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LEI COMPLEMENTAR Nº 3, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2003. 
 

Introduz alterações na Lei Complementar nº 
2/2002 – Código Tributário do Município de 
Cabo Frio para adequar o sistema tributário 
municipal às disposições da Lei Complementar 
Federal nº 116, de 31 de julho de 2002, e dá 
outras providências. 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CABO FRIO 
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei 

Complementar: 
 

Art. 1º  Os arts. 3º, 4º, 5º, 12, 13, 24, 27, 28, 69, 80, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 94, 
97, 103, 110, 116, 121, 122, 123, 124, 128, 129, 138, 139, 151, 159, 162, 207, 210, 212, 
215, 239, 250, 251, 254, 286, 295, 297, 310, 350, 365, 368 e 375 da Lei Complementar nº 
2/2002 passam a vigorar com as seguintes alterações, sendo acrescidos os arts. 85-A, 94-A, 
138-A, 138-B, 263-A, 263-B, 263-C, 263-D, 263-E, 339-A, 365-A, 365-B, 365-C, 365-D, 
365-E, 365-F, 365-G, 365-H e 365-I, da seguinte forma: 

 

“Art. 3º  São imunes dos impostos municipais por determinação da 
Constituição Federal de 1988: 

I - ... 
II - ... 
III - .... 
..... 
..... 
[...] 
i) em caso de fusão, cisão ou encerramento de suas atividades, 

assegurarem a destinação de seu patrimônio a órgão público ou a outra 
instituição que atenda às condições para o gozo da imunidade; (NR)  

 
§5º. Os requisitos condicionadores da imunidade constitucional 

tributária deverão ser comprovados perante o órgão fiscal competente, na 
forma estabelecida em Instrução Normativa emitida pelo seu titular. (NR)  

 
Art. 4º.  O disposto no inciso I do art. 3º observados os seus §§ 1º, 2º e 

4º, é extensivo às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo Poder 
Público, no que se refere ao patrimônio e aos serviços vinculados a suas 
finalidades essenciais ou às delas decorrentes. (NR)  

 
Art. 5º.  O descumprimento dos requisitos do inciso III e §1º do art. 3º, 

bem como a ocorrência de qualquer ato ou fato que exteriorize a prática de 
atividade lucrativa, importará na suspensão do beneficio, com o 
restabelecimento da incidência e da exigibilidade plena dos créditos tributários 
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em relação apenas ao exercício em que tiver ocorrido o descumprimento 
mencionado. (NR)  

 
Art. 12. ...... 
 
[....] 
XI- o contribuinte com mais de sessenta anos, aposentado ou 

pensionista, com renda mensal total de até dois salários mínimos, titular 
exclusivo de um único imóvel, utilizado para sua residência, com área 
construída de até oitenta metros quadrados, persistindo o direito à isenção após 
o seu falecimento, desde que a unidade continue a servir de residência ao 
cônjuge ou companheiro sobrevivente e que seus ganhos mensais sejam iguais 
ou inferiores a dois salários mínimos; (NR)  

 
XII - .......  
 
XIII - o imóvel cuja área edificada não ultrapasse a 80m² (oitenta 

metros quadrados), pertencente à pessoa portadora de deficiência física ou 
mental devidamente comprovada ou doença incurável, desde que seja 
proprietário, promitente comprador ou  cessionário de um único imóvel e nele 
resida e cuja renda familiar mensal seja de até 2 (dois) salários mínimos; (AC)  

 
XIV – o imóvel cujo proprietário ou titular de direito real sobre o 

mesmo esteja aposentado por invalidez permanente, devidamente comprovada 
por órgão oficial de previdência, desde que perceba como rendimento até 3 
(três) salários mínimos, seja o único imóvel de sua titularidade e nele 
efetivamente resida. (AC)  

 
Art. 13  ...... 
 
Parágrafo único. A isenção somente será concedida se o imóvel 

estiver quite com a Fazenda Municipal e terá vigência a partir da data em que 
foi protocolado o pedido. (AC)  

 
Art. 24. Os valores do metro quadrado dos imóveis prediais e 

territoriais fixados para cada logradouro ou seção de logradouro pela Planta 
Genérica de Valores serão atualizados monetariamente, por ato do Executivo, 
anualmente, até 30 (trinta) de dezembro, com base na variação da inflação, 
pelo mesmo índice adotado para atualizar os créditos da Fazenda Municipal, 
nos termos do art. 366 deste Código. (NR)  

 
Art. 27. A base de cálculo será arbitrada e anualmente atualizada 

quando: 
 
I– forem omissos ou não merecerem fé as declarações, os 

esclarecimentos e os documentos fornecidos pelo sujeito passivo, observando  
o art. 338; (NR)  

 
II– o contribuinte impedir o levantamento dos elementos necessários à 

fixação do valor do imóvel, observado o art. 338; (NR)  
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Art. 28. O imposto será calculado aplicando-se sobre a base de cálculo 

as alíquotas seguintes: (NR)  
 

Natureza Alíquota (%) 

I – Imóveis Edificados (IMPOSTO PREDIAL) 

a) unidades residenciais, comercial e de uso misto 0,75 
II – Imóveis Não Edificados (IMPOSTO TERRITORIAL) 
a)  terrenos  3,5 
a)  terrenos com muro e calçada 3,0 

 
Parágrafo único. O enquadramento na alíquota reduzida para terrenos 

dotados de muro e calçada deverá ser requerido através de processo 
administrativo protocolado até 30 de julho do ano, para vigência a partir do 
exercício seguinte. (AC)  

 
Art. 69.  O sujeito passivo é obrigado a apresentar no setor competente 

da Secretaria de Fazenda os documentos e informações necessários ao 
lançamento do imposto, conforme estabelecido em ato do titular do órgão. 
(NR)  

 
Art. 80  ... 
 
§1º. Quando houver a obrigação de pagar o imposto antes da lavratura 

de instrumento público, neste serão transcritos os elementos que comprovem o 
pagamento e, quando for o caso, será transcrita a certidão de reconhecimento 
de qualquer benefício, conforme dispuser o ato do Poder Executivo. (NR)  

 
Art. 84.  O Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza tem como 

fato gerador a prestação de serviços constantes da seguinte lista, ainda que 
esses serviços não se constituam atividade preponderante do prestador: (NR)  

  
1. Serviços de informática e congêneres. 
1.01. Análise e desenvolvimento de sistemas. 
1.02. Programação. 
1.03. Processamento de dados e congêneres. 
1.04. Elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos 

eletrônicos. 
1.05. Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de 

computação. 
1.06. Assessoria e consultoria em informática. 
1.07. Suporte técnico em informática, inclusive instalação, 

configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados. 
1.08. Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas 

eletrônicas. 
2. Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza. 
2.01. Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza. 
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3. Serviços prestados mediante locação, cessão de direito de uso e 
congêneres. 

3.01. Cessão de direito de uso de marcas e de sinais de propaganda. 
3.02. Exploração de salões de festas, centro de convenções, escritórios 

virtuais, stands, quadras esportivas, estádios, ginásios, auditórios, casas de 
espetáculos, parques de diversões, canchas e congêneres, para realização de 
eventos ou negócios de qualquer natureza. 

3.03. Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou 
permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rodovia, postes, cabos, 
dutos e condutos de qualquer natureza. 

3.04. Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de 
uso temporário. 

4. Serviços de saúde, assistência médica e congêneres. 
4.01. Medicina e biomedicina. 
4.02. Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, 

quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia 
e congêneres. 

4.03. Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas 
de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres. 

4.04. Instrumentação cirúrgica. 
4.05. Acupuntura. 
4.06. Enfermagem, inclusive serviços auxiliares. 
4.07. Serviços farmacêuticos. 
4.08. Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia. 
4.09. Terapias de qualquer espécie destinadas ao tratamento físico, 

orgânico e mental. 
4.10. Nutrição. 
4.11. Obstetrícia. 
4.12. Odontologia. 
4.13. Ortóptica. 
4.14. Próteses sob encomenda. 
4.15. Psicanálise. 
4.16. Psicologia. 
4.17. Casas de repouso e de recuperação, creches, asilos e congêneres. 
4.18. Inseminação artificial, fertilização in vitro e congêneres. 
4.19. Bancos de sangue, leite, pele, olhos, óvulos, sêmen e 

congêneres. 
4.20. Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais 

biológicos de qualquer espécie. 
4.21. Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e 

congêneres. 
4.22. Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para 

prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres. 
4.23. Outros planos de saúde que se cumpram através de serviços de 

terceiros contratados, credenciados, cooperados ou apenas pagos pelo 
operador do plano mediante indicação do beneficiário. 

5. Serviços de medicina e assistência veterinária e congêneres. 
5.01. Medicina veterinária e zootecnia. 
5.02. Hospitais, clínicas, ambulatórios, prontos-socorros e congêneres, 

na área veterinária. 
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5.03. Laboratórios de análise na área veterinária. 
5.04. Inseminação artificial, fertilização in vitro e congêneres. 
5.05. Bancos de sangue e de órgãos e congêneres. 
5.06. Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais 

biológicos de qualquer espécie. 
5.07. Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e 

congêneres. 
5.08. Guarda, tratamento, amestramento, embelezamento, alojamento 

e congêneres. 
5.09. Planos de atendimento e assistência médico-veterinária. 
6. Serviços de cuidados pessoais, estética, atividades físicas e 

congêneres. 
6.01. Barbearia, cabeleireiros, manicuros, pedicuros e congêneres. 
6.02. Esteticistas, tratamento de pele, depilação e congêneres. 
6.03. Banhos, duchas, sauna, massagens e congêneres. 
6.04. Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e demais 

atividades físicas. 
6.05. Centros de emagrecimento, spa e congêneres. 
7. Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, 

construção civil, manutenção, limpeza, meio ambiente, saneamento e 
congêneres. 

7.01. Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, 
urbanismo, paisagismo e congêneres. 

7.02. Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de 
obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, 
inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, 
terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de 
produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias 
produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, 
que fica sujeito ao ICMS). 

7.03. Elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, estudos 
organizacionais e outros, relacionados com obras e serviços de engenharia; 
elaboração de anteprojetos, projetos básicos e projetos executivos para 
trabalhos de engenharia. 

7.04. Demolição. 
7.05. Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, 

portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo 
prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito 
ao ICMS). 

7.06. Colocação e instalação de tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas, 
revestimentos de parede, vidros, divisórias, placas de gesso e congêneres, com 
material fornecido pelo tomador do serviço. 

7.07. Recuperação, raspagem, polimento e lustração de pisos e 
congêneres. 

7.08. Calafetação. 
7.09. Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, 

separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer. 
7.10. Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros 

públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres. 
7.11. Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores. 
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7.12. Controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza e de 
agentes físicos, químicos e biológicos. 

