Preliminar (RAP), 
Relatório Ambiental Simplificado (RAS), Projeto de 
monitoramento Ambiental(PMA) Estudo De Risco (EA). 
Para a comprovação da execução, laudo técnico assinado 
por profissional habilitado, acompanhado de ART ou RTT 
válida; 
CAPÍTULO V - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
Art. 11. As regras desta Instrução Normativa se aplicam aos 
pedidos de Licenciamento Ambiental em tramitação e aos 
que forem protocolados na SEMMARH a partir da data de 
sua publicação. 
Art. 12. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Zé Doca, 09 de janeiro de 2020. 
 

ELISVALDO FERREIRA DE LIMA 
Secretário Municipal de Meio Ambiente e Recursos 

Hídricos 
 

 
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 002 

DE 08 DE JANEIRO DE 2020 
 

Institui diretrizes e procedimentos para a obtenção 
de autorização para o exercício da atividade de 
divulgação de publicidade sonora em veículos 
dentro das vias públicas ou em locais de livre 
acesso ao público, ficando revogadas as 
disposições em contrário. 

 
O SECRETARIO MUNICIPAL DO MEIO 

AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, no uso de suas 
atribuições legais e regulamentares, conforme o art. 03° 
inciso §02°, da Lei nº. 317 de 27 de novembro de 2009. 

Considerando o disposto na Lei Federal nº. 
6.938, de 31 de agosto de 1981 em seu art. 6º, VI, Lei 
municipal 447/2015 e Lei municipal 495 de 15 de dezembro 
de 2017; 

Considerando a necessidade de 
estabelecer procedimentos administrativos e a 
regulamentação de atividades de exploração de 
publicidade sonora através de veículos, atividade 
considerada potencialmente poluidora; 

Considerando a Lei Municipal n°. 485, de 15 
de Setembro de 2017, que dispõe sobre o Plano Diretor e 
o processo de planejamento urbano do Município de Zé 
Doca e o disciplinado; 

Considerando ser a SEMMARH órgão 
responsável pela implementação da Política Ambiental do 
Município de Zé Doca, tendo a incumbência, dentre outras, 
de licenciar, controlar, monitorar e fiscalizar todas as 
atividades e empreendimentos no âmbito do território 
municipal, conforme a Resolução do CONAMA n°. 237/97, 
a Lei Municipal n°.315/2009; 

Considerando ser a Secretaria Municipal do 
Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMMARH órgão 
responsável pelo controle e fiscalização de atividade de 
divulgação de publicidade por meio de som, autorizada 
pela Lei n°. 447, de 06 de Julho de 2015; 

Considerando a competência desta 
Secretaria em licenciar as formas de divulgação de 
publicidade, de uma maneira justa e coerente para com a 
sociedade, o meio ambiente e os particulares interessados 
na divulgação publicitária, em consonância com a 
legislação vigente; 
 
                 Considerando o disposto na Lei Complementar 
nº 140 , de 08 de Dezembro de 2011, que instituiu as 
normas de cooperação entre a União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios nas ações administrativas 
decorrentes do exercício da competência comum e definiu 
que cabe ao Município realizar o licenciamento ambiental 
das atividades de impacto local, conforme art, 9º, XIV, 
alínea "a", conforme a tipologia definida pelos respectivos 
Conselhos Estaduais do Meio Ambiente, considerados os 
critérios de porte, potencial poluidor e natureza da 
atividade 
               Considerando que o art. 22 da Resolução 
CONSEMA nº 24/2017 esclarece que os municípios 
somente poderão expedir Autorização Ambiental para 
aquelas atividades que possuam impacto ambiental menor 
ou igual ao daquelas classificadas pela Secretaria de Estado 
do Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMA, sendo que 
as atividades de festa/eventos, funcionamento de bares, 
além de outras de comércio e prestação de serviço com 
potencial de geração de poluição sonora são consideradas 
como de impacto ambiental estritamente local, sendo o 
licenciamento e a fiscalização de competência dos órgãos 
municipais de meio ambiente, desde que possua o 
respectivo Termo de Habilitação ou Termo de Cooperação; 

RESOLVE: 
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Art. 1º. A divulgação de publicidade sonora 
em veículos no município de Zé Doca, quando exercida em 
vias públicas ou em locais de livre acesso ao público, deve 
ser previamente autorizada pela SEMMARH. 

Parágrafo único. Para fins de aplicação 
desta Instrução Normativa, considera-se publicidade 
sonora veicular a difusão de ideias, produtos, mercadorias 
ou serviços, com ou sem reprodução de música ou 
“jingles”, mediante a utilização de equipamento de som 
instalado em veículo automotor, Bicicletas, por pessoa 
física ou jurídica. 

