
 
 

 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA 
Secretaria de Municipal do Meio Ambiente 

Diretoria de Controle Ambiental 
Divisão de Licenciamento 

 
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS QUE REALIZAM 

PUBLICIDADE VOLANTE 
Observações: OS CAMPOS ABAIXO SÃO DE USO EXCLUSIVO DA SEMAM 

ÍTEM DOCUMENTAÇÃO CONFORME 
SIM NÃO 

1. Formulário de Requerimento para Licença Ambiental, preenchido e assinado pelo 
representante legal ou procurador. 

Ο Ο 

2. Formulário Destinado ao Cadastramento de Empreendimentos, preenchido e assinado 
pelo representante legal ou procurador. 
 

Ο Ο 

3. Cópia dos documentos referente à pessoa jurídica ou física e procuração legal do mesmo 
(caso necessário). Obs. Na hipótese de Pessoa jurídica apresentar o cadastro do CNPJ, 
contrato social e documentação dos sócios, tratando-se de pessoa física RG e CPF. ou 
CNH.  
 

Ο Ο 

4. Certificado de Cadastramento junto a SEMAM (CTM) de pessoas físicas ou jurídicas que 
dediquem-se a prestação de serviços e consultoria sobre questões ambientais, bem como 
a elaboração de projetos na área ambiental. 
 

Ο Ο 

5. Cadastro atualizado na Associação dos Profissionais de Propaganda Volante- ASSPPROV, 
nos termos do art. 3°da Lei Municipal n° 13.012, de janeiro de 2015. 

Ο Ο 

6. Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV),emitido pelo DETRAN, 
devidamente atualizado. 

  

7. Cópia da publicação em diário oficial ou em jornal de grande circulação, do requerimento. Ο Ο 

8. Documento único do Veículo – DUT contendo a devida especificação do DETRAN (Trio 
elétrico, recreativo, reboque, semi reboque e os casos elencados na Resolução CONTRAN 
n° 349) (Se necessário). 

Ο Ο 

9. Certidão negativa de débito junto à Prefeitura Municipal, obtida na Secretaria da Receita. Ο Ο 

10. Autorização do proprietário do veículo para possíveis condutores. Ο Ο 

11. Cópia da documentação pessoal dos condutores do veículo.   

12. ART do responsável elétrico e mecânico nos casos de veículos com 03 (três) eixos. Ο Ο 

13. Memorial descritivo das atividades exercidas de acordo com o modelo disponibilizado 
pela SEMAM.  

 

Ο Ο 

14. Memorial Descritivo – A descrição deverá conter 
a) Funcionamentos gerais do veículo, incluindo o tipo e a potência do 

equipamento; 
b) Possíveis percursos; 
c) Cronograma do período de funcionamento; 
d) Fotos demonstrando o veículo, o equipamento de som e a placa, 

devidamente inspecionado e carimbado pelo DETRAN. 
 

Ο Ο 

15. Guia de Recolhimento devidamente quitada. Ο Ο 
OBSERVAÇÕES:  
 

 Os veículos apenas serão licenciados se estiverem devidamente regularizados junto ao DETRAN. 

EM CASO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO, apresentar cópia da Licença de Operação anterior. 

 