7.13. Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, 
higienização, desratização, pulverização e congêneres. 

7.14. Florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação e 
congêneres. 

7.15. Escoramento, contenção de encostas e serviços congêneres. 
7.16. Limpeza e dragagem de rios, portos, canais, baías, lagos, lagoas, 

represas, açudes e congêneres. 
7.17. Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de 

engenharia, arquitetura e urbanismo. 
7.18. Aerofotogrametria (inclusive interpretação), cartografia, 

mapeamento, levantamentos topográficos, batimétricos, geográficos, 
geodésicos, geológicos, geofísicos e congêneres. 

7.19. Pesquisa, perfuração, cimentação, mergulho, perfilagem, 
concretação, testemunhagem, pescaria, estimulação e outros serviços 
relacionados com a exploração e explotação de petróleo, gás natural e de 
outros recursos minerais. 

7.20. Nucleação e bombardeamento de nuvens e congêneres. 
8. Serviços de educação, ensino, orientação pedagógica e educacional, 

instrução, treinamento e avaliação pessoal de qualquer grau ou natureza. 
8.01. Ensino regular pré-escolar, fundamental, médio e superior. 
8.02. Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, 

avaliação de conhecimentos de qualquer natureza. 
9. Serviços relativos a hospedagem, turismo, viagens e congêneres. 
9.01. Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service 

condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite 
service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por 
temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, 
quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços). 

9.02. Agenciamento, organização, promoção, intermediação e 
execução de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens 
e congêneres. 

9.03. Guias de turismo. 
10. Serviços de intermediação e congêneres. 
10.01. Agenciamento, corretagem ou intermediação de câmbio, de 

seguros, de cartões de crédito, de planos de saúde e de planos de previdência 
privada. 

10.02. Agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos em 
geral, valores mobiliários e contratos quaisquer. 

10.03. Agenciamento, corretagem ou intermediação de direitos de 
propriedade industrial, artística ou literária. 

10.04. Agenciamento, corretagem ou intermediação de contratos de 
arrendamento mercantil (leasing), de franquia (franchising) e de faturização 
(factoring). 

10.05. Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis 
ou imóveis, não abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles 
realizados no âmbito de Bolsas de Mercadorias e Futuros, por quaisquer 
meios. 

10.06. Agenciamento marítimo. 
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10.07. Agenciamento de notícias. 
10.08. Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o 

agenciamento de veiculação por quaisquer meios. 
10.09. Representação de qualquer natureza, inclusive comercial. 
10.10. Distribuição de bens de terceiros. 
11. Serviços de guarda, estacionamento, armazenamento, vigilância e 

congêneres. 
11.01. Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores, de 

aeronaves e de embarcações. 
11.02. Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas. 
11.03. Escolta, inclusive de veículos e cargas. 
11.04. Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda 

de bens de qualquer espécie. 
12. Serviços de diversões, lazer, entretenimento e congêneres. 
12.01. Espetáculos teatrais. 
12.02. Exibições cinematográficas. 
12.03. Espetáculos circenses. 
12.04. Programas de auditório. 
12.05. Parques de diversões, centros de lazer e congêneres. 
12.06. Boates, taxi-dancing e congêneres. 
12.07. Shows, ballet, danças, desfiles, bailes, óperas, concertos, 

recitais, festivais e congêneres. 
12.08. Feiras, exposições, congressos e congêneres. 
12.09. Bilhares, boliches e diversões eletrônicas ou não. 
12.10. Corridas e competições de animais. 
12.11. Competições esportivas ou de destreza física ou intelectual, 

com ou sem a participação do espectador. 
12.12. Execução de música. 
12.13. Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, 

espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles, bailes, teatros, óperas, 
concertos, recitais, festivais e congêneres. 

12.14. Fornecimento de música para ambientes fechados ou não, 
mediante transmissão por qualquer processo. 

12.15. Desfiles de blocos carnavalescos ou folclóricos, trios elétricos e 
congêneres. 

12.16. Exibição de filmes, entrevistas, musicais, espetáculos, shows, 
concertos, desfiles, óperas, competições esportivas, de destreza intelectual ou 
congêneres. 

12.17. Recreação e animação, inclusive em festas e eventos de 
qualquer natureza. 

13. Serviços relativos a fonografia, fotografia, cinematografia e 
reprografia. 

13.01. Fonografia ou gravação de sons, inclusive trucagem, dublagem, 
mixagem e congêneres. 

13.02. Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, 
cópia, reprodução, trucagem e congêneres. 

13.03. Reprografia, microfilmagem e digitalização. 
13.04. Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, 

litografia, fotolitografia. 
14. Serviços relativos a bens de terceiros. 



 8

14.01. Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, 
conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, 
veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto 
(exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). 

14.02. Assistência técnica. 
14.03. Recondicionamento de motores (exceto peças e partes 

empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). 
14.04. Recauchutagem ou regeneração de pneus. 
14.05. Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, 

beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, 
corte, recorte, polimento, plastificação e congêneres, de objetos quaisquer. 

14.06. Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, 
inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com 
material por ele fornecido. 

14.07. Colocação de molduras e congêneres. 
14.08. Encadernação, gravação e douração de livros, revistas e 

congêneres. 
14.09. Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo 

usuário final, exceto aviamento. 
14.10. Tinturaria e lavanderia. 
14.11. Tapeçaria e reforma de estofamentos em geral. 
14.12. Funilaria e lanternagem. 
14.13. Carpintaria e serralheria. 
15. Serviços relacionados ao setor bancário ou financeiro, inclusive 

aqueles prestados por instituições financeiras autorizadas a funcionar pela 
União ou por quem de direito. 

15.01. Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartão de 
crédito ou débito e congêneres, de carteira de clientes, de cheques pré-datados 
e congêneres. 

15.02. Abertura de contas em geral, inclusive conta-corrente, conta de 
investimentos e aplicação e caderneta de poupança, no País e no exterior, bem 
como a manutenção das referidas contas ativas e inativas. 

15.03. Locação e manutenção de cofres particulares, de terminais 
eletrônicos, de terminais de atendimento e de bens e equipamentos em geral. 

15.04. Fornecimento ou emissão de atestados em geral, inclusive 
atestado de idoneidade, atestado de capacidade financeira e congêneres. 

15.05. Cadastro, elaboração de ficha cadastral, renovação cadastral e 
congêneres, inclusão ou exclusão no Cadastro de Emitentes de Cheques sem 
Fundos - CCF ou em quaisquer outros bancos cadastrais. 

15.06. Emissão, reemissão e fornecimento de avisos, comprovantes e 
documentos em geral; abono de firmas; coleta e entrega de documentos, bens 
e valores; comunicação com outra agência ou com a administração central; 
licenciamento eletrônico de veículos; transferência de veículos; agenciamento 
fiduciário ou depositário; devolução de bens em custódia. 

15.07. Acesso, movimentação, atendimento e consulta a contas em 
geral, por qualquer meio ou processo, inclusive por telefone, facsímile, 
internet e telex, acesso a terminais de atendimento, inclusive vinte e quatro 
horas; acesso a outro banco e a rede compartilhada; fornecimento de saldo, 
extrato e demais informações relativas a contas em geral, por qualquer meio 
ou processo. 
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15.08. Emissão, reemissão, alteração, cessão, substituição, 
cancelamento e registro de contrato de crédito; estudo, análise e avaliação de 
operações de crédito; emissão, concessão, alteração ou contratação de aval, 
fiança, anuência e congêneres; serviços relativos a abertura de crédito, para 
quaisquer fins. 

15.09. Arrendamento mercantil (leasing) de quaisquer bens, inclusive 
cessão de direitos e obrigações, substituição de garantia, alteração, 
cancelamento e registro de contrato, e demais serviços relacionados ao 
arrendamento mercantil (leasing). 

15.10. Serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou 
pagamentos em geral, de títulos quaisquer, de contas ou carnês, de câmbio, de 
tributos e por conta de terceiros, inclusive os efetuados por meio eletrônico, 
automático ou por máquinas de atendimento; fornecimento de posição de 
cobrança, recebimento ou pagamento; emissão de carnês, fichas de 
compensação, impressos e documentos em geral. 

15.11. Devolução de títulos, protesto de títulos, sustação de protesto, 
manutenção de títulos, reapresentação de títulos, e demais serviços a eles 
relacionados. 

15.12. Custódia em geral, inclusive de títulos e valores mobiliários. 
15.13. Serviços relacionados a operações de câmbio em geral, edição, 

alteração, prorrogação, cancelamento e baixa de contrato de câmbio; emissão 
de registro de exportação ou de crédito; cobrança ou depósito no exterior; 
emissão, fornecimento e cancelamento de cheques de viagem; fornecimento, 
transferência, cancelamento e demais serviços relativos a carta de crédito de 
importação, exportação e garantias recebidas; envio e recebimento de 
mensagens em geral relacionadas a operações de câmbio. 

15.14. Fornecimento, emissão, reemissão, renovação e manutenção de 
cartão magnético, cartão de crédito, cartão de débito, cartão salário e 
congêneres. 

15.15. Compensação de cheques e títulos quaisquer; serviços 
relacionados a depósito, inclusive depósito identificado, a saque de contas 
quaisquer, por qualquer meio ou processo, inclusive em terminais eletrônicos e 
de atendimento. 

15.16. Emissão, reemissão, liquidação, alteração, cancelamento e 
baixa de ordens de pagamento, ordens de crédito e similares, por qualquer 
meio ou processo; serviços relacionados à transferência de valores, dados, 
fundos, pagamentos e similares, inclusive entre contas em geral. 

15.17. Emissão, fornecimento, devolução, sustação, cancelamento e 
oposição de cheques quaisquer, avulso ou por talão. 

15.18. Serviços relacionados a crédito imobiliário, avaliação e vistoria 
de imóvel ou obra, análise técnica e jurídica, emissão, reemissão, alteração, 
transferência e renegociação de contrato, emissão e reemissão do termo de 
quitação e demais serviços relacionados a crédito imobiliário. 

16. Serviços de transporte de natureza municipal. 
16.01. Serviços de transporte de natureza municipal. 
17. Serviços de apoio técnico, administrativo, jurídico, contábil, 

comercial e congêneres. 
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17.01. Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em 
outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e 
fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro 
e similares. 

17.02. Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em 
geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio 
e infra-estrutura administrativa e congêneres. 

17.03. Planejamento, coordenação, programação ou organização 
técnica, financeira ou administrativa. 

17.04. Recrutamento, agenciamento, seleção e colocação de mão-de-
obra. 

17.05. Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, 
inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, 
contratados pelo prestador de serviço. 

17.06. Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, 
planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de 
desenhos, textos e demais materiais publicitários. 