Art. 2º. A autorização para a divulgação 
publicitária, a critério da Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos, poderá ser concedida após 
requerimento, obrigatoriamente instruído com a 
documentação abaixo, para fins de análise e instrução do 
procedimento. 

I - Preenchimento de requerimento 
informando: 

a) número do CAE que deverá ter previsão 
de ramo e atividade compatíveis com o pretendido; 

b) endereço e telefone para contato. 
II - Fotocópia da Carteira de Identidade e 

CPF do requerente; 
III - fotocópia do comprovante de endereço 

de contato que deverá ser no Município de Zé Doca; 
IV - fotocópia da documentação do veículo 

automotor, referente ao ano vigente ao que será exercida 
a atividade, devendo necessariamente estar emplacado no 
Município de Zé Doca; 

V - Documento Único de Arrecadação 
Municipal (DUAM) referente à taxa de vistoria com 
quitação. 

§ 1º Poderá ser exigida documentação 
complementar ao acima exposto, mediante justificativa 
técnica. 

§ 2º. Se o veículo automotor for de 
propriedade de outrem, o requerente deverá anexar ao 
pedido de autorização documento comprobatório de 
permissão de uso do veículo para os fins pretendidos, com 
firma reconhecida em Cartório. 

Art. 3º. A autorização especificará os 
horários e a intensidade sonora a ser obedecida, a 
validade, os dados do veículo a ser utilizado e do 
responsável pela atividade de divulgação da publicidade 
sonora perante esta Secretaria. 

§ 1º. A autorização será concedida sempre 
a título precário, sendo específica e intransferível, nos 
casos de divulgação publicitária em vias públicas ou em 
locais de livre acesso ao público. 

§ 2º. Para mudança das características 
essenciais da autorização, será obrigatória a anuência 
prévia da SEMMARH, após o devido requerimento pelo 
interessado dentro do processo de autorização, com toda 
a documentação pertinente. 

§ 3º. A critério da SEMMARH, nos casos em 
que se fizerem necessários para viabilizar a concessão da 

autorização, poderá ser esta emitida com mais restrições, 
quanto aos horários, locais, intensidade sonora, etc. 

Art. 4º. A emissão da autorização será 
precedida de vistoria do veículo a ser utilizado na atividade 
publicitária e esta somente poderá ocorrer após a devida 
instalação dos equipamentos de som necessários para o 
desenvolvimento do serviço. 

§ 1º. A vistoria dar-se-á anualmente, 
conforme cronograma oficial desta Secretaria. 

§ 2º. A aprovação resultante da vistoria 
deverá ser certificada em selo a ser fixado no canto inferior 
direito do para brisa do veículo, que informará o ano de 
realização desta, conforme modelo definido no Anexo III. 

§ 3º. No ato da vistoria, deverá ser 
apresentada a quitação da taxa de publicidade do ano 
anterior, quando se tratar de renovação. 

Art. 5º. É obrigatória a afixação do adesivo 
em cada porta lateral frontal do veículo, nos moldes do 
anexo III, ficando proibido qualquer outro tipo de 
veiculação publicitária nestas. 

Art. 6º. Havendo necessidade de novas 
vistorias, por culpa direta ou indireta do requerente, este 
deverá requerê-la e anexar ao processo taxa de nova 
vistoria devidamente paga. 

Art. 7º. A SEMMARH, após o procedimento 
de autorização estar devidamente instruído, sem 
pendência alguma, tem um prazo máximo de 30 (trinta) 
dias para deferir ou não o pedido. 

Art. 8º. O requerente deverá sanar as 
pendências de documentação ou atender à solicitação de 
esclarecimentos e complementações no prazo estipulado 
em notificação ou no prazo máximo de 30 (trinta) dias a 
partir da data de ciência da vistoria, sob pena de ter o 
procedimento arquivado e sujeitar-se às penalidades 
cabíveis. 

Parágrafo único. O prazo acima 
mencionado poderá ser prorrogado por esta Agência, 
mediante requerimento do interessado, devidamente 
justificado. 

Art. 9º. A renovação da autorização deverá 
ser requerida com antecedência mínima de 30 (trinta) dias 
da expiração do prazo de validade fixado na respectiva 
autorização, ficando este automaticamente prorrogado 
até a manifestação definitiva da SEMMARH. 

Art. 10. A fim de zelar pelo valor histórico, 
cultural, paisagístico, artístico e ambiental de 
determinados locais de Zé Doca, será proibida a 
publicidade veicular sonora: 

a) no interior e entorno dos parques 
municipais; 

b) em partes dos Setores Central 
especificadas, respectivamente, no Anexo I e II desta 
Instrução Normativa; 

c)  a uma distância igual ou inferior a 100m 
(cem metros) de hospitais, clínicas médicas com 
internação, maternidades, Igrejas Evangélicas, católicas, 
asilos, postos, casas de saúde, escolas, faculdades, 
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Agencias Bancarias, Centros Administrativos Municipais ou 
qualquer local similar aos mencionados. 

