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O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CABO FRIO
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1° Esta Lei estabelece critérios e parâmetros técnicos a serem observados pelos
proprietários ou possuidores de edificações residenciais destinadas ao recebimento de grupo de
turistas, mediante o pagamento de remuneração, que não reúnam os requisitos necessários para
serem considerados hotéis, pousadas, albergues ou outros estabelecimentos de hospedagem.
Parágrafo único. Para fins do disposto nesta Lei, considera–se grupo de turistas a reunião
de 15 (quinze) ou mais pessoas que realizam viagens e estadas em lugares diferentes do seu entorno
habitual, com a finalidade de lazer, negócios ou outras.
Art. 2º As normas presentes nesta Lei buscam garantir a qualidade das edificações e a sua
fruição, integrando o instrumental geral de regulação urbanística, edilícia e ambiental do Município
de Cabo Frio.
Art. 3° SUPRIMIDO.
Art. 4º Complementarmente às disposições desta Lei devem ser observadas as normas
técnicas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e normas
regulamentadoras do Corpo de Bombeiros.
CAPÍTULO II
DAS DIRETRIZES
Art. 5° A fim de garantir condições de habitabilidade aos turistas, as edificações deverão
atender aos padrões mínimos de segurança, conforto, salubridade e acessibilidade, submetendo–se
as seguintes diretrizes gerais:
I – a subordinação do interesse particular ao interesse coletivo;
II – a garantia das condições de acessibilidade, circulação e utilização das edificações em
geral pelas pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida;
III – a promoção da adequação arquitetônica, urbanística e paisagística às condições
climáticas e culturais do Município.
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CAPÍTULO III
DAS EDIFICAÇÕES
Art. 6º Os padrões comuns a todos os imóveis que recebam grupos de turistas são os
seguintes:
I – edificações construídas ou expressamente adaptadas para a atividade;
II – serviços básicos de abastecimento de água que não prejudiquem a comunidade local,
bem como de energia elétrica, rede sanitária, tratamento de efluentes e coleta de resíduos sólidos,
com destinação adequada;
III – facilidades construtivas, de instalações e de uso, para pessoas com deficiência ou
mobilidade reduzida;
IV – instalações elétricas e hidráulicas;
V – imunização permanente contra insetos e roedores;
VI – imunização permanente contra insetos e roedores nas edificações.
Parágrafo único. As instalações prediais de água, esgoto, energia elétrica, gás, proteção e
combate a incêndio, telefonia e outras existentes, deverão atender às exigências do Código de Obras
– Lei n° 109, de 1979, assim como as normas técnicas brasileiras pertinentes a cada uma das
instalações.
Art. 7º Caberá ao Município fiscalizar as edificações abrangidas por esta Lei, não se
responsabilizando por qualquer sinistro ou acidente decorrente da deficiência do projeto
arquitetônico, da obra ou da qualidade do material empregado ou sua utilização.
Seção I
Da Capacidade da Edificação
Art. 8º A capacidade de lotação será definida pela autoridade competente após análise da
documentação apresentada pelo proprietário ou possuidor do imóvel.
Parágrafo único. Para cálculo da capacidade máxima de lotação será levado em
consideração:
I – a quantidade de dormitórios existentes no imóvel deverá ser no mínimo de 4 (quatro) e
no máximo de 10 (dez) unidades;
II – proporção de uma pessoa para cada 1,5 (um vírgula cinco) metros quadrados, mantida
a mesma proporção no caso de ocupação de imóvel;
Art. 9º A capacidade máxima de lotação do imóvel será afixada em local visível aos
visitantes.
Art. 10. Nenhuma edificação poderá receber pessoas acima da sua capacidade.
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Seção II
Das Instalações Sanitárias
Art. 11. As instalações sanitárias do imóvel deverão seguir as normas do Código Sanitário
Municipal.
Art. 12. As instalações sanitárias do imóvel deverão dispor de um sistema de segurança e
travamento que garanta a privacidade dos visitantes.
Art. 13. Não serão admitidas instalações sanitárias em comunicação direta para a cozinha,
copa e sala.