17.07. Franquia (franchising). 
17.08. Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas. 
17.09. Planejamento, organização e administração de feiras, 

exposições, congressos e congêneres. 
17.10. Organização de festas e recepções; bufê (exceto o fornecimento 

de alimentação e bebidas, que fica sujeito ao ICMS). 
17.11. Administração em geral, inclusive de bens e negócios de 

terceiros. 
17.12. Leilão e congêneres. 
17.13. Advocacia. 
17.14. Arbitragem de qualquer espécie, inclusive jurídica. 
17.15. Auditoria. 
17.16. Análise de Organização e Métodos. 
17.17. Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza. 
17.18. Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. 
17.19. Consultoria e assessoria econômica ou financeira. 
17.20. Estatística. 
17.21. Cobrança em geral. 
17.22. Assessoria, análise, avaliação, atendimento, consulta, cadastro, 

seleção, gerenciamento de informações, administração de contas a receber ou 
a pagar e em geral, relacionados a operações de faturização (factoring). 

17.23. Apresentação de palestras, conferências, seminários e 
congêneres. 

18. Serviços de regulação de sinistros vinculados a contratos de 
seguros; inspeção e avaliação de riscos para cobertura de contratos de seguros; 
prevenção e gerência de riscos seguráveis e congêneres. 

18.01. Serviços de regulação de sinistros vinculados a contratos de 
seguros; inspeção e avaliação de riscos para cobertura de contratos de seguros; 
prevenção e gerência de riscos seguráveis e congêneres. 

19. Serviços de distribuição e venda de bilhetes e demais produtos de 
loteria, bingos, cartões, pules ou cupons de apostas, sorteios, prêmios, 
inclusive os decorrentes de títulos de capitalização e congêneres. 
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19.01. Serviços de distribuição e venda de bilhetes e demais produtos 
de loteria, bingos, cartões, pules ou cupons de apostas, sorteios, prêmios, 
inclusive os decorrentes de títulos de capitalização e congêneres. 

20. Serviços portuários, aeroportuários, ferroportuários, de terminais 
rodoviários, ferroviários e metroviários. 

20.01. Serviços portuários, ferroportuários, utilização de porto, 
movimentação de passageiros, reboque de embarcações, rebocador escoteiro, 
atracação, desatracação, serviços de praticagem, capatazia, armazenagem de 
qualquer natureza, serviços acessórios, movimentação de mercadorias, 
serviços de apoio marítimo, de movimentação ao largo, serviços de armadores, 
estiva, conferência, logística e congêneres. 

20.02. Serviços aeroportuários, utilização de aeroporto, movimentação 
de passageiros, armazenagem de qualquer natureza, capatazia, movimentação 
de aeronaves, serviços de apoio aeroportuários, serviços acessórios, 
movimentação de mercadorias, logística e congêneres. 

20.03. Serviços de terminais rodoviários, ferroviários, metroviários, 
movimentação de passageiros, mercadorias, inclusive suas operações, logística 
e congêneres. 

21. Serviços de registros públicos, cartorários e notariais. 
21.01. Serviços de registros públicos, cartorários e notariais. 
22. Serviços de exploração de rodovia. 
22.01. Serviços de exploração de rodovia mediante cobrança de preço 

ou pedágio dos usuários, envolvendo execução de serviços de conservação, 
manutenção, melhoramentos para adequação de capacidade e segurança de 
trânsito, operação, monitoração, assistência aos usuários e outros serviços 
definidos em contratos, atos de concessão ou de permissão ou em normas 
oficiais. 

23. Serviços de programação e comunicação visual, desenho industrial 
e congêneres. 

23.01. Serviços de programação e comunicação visual, desenho 
industrial e congêneres. 

24. Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização 
visual, banners, adesivos e congêneres. 

24.01. Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, 
sinalização visual, banners, adesivos e congêneres. 

25. Serviços funerários. 
25.01. Funerais, inclusive fornecimento de caixão, urna ou esquifes; 

aluguel de capela; transporte do corpo cadavérico; fornecimento de flores, 
coroas e outros paramentos; desembaraço de certidão de óbito; fornecimento 
de véu, essa e outros adornos; embalsamento, embelezamento, conservação ou 
restauração de cadáveres. 

25.02. Cremação de corpos e partes de corpos cadavéricos. 
25.03. Planos ou convênio funerários. 
25.04. Manutenção e conservação de jazigos e cemitérios. 
26. Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, 

documentos, objetos, bens ou valores, inclusive pelos correios e suas agências 
franqueadas; courrier e congêneres. 

26.01. Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, 
documentos, objetos, bens ou valores, inclusive pelos correios e suas agências 
franqueadas; courrier e congêneres. 
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27. Serviços de assistência social. 
27.01. Serviços de assistência social. 
28. Serviços de avaliação de bens e serviços de qualquer natureza. 
28.01. Serviços de avaliação de bens e serviços de qualquer natureza. 
29. Serviços de biblioteconomia. 
29.01. Serviços de biblioteconomia. 
30. Serviços de biologia, biotecnologia e química. 
30.01. Serviços de biologia, biotecnologia e química. 
31. Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, 

mecânica, telecomunicações e congêneres. 
31.01. Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, 

mecânica, telecomunicações e congêneres. 
32. Serviços de desenhos técnicos. 
32.01. Serviços de desenhos técnicos. 
33. Serviços de desembaraço aduaneiro, comissários, despachantes e 

congêneres. 
33.01. Serviços de desembaraço aduaneiro, comissários, despachantes 

e congêneres. 
34. Serviços de investigações particulares, detetives e congêneres. 
34.01. Serviços de investigações particulares, detetives e congêneres. 
35. Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e 

relações públicas. 
35.01. Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e 

relações públicas. 
36. Serviços de meteorologia. 
36.01. Serviços de meteorologia. 
37. Serviços de artistas, atletas, modelos e manequins. 
37.01. Serviços de artistas, atletas, modelos e manequins. 
38. Serviços de museologia. 
38.01. Serviços de museologia. 
39. Serviços de ourivesaria e lapidação. 
39.01. Serviços de ourivesaria e lapidação (quando o material for 

fornecido pelo tomador do serviço). 
40. Serviços relativos a obras de arte sob encomenda. 
40.01. Obras de arte sob encomenda. 
 
Parágrafo único.  A lista de serviços, embora taxativa e limitativa na 

sua verticalidade, comporta interpretação ampla, analógica e extensiva na sua 
horizontalidade, de forma a incluir serviços análogos ou congêneres, mesmo 
não expressamente referidos. (NR)  

 
Art.  85.  Ressalvadas as exceções expressas na lista constante do art. 

84, os serviços nela mencionados ficam sujeitos exclusivamente ao Imposto 
Sobre Serviços, ainda que sua prestação envolva fornecimento de 
mercadorias.(NR)  

 
Art. 85-A.. O Imposto Sobre Serviços incide sobre os serviços 

constantes da lista: (AC)  
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I – prestados por entidade imune, não diretamente relacionados a sua 
finalidade essencial; 

 
II – prestados mediante utilização de bens e serviços públicos 

explorados economicamente mediante autorização, permissão ou concessão, 
com o pagamento de tarifa, preço ou pedágio pelo usuário final; 

 
III – ainda que sejam serviços públicos delegados, mas exercidos em 

caráter privado e remunerados por preços, tarifas ou emolumentos; 
 
IV – provenientes do exterior do País ou cuja prestação se tenha 

iniciado no exterior do País; 
 
V – desenvolvidos no Brasil, cujo resultado aqui se verifique, ainda 

que o pagamento seja feito por residente no exterior. 
 
Art.  86  A incidência do imposto independe: 
 
I - .... 
 
[...] 
 
V – da denominação dada ao serviço prestado ou da conta utilizada 

para registro da receita. (AC)  
 
§1º Considera-se estabelecimento prestador o local onde o 

contribuinte desenvolva a atividade de prestar serviços, de modo permanente 
ou temporário, e que configure unidade econômica ou profissional, sendo 
irrelevantes para caracterizá-lo as denominações de sede, filial, agência, posto 
de atendimento, sucursal, escritório de representação ou contato ou quaisquer 
outras que venham a ser utilizadas. (NR)   

 

§2º A existência de unidade econômica ou profissional que caracteriza 
um estabelecimento prestador no Município é indicada pela conjunção parcial 
ou total dos seguintes elementos: (AC)  

 

I– manutenção de pessoal, material, máquinas, instrumentos ou 
equipamentos necessários à execução dos serviços, inclusive se nas 
dependências do contratante; 

 

II– estrutura administrativa ou organizacional; 
 
III– inscrição nos órgãos previdenciários; 
 
IV– indicação como domicílio fiscal, para efeitos de outros tributos; 
 
V– permanência ou ânimo de permanecer no local para exploração 

econômica de serviços, exteriorizada através da indicação do endereço em 
impressos, formulários, correspondências, contrato de locação de imóveis ou 
parte do mesmo, propaganda e publicidade, contas de telefone, energia elétrica 
e água em nome do prestador de serviços, de seu representante ou preposto.  
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§3º Unidade econômica ou profissional é uma unidade física, 

organizacional ou administrativa, não necessariamente de natureza jurídica, 
podendo, inclusive, ser organizada no estabelecimento do tomador do serviço, 
devendo apenas possibilitar que o prestador exerça sua atividade econômica.  
(AC)  

 
Art. 87  O imposto não incide sobre: 
 
I- a prestação de serviços sob relação de emprego; 
 
II- os serviços dos trabalhadores avulsos, definidos em lei; 
 
III- a remuneração dos diretores e membros de conselhos consultivos 

ou fiscais de sociedades e fundações, bem como dos sócios-gerentes e dos 
gerentes-delegados; (AC)  

 
IV – as exportações de serviços para o exterior do País; (AC)  
 
V -  o valor intermediado no mercado de títulos e valores mobiliários, 

o valor dos depósitos bancários, o principal, juros e acréscimos moratórios 
relativos a operações de crédito realizadas por instituições financeiras. (AC) 

 
Art.  88  ... 
 
I - ...... 
 
[...] 
 
XI- os serviços necessários à elaboração de livros, jornais e 

periódicos, em todas as suas fases; (NR)  
 
Art. 90  ........ 
 
Parágrafo único.  Fica atribuída ao contribuinte, nos casos previstos 

neste artigo, a responsabilidade supletiva pelo pagamento total ou parcial do 
crédito tributário, inclusive no que diz respeito às multas e aos acréscimos 
legais. (AC)  

 
Art. 91  ........ 
I –  
II –  
VII - ..... 
.... 
h) fornecimento de mão-de-obra, serviço previsto no subitem 17.05 da 

lista do art. 84; (AC)  
 
i) organização de festas e recepções, serviço previsto no subitem 17.10 

da lista do art. 84. (AC)  
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X – incorporadores, construtores, empreiteiras e administradoras de 

obras de construção civil, tomadores ou intermediários dos serviços descritos 
nos subitens 7.02, 7.04, 7.05 e 10.05 da lista do art. 84; (NR)  

...... 
 