Art. 11. A prestação de serviços no ramo de 
publicidade veicular sonora somente será autorizada no 
período compreendido entre as 08h e 12hs, e das 14 às 
18hs de segunda a sexta-feira e aos sábados, das 08 às 12h. 
no Sábado das 14 às 18hs e nos domingos somente em 
caso Publicidade extrema necessidade e autorizado pela 
secretaria municipal de Meio Ambiente e Recursos hídricos 
Através do Departamento de Fiscalização Ambiental  

§ 1º. É proibida a atividade de divulgação de 
publicidade veicular sonora em domingos e feriados, 
exceto na hipótese prevista no parágrafo segundo deste 
artigo. 

§ 2º. Nos casos de divulgação gratuita de 
avisos e campanhas de interesse público, poderá ser 
expedida autorização especial com horário diferenciado e 
com data certa para a realização da divulgação. 

Art. 13. A publicidade veicular sonora só 
será permitida em nível de pressão sonora não superior a 
65 dB (sessenta e cinco decibéis), medida na curva A do 
aparelho medidor. 

§ 1º. O equipamento de medição de 
pressão sonora deverá estar posicionado a 
aproximadamente 1,2 m (um Metro e vinte Centímetros) 
do piso. 

§ 2º. Para determinação do nível de pressão 
sonora estabelecido no caput deste artigo, deverá ser 
subtraído na medição efetuada o ruído de fundo, de 10 dB 
(dez decibéis), em qualquer circunstância. 

Art. 14. É obrigatória a veiculação gratuita 
de avisos e campanhas de interesse público, por parte do 
autorizado, nos termos grafados na autorização ou em 
conformidade com o Código de Posturas e outras normas 
legais vigentes. 

Art. 15. O veículo autorizado deverá estar 
de acordo com as normas legais de trânsito, sob pena de 
ser negada a autorização e, caso a ilegalidade seja 
constatada após a concessão da autorização, esta poderá 
ser suspensa ou cassada independente de notificação. 

Art. 16. A autorização que se trata esta 
instrução se restringe ao objeto do requerimento, não 
sendo possível sua extensão a outro tipo de publicidade. 

Art. 17. Não será autorizada veiculação 
publicitária sonora em vias públicas ou em locais de livre 
acesso ao público, de forma móvel, que não seja por 
veículo automotor de Duas, quatro rodas ou mais. 

Art. 18. Em casos específicos poderá ser 
emitida autorização para a realização de carreata, e 
Publicidades com até 15 % (quinze por cento) de 
automóveis que estejam cadastrado na SEMMARH após o 
devido requerimento, nos moldes seguintes: 

I - Na carreata poderá haver, no máximo, 01 
(um) carro de som ligado a cada 100 m (cem metros); 

II - Deverá o requerente apresentar 
autorização da SEMFAZ para a realização da carreata; 

III - Deverá o requerente informar todo o 
trajeto da carreata com a previsão de horários de início e 
término. 

Art. 19. Serão emitidas autorizações na 
proporção de 01 (uma) para cada 1.500 (mil e Quinhentos) 
habitantes em Zé Doca, sendo que a critério do Secretário 
da SEMMARH, esse limite poderá ser extrapolado em até 
40% (quarenta por cento). 

Art. 20. Em havendo 02 (duas) infrações 
ambientais, dentro do período de 01 (um) ano, poderá ser 
suspensa a autorização concedida até o trânsito em 
julgado dos autos e, caso haja 02 (duas) condenações 
transitadas em julgado, dentro do período de 01 (um) ano, 
a autorização poderá ser cassada. 

Art. 21. Fica proibida a veiculação de 
mensagens ofensivas à moral e aos bons costumes. 

Art. 22. É proibida a divulgação publicitária 
veicular sonora em veículo estacionado Por Mais 01 hora 
seja em local permitido ou não. 

Art. 23. Não se aplica o disposto no artigo 
anterior à publicidade veicular sonora de 
empreendimentos no ramo de atividades de rádio. 

§ 1º. O empreendimento no ramo de 
atividade de rádio de que trata o caput deste artigo deverá 
ter a sua sede no Município de Zé Doca. 

§ 2º. A emissão da autorização para 
divulgação publicitária de empreendimentos no ramo de 
atividades de rádio poderá ser concedida após 
requerimento instruído com a documentação definida no 
artigo 4º, além do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica -
CNPJ, sendo que a documentação do veículo automotor 
deverá estar em nome da pessoa jurídica que exerça a 
atividade de rádio. 