Art. 14. As instalações sanitárias deverão ser dotadas de ventilação direta com o exterior
ou ventilação forçada em contínua renovação de ar.
Art. 15. As edificações deverão ser dotadas de vasos sanitários, lavatórios e chuveiros,
providos de água fria e quente, em número correspondente a, no mínimo, um para cada 6 (seis)
usuários.
Art. 16. Não será permitido o uso de aparelhos sanitários que apresentem defeitos que
possam acarretar infiltrações ou acidentes.
Art. 17. Os compartimentos destinados aos chuveiros devem:
I – ser dotados de portas de acesso que impeçam o devassamento, ou construídos de modo
a manter a privacidade necessária;
II – possuir ralos com sistema de escoamento que impeça a comunicação de águas servidas
entre os compartimentos.
Art. 18. Quando as instalações sanitárias não forem parte integrante do alojamento, o
acesso deve ser feito por meio de passagem coberta.
Seção III
Dos Dormitórios
Art. 19. Os dormitórios devem:
I – ser dotados de camas e colchões em número suficiente;
II – possuir ventilação e iluminação natural e adequada, podendo esta ser utilizada
conjuntamente com a ventilação indireta;
III – propiciar conforto térmico aos visitantes;
IV – oferecer boas condições de segurança;
V – ser construídos de forma a preservar a privacidade dos visitantes;
VI – possuir área de circulação interna com largura mínima de 1,00 (um) metro.
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Art. 20. As camas fixas instaladas nos quartos poderão ser simples (individuais) e duplas
(beliche) ou de casal.
Parágrafo único. As camas superiores devem ter proteção lateral e escada.
Art. 21. Em hipótese alguma será permitida a instalação de camas, beliches ou colchoes em
salas, garagens, cozinhas, áreas de serviços, dentre outros, como forma de ampliar a capacidade do
imóvel.
Seção IV
Das Cozinhas e Refeitórios
Art. 22. As cozinhas devem:
I – ser dotadas de lavatório com água corrente para o preparo dos alimentos;
II – dispor de recipiente, com tampa, para a coleta de lixo;
III – possuir equipamento de refrigeração para a preservação dos alimentos;
IV – possuir suficiente aeração, podendo ser melhorada a ventilação através de exaustores
ou coifas;
V – possuir equipamento seguro para o preparo e o aquecimento das refeições;
VI – caixa de gordura.
Art. 23. Os refeitórios devem dispor de mesas e assentos em número compatível com a
capacidade máxima da edificação, que deverão ser mantidos permanentemente limpos.
Art. 24. Devem ser disponibilizados lavatórios nas proximidades dos refeitórios ou no seu
interior.
Seção V
Dos Itens de Segurança
Art. 25. As edificações tratadas nesta Lei devem respeitar as normas de segurança exigidas
pela legislação pertinente e pelos órgãos setoriais competentes e da Defesa Civil, obrigando–se a
disponibilizar os seguintes itens de segurança e emergência:
I – saídas de emergência em número compatível com o tamanho da edificação;
II – luzes de emergência suficientes, para assegurar a movimentação das pessoas, caso
ocorra pane ou corte de energia elétrica;
III – extintores de incêndios acessíveis e em quantidade adequadas ao número de cômodos
da edificação;
IV – equipamentos de primeiros socorros.
Art. 26. O responsável pela edificação deverá disponibilizar aos visitantes um número de
telefone para contato, bem como uma lista de telefones úteis municipais.
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CAPÍTULO IV
DO CADASTRO DOS IMÓVEIS
Art. 27. O proprietário ou o possuidor de imóvel destinado ao recebimento de grupo de
turistas estão obrigados ao cadastro na Secretaria Municipal de Turismo – SECTUR, na forma e nas
condições fixadas nesta Lei e na sua regulamentação.
§ 1º Considera–se proprietário do imóvel a pessoa física ou jurídica detentora do título de
propriedade registrado em Cartório de Registro Imobiliário.
