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LEI COMPLEMENTAR N° 31, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017. 
 

Introduz alterações na Lei Complementar nº 2, 
de 30 de dezembro de 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, alterada pela Lei Complementar 
Federal n° 157, de 29 de dezembro de 2016. 

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

Complementar: 
                   

Art. 1°  A lista de serviços do art. 84 da Lei Complementar n° 2, de 30 de dezembro de 
2002 – Código Tributário Municipal, passa a vigorar de forma consolidada com as seguintes 
alterações: 

“Art. 84. ............................................................................ 

1.03 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, 
imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, 
entre outros formatos, e congêneres. (NR) 

1.04 - Elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos 
eletrônicos, independentemente da arquitetura construtiva da máquina em 
que o programa será executado, incluindo tablets, smartphones e 
congêneres. (NR) 

............................................................................................. 

1.09 - Disponibilização, sem cessão definitiva, de conteúdos de áudio, 
vídeo, imagem e texto por meio da internet, respeitada a imunidade de 
livros, jornais e periódicos, exceto a distribuição de conteúdos pelas 
prestadoras de Serviço de Acesso Condicionado, de que trata a Lei Federal 
no 12.485, de 12 de setembro de 2011, sujeita ao ICMS. 

............................................................................................. 

6 - ....................................................................................... 

6.06 - Aplicação de tatuagens, piercings e congêneres. (AC) 

7 - ....................................................................................... 

7.14 - Florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação, reparação 
de solo, plantio, silagem, colheita, corte e descascamento de árvores, 
silvicultura, exploração florestal e dos serviços congêneres indissociáveis da 
formação, manutenção e colheita de florestas, para quaisquer fins e por 
quaisquer meios. (NR) 
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11 - ..................................................................................... 

............................................................................................. 

11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e 
semoventes. (NR) 

13 - ..................................................................................... 

13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, 
fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se 
destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, 
ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser 
objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, 
cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão 
sujeitos ao ICMS. (AC) 

14 - ..................................................................................... 

14.05 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, 
beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, 
corte, recorte, plastificação, costura, acabamento, polimento e congêneres de 
objetos quaisquer. (NR) 

............................................................................................. 

14.14 - Guincho intramunicipal, guindaste e içamento. (AC) 

............................................................................................. 

16 - ..................................................................................... 

16.07 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário de 
passageiros. (AC) 

16.08 - Outros serviços de transporte de natureza municipal. (AC) 

17 - ..................................................................................... 

17.24 - Inserção de textos, desenhos e outros materiais de propaganda e 
publicidade, em qualquer meio, exceto em livros, jornais, periódicos e nas 
modalidades de serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens de 
recepção livre e gratuita. (AC) 

............................................................................................. 

25 - ..................................................................................... 

............................................................................................ 

25.02 - Translado intramunicipal e cremação de corpos e partes de corpos 
cadavéricos. (AC) 

............................................................................................. 

25.05 - Cessão de uso de espaços em cemitérios para sepultamento. (AC) 

.............................................................................................” 
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Art. 2º O art. 122 da Lei Complementar nº 2, de 2002, passa a vigorar com alterações 
na lista de hipóteses de incidência do Imposto prevista no seu inciso IX, bem como acrescido dos 
incisos X e XI, na forma a seguir: 

“h) florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação, reparação de 
solo, plantio, silagem, colheita, corte, descascamento de árvores, 
silvicultura, exploração florestal e serviços congêneres indissociáveis da 
formação, manutenção e colheita de florestas para quaisquer fins e por 
quaisquer meios;  (NR) 

............................................................................................ 

l) vigilância, segurança ou monitoramento de bens, semoventes ou 
pessoas, no caso dos serviços descritos no subitem 11.02 da lista do art. 84. 
(NR) 

............................................................................................ 

o) execução de transporte, no caso dos serviços descritos pelo item 16 da 
lista do art. 84. (NR) 

............................................................................................ 