XIII – os órgãos da Administração Direta da União e do Estado, bem 

como suas respectivas Autarquias, Empresas Públicas, Sociedades de 
Economia Mista sob seu controle e as Fundações instituídas e mantidas pelo 
Poder Público, estabelecidos ou sediados no Município, tomadores ou 
intermediários dos serviços descritos  no item 12, exceto o subitem 12.13, e 
nos subitens 3.03, 3.04, 7.02, 7.04, 7.05, 7.09, 7.10, 7.11, 7.12, 7.14, 7.15, 
7.16, 7.17, 11.02, 11.04, 16.01, 17.05, 17.09 e 20.01, observado o §7º; (NR)  

 
[....] 
 
XVIII – o tomador ou intermediário de serviço proveniente do exterior 

do País ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior do País; (AC)  
 
XIX - a pessoa física ou jurídica, ainda que imune ou isenta, tomadora 

ou intermediária dos serviços descritos nos subitens do item 12, exceto o 
12.13, e do item 20, e também nos subitens 3.03, 3.04, 7.02, 7.04, 7.05, 7.09, 
7.10, 7.11, 7.12, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.19, 10.04, 10.05, 11.01, 11.02, 16.01, 
17.05, 17.09 e 17.10 da lista do art. 84; (AC)  

 
XX - os órgãos da Administração Direta do Município, bem como 

suas respectivas Autarquias, Empresas Públicas, Sociedades de Economia 
Mista sob seu controle e as Fundações Públicas, tomadores dos serviços 
previstos na lista do art. 84 contratados com prestador estabelecido ou 
domiciliado no Município, observado o §8º na hipótese de prestador não 
estabelecido ou não domiciliado. (AC)  

 
§1º  ... 
[...] 
 
§6º  O tomador do serviço deverá exigir nota fiscal e fazer constar na 

via do prestador o valor retido na fonte, como forma de comprovação da 
quitação fiscal a ser regulamentada por ato do titular do órgão fazendário. 
(NR)   

 
§7º  Exclui a obrigação do substituto tributário reter o ISS na fonte 

quando o prestador de serviço contratado apresentar Certidão de 
Reconhecimento de Isenção ou de Imunidade do Imposto Sobre Serviços, 
ainda que emitida por outro Município, depois dos atos necessários para 
garantir a autenticidade do documento. (NR)  

 

§8º  Se o prestador de serviço não for estabelecido ou domiciliado no 
Município, o contratante ou intermediário eleito substituto tributário: (AC)  
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I - somente deverá reter o ISS na fonte se, além da hipótese prevista 
no inciso XVIII deste artigo, o serviço for um dos seguintes descritos na lista 
do art. 84: item 12, exceto o subitem 12.13, subitens 3.03, 3.04, 7.02, 7.04, 
7.05, 7.09, 7.10, 7.11, 7.12, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 11.02, 11.04, 16.01, 17.05, 
17.09 e 20.01, observado o §7º; 

 
II – observar as regras dos incisos I, II, IV e V do art. 122 para os 

demais serviços. 
 
§9º  Os substitutos tributários listados neste artigo ficam obrigados ao 

recolhimento integral do imposto devido, multa e acréscimos legais, 
independentemente de ter sido efetuada sua retenção na fonte. (AC)  

 
Art. 94.  A base de cálculo do ISS incidente sobre os serviços 

descritos nos subitens 7.02 e 7.05 da lista do art. 84 será apurada da seguinte 
forma: (NR)  

 
I – deduzindo-se o valor dos materiais fornecidos pelo prestador e 

incorporados à obra; (AC)  
 
II – deduzindo-se o valor das subempreitadas, cujo ISS  

comprovadamente já tenha sido recolhido ao Município. (AC)  
 
Art. 94-A.. Quando os serviços descritos pelos subitens 3.03 e 22.01 

da lista do art. 84 forem prestados no território de mais de um Município, a 
base de cálculo do ISS devido ao Município será proporcional, em relação ao 
preço total do serviço, conforme o caso, à extensão da ferrovia, rodovia, dutos 
e condutos de qualquer natureza, cabos de qualquer natureza, ou ao número de 
postes existentes no território de Cabo Frio. (AC)  

 
Art. 97.  Nos contratos de construção regulados pela Lei nº 4.591, de 

16 de dezembro de 1964, firmados antes do "habite-se" entre o incorporador e 
os adquirentes de frações ideais de terreno, a base de cálculo será o preço das 
cotas de construção deduzido, proporcionalmente, do valor das mercadorias 
produzidas pelo prestador de serviço, podendo ser fixada de forma estimada, 
conforme dispuser ato normativo do Secretário de Fazenda. (NR)  

 
Art. 103.  Nos serviços descritos nos subitens 4.22 e 4.23 da lista do 

art. 84, a base de cálculo será a diferença entre os valores cobrados dos 
usuários e os valores pagos, em decorrência desses planos, a hospitais, 
clínicas, sanatórios, laboratórios de análises, de patologia, de eletricidade 
médica e assemelhados, ambulatórios, prontos-socorros, manicômios, casas de 
saúde, de repouso e de recuperação, bancos de sangue, de pele, de olhos, de 
sêmen e congêneres, desde que tais pagamentos sejam efetuados a 
fornecedores sujeitos à tributação do ISS com base em seu movimento 
econômico. (NR)  

 
Art.  110.  O imposto será calculado da seguinte forma:(NR)  
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I – PROFISIONAIS AUTÔNOMOS 

 
Item 

 
NATUREZA DA 
ATIVIDADE 

 
ISS FIXO ANUAL 

REAL (R$) 

 
01 

 
Profissionais autônomos titulados por 
estabelecimentos de ensino de nível superior ou 
provisionados, pela prestação de serviços sob a forma 
de trabalho pessoal do próprio contribuinte, 
estabelecido ou não 

 
 

160,00 
 

02 

Profissionais autônomos titulados por estabelecimento 
de ensino de nível técnico ou provisionados, pela 
prestação de serviços sob a forma de trabalho pessoal 
do próprio contribuinte, estabelecidos ou não e 
taxistas 

80,00 

03 
Profissionais autônomos estabelecidos ou não que 
exerçam atividades físicas ou artesanais, sem auxilio 
de terceiros, inclusive motoboys e taxistas 

40,00 

04 

Agentes, representantes, despachantes, corretores, 
intermediários e outros profissionais autônomos não 
previstos nos itens anteriores, estabelecidos ou não, 
pelos serviços prestados sob a forma de trabalho 
pessoal decorrente do exercício da profissão 

80,00 

II – REVOGADO 
III– AUTÔNOMO EQUIPARADO 

Item 
NATUREZA DA 

ATIVIDADE 

ISS FIXO 
MENSAL 

(R$) 

01 
Pelo titular da inscrição, para cada atividade 
autônoma 

160,00 

02 Por profissional habilitado, empregado ou não 80,00 

IV- EMPRESAS EM GERAL 

Item 
NATUREZA DA 
ATIVIDADE 

Alíquota 
Sobre 

faturamento 
(%) 

01 
Limpeza e dragagem de portos, rios e canais; construção civil; 
obras hidráulicas; engenharia consultiva; reparação e reforma 
de edifícios, estradas, pontes e congêneres 

4% 

02 Serviços de arrendamento mercantil 2% 

03 
Serviços concernentes à concepção, redação, produção e 
veiculação de propaganda e publicidade, inclusive divulgação 
de material publicitário 

5% 

04 Serviços de exibição de filmes cinematográficos 3% 

05 
Serviços de distribuição e venda de bilhetes de loteria, de 
cartões, pules e cupons de apostas e sorteios e prêmios, 
inclusive os prestados pelos agentes lotéricos credenciados 

 
5% (NR) 

 
06 Serviços de geração de programas de computador, sob 2% 
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encomenda, cadastrados como desenvolvidos no país, 
segundo a lei federal nº 9.609, de 19/02/1998 

07 Serviço de reparo em embarcações e aeronaves 3% 

08 

Pesquisa, perfuração, cimentação, mergulho, perfilagem, 
concretação, testemunhagem, pescaria, estimulação e outros 
serviços relacionados com a exploração e explotação de 
petróleo, gás natural e de outros recursos minerais   

2,5% (NR) 

09 
Serviços de saúde, assistência médica e congêneres descritos 
nos subitens do item 4 do art. 84 (NR)  

3% 

10 Casas lotéricas 5% 

11 
Ensino, instrução, treinamento, avaliação de conhecimentos 
de qualquer grau ou natureza 

3% 

12 
Serviços de valor adicionado que agregam facilidades aos 
serviços de telecomunicações 

5% 

13 Serviços cartoriais, notariais e de registros públicos (NR)  3% 

14 
Exploração de vias, estradas e rodovias mediante cobrança de 
preços dos usuários  

5% 

15 
Serviços prestados por bancos e demais instituições 
financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central 

5% 

16 

Serviço de saneamento básico, compreendendo a produção, 
tratamento e distribuição de água, o controle , tratamento e 
destinação de efluentes de qualquer natureza e de agentes 
físicos e biológicos 

4% 

17 
Transporte de cargas e de passageiros de qualquer espécie 
(NR)  

5% 

18 Transporte marítimo de passageiros para fins turísticos (NR)  3% 

19 
Serviços de hospedagem prestados por hotéis, pousadas, 
pensões e similares (NR)  

3% 

20 
Diversões públicas – parques de diversões, casas de show, 
discotecas, boates e similares 

5% (NR) 

21 Serviços de advocacia, auditoria, contabilidade e atuaria (NR)  3% 
22 Limpeza urbana, varrição (AC)  2,5% 
23 Coleta, remoção e incineração de lixo (AC)  4% 

 
§1º.  Até 31 de dezembro de 2005, serão tributados pela alíquota de 

2% (dois por cento) os serviços a que se referem os itens 7.02 e 7.05 da lista 
do art. 84, quando componentes de obra licenciada, visando a construção de 
edificação para utilização como hotel; transformação de imóvel em hotel; 
acréscimo de edificação para aumentar o número de apartamentos de hotel já 
em funcionamento; ou incorporação, a hotel já em funcionamento, de imóvel 
ou parte de imóvel antes não utilizado com finalidade hoteleira, criando-se 
novos apartamentos. (NR)  

 
§2º.  Outros serviços não previstos nos itens específicos da tabela 

constante do caput, desde que não sejam fatos geradores de impostos dos 
Estados ou da União, serão tributados pela alíquota genérica de 5% (cinco por 
cento). (AC)  
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Art. 116.  Os contribuintes sujeitos ao regime de estimativa poderão 
ser dispensados do cumprimento das obrigações acessórias, conforme dispuser 
o titular do órgão fazendário do Município em ato normativo. (NR) 