§ 2º Considera–se possuidor a pessoa física ou jurídica, bem como seu sucessor a qualquer
título, que tenha de fato o exercício de usar o imóvel.
Art. 28. O pedido de cadastro será feito em formulário próprio, fornecido pela SECTUR, e
instruído com os seguintes documentos:
I – cópia do documento de identidade, Cadastro de Pessoas Físicas – CPF e comprovante
de residência do proprietário ou possuidor do imóvel;
II – procuração por instrumento público ou particular com firma reconhecida, no caso de
outorga de poderes pelo proprietário ou possuidor do imóvel, acompanhada de documento de
identidade e Cadastro de Pessoa Física – CPF do respectivo procurador;
III – documento comprobatório da propriedade ou posse do imóvel;
IV – planta atualizada do imóvel, assinada por profissional habilitado;
V – laudo técnico das instalações elétricas, hidrossanitárias e de gás, informando o
cumprimento das normas legais em vigor;
VI – certidão de regularidade fiscal do imóvel emitida pela Secretaria Municipal de
Fazenda;
VII – comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ,
quando se tratar de pessoa jurídica;
VIII – apresentação de Alvará de Localização emitido pela Secretaria Municipal de
Fazenda;
IX – cópia do contrato social;
X – cópia do certificado do Corpo de Bombeiros;
XI – cópia do certificado de dedetização, desratização e descupinização;
XII – cópia do certificado de limpeza de reservatório de água; no caso de poço artesiano,
deverá apresentar cópia das análises físico–químicas e microbiológicas da água;
XIII – cópia da planta da edificação para fins de comprovação da área do terreno, da área
total construída e do número de quartos que serão utilizados pelos turistas.
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Parágrafo único. Além dos documentos descritos no caput deste artigo, deverá ser
apresentado também um projeto de segurança contra riscos de incêndio e pânico, bem como termo
de responsabilidade aprovado pelo Corpo de Bombeiros.
Art. 29. O proprietário ou possuidor do imóvel responderá civil e criminalmente pela
veracidade dos documentos e títulos de propriedade, posse ou concessão de uso apresentados.
Art. 30. A não apresentação de qualquer um dos documentos previstos no art. 28 implicará
no arquivamento automático do requerimento.
CAPÍTULO V
DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA CADASTRO DO IMÓVEL
Art. 31. O processo de cadastramento do imóvel somente se iniciará com a entrega de toda
a documentação prevista nesta Lei.
Art. 32. Recebido o pedido de cadastro, caberá a SECTUR:
I – analisar a documentação respectiva;
II – vistoriar o imóvel, em conjunto com os demais órgãos setoriais competentes;
III – zelar pela guarda da documentação entregue, garantindo o acesso aos documentos
sempre que se fizer necessário.
Parágrafo único. Os pedidos de cadastro serão processados de acordo com a ordem
cronológica dos requerimentos apresentados à SECTUR.
Art. 33. Em qualquer fase do procedimento de cadastramento do imóvel poderá o
julgamento ser convertido em providências cabíveis, a fim de que seja dirimida dúvida ou
complementada a documentação apresentada.
Art. 34. Deferido o cadastro pela Secretaria Municipal de Turismo, deverá ser afixada no
imóvel uma placa no tamanho de 60 cm x 40 cm (sessenta centímetros por quarenta centímetros)
que indicará a expressão “TURISMO LEGAL”.
Art. 35. O cadastro terá validade máxima de 2 (dois) anos, prorrogável por 1 (um) ano,
cabendo a SECTUR, periodicamente, reavaliar o cabimento de sua renovação.
CAPÍTULO VI
DOS PEDIDOS DE RENOVAÇÃO
Art. 36. O pedido de renovação do ato de cadastramento do imóvel deverá ser protocolado
na SECTUR com antecedência mínima de 90 (noventa) dias do termo final de sua validade.
Art. 37. Todos os pedidos de renovação deverão ser instruídos com os documentos
previstos no art. 28 desta Lei, devidamente atualizados.