Art. 24. Nos casos de circos, atividades de 
recreação ou lazer temporárias, com instalação e 
funcionamento devidamente licenciados pelo órgão 
municipal competente, a divulgação de publicidade 
veicular sonora dependerá de autorização, que será 
emitida por período certo, em condições e requisitos 
especiais. 

§ 1º. Para fins deste artigo, considera-se 
temporária a atividade exercida por um período de tempo 
certo e definido, de acordo com a licença para 
funcionamento concedida pelo órgão próprio da 
Prefeitura. 

Art. 25. O não cumprimento das normas 
estabelecidas nesta Instrução Normativa sujeitará o 
infrator às sanções penais e administrativas da Lei Federal 
nº. 9605/98 e Decreto Federal nº. 6514/08, sem prejuízo 
da aplicação de demais normas pertinentes. 

Parágrafo único. Os infratores terão seus 
veículos e aparelhos ou equipamentos sonoros 
apreendidos e removidos ao Depósito da Secretaria 
Municipal do Meio ambiente e Recursos Hídricos e se 
submeterão às penalidades previstas. 

Art. 26. O interessado em obter autorização 
para a divulgação de publicidade sonora deverá observar 
cronograma oficial de vistoria desta Secretaria. 
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Parágrafo único. No ato da renovação da 
autorização, os interessados que não atenderem ao 
cronograma mencionado no caput deste artigo sujeitar-se-
ão às penalidades cabíveis, salvo se apresentar justificativa 
por escrito a esta Secretaria, mediante requerimento 
preenchido no prazo devido. 

Art. 27. Os casos não previstos por esta 
Instrução Normativa ou por outro dispositivo legal serão 
resolvidos de forma discricionária pelo Secretário da 
SEMMARH mantidos os princípios da Administração 
Pública. 

Art. 28. Esta Instrução Normativa entrará 
em vigor a partir da data de sua publicação, ficando 
expressamente e demais disposições em contrário. 

 
CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE. 

 
 

GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DO 
MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, aos 08 dias do 
mês de Janeiro de 2011. 

 
ELISVALDO FERREIRA DE LIMA 

Secretário Municipal do Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos 

 
 
 

 
DISPENSA DE LICENÇA AMBIENTAL 009/2020 

VALIDADE 10/01/2021 
 

PROCESSO 203/2020 SEMMARH 

CONSTRUÇÃO DE MURO RESIDENCIAL 
 

NOME OU RAZÃO SOCIAL 

DOMINGOS VIANA DE OLIVEIRA 
 

OBJETO SOCIAL: 

CONSTRUÇÃO DE MURO RESIDENCIAL 
CNPJ OU CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL 

271.078.923-04 - 
ENDEREÇO 

RUA 7 DE SETEMBRO, 297, CENTRO, ZE DOCA MA 
 

LICENCIAMENTO: 

CONSTRUÇÃO DE MURO RESIDENCIAL 
LOCALIZAÇÃO 

RUA 7 DE SETEMBRO, 297, CENTRO, ZE DOCA MA 
 

LOCAL E DATA 

ZÉ DOCA MA, 14 DE JANEIRO DE 2020 
 

ELISVALDO PEREIRA DE LIMA 
Secretário Municipal DO Meio Ambiente 

e Recursos Hídricos 
 

FRANCISCO SILVA DIAS 
Dep de Fiscalização Ambiental 

CRQ Região VI n 06 2 00745 

Portaria 051/2019 

 
 

 
LICENÇA DE OPERAÇÃO AMBIENTAL 005/2020 

VALIDADE 10/01/2021 
 

PROCESSO 202/2020 SEMMARH 

OPERAR COM BALNEÁRIO ESPAÇO PARA LAZER  
 

NOME OU RAZÃO SOCIAL 

GILVAM TEIXEIRA LIMA 
 

OBJETO SOCIAL: 

BALNEÁRIO 
CNPJ OU CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL 

923.373.253-34       - 
ENDEREÇO 

RUA BELEM 141, VILA BOA ESPERANÇA, ZE DOCA MA 
 

LICENCIAMENTO: 

OPERAÇÃO DE BALNEÁRIO PARA LAZER FAMILIAR 
LOCALIZAÇÃO 

RUA BELEM 141, VILA BOA ESPERANÇA, ZE DOCA MA 
 

LOCAL E DATA 

ZÉ DOCA MA, 10 DE JANEIRO DE 2020 
 

ELISVALDO PEREIRA DE LIMA 
Secretário Municipal DO Meio Ambiente 

e Recursos Hídricos 
 

FRANCISCO SILVA DIAS 
Dep de Fiscalização Ambiental 

CRQ Região VI n 06 2 00745 

Portaria 051/2019 
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