 
Art. 121.  O   Poder   Executivo   poderá   instituir   Regime Geral de 

Estimativa Fiscal para as atividades que especificar, mediante ato do titular do 
órgão fazendário do Município, como forma de simplificar o lançamento, 
reduzir os custos de fiscalização e aumentar a arrecadação do ISS das 
atividades de difícil fiscalização e controle e das empresas de micro e pequeno 
porte e de organização rudimentar definidas em ato específico. (NR)  

 
§1º.  Ao Regime Geral de Estimativa Fiscal aplicam-se as regras 

definidas nesta seção, no que couberem. (NR)  
 
§2º.  Para fins de inclusão no Regime Geral de Estimativa e retenção 

do ISS/Fonte, a base de cálculo do imposto incidente sobre as atividades 
previstas nos subitens 7.02 e 7.05 da lista de serviços do art. 84, quando 
contratadas por empreitada global, será estimada em 50% (cinqüenta por 
cento) do preço do serviço.(AC)  

 
Art. 122.  O imposto será pago ao Município de Cabo Frio: (NR)  
 
I- quando o serviço for prestado através de estabelecimento prestador 

situado no seu território, seja sede, filial, agência, sucursal, escritório ou outra 
denominação qualquer; (NR)  

 
II - quando, na falta de estabelecimento prestador, houver domicílio 

do prestador no seu território; 
 
III- quando em seu território ocorrer a execução da obra de construção 

civil, no caso dos serviços descritos nos subitens 7.02 e 7.17 da lista do art. 84; 
(NR)  

 
IV- quando o prestador do serviço, embora autônomo, ainda que não 

domiciliado no Município, venha exercer atividade no território de Cabo Frio 
em caráter habitual ou permanente, observada a regra do inciso V deste artigo; 
(NR)  

 
V- nos casos em que o serviço for prestado no Município em caráter 

habitual, quando ficar caracterizada a existência de um estabelecimento 
prestador, ainda que de fato, na forma dos §§ 1º, 2º e 3º do art. 86. (NR)  

 
VI- na prestação dos serviços a que referem os subitens 3.03 e 22.01 

da lista do art. 84, relativamente à extensão em seu território: (NR)  
 
a) da ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer 

natureza, objetos de locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem 
ou permissão de uso, compartilhado ou não; (AC)  
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b) da rodovia explorada. (AC)  
 
VII – quando for estabelecido em Cabo Frio ou, caso não 

estabelecido, nele seja domiciliado o tomador ou o intermediário do serviço 
proveniente do exterior do País ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior 
do País; (AC)  

 

VIII – quando os serviços forem executados em águas marítimas por 
prestador estabelecido no território do Município, exceto quando os serviços 
forem os descritos no subitem 20.01 da lista do art. 84; (AC)  

 

IX – ainda que os prestadores não estejam estabelecidos nem 
domiciliados no Município, o imposto será devido a Cabo Frio quando 
ocorrerem em seu território as seguintes hipóteses de incidência do imposto: 
(AC)  

 

a) instalação de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas, no 
caso dos serviços descritos no subitem 3.04 da lista do art. 84; (AC)  

 

b) demolição, no caso dos serviços descritos no subitem 7.04 da lista 
do art. 84; (AC)  

 

c) edificações em geral, estradas, pontes, portos e congêneres, no caso 
dos serviços descritos no subitem 7.05 da lista do art. 84; (AC)  

 
d) varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, 

separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer, no 
caso dos serviços descritos no subitem 7.09 da lista do art. 84; (AC)  

 
e) limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, 

imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres, no caso dos 
serviços descritos no subitem 7.10 da lista do art. 84; (AC)  

 
f) decoração e jardinagem, corte e poda de árvores, no caso dos 

serviços descritos no subitem 7.11 da lista do art. 84; (AC)  
 
g) controle e tratamento do efluente de qualquer natureza e de agentes 

físicos, químicos e biológicos, no caso dos serviços descritos no subitem 7.12 
da lista do art. 84; (AC)  

 
h) florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação e congêneres, 

no caso dos serviços descritos no subitem 7.14 da lista do art. 84; (AC)  
 
i) escoramento, contenção de encostas e congêneres, no caso dos 

serviços descritos no subitem 7.15 da lista do art. 84; (AC)  
 
j) limpeza e dragagem, no caso dos serviços descritos no subitem 7.16 

da lista do art. 84; (AC)  
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 k) guarda ou estacionamento de bens, no caso dos serviços descritos 
no subitem 11.01 da lista do art. 84; (AC)  

 
l) vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas, no caso 

dos serviços descritos no subitem 11.02 da lista do art. 84; (AC)  
 
m) armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda de 

bens, no caso dos serviços descritos no subitem 11.04 da lista do art. 84; (AC)  
 
n) serviços de diversão, lazer, entretenimento e congêneres, no caso 

dos serviços descritos nos subitens do item 12, exceto o 12.13 da lista do art. 
84; (AC)  

 
o) execução de transporte, no caso dos serviços descritos pelo subitem 

16.01 da lista do art. 84; (AC)  
 
p) contratação de mão-de-obra por tomador estabelecido ou 

domiciliado no Município, no caso dos serviços descritos pelo subitem 17.05 
da lista do art. 84; (AC)  

 
q) realização de feira, exposição, congresso ou congênere a que se 

referir o planejamento, organização e administração, no caso dos serviços 
descritos pelo subitem 17.09 da lista do art. 84; (AC)  

 
r) serviços portuários, aeroportuários, ferroportuários, de terminais 

rodoviários, ferroviários e metroviários descritos pelo item 20 da lista do art. 
84; (AC) 

 
Art. 123.  ...... 
I– ....... 
 
a) .........; 
 
b) nos anos subseqüentes, na forma e nos prazos fixados em 

Resolução do Secretário de Fazenda; (NR)  
 
II- pessoa física equiparada à empresa a partir do mês seguinte ao da 

inscrição, na forma e nos prazos definidos em Resolução do Secretário de 
Fazenda. (NR)  

 
Art. 124. O contribuinte que exercer atividade tributável sobre o preço 

do serviço, independentemente de recebê-lo, fica obrigado ao pagamento 
integral do imposto devido, na forma e nos prazos fixados em Resolução do 
titular do órgão fazendário do Município. (NR) 

 
§1º. ...... 
 
[....] 
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§3º.  O  imposto devido  por  estabelecimentos  hospitalares  que 
disponham de enfermarias destinadas ao atendimento geriátrico poderá ser 
pago mediante a utilização desse serviço pelo Município, nas condições 
definidas pelo Executivo. (NR)  

 
§4º.  Nos serviços prestados pelos contribuintes incluídos nos itens 

4.01, 4.02, 4.03 e 4.17  da lista do art. 84, em decorrência de convênios 
celebrados com órgãos ou entidades do poder público, em que o pagamento do 
serviço dependa de aprovação, o período de competência será o mês de 
aprovação do faturamento. (NR)  

 
[...]  
 
§6º.  O responsável e o substituto tributários devem: (NR)  
 
I - considerar como mês de competência o do pagamento do preço do 

serviço, momento em que será feita a retenção do ISS; (AC)  
 
II - recolher integralmente para o Município o imposto retido na fonte 

até o dia 15 do mês subseqüente, utilizando guia em separado. (AC) 
 
§7º.  O valor do imposto será apurado mensalmente e pago até o dia 

15  do mês seguinte ao da ocorrência do fato gerador, conforme fixado em ato 
do Secretário de Fazenda que instituir o Calendário Anual de Recolhimento 
dos Tributos Municipais de Cabo Frio (CATRIM). (NR)  

 
Art. 128. Todas as pessoas, físicas ou jurídicas, contribuintes ao não, 

inclusive as que gozam de isenção, que de qualquer modo participem de 
operações relacionadas, direta ou indiretamente, com a prestação de serviços, 
estão obrigadas,  salvo norma em contrário, ao cumprimento das obrigações 
deste capítulo e das previstas na legislação municipal. (NR)  

 
Art. 129. As obrigações acessórias constantes deste capítulo e nos atos 

normativos expedidos pelo titular do órgão fazendário não excluem outras, de 
caráter geral e comuns a vários tributos, previstas na legislação própria. (NR) 

 

Art. 138. Os livros, notas fiscais, mapas de escrituração e demais 
documentos fiscais a serem utilizados pelo prestador de serviços serão 
instituídos em Resolução do titular do órgão fazendário. (NR)  

 

Parágrafo único. Os profissionais autônomos localizados que exerçam 
as atividades definidas em resolução do Secretário de Fazenda poderão ser 
autorizados, através de despacho fundamentado em processo administrativo, a 
emitir nota fiscal de prestação de serviços, desde que comprovem tal exigência 
para o desempenho de sua atividade econômica. (AC) 

 

Art. 138-A. Os prestadores de serviços  - ainda que isentos ou imunes, 
inclusive consórcios, cooperativas e condomínios  -  que prestem serviços a 
terceiros, deverão possuir e emitir obrigatoriamente, conforme o caso, os 
seguintes tipos de Notas Fiscais de Serviços, cujos modelos serão  aprovados 
em resolução do titular do órgão fazendário: (AC)  
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I - Nota Fiscal de Serviços (modelo 1) para venda à vista; 
 
II - Nota Fiscal-Fatura de Serviços (modelo 2) para venda a prazo; 
 
III - Nota Fiscal Entrada de Serviços (modelo 3) para recebimento de 

quaisquer bens ou objetos destinados à prestação de serviços; 
 
IV - Nota Fiscal de Remessa (modelo 4) para transporte de bens ou 

objetos destinados à prestação de serviços; 
 
V - Nota Fiscal Simplificada de Serviços (modelo 5) 
 
VI - Nota Fiscal Conjunta ISS/ICMS (modelo 6); 
 
VII - Nota Fiscal Autônomo (modelo 7); 
 
VIII - Nota Fiscal em Regime Especial 
 
IX -  Cupom Fiscal (Máquina Registradora) 
  
Art. 138-B. As notas fiscais conterão: (AC)  
  
I - a denominação da espécie da nota fiscal; 
 
II - número de ordem e o número de via; 
 
III - a natureza da operação;  
 
IV - a data da emissão; 
 
V - nome, o endereço e os números de inscrição municipal e no CNPJ 

do estabelecimento emitente; 
 
VI - nome, endereço e os números de inscrição municipal e no CNPJ 

do estabelecimento usuários dos serviços; 
 
VII - a discriminação das unidades e quantidades; 
 
VIII - a discriminação dos serviços prestados; 
 
IX - os valores unitários,  o total de serviços e o valor total da 

operação; 
 
X - a expressão:  “O Imposto sobre Serviços, já incluso no preço, foi 

calculado pela alíquota de ...%, de acordo com a lei.” 
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XI - nome, o endereço e os números da inscrição municipal e do CNPJ 
do impressor da nota, a data e a quantidade de impressão, o número de ordem 
da primeira e da última nota impressa, o número de vias e o número da 
Autorização para Impressão de Documentos Fiscais; 

 
XII - dispositivo legal relativo à imunidade, não incidência ou isenção 

do ISS, se for o caso; 
 
XIII - a data-limite ou de validade para a sua utilização, que será de, 

no máximo 24 (vinte e quatro) meses, a contar do dia da autorização de sua 
impressão, conforme a Autorização Municipal para Impressão de Documentos 
Fiscais (AIDFM).  