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CAPÍTULO VII
DAS RESPONSABILIDADES DO PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR DO IMÓVEL
Art. 38. O proprietário, seu sucessor a qualquer título, ou o possuidor é responsável pela
manutenção das condições de estabilidade, segurança e salubridade do imóvel, bem como pela
observância desta Lei e das demais legislações pertinentes.
Art. 39. São responsabilidades do proprietário ou possuidor do imóvel:
I – encaminhar a Secretaria Municipal de Turismo, de acordo com o prazo que o referido
órgão estabelecer.
a) os dados dos ônibus, micro–ônibus, vans ou similares que irão transportar o grupo de
turistas, cujo destino final seja o imóvel de sua propriedade/posse;
b) a lista de passageiros com todos os dados de identificação dos visitantes;
c) a previsão de chegada do veículo à Cidade;
II – firmar contrato por escrito para a reserva do imóvel;
III – informar aos visitantes as suas obrigações, divulgando–as adequadamente;
IV – cumprir e honrar, permanentemente, os contratos ou compromissos divulgados,
explicitados ou acordados com os visitantes, especialmente as reservas e os valores previamente
ajustados;
V – facultar aos órgãos fiscalizadores o acesso a todas as instalações do imóvel, bem como
disponibilizar os documentos solicitados;
VI – informar a Secretaria Municipal de Turismo qualquer alteração quanto à titularidade
do imóvel;
VII – providenciar o preenchimento de formulário com nome, endereço, telefone (s) para
contato, e os documentos pessoais, de cada visitante, para fins de controle dos Agentes de
Fiscalização.
Parágrafo único. Crianças ou adolescentes não poderão se instalar sem os pais ou
responsáveis, exceto os casos com autorização judicial, conforme estabelecido no art. 82 da Lei
Federal n° 8.069, de 13 de julho de 1990.
CAPÍTULO VIII
DAS RESPONSABILIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
Art. 40. O cadastro da edificação será deferido ao proprietário ou possuidor do imóvel
desde que se verifique o cumprimento das exigências previstas nesta Lei.
Art. 41. Compete à Secretaria Municipal de Turismo a realização do cadastramento.
Art. 42. A fiscalização das edificações fica a cargo dos órgãos competentes da
Administração Pública, em especial das áreas de planejamento, obras e habitação, devendo ser feita
1 (uma) vez ao ano.
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CAPÍTULO IX
DO EMBARQUE E DESEMBARQUE DE VISITANTES
Art. 43. O desembarque e embarque dos visitantes através de ônibus, micro–ônibus, vans
ou similares, na modalidade fretamento, deverá ocorrer em horário previamente definido pelo órgão
gestor de mobilidade urbana, através de regulamento próprio.
Parágrafo único. O descumprimento do disposto no caput deste artigo acarretará a
apreensão e retenção do veículo, sem prejuízo das demais penalidades previstas no Código
Brasileiro de Trânsito.
Art. 44. A circulação e o estacionamento de ônibus, micro–ônibus, vans ou similares, em
vias públicas ou em outros locais expressamente autorizados pelo órgão gestor de mobilidade
urbana será permitida tão somente para a realização do desembarque no imóvel e embarque para
retorno de passageiros.
Parágrafo único. Os veículos a que se refere o caput deste artigo deverão ficar
estacionados no Terminal de Veículos de Turismo do Município de Cabo Frio.
CAPÍTULO X
DA NOTIFICAÇÃO
Art. 45. Fica a critério dos agentes responsáveis pela vistoria e fiscalização da edificação, a
lavratura e expedição de termo de notificação ao proprietário ou possuidor do imóvel para que faça
ou deixe de fazer alguma coisa, com indicação da disposição legal ou regulamentar pertinente.
§ 1º Quando lavrado e expedido o termo de notificação, o prazo concedido para o
cumprimento das exigências nele contidas será de até 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogado por
no máximo mais 90 (noventa) dias, a critério da autoridade competente, caso seja requerido pelo
interessado, até 10 (dez) dias antes do término do prazo inicialmente concedido e desde que
devidamente fundamentado.