s) serviços prestados pelos planos de medicina de grupo ou individual e 
convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e 
congêneres, bem como por 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, inclusive 
os planos de atendimento e assistência médico-veterinária, caso o tomador 
de serviço, pessoa física ou jurídica, esteja domiciliado no Município de 
Cabo Frio. (AC) 

t) serviços prestados pelas administradoras de fundos quaisquer, de 
consórcio, de cartão de crédito ou débito e congêneres, de carteira de 
clientes, de cheques pré-datados e congêneres, caso o tomador de serviço, 
pessoa física ou jurídica, esteja domiciliado no Município de Cabo Frio. 
(AC) 

u) serviços de agenciamento, corretagem ou intermediação de contratos 
de arrendamento mercantil (leasing), de franquia (franchising) e de 
faturização (factoring), bem como o 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), desde que o tomador de 
serviço, pessoa física ou jurídica, esteja domiciliado no Município de Cabo 
Frio.” (AC) 

“X - em caso de descumprimento do disposto no caput ou no § 1º do art. 
8º-A da Lei Complementar Federal nº 116, de 31 de julho de 2002, o 
imposto será devido no local do estabelecimento do tomador ou 
intermediário do serviço ou, na falta de estabelecimento, onde ele estiver 
domiciliado.” (AC) 
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“XI - no caso dos serviços prestados pelas administradoras de cartão de 
crédito e débito, descritos no subitem 15.01 da Lista de Serviços do art. 84 
desta Lei Complementar, os terminais eletrônicos ou as máquinas das 
operações efetivadas deverão ser registrados no local de domicílio do 
tomador do serviço.” (AC)  

 

Art. 3º Os arts. 35, 47, 49, 91, 122, 132, 135, 138, 143, 151, 229, 317, 318, 365-E e 365-
F, da Lei Complementar nº 2, de 2002 passam a vigorar com as seguintes alterações, sendo 
acrescidos dos arts. 35-A, 40-A, 86-A, 86-B, 132-A, 137-A, 138-C, 143-A, 309-A e 314-A, 
consoante a seguir: 

 
“Art. 35. Os imóveis localizados no Município, ainda que isentos do 

imposto ou a ele imunes, ficam sujeitos à inscrição no cadastro imobiliário 
do Município. (NR) 

 
§ 1° O cadastro imobiliário será constituído pela Administração Pública, 

através de levantamento próprio ou de informação prestada pelos 
responsáveis, com base nos seguintes dados: (AC) 

 
I – de todos os terrenos existentes nas áreas urbanas ou de expansão 

urbana do Município, com a descrição de todas as características exigidas 
pela legislação; (AC) 

 
II - das construções existentes ou que vierem a ser construídas nas áreas 

urbanas ou de expansão urbana, com a descrição pormenorizada de todas as 
características exigidas pela legislação; e (AC) 

 
III - dos imóveis situados na área rural do Município, com a descrição 

pormenorizada de todas as características exigidas pela legislação. (AC) 
 
§ 2° O prazo para inscrição no cadastro imobiliário é de 30 (trinta) dias, 

contados da data de expedição do documento hábil, conforme disposto em 
regulamento. (AC) 

 
§ 3° Para fins de inscrição no cadastro imobiliário, considera-se situado o 

imóvel no logradouro correspondente à sua frente efetiva. (AC) 
 
§ 4° Em caso de litígio sobre o domínio de imóvel, do cadastro deverá 

constar tal circunstância, bem como os nomes dos litigantes, dos 
possuidores do imóvel, a natureza do feito, o juízo e o cartório por onde 
correr a ação.  (AC) 

 
§ 5° No caso de benfeitorias construídas em terrenos de titularidade 

desconhecida, a inscrição será promovida exclusivamente para efeitos 
fiscais, mediante declaração acompanhada de planta ou croquis, 
identificando a respectiva área construída e o terreno onde está situada a 
construção, não gerando para seu detentor ou possuidor, nenhum direito de 
propriedade ou presunção de legitimidade da posse. (AC) 
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§ 6º O Poder Executivo disponibilizará Programa de visitas informativas 

e presenciais aos bairros, bem como ferramentas virtuais e eletrônicas, em 
site oficial, tendo em vista a facilitação do acesso do contribuinte ao 
cadastramento e recadastramento junto ao Cadastro Imobiliário do 
Município.” (AC)  

 