 
Parágrafo único. Deverá constar da Nota Fiscal de Autônomo (Modelo 

7) o número do processo que autorizou a impressão, além do número da 
AIDFM. 

 
 Art. 139. É obrigação de todo contribuinte exibir os livros fiscais e 

comerciais, os comprovantes da escrituração contábil e os documentos 
instituídos por lei, regulamento e demais atos normativos, bem como prestar 
informações e esclarecimentos sempre que  solicitados pelos agentes 
encarregados da fiscalização do imposto, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar 
da data da intimação. (NR)  

 
Art. 151.  ...... 
I - ..... 
 
II - relativamente às obrigações acessórias: 
a)  ... 
1 - ... 
2 - ... 
4 - emissão em desacordo com os requisitos instituídos na legislação: 

(NR)  
...... 
11 - falta de autenticação: (AC)  
Multa: R$ 60,00 (sessenta reais) por talonário, por mês ou fração, a 

partir  da obrigatoriedade. 
 
b) livros fiscais: 
1 - ..... 
2 - falta de autenticação: 
Multa: R$ 60,00 (sessenta reais) por livro, por mês ou fração, a partir 

da obrigatoriedade; (NR)  
3 - ... 
..... 
5 - escrituração em desacordo com os requisitos instituídos na 

legislação: (NR) 
 
c) inscrição junto à Fazenda Municipal e alterações cadastrais: 
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1 - inexistência de inscrição: 
Multa: R$ 100,00 (cem reais) por ano ou fração, se profissional 

autônomo, ou R$60,00 (sessenta reais), por mês ou fração, se pessoa jurídica, 
contada, em ambos os casos, desde o  início da atividade e até a regularização; 
(NR)  

 

2 - falta de comunicação do encerramento ou de paralisação de 
atividade: 

Multa: R$ 60,00 (sessenta reais) por ano ou fração, se profissional 
autônomo, ou R$ 40,00 (quarenta reais) por mês ou fração, se pessoa jurídica, 
contada, em ambos os casos, desde o início da atividade e até a regularização; 
(NR)  

 

Art. 159. A Taxa será devida em razão da natureza da atividade e de 
outros fatores pertinentes que apontem a real capacidade contributiva, de 
acordo com a seguinte tabela: (NR)  

 

Inciso Natureza da Atividade 
Valor/ano 

 
I Indústria, inclusive construção civil, naval e de beneficiamento de substâncias 

minerais, por empregado registrado ou não:  
 a) até 10 empregados 200,30 

b) de 11 a 20 empregados 278,20 
c) de 21 a 50 empregados 411,74 
d) de 51 a 100 empregados 819,02 
e) de 101 a 200 empregados 1.646,94 
f) de 201 a 400 empregados 2.459,28 
g) mais de 400 empregados 3.282,76 

II Comércio a varejo ou por atacado: 
 a) Hipermercados e supermercados: 

1. com mais de 10 caixas registradoras 8.234,72 

2. de 4 a 10 caixas registradoras 1.646,94 

3. até 3 caixas registradoras             834,60 

b) Mercados, armazéns e mercearias  211,43 
c) Agências de veículos novos ou usados 333,84 
d) Concessionárias ou revendedoras autorizadas de veículos 1.335,36 
e) Frigoríficos 1.335,36 
f) Magazines e lojas de departamentos 1.335,36 
g) Distribuidoras e transportadoras de bebidas 834,60 
h) Depósito, distribuidora e comércio de combustíveis, 
inflamáveis e explosivos 

667,67 

i) Revenda a varejo de gás 200,30 
j) Comércio de pescados: 
1. atacadista 389,48 
2. varejista 200,30 
3. por Box em mercado 55,64 
l) Outras atividades comerciais não especificadas nos itens 
anteriores 

200,30 
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III Serviços de Transporte: 
 a) Transporte rodoviário de cargas e mudanças 422,86 

b)  Concessionária de transporte coletivo de passageiros 2.058,68 
c) Transporte de valores 834,60 
d) Transporte aéreo de cargas e de passageiros   2.058,68 
e)  Outros tipos de transporte  244,80 

IV Instituições Financeiras: 
 a) Bancos comerciais e de investimentos 9.848,28 

b) Postos de atendimento bancário, inclusive postos de auto 
atendimento formado por diversos caixas eletrônicos 

3.282,76 

c) Caixa eletrônica, quando instalada a unidade  1.557,92 
d) Companhias de seguros 4.951,96 
e) Demais instituições financeiras não previstas nos itens 
anteriores 

333,84 

V Medicina, Odontologia e Veterinária (pessoas jurídicas): 
 a) Hospitais, clínicas médicas, casas de saúde, de repouso, 

recuperação e ambulatórios, planos de saúde 
422,86 

b) Laboratórios de análises, serviço de eletricidade médica, 
radioterapia, ultra-sonografia, radiologia, tomografia e congêneres  

422,86 
 

c) Clínicas de fisioterapia, ortopedia, estética, odontológicas e 
veterinárias, pronto-socorro 

333,84 

d) Outros serviços de saúde não previstos nos itens anteriores 244,80 
VI Serviços educacionais e cursos livres: 

 a) Ensino de nível superior e academias de ginástica 333,84 
b) Ensino maternal, pré-primário, cursos de idiomas e mergulho 133,54 
c) Ensino de 1º e 2º graus, cursos livres 278,20 
d) Ensino e creche para excepcionais e cursos de datilografia 55,64 
e) Outros cursos livres não especificados 166,92 

VII Alojamento: 
 a) Hotéis 5 estrelas 2.459,30 

b) Hotéis 4 estrelas 1.646,94 
c) Hotéis 3 estrelas 1.235,20 
d) Motéis 734,60 
e) Hotéis categoria econômica e congêneres e camping 311,74 
f) Outras atividades 333,84 

VIII Diversões Públicas: 
 a) Cinemas, teatros, sinucas e bilhares 166,92 

b) Danceterias, boates, casas de shows, bingos 834,60 
c) Casas lotéricas e de apostas (agências autorizadas) 200,30 
d) Demais diversões públicas 244,80 

IX Cooperativas de crédito e poupança 422,86 
X Concessionárias de serviços públicos  1.335,36 
XI Pessoa Jurídica de fato (Rudimentar) 144,66 
XII Profissionais autônomos localizados 

 a) De nível universitário 144,66 
 b) Outros 89,02 

XIII Atividades não previstas nos incisos anteriores desta tabela 200,30 
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Art. 162.  ........ 
 
I– .......... 
 
II– ......... 
 
III– as instituições de educação e assistência social, desde que 

atendam os critérios previstos no art. 3º, inciso III e §§ 1º, 3º e 5º, para 
reconhecimento da imunidade de impostos municipais; (NR)  

 
IV– as associações culturais, sociais e desportivas, desde que 

reconhecidas pelo Município e atendam os critérios previstos no inciso III do 
art. 3º e  cumpram os requisitos condicionadores da isenção de impostos 
municipais, de acordo com o disposto na legislação tributária própria. (NR) 

 
Art. 207. A Taxa de Fiscalização de Obra Particular (TOPA), fundada 

no poder de polícia do Município, concernente à tranqüilidade e bem- estar da 
população, tem como fato gerador a fiscalização por ele exercida sobre a 
execução de obra de qualquer natureza em terreno particular, no que respeita  
à construção, reforma, modificação, acréscimo, demolição de prédio e 
execução de loteamento de terreno, em observância às normas municipais 
relativas à disciplina do uso do solo urbano. (NR)  

 
Art. 210.  São isentos da Taxa: (NR)   
 
I - ......... 
II - ........ 
III - ....... 
IV – ....... 
 

V - construção de muros laterais, de frente e de fundos, inclusive de 
arrimo; (AC)   

 

VI – as obras executadas em prédios públicos. (AC)  
 

Art. 212 . A base de cálculo da Taxa será determinada em função da 
natureza e da dimensão da obra, independentemente do pagamento da taxa de 
expediente devida:  (NR)  

 

Inciso ESPECIFICAÇÃO Prazo 
VALOR 

(R$) 

I Extração de areia, saibro, terra e turfa  Por mês 300,00 

II Corte de árvores em terrenos particulares  Unidade 30,00 

III 
Corte ou derrubada em conjunto de vegetação, 
excluídas árvores, em terrenos particulares  

Por m² 15,00 

IV Desmonte de pedreiras: 

 a) a frio Por mês 150,00 
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b) a fogacho ou a fogo  Por mês 300,00 

c) granitos especiais Por mês 150,00 

V 
Aprovação e revalidação de projeto de 
desmembramento e remembramento 

Por lote 30,00 

VI 
Aprovação de Projeto para construção, acréscimo, reforma e obra de qualquer 
natureza: 

 
a) unifamiliar 

Por 
pavimento 

200,00 

b) multifamiliar 
Por 

pavimento 
400,00 

VII 
Licença para construção, acréscimo, reforma e obra de qualquer natureza, 
inclusive modificação de projeto e renovação da licença, : 

 

a) até 50 m2 m2/mês ISENTO 
b) excedente de 50 m2 a 100 m2 m2/mês 0,50 
c) excedente de 100 m2 a 200 m2 m2/mês 0,40 
d) excedente de 200 m2 a 500 m2 m2/mês 0,30 
e) excedente de 500 m2 a 1.000 m2 m2/mês 0,20 
f) excedente de 1.000 m2  m2/mês 0,15 

VIII 
Loteamento e arruamento, inclusive modificação do projeto e renovação da 
licença de obra:  

 

a) até 10.000 m2 m2/ano 1,00 
b) excedente de 10.000 m2 até 50.000 m2 m2/ano 0,50 
c) excedente de 50.000 m2 até 100.000 m2 m2/ano 0,30 
d) excedente a 100.000 m2 até 200.000 m2 m2/ano 0,25 
e) excedente de 200.000 m2 até 500.000 m2 m2/ano 0,20 
f) excedente de 500.000 m2 até 1.000.000 m2 m2/ano 0,15 
g) excedente de 1.000.000 m2 m2/ano 0,10 

IX Vistoria para aceite de unidade residencial  
Por 

pavimento 
100,00 

X 
Vistoria para aceite de obra multifamiliar, comercial, 
misto 

Por 
pavimento 

200,00 

XI Demolição de Edificação   Por m² 1,50 
XII Alvará de Licença de Obra documento 15,00 
XIII Outras obras não especificadas mês 30,00 

 

Art. 215. ..... 
 