§ 2º Decorrido o prazo concedido e não sendo atendida a notificação, será lavrado auto de
infração, instaurado processo administrativo respectivo e a cassação da licença.
CAPÍTULO XI
DO LICENCIAMENTO
Seção I
Da Licença Ambiental
Art. 45–A. SUPRIMIDO.
Parágrafo único. SUPRIMIDO.
I – SUPRIMIDO.
II – SUPRIMIDO.
III – SUPRIMIDO.
IV – SUPRIMIDO.
V – SUPRIMIDO.
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VI – SUPRIMIDO.
VII – SUPRIMIDO.
VIII – SUPRIMIDO.
IX – SUPRIMIDO.
Art. 46. O requerimento acima deverá estar acompanhado do pagamento da taxa de
fiscalização ambiental, a qual será emitida segundo as regras já existentes na legislação municipal.
Parágrafo único. É expressamente proibida a emissão da licença ambiental se o interessado
estiver com o seu requerimento em exigência.
Art. 47. A limpeza e desinfecção das caixas d’água e reservatórios devem ser realizadas,
no mínimo, de seis em seis meses, e permanecerem devidamente tampados e bem conservados, sem
vazamentos ou rachaduras.
Parágrafo único. Os responsáveis pelas edificações residenciais têm a obrigação de
supervisionar a execução da rotina de limpeza e desinfecção das caixas, reservatórios e pontos de
coleta de água, como bebedouros, torneiras e filtros.
Seção II
Do Alvará de Localização
Art. 48. A localização e o funcionamento das edificações residenciais destinadas ao
recebimento de grupos de turistas, pertencentes a quaisquer pessoas físicas e jurídicas, no
Município de Cabo Frio, estão sujeitos a licenciamento prévio na Secretaria Municipal de Fazenda,
observado o disposto nesta Seção, na legislação relativa ao uso e ocupação do solo – Lei n° 108, de
16 de novembro de 1979 e no Código Tributário do Município de Cabo Frio – Lei Complementar
n° 2, de 26 de dezembro de 2002.
Art. 49. O Alvará de Localização conterá, entre outras, as seguintes informações:
I – nome da pessoa física ou jurídica;
II – endereço do estabelecimento;
III – relação das atividades licenciadas;
IV – numero da inscrição municipal;
V – número do processo de concessão ou de alteração;
VI – restrições.
Art. 50. A concessão de Alvará de Localização produzirá efeitos permanentes, mas não
importará:
I – o reconhecimento de direitos e obrigações concernentes a relações jurídicas de direito
privado;
II – a quitação ou prova de regularidade do cumprimento de obrigações administrativas ou
tributárias;
III – o reconhecimento de regularidade do estabelecimento quanto a quaisquer normas
aplicáveis ao seu funcionamento, especialmente as de proteção da saúde, condições da edificação,
instalação de máquinas e equipamentos, prevenção contra incêndios e exercício de profissões.
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Art. 51. Os estabelecimentos serão fiscalizados, a fim de se verificar a manutenção das
condições que possibilitaram o licenciamento, como o cumprimento das obrigações de postura,
sanitárias e tributárias.
Parágrafo único. A fiscalização terá acesso aos documentos do estabelecimento, com o fim
de desempenhar perfeitamente suas atribuições funcionais.
Art. 52. O Alvará de Localização será concedido após a apresentação dos seguintes
documentos:
I – consulta prévia de local aprovada, no caso de novos empreendimentos;
II – registro público de pessoa jurídica ou de firma individual no órgão competente,
quando for o caso;
III – registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), considerando o
CNAE 5590–6/99 – Outros alojamentos não especificados anteriormente;
IV – documento de aprovação do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro
(CBERJ);
V – documento de aprovação da Secretaria Municipal de Saúde;
VI – Certidão de Habite–se, em caso de licenciamento de qualquer atividade em edificação
nova;
VII – quaisquer documentos de registro, controle e fiscalização de atividade, sempre que
decreto ou lei do Município estabelecer a exigência para fins de concessão de alvará ou aprovação
de uso;
VIII – declaração que autorize a realização das diligências de toda e qualquer fiscalização
em decorrência do exercício do poder de polícia, em caso de licenciamento de atividade em imóvel
residencial.