“Art. 35-A O contribuinte do Imposto Predial e Territorial Urbano - 
IPTU fica obrigado a promover atualização periódica de seus dados 
cadastrais perante o Cadastro Imobiliário do Município, gerido pela 
Secretaria Municipal de Fazenda, na forma, prazo e condições estabelecidos 
em normas internas e divulgados através de Editais específicos. (AC) 

 
§ 1º Fica o Poder Executivo autorizado a conceder ao contribuinte do 

Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU que realizar a atualização dos 
seus dados cadastrais, conforme o art. 35 A deste Código, e que não possua 
atraso em seu pagamento, o desconto de 10% (dez por cento) no valor do 
imposto devido a ser considerado no lançamento do exercício 
imediatamente subsequente. (AC) 

 
§ 2º SUPRIMIDO.  
 

3º O não recadastramento dos imóveis isentos de IPTU importará na 
suspensão do benefício, restabelecendo-se o seu direito após o cumprimento 
dessa obrigação, sem prejuízo do pagamento da multa prevista no § 2º, 
calculada nos termos do parágrafo único do art. 49 deste Código. (AC) 

§ 4º O IPTU incidente sobre novas inscrições e sobre os acréscimos ou 
modificações em imóveis já cadastrados será cobrado, proporcionalmente, 
entre o número de meses ou fração compreendidos entre a data de 
comunicação e o término do exercício. (AC) 

§ 5º O Poder Executivo, após pronunciamento dos órgãos competentes, 
poderá, ampliando o critério preconizado no art. 5º, inciso LXXIV, da 
Constituição Federal de 1988 e na Lei nº 109, de 16, de novembro de 1979, 
especialmente em seu art. 17, nos casos de novas inscrições, autorizar a 
prestação de apoio técnico aos contribuintes que comprovarem 
hipossuficiência econômica para regularização da documentação exigida 
pelo Cadastro Imobiliário do Município.” (AC) 

 
“Art. 40-A As pessoas físicas ou jurídicas arroladas no § 1º deste artigo, 

mesmo sem se constituírem em contribuintes ou responsáveis pela 
obrigação principal do IPTU, são obrigadas a informar à Administração 
Tributária, mediante declaração, na forma, prazo, e demais condições 
estabelecidas em instrução normativa da Secretaria Municipal de Fazenda, a 
ocorrência de atividades imobiliárias, entendidas essas como a venda de 
unidades imobiliárias, bem como a sua intermediação. (AC) 

 
§ 1º A declaração é obrigatória para: (AC) 
 
I – construtoras ou incorporadoras que comercializarem unidades 

imobiliárias por conta própria; (AC) 
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II – imobiliárias e administradoras de imóveis que realizarem 

intermediação de compra e venda e aluguéis de imóveis; (AC)  
 
III – leiloeiros oficiais no caso de arrematação de imóveis em hasta 

pública; (AC) 
 
IV – os loteadores; (AC) 
 
V – os tabeliães e os oficiais de registro de imóveis; (AC) 
 
VI - o inventariante, síndico ou liquidante, quando se tratar de imóvel 

pertencente a espólio, massa falida ou sociedade em liquidação; (AC) 
 
VII – quaisquer outras pessoas físicas ou jurídicas que venham a realizar 

atividades imobiliárias; e (AC) 
 
VIII – o titular da posse ou propriedade que goze de imunidade ou 

isenção.” (AC) 
 

“Art. 47. ............................................................................................ 

MULTAS

Valor (R$)

Falta de inscrição do imóvel ou seus acréscimos

1‐ Para terrenos até 1.000m² 900,00R$       

2‐ Para terrenos acima de 1.000m² 1.800,00R$   

3‐ Para construções ou acréscimo até 50m² 450,00R$       

4‐ Para construções ou acréscimo de 51m² à 100m² 900,00R$       

5‐ Para construções ou acréscimo acima de 100m² 1.800,00R$   

V Falta de comunicação de mudança de titularidade 450,00R$       

450,00R$       

II

III

Faltadecomunicaçãodequalquermodificaçãoocorridanosdadosconstantesdoformuláriodeinscrição

referente aos dados físicos do imóvel, que venha gerar prejuízo ao Município na parte de arrecadação:

IV 225,00R$       

I

Falta de pagamento, no todo ou em parte, por imóvel não inscrito e seus acréscimos:

Multa de 50% (cinqüenta por cento) sobre o imposto corrigido monetariamente;

INCISO ESPECIFICAÇÃO

Falta de comunicação de demolição, desabamento, incêndio ou qualquer outro fato que implique

inutilização do imóvel para o fim a que se define:

  

“Art. 49. ............................................................................................ 

