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PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA
PORTARIA SEMMA 01/2019
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente do município de Teixeira de Freitas estado da
Bahia, no uso de suas atribuições legais Resolve:
- Considerando a necessidade da regularização dos serviços de propaganda falada através
de Veículos Automotores e Bicicletas em vias e logradouros públicos por meio de
amplificadores de voz e auto-falantes, no âmbito do Município de Teixeira de Freitas, sob a
denominação “Veículos de Sonorização e Publicidade Volante pelo Decreto municipal nº 021
de 08 de julho de 2009”;
- Considerando que O licenciamento e respectivo emplacamento de característica comercial
dos veículos e bicicletas empregados no serviço de Sonorização e Publicidade Volante
serão autorizados, exclusivamente, pela Secretaria de Meio Ambiente, através Licença
Ambiental específica após cumprimento das disposições deste decreto;
- Considerando que o Alvará de licença terá validade até o último dia do ano (31 de
dezembro de 2019) em que for concedido e autorizará a execução do serviço pelo
permissionário, pessoalmente ou através de mais um condutor, devidamente credenciado
no processo de autorização, sendo vedado qualquer tipo de transação ou transferência;
Fica assim determinado que:
Art. 1º Ficam abertas as inscrições para a renovação de alvará para a concessão dos
serviços de sonorização e publicidade volante até o dia 31 de Janeiro de 2019 conforme art.
76B item I do decreto municipal 21/2009.
Art. 2º
Ficam abertas as inscrições para a concessão do serviço de sonorização e publicidade
volante a partir do dia 01 de fevereiro de 2019 conforme art. 76B item I do decreto municipal
21/2009.
Art. 3º O processo de renovação e de novas concessões dos serviços de sonorização e
publicidade volante somente serão realizados se apresentados todos os documentos
exigidos no decreto 021/2009.
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua Publicação.
Teixeira de Freitas/BA, 09 de janeiro de 2019.
José Archângelo Depizzol - Sec. Municipal de Meio Ambiente
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