Art. 53. Para fins de obtenção do Alvará de Localização as edificações residenciais, seja de
que porte for, ficam obrigadas a cumprir as normas contidas no Código de Posturas – Resolução nº
60 de 21 de junho de 1967, na Lei de Zoneamento Urbano – Lei n° 116, de 16 de novembro de
1979, e nas legislações sanitária e ambiental, no que lhes forem aplicáveis.
Parágrafo único. A constatação de qualquer discrepância entre o informado pelo requerente
e a realidade existente no estabelecimento, sujeitará o infrator às penalidades e sanções previstas na
legislação vigente, bem como nesta Lei, levando–se em conta a gravidade do caso.
CAPÍTULO XII
DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES ADMINISTRATIVAS
Seção I
Das Penalidades
Art. 54. A inobservância das disposições contidas nesta Lei e no seu regulamento sujeitará
os infratores às seguintes penalidades, aplicadas isolada ou cumulativamente, sem prejuízo das
sanções de natureza civil, penal e outras previstas em legislação específica:
10

I – advertência por escrito;
II – multa;
III – cancelamento de cadastro junto à Secretaria Municipal de Turismo;
IV – interdição do imóvel para o recebimento de grupo de turistas.
Art. 55. As infrações classificam–se em:
I – leves: aquelas que forem verificadas somente circunstâncias atenuantes; e
II – graves: aquelas em que for verificada qualquer circunstância agravante.
§ 1º Consideram–se circunstâncias atenuantes ser o infrator primário, a colaboração com a
fiscalização e a presteza no ressarcimento dos prejuízos ou reparação dos erros.
§ 2° Consideram–se circunstâncias agravantes ser o infrator reincidente em determinada
infração, a reiterada prática de infrações, a sonegação de informações e documentos e os obstáculos
impostos à fiscalização.
Art. 56. A aplicação da penalidade de advertência não dispensa o infrator da obrigação de
fazer ou deixar de fazer, interromper, cessar, reparar ou sustar de imediato o ato ou a omissão
caracterizada como infração, sob pena de incidência de multa ou aplicação de penalidade mais
grave.
Art. 57. A penalidade de multa será em montante não inferior a R$ 500,00 (quinhentos
reais).
I – A penalidade será agravada cumulativamente na não observância do disposto nas
Seções I, II, III, IV e V do Capítulo III desta Lei.
II – o valor cumulativo da infração será de 20% (vinte por cento) sobre o valor base de
R$500,00 (quinhentos reais).
Art. 58. A penalidade de cancelamento de cadastro implicará na paralisação da atividade e
na retirada da placa a que se refere o art. 34, sendo deferido prazo de até 30 (trinta) dias, contados
da ciência do infrator, para a regularização dos compromissos assumidos com os visitantes, não
podendo, durante esse período, assumir novas obrigações.
Art. 59. Para imposição da pena e sua gradação, será considerada a natureza e a gravidade
das infrações, considerados os prejuízos dela decorrentes para os visitantes e para o turismo local, e
as circunstâncias atenuantes ou agravantes, inclusive os antecedentes do infrator.
Seção II
Das Infrações em Espécie
Art. 60. Receber grupo de turistas em edificação residencial, mediante o recebimento de
remuneração, sem o devido cadastro na Secretaria Municipal de Turismo ou não renovar o cadastro
com o prazo de validade vencido:
Pena: advertência, multa e/ou interdição do imóvel.
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§ 1° Após a aplicação da penalidade de advertência, serão conferidos 15 (quinze) dias para
a regularização da situação cadastral do imóvel.
§ 2° Caso não seja providenciado o cadastramento, caberá aplicação de penalidade de
multa e interdição do imóvel.
§ 3º A penalidade de interdição será mantida até a completa regularização da situação.
Art. 61. Deixar, sem justa causa, de cumprir as notificações expedidas pelas autoridades
responsáveis pela fiscalização e vistoria do imóvel:
Pena: advertência, multa e/ou cancelamento do cadastro.