Parágrafo único. Nos casos de não recadastramento de imóveis 
amparados por isenção fiscal ou imunidade tributária, será aplicada a 
multa prevista no inciso I, do art. 47 deste Código Tributário Municipal.” 
(AC) 

“Art. 86-A Consideram-se como prestação de serviços sem emissão de 
documento fiscal, sujeita a incidência do imposto, os valores referentes à: 
(AC) 
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I - suprimentos de caixa que não foram devidamente esclarecidos e 
comprovados; (AC) 

II - existência de saldo credor de caixa; (AC) 

III - pagamentos efetuados e não escriturados; (AC) 

IV - constatação de ativos ocultos; (AC) 

V - documento fiscal cancelado após a sua escrituração nos livros 
fiscais do contribuinte, sem o devido processo administrativo que ampare 
a pretensão do contribuinte; (AC) 

VI - diferença entre os valores informados pelas administradoras de 
cartão de crédito ou débito em conta corrente e demais estabelecimentos 
similares e aqueles registrados nas escritas fiscal ou contábil do 
contribuinte ou nos documentos por ele emitidos; e (AC) 

VII - existência de valores creditados em conta de depósito ou de 
investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o 
titular, regularmente notificado a prestar informações, não comprove, 
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados 
nessas operações. (AC) 

Parágrafo único. Para os efeitos do inciso III do caput deste artigo, os 
documentos comprobatórios de pagamento, que não contenham a data de 
sua quitação, consideram-se pagos: (AC) 

I - na data do vencimento do respectivo título; (AC) 

II - na data da emissão do documento fiscal, quando não for emitida 
duplicata.” (AC) 

“Art. 86-B Consideram-se como decorrente de prestação tributada 
realizada pelo contribuinte os valores registrados nos seguintes 
equipamentos, porventura encontrados em seu estabelecimento e 
autorizados para terceiros, ainda que para outro estabelecimento da 
mesma empresa: (AC) 

I - Emissor de Cupom Fiscal (ECF); (AC) 

II - Point of Sale (POS) e demais equipamentos destinados ao registro 
de operação ou prestação paga com cartão de crédito ou débito.” (AC) 

“Art. 91. ............................................................................. 

............................................................................................ 

X – incorporadores, construtores, empreiteiras e administradoras de 
obras de construção civil, tomadores ou intermediários dos serviços 
descritos nos subitens 7.02, 7.03, 7.04, 7.05 e 10.05 da lista do art. 84; 
(NR) 

............................................................................................ 
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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, 7.19, 11.02, 11.04, 16.01, 17.05, 17.09, 20.01, 
20.02 e 20.03, observado o §7º; (NR) 

............................................................................................ 

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, 
7.06, 7.07, 7.09, 7.10, 7.11, 7.12, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.18, 7.19, 10.04, 
10.05, 11.01, 11.02, 16.01, 17.05, 17.09 e 17.10 da lista do art. 84; (NR) 

............................................................................................ 

§8º ...................................................................................... 

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, e do item 20, e também 
nos subitens 3.03, 3.04, 7.02, 7.03, 7.04, 7.05, 7.09, 7.10, 7.11, 7.12, 
7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.18, 11.02, 11.04, 16.01, 17.05 e 17.09, 
observado o §7º;” (NR) 

“Art. 122. ........................................................................... 