Parágrafo único. O não pagamento da Taxa no prazo determinado 
sujeita o infrator à multa de 50% (cinqüenta por cento) do seu valor 
atualizado, se apurada mediante procedimento fiscal, sem prejuízo dos 
acréscimos moratórios. 

 

Art. 239. A Taxa será calculada de acordo com o custo dos serviços 
rateados para cada bairro ou região, segundo a divisão territorial prevista na 
Lei Municipal nº 1.294, de 31 de dezembro de 1994 e considerando a testada 
de referência adotada no § 1º do artigo 7º, da mesma Lei de acordo com a 
seguinte tabela: (NR)  
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REGIÕES ADMINISTRATIVAS 
Metro Linear testada 

(R$/ano) 

Região 1 (ZV 101) Ogiva/Peró 

Praia e Canal do Itajuru 10,65 
Outros Bairros 5,62 

Região 2 (ZV 102) Centro/Passagem 

Forte-Lido, Moringa e Marlim Praia 23,91 
Outros Bairros 9,45 

Região 3 (ZV 103) Centro/V.Nova 

Praia do Forte/Malibu 35,33 
Outros Bairros 9,66 

Região 4 (ZV 104) Balneário/Braga 
Balneário 13,33 
Braga 5,45 
REGIÕES 5, 8, 9, 15 16, 17, 18, 19 e 20 2,91 
REGIÕES 6, 7, 11 e 12 4,53 

Região 10 (ZV 110) Praia de Siqueira 
Marina do Canal e Chapéu de Palha (Morro), Av. 
América Central, Canal Palmer  

 
13,61 

Lagoa e Jardim Mutapá 3,97 
Região 13 (ZV 113) Portinho/Ilha do Anjo 

Ilha do Anjo, Portinho e Salinas 10,87 
 

Região 14 (ZV 114) Gamboa 
Gamboa e Morro do Telégrafo 7,20 

 
Art. 250. ...... 
 
I - .... 
 
II - ... 
 
........ 
 
IX - alteração de dados constantes do Cadastro de Atividades 

Econômicas (CAE); (AC)  
 
X – autenticação de livros e documentos fiscais e talonários de notas. 

(AC)  
 
Art. 251.  A Taxa será cobrada de acordo com a seguinte tabela: 

 

N.º Natureza da Atividade Padrão 
Valor 
(R$) 

1 Expedição de Alvará para Localização Unidade 33,40 

2 
Averbação de contratos de promessa de compra e 
venda registrados no Cartório competente  

Unidade 16,70 
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3 Retificação de metragem de terreno Unidade 16,70 
4 Retificação de metragem de construção Unidade 25,04 
5 Busca e desarquivamento de documentos Unidade 16,70 
6 Certidão de desmenbramento ou remembramento Página 50,07 
7 Certidão de aforamento Página 50,07 

8 

Certidão para efeito de averbamento no Registro de 
Imóveis de construção de prédios ou apartamentos, 
loteamentos, desmembramentos ou averbação de 
terreno (por unidade certificada) 

Unidade 25,04 

9 
Outras certidões de Qualquer espécie, inclusive de 
Regularidade Fiscal. 

Página 16,70 

10 
Vistoria de estabelecimentos, edificações, instalações 
e veículos 

Unidade 50,07 

11 Cópia de plantas Página 33,40 
12 Cópia de documentos Página 1,67 
13 Emissão de guia de recolhimento de tributos  Unidade 1,67 
14 Emissão de guia de recolhimento de tributos  (2ª via) Unidade 3,34 

15 
Requerimento em processo administrativo, de 
qualquer natureza. 

Por 
requerimento 8,35 

16 
Solicitação de aprovação de projetos, além da taxa 
específica 

Por projeto 16,70 

17 
Certidão de Quitação de Tributos Municipais 
(Certidão Negativa de Débito)  

Unidade 16,70 

18 
Baixa de inscrição no Cadastro de Atividades 
Econômicas (CAE) (NR)   

Unidade 16,70 

 
Art. 254. A utilização dos atos enumerados na tabela constante do art. 

251 sem o respectivo pagamento da taxa, total ou parcial, sujeitará o infrator 
ou responsável à  multa correspondente a 100% (cem por cento) do valor da 
taxa não paga, considerada esta pelo seu valor atualizado. (NR)  

Art. 263-A.  Todas as pessoas físicas ou jurídicas de qualquer 
natureza, seja profissional, comercial, industrial, produtora, sociedade ou 
associação civil e instituição sem fins lucrativos que se estabeleçam no 
Município, são obrigadas a providenciar sua inscrição no Cadastro de 
Atividades Econômicas (CAE) da Secretaria Municipal de Fazenda. (AC)  

§1º.  Também estão sujeitos à obrigação prevista no caput os templos 
de qualquer culto. (AC) 

§2º.  Aplicam-se às prestadoras de serviços, se não houver norma 
específica no Capítulo do Imposto Sobre Serviços, as normas contidas neste 
Título sobre a Licença para Estabelecimento e a emissão do Alvará. (AC) 

Art. 263-B.  Considera-se estabelecimento, para fins de inscrição no 
Cadastro da Secretaria de Fazenda, qualquer local onde a pessoa física ou 
jurídica exerça suas atividades. (AC)  

§1º.  Para fins de inscrição no cadastro e emissão da licença para 
estabelecimento,  são considerados distintos: 

I - os estabelecimentos que, embora no mesmo local, ainda que com 
atividade idêntica, pertençam a diferentes pessoas físicas ou jurídicas; 



 31 

II - os estabelecimentos que, embora com atividades idênticas e 
pertencentes à mesma pessoa física ou jurídica, estejam situados em prédios 
distintos ou em locais diversos. 

§2º.  A licença para estabelecimento será concedida mediante 
expedição do Alvará de Localização, salvo nos casos de atividades eventuais. 

Art. 263-C. O Alvará de Localização será substituído sempre que 
ocorrer qualquer alteração de suas características, como: (AC)  

I – endereço; 

II – razão social ou nome de fantasia; 

III – atividade econômica. 

Art. 263-D. A autorização para estabelecimento a título precário, será 
concedida mediante expedição da  Autorização Provisória ou da Autorização 
Transitória , conforme o caso: (AC)  

I –  a Autorização Provisória  por 90 (noventa) dias será concedida 
para os requerentes que tenham exigências formais a cumprir, conforme 
despacho exarado em processo administrativo; 

II - a Autorização Transitória  será concedida, de forma discricionária, 
para os requerentes que se estabeleçam em imóvel de uso residencial e não 
atendam, quanto à localização, as exigências da legislação de uso e ocupação 
do solo e do zoneamento urbano, em caráter precário, sujeita à cassação a 
qualquer tempo, sem gerar direito à indenização ou ressarcimento, a critério da 
administração. 

Art. 263-E.  O Alvará deverá ser mantido em local de fácil acesso e 
em bom estado de conservação. (AC)  

§1º.  Qualquer alteração das características do Alvará deverá ser 
requerida no prazo de trinta dias, contados da data em que ocorrer o evento. 
(AC)  

§2º.  A transferência ou a venda do estabelecimento e a paralisação 
das atividades deverão ser comunicadas à Secretaria de Fazenda, no prazo de 
trinta dias contados de qualquer desses eventos. (AC)  

 
Art. 286.  A atualização monetária incidirá sobre o tributo considerado 

devido em função de decisão proferida em processo de consulta, de pedido de 
reconhecimento de não incidência, imunidade ou isenção, inclusive no período 
entre o vencimento original da obrigação e a data do pagamento, salvo se o 
contribuinte tiver feito o depósito previsto no art. 293. (NR) 

 
Art. 295. O depósito referido no art. 293 , poderá ser de duas espécies: 

(NR)  
 
I- ....... 
 
II- depósito vinculado, isto é, o feito quando a lei, regulamento ou 

outro ato normativo o considerar indispensável para que o contribuinte possa 
praticar qualquer ato de seu interesse. (NR) 
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Art. 297.  No caso de devolução do depósito vinculado, por ter sido 
reconhecido o direito do depositante, o seu valor  será atualizado e acrescido 
de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, até o limite de 24% (vinte e 
quatro  por cento), mesmo índice fixado no § 1º do art. 288, a contar da data 
do depósito até a data em que tenha surgido para o depositante o direito de 
pedir sua devolução. (NR) 

 
Art. 310.  ..... 
 
§1º.  ........ 
 
[...] 
 
§3º.  Se o valor dos bens oferecidos em pagamento for inferior ao 

crédito do Município, caberá ao devedor completar o pagamento em dinheiro, 
de uma só vez ou parceladamente, conforme dispuser o regulamento ou ato 
normativo expedido pelo titular do órgão fazendário. (NR)  

 
Art. 339. Aquele que, contrariando as disposições do art. 263-A,  

iniciar as atividades sem a inscrição no Cadastro de Atividades Econômicas 
(CAE) da Secretaria Municipal de Fazenda, fica sujeito às seguintes 
penalidades: (AC)  

 
I – multa de R$ 120,00 (cem reais)  por ano ou fração, se pessoa 

física, contada desde o início da atividade e até a regularização; 
 
II – multa de R$ 160,00 (cento e sessenta reais) por mês ou fração, se 

pessoa jurídica, ainda que de fato, contada desde o início da atividade e até a 
regularização. 

 
Parágrafo único.  O não cumprimento das obrigações acessórias 

previstas no art. 263-E, sujeita o infrator à multa de R$ 150,00 (cento e 
cinqüenta reais). 

 
Art. 350.  ....... 
I - ....... 
II- ........ 
 
a) cujo detentor não exiba à fiscalização documento fiscal que 

comprove sua origem, e que, por lei, regulamento ou ato normativo da 
autoridade competente, deva acompanhar o objeto ou a mercadoria; (NR) 

 
b) quando transitarem, ainda que acompanhados de documentos 

fiscais, sem que, no entanto, possa ser identificado o seu destinatário, nos 
casos exigidos pela lei, regulamento ou ato normativo da autoridade 
competente; (NR)  

[...] 
 
e) se existirem indícios veementes de fraude, face à legislação fiscal; 

(NR)  
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f) Os livros, documentos ou quaisquer outros papéis que constituam 

prova de infração a dispositivos da legislação fiscal. (NR)  
 
Art. 365. ....... 