§ 1º A penalidade de multa será aplicada na reincidência, de acordo com a capacidade
econômica do infrator.
§ 2º A penalidade de cancelamento do cadastro poderá ser aplicada de acordo com a
reincidência ou a gravidade da infração.
Art. 62. Impedir ou, de qualquer modo, dificultar a ação de fiscalização dos órgãos
municipais competentes:
Pena: advertência, multa e/ou cancelamento do cadastro.
§ 1º A penalidade de multa será aplicada na reincidência, de acordo com a capacidade
econômica do infrator.
§ 2º A penalidade de cancelamento do cadastro poderá ser aplicada de acordo com a
reincidência ou a gravidade da infração.
Art. 63. Deixar de prestar à Secretaria Municipal de Turismo informações exigidas pela
legislação pertinente ou prestar informações falsas, distorcidas, incompletas ou modificar relevante
dado técnico solicitado:
Pena: advertência, multa e/ou cancelamento do cadastro.
§ 1º A penalidade de multa será aplicada na reincidência, de acordo com a capacidade
econômica do infrator.
§ 2º A penalidade de cancelamento do cadastro poderá ser aplicada de acordo com a
reincidência ou a gravidade da infração.
Art. 64. As infrações ao Código de Obras, às legislações ambientais e de uso e ocupação
do solo serão apuradas em processo administrativo próprio, nos termos da legislação específica.
Seção III
Do Processo Administrativo
Art. 65. O processo administrativo é destinado a apurar responsabilidade por infrações as
disposições desta Lei e demais normas regulamentares, sendo iniciado com a lavratura de auto de
infração, assegurando–se ao autuado o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório,
observado o rito e os prazos estabelecidos nesta Lei.
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Parágrafo único. É facultado ao infrator, ou ao seu representante legal, a qualquer tempo, a
solicitação de vistas ou a obtenção de cópia do processo, não sendo suspensa ou interrompida a
contagem dos prazos.
Art. 66. Os débitos decorrentes do não pagamento, no prazo de 30 (trinta) dias, de multas
aplicadas pelos Agentes de Fiscalização, serão, após apuradas sua liquidez e certeza, inscritos em
Dívida Ativa do Município, para fins de cobrança.
Seção IV
Do Auto de Infração
Art. 67. O Auto de Infração deverá ser impresso, numerado em série e preenchido de forma
clara e precisa, sem entrelinhas, rasuras ou emendas, mencionando:
I – o nome do autuado ou do responsável, seu domicílio e residência, bem como outros
elementos necessários a sua qualificação e identificação civil;
II – o local, data e hora da verificação da infração;
III – a descrição da infração e menção do dispositivo legal ou regulamentar pertinente;
IV – a penalidade a que está sujeito o autuado e o respectivo dispositivo legal que autoriza
sua imposição;
V – a ciência, pelo autuado, de que responderá pelo fato constatado em processo
administrativo;
VI – a assinatura do servidor autuante;
VII – a assinatura do autuado, ou na sua ausência ou recusa, menção pelo servidor
autuante, e a assinatura de 2 (duas) testemunhas, quando possível;
VIII – o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de defesa ou de impugnação do auto
de infração.
Parágrafo único. O servidor autuante é responsável pelas declarações e informações
lançadas no auto de infração, sujeitando–se a sanções disciplinares em caso de falsidade ou omissão
dolosa.
Art. 68. A ciência da lavratura de auto de infração, de decisões prolatadas ou de qualquer
comunicação a respeito de processo administrativo se dará por uma das seguintes formas:
I – ciência direta ao inspecionado, autuado, mandatário, empregado ou preposto, provada
com sua assinatura ou, no caso de recusa, sua menção pela autoridade que efetuou o ato;
II – carta registrada com aviso de recebimento por um dos citados no inciso I;
III – edital publicado no órgão de imprensa utilizado para as publicações oficiais do
Município.
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Parágrafo único. Na impossibilidade de ser dado conhecimento diretamente ao interessado,
e frustrado o seu conhecimento por carta registrada, este deverá ser cientificado por meio de edital,
publicado 1 (uma) vez no órgão de imprensa utilizado para as publicações oficiais do Município,
considerando–se efetiva a ciência após 5 (cinco) dias da sua publicação.
Art. 69. Para os fins desta Lei, os prazos serão contados excluindo–se o dia do começo e
incluindo–se o dia do vencimento.
§ 1º Os prazos somente começam a correr do primeiro dia útil após a ciência do autuado.
§ 2º Considera–se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil se o vencimento cair em
feriado ou em dia não útil, devendo ser observado pelo autuado o horário de funcionamento do
órgão competente.
Seção VI
Do Procedimento
Art. 70. Às infrações previstas nesta Lei, será adotado o rito previsto nesta Seção.
Art. 71. O autuado terá o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar defesa ou impugnação,
contados da ciência do auto de infração.
Parágrafo único. Apresentada defesa ou impugnação, os autos do processo administrativo
serão remetidos ao servidor autuante, o qual terá o prazo de 10 (dez) dias para se manifestar,
seguindo os autos conclusos para decisão do superior imediato.
Art. 72. Após analisar a defesa, a manifestação do servidor autuante e os documentos
constantes dos autos, o superior imediato do autuante decidirá fundamentadamente no prazo de 10
(dez) dias, do recebimento do processo administrativo.
§ 1º A decisão de primeira instância será fundamentada em relatório circunstanciado, à
vista dos elementos contidos nos autos, podendo confirmar ou não a existência da infração
administrativa.
§ 2º A decisão que não confirmar a existência da infração implicará no arquivamento do
respectivo processo administrativo.
§ 3º A decisão que confirmar a existência da infração fixará a penalidade a ser aplicada ao
autuado.
§ 4º As eventuais inexatidões materiais que se encontrem na decisão, ocasionadas por erros
de grafia ou de cálculo, poderão ser corrigidas por parte da autoridade julgadora.
§ 5º As decisões serão publicadas no órgão de imprensa utilizado para as publicações
oficiais do Município.
Art. 73. Decidida a aplicação da penalidade, o autuado poderá interpor recurso, em face da
decisão.
§ 1º O recurso previsto no caput deverá ser interposto no prazo de 20 (vinte) dias,
contados da ciência da decisão.
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§ 2º O recurso terá efeito suspensivo relativamente ao pagamento da penalidade pecuniária
eventualmente aplicada, não impedindo a imediata exigibilidade do cumprimento das obrigações
subsistentes.
Art.74. Após analisar o recurso interposto e os demais elementos constantes do respectivo
processo administrativo, a autoridade superior decidirá fundamentadamente no prazo de 10 (dez)
dias.
§ 1º A decisão de segunda instância é irrecorrível e será fundamentada em relatório
circunstanciado, à vista dos elementos contidos nos autos, podendo confirmar ou não a existência da
infração.
§ 2º A decisão que não confirmar a existência da infração implicará no arquivamento do
respectivo processo administrativo.
§ 3º A decisão que confirmar a existência da infração ensejará o cumprimento da
penalidade aplicada ao infrator pela decisão de primeira instância.
§ 4º As eventuais inexatidões materiais que se encontrem na decisão ocasionadas por erros
de escrita ou de cálculo poderão ser corrigidas por parte da autoridade julgadora.
CAPÍTULO XIII
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 75. Todos os proprietários e possuidores de imóveis abrangidos nesta Lei terão o prazo
de 20 (vinte) meses, contados da data de sua publicação, para adequação da edificação e conclusão
do cadastro perante a Secretaria Municipal de Turismo.
Art. 76. Os valores arrecadados com o pagamento de multa por infrações previstas nesta
Lei serão revertidos ao Fundo Municipal de Turismo.
Art. 77. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta das dotações
próprias consignadas no Orçamento vigente.
Art. 78. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Cabo Frio, 26 de fevereiro de 2018.

MARCOS DA ROCHA MENDES
Prefeito
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