§1º O Processo Administrativo Tributário (PAT) será iniciado de 
ofício ou por ato da parte interessada e organizado em ordem cronológica, 
com as folhas numeradas e rubricadas. (AC)  

§2º O preparo e a instrução do PAT compete ao setor de Fiscalização 
Tributária do órgão fazendário municipal. (AC)  

§3º As petições devem ser dirigidas à autoridade ou órgão competente 
para praticar o ato ou apreciar a matéria. (AC)  

§4º A petição será indeferida de plano, se manifestamente inepta ou 
quando a parte for ilegítima, sendo vedada, entretanto, a qualquer servidor 
recusar o seu recebimento. (AC)  

Art. 365-A. O procedimento prévio de ofício inicia-se pela: (AC)  

I – ciência dada ao sujeito passivo ou seu preposto de qualquer ato 
praticado por servidor competente para esse fim; 

II – lavratura do Termo de Apreensão; 

III – lavratura da Notificação de Lançamento; 

IV – lavratura do Auto de Infração. 

§1º O contribuinte ou terceiro interessado deverá ter ciência,  
mediante intimação, do ato que determinar o início do procedimento 
administrativo-tributário, bem como de todos os demais de natureza decisória 
ou que lhes imponham o dever de fazer ou deixar de fazer alguma coisa. (AC)  

§2º O contribuinte ou o terceiro interessado deverá ter ciência, 
mediante notificação, de todos os atos ou fatos de seu interesse ou que deva 
conhecer. (AC)  

§3º Os livros e documentos que  contenham indícios da prática de 
infração à legislação fiscal ou penal  poderão ser  apreendidos pela autoridade 
competente, mediante  lavratura do Termo de Apreensão. (AC)  

§4º A exigência do crédito tributário, em todos os casos em que o 
lançamento não resulte em aplicação de penalidade por infração à legislação 
tributária, formaliza-se pela Notificação de Lançamento (NL), expedida pelo 
órgão que administra o tributo. (AC)  

§5º A aplicação de penalidade por infringência da legislação tributária 
decorrente de procedimento fiscal, formaliza-se pela lavratura do Auto de 
Infração que incumbe, privativamente, aos servidores competentes para a 
fiscalização tributária. (AC)  

Art. 365-B. No Processo Administrativo Tributário serão obedecidos 
os seguintes prazos: (AC)  

 I – pelos servidores: 
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a) 2 (dois) dias para a entrega, na repartição, de Auto de Infração, 
Intimação ou Notificação Fiscal; 

b) 10 (dez) dias para dar informações em processo contencioso que 
tenha impugnado Auto de Infração; 

c) 10 (dez) dias para a autoridade julgadora em primeiro grau de 
decisão administrativa proferir decisão em processo que tenha Auto de 
Infração Impugnado; 

d) 30 (trinta) dias para a interposição de pedido de reconsideração às 
decisões de segunda instância. 

II – pelos contribuintes ou terceiros interessados: 

a) 8 (oito) dias para cumprir os termos da Intimação Fiscal; 

b) 20 (vinte) dias para impugnar lançamento em primeira instância ou 
recorrer ao Conselho de Contribuintes em segundo grau de decisão 
administrativa; 

c) 20 (vinte) dias para a prática de ato que não tenha prazo específico 
na legislação. 

§1º Os prazos poderão ser prorrogados, por uma única vez e por igual 
período, mediante despacho fundamentado, a requerimento do interessado, 
protocolado antes do vencimento do prazo original. (AC)  

§2º Contam-se os prazos: (AC)  

I – para os servidores, desde o efetivo recebimento do expediente ou, 
estando em seu poder, da data em que se houver concluído o ato processual 
anterior, ou expirado o prazo para a prática de ato a cargo do interessado; 

II – para o contribuinte ou terceiro interessado, desde a ciência da 
Intimação ou do Auto de Infração ou, se negado o recebimento, da publicação 
na imprensa local, ou ainda quinze dias após a postagem com Aviso de 
Recebimento (AR). 

§3º Os prazos são contínuos e peremptórios, excluindo-se na sua 
contagem o dia de início e incluindo-se o do vencimento, e somente se iniciam 
ou vencem em dia de funcionamento normal no órgão onde tramita o processo 
ou onde deva ser praticado o ato. (AC)  

Art. 365-C. Considera-se instaurado o litígio tributário, para os efeitos 
legais, com a apresentação, pelo interessado, de impugnação a: (AC)  

I – Auto de Infração ou Notificação de Lançamento; 

II – indeferimento de pedido de restituição de tributo, acréscimo ou 
penalidade; 

III – recusa de recebimento de tributo, acréscimo ou penalidades, que 
o contribuinte procure espontaneamente pagar. 

§1º A impugnação suspende a exigibilidade do crédito, mas não afasta 
a incidência dos acréscimos moratórios sobre o tributo devido, salvo se feito o 
depósito previsto no art. 293. (AC)  
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§2º A autoridade julgadora em primeira instância recorrerá de ofício 
ao Conselho de Contribuintes sempre que a decisão exonerar total ou 
parcialmente o sujeito passivo do pagamento do crédito tributário. (AC)  

§3º Encerrada a fase de julgamento, o processo será encaminhado ao 
setor de origem, que cientificará o sujeito passivo da decisão e, quando for o 
caso, o intimará a cumprir a decisão no prazo de vinte dias. (AC)  

Art. 365-D. O Auto de Infração, após lavrado, só poderá ser anulado, 
cancelado ou considerado improcedente mediante julgamento em duplo grau 
de decisão administrativa. (AC)  

Parágrafo único. O contencioso fiscal será julgado em primeira 
instância pelo titular do órgão fazendário do Município, ouvido sempre o 
fiscal autuante, e caberá recurso ao Conselho de Contribuintes. (AC)  

Art. 365-E. Fica criado o  Conselho de Contribuintes do Município de 
Cabo Frio, na forma de órgão administrativo colegiado, integrando a estrutura 
da Secretaria Municipal de Fazenda, composto de cinco membros com a 
denominação de Conselheiros, com autonomia decisória e a competência de 
julgar, em segundo grau, os recursos voluntários e de ofício das decisões de 
primeira instância, na forma que dispuser o seu regulamento.  (AC)  

Art. 365-F. Os membros do Conselho de Contribuintes serão 
nomeados pelo Prefeito, sendo 3 (três) representantes do Município e 2 (dois) 
representantes dos contribuintes. (AC)  

§1º. Os representantes do  Município serão escolhidos pelo Prefeito 
dentre cidadãos de notório conhecimento técnico e de legislação tributária, 
indicados pelo Secretário Municipal de Fazenda. (AC)  

§2º. Os representantes dos contribuintes serão escolhidos dentre os 
relacionados em lista tríplice pelas associações de classe que forem indicadas 
pelo Prefeito. (AC)  

§3º. Cada Conselheiro terá um suplente, escolhido na forma do 
disposto nos parágrafos anteriores. (AC)  

§4º. Será de 2 (dois) anos o mandato de cada conselheiro e de seu 
respectivo suplente, permitida a recondução. (AC)  

Art. 365-G. O Prefeito, por indicação do Secretário Municipal de 
Fazenda, nomeará o Presidente e designará o Vice-Presidente do Conselho de 
Contribuintes. (AC)  

 

Parágrafo único. O Presidente do Conselho, ou aquele que o substituir, 
terá  voto comum e o de desempate.  (AC)                                                                      

 

Art. 365-H.  A Fazenda Pública Municipal terá,  junto ao Conselho de 
Contribuintes, um representante, designado pelo Prefeito, por indicação do 
Secretário Municipal de Fazenda, escolhido dentre os Agentes Fiscais em  
efetivo exercício naquela Secretaria, que dará parecer em todos os processos 
que lhe forem submetidos. (AC)  

 

Art. 365-I. Os membros do Conselho de Contribuintes do Município e 
o Representante da Fazenda perceberão como gratificação, por sessão 
realizada, até o máximo de 8 (oito) por mês, jeton de presença, a ser fixado 
pelo Poder Executivo no regulamento próprio. (AC) 
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Art. 368. O  Poder Executivo regulamentará, no que for necessário, as 
disposições deste Código, podendo, para tanto, expedir, inclusive 
separadamente, os regulamentos dos diversos tributos, e ainda resoluções e 
instruções normativas que garantam a plena eficácia das normas instituídas por 
este Código, estes últimos expedidos no âmbito de competência do titular do 
órgão fazendário do Município. (NR)  

 

Art.  375.  Os créditos tributários ou não, passíveis de cobrança, 
inscritos ou não em dívida ativa, mesmo em fase de execução fiscal, poderão 
ser objetos de pagamento parcelado, na forma estabelecida em  ato do 
Executivo. (NR) ” 

 
Art. 2º. As notas fiscais já impressas pelos prestadores de serviços na data da 

publicação desta Lei Complementar, desde que no prazo de validade, continuam em vigor 
até a publicação da Resolução prevista no art. 138-A, que indicará o prazo não inferior a 12 
meses para a substituição gradativa pelos novos modelos. 

 

Art. 3º. Fica corrigido o nome do Capítulo I do Título IV da Lei Complementar n.º 
2/2002 para “DA TAXA DE VIGILÂNCIA, CONTROLE E FISCALIZAÇAO (TVCF)”. 

 

Art. 4º.  Fica alterado o art. 255 da Lei Complementar n.º 2/2002 por ter sido 
publicado com incorreções:  

 

“Art. 255  A Contribuição de Melhoria tem como fato gerador a 
realização de obras públicas que acarretem valorização direta ou indireta a 
bens imóveis.” (NR)  

 

Art. 5º.  A Lei Complementar nº 2/2002 - Código Tributário do Município, passa a 
vigorar consolidada com as alterações introduzidas por esta Lei Complementar. 

 

Art. 6º. As multas fiscais e demais valores fixados em Reais (R$) constantes da Lei 
Complementar nº 2/2002 e não alterados por esta Lei Complementar permanecerão em 
vigor até que sejam alteradas mediante norma especifica. 

 

Art. 7º. Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar convênio de cooperação 
técnica com a União Federal, através da Secretaria da Receita Federal, com o Estado do Rio 
de Janeiro e com outros Municípios, objetivando o intercâmbio de informações econômico-
fiscais e a prestação de mútua assistência na fiscalização e cobrança dos tributos que 
administram e ainda a uniformização de regras que atinjam contribuintes sujeitos às normas 
de mais de um Município.  

 

Art.8°. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo efeitos, apenas quanto aos dispositivos sujeitos às determinações do art. 150, 
inciso III, “b”, da Constituição Federal, em 1º de janeiro de 2004.  

 

Art. 9º.  Ficam revogados o item 3 da alínea “b” do inciso II do art. 2º, o §8º do art. 
12, o inciso XIV do art. 91, o art. 106, o inciso II do art. 110 e o art. 374, todos da Lei 
Complementar n.º 2/2002.  

 

  Cabo Frio, 22 de dezembro de 2003. 
 
 

ALAIR FRANCISCO CORRÊA 
Prefeito 