VIII – quando os serviços forem executados em águas marítimas por 
prestador de serviço estabelecido ou não no território do Município.” 
(NR) 

 

“Art. 132. Deverão providenciar a inscrição perante o cadastro 
mobiliário todas as pessoas físicas ou jurídicas que vierem a se 
estabelecer ou iniciar atividade no Município, ainda que por meio de 
agência, posto, sucursal ou escritório. (NR) 

 
§ 1º A obrigação estabelecida pelo caput abrange também as pessoas 

físicas ou jurídicas imunes ou isentas do pagamento de tributos 
municipais, as atividades de caráter eventual ou temporário, e ainda o 
órgão, empresa ou entidade da Administração Pública Direta e Indireta, 
condomínio, cartório notarial e de registro. (AC) 

 
§ 2º A inscrição de que trata este artigo deve ser efetuada antes da 

instalação ou do início da atividade a ser exercida. (AC) 
 
§ 3º A inscrição deverá ser concedida ao sujeito passivo mediante a 

apresentação dos seguintes documentos: (AC) 
 
I - contrato de locação ou documento que autorize a utilização do 

imóvel ou que comprove sua propriedade; (AC) 
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II - contrato social, registro de empresário, estatuto ou ata de 
constituição da sociedade, com prova de estarem arquivados no órgão de 
registro competente, ou título de nomeação expedido pelo referido órgão, 
quando se tratar de leiloeiro; (AC) 

 
III - contrato social ou ata de constituição da sociedade civil, com 

prova de o instrumento estar devidamente registrado no cartório de 
Registro de Títulos e Documentos de Pessoas Jurídicas, tratando-se de 
sociedade civil não sujeita a registro na Junta Comercial do Estado do 
Rio de Janeiro; (AC) 

 
IV - publicação no Diário Oficial do ato de criação, tratando-se de 

órgão da Administração Pública, entidade da Administração Indireta ou 
Fundação instituída e mantida pelo Poder Público; (AC) 

 
V - documento de identidade e comprovante de endereço dos 

administradores e, conforme o caso, do titular, dos sócios ou dos 
principais acionistas; (AC) 

 
VI - no caso de representação, procuração pública (registrada em 

cartório) ou particular (firma reconhecida do outorgante); (AC) 
 
VII - certificado de regularidade profissional emitido pelo Conselho 

Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro, bem como do 
contrato de prestação de serviços ou do contrato de trabalho com a 
empresa, no caso de haver contabilista responsável pela escrita do 
contribuinte. (AC) 

 
§ 4º A concessão de inscrição ao sujeito passivo não dispensa a 

necessidade de obtenção dos alvarás e autorizações públicas previstas em 
lei para o exercício de sua atividade. (AC) 

 
§ 5º O Alvará de Licença será expedido somente após o pagamento da 

Taxa de Licença para Instalação e Localização e deverá ser conservado 
permanentemente em local visível do estabelecimento. (AC) 

 
§ 6º A licença para instalação e localização será concedida mediante a 

expedição de Alvará, por ocasião da respectiva abertura, instalação ou 
início da atividade, após vistoria pelos órgãos competentes.” (AC) 

 
“Art. 132-A O interessado deverá promover a inscrição cadastral de 

cada estabelecimento autônomo, na forma estabelecida em regulamento, 
mencionando, além de outras informações exigidas pela legislação, os 
elementos necessários à sua perfeita identificação, bem como da 
atividade exercida e do respectivo local. (AC) 

 
§ 1º Consideram-se estabelecimentos autônomos: (AC) 
 
I – os pertencentes a diferentes pessoas físicas ou jurídicas, ainda que 

localizados no mesmo endereço e com idênticas atividades econômicas; 
(AC) 

 
II – os pertencentes à mesma pessoa física ou jurídica, que funcionem 

em locais diversos. (AC) 
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§ 2º Não são considerados como locais diversos: (AC) 
 
I – 2 (dois) ou mais imóveis contíguos e com comunicação interna; 

(AC) 
 
II - os vários pavimentos de um mesmo imóvel ou as salas contíguas 

de um mesmo pavimento; (AC) 
 
III - os veículos vinculados a estabelecimento cadastrado.” (AC) 
 

“Art. 135. ............................................................................................ 
 

Parágrafo único. As declarações prestadas pelo contribuinte ou 
responsável, no ato da inscrição ou da atualização dos dados cadastrais, 
não implicam em sua aceitação pelo fisco, que poderá revê-las a qualquer 
época, independentemente de prévia ressalva ou comunicação.” (AC) 

 
“Art. 137-A Constatada pela Administração Municipal a existência de 

estabelecimento ou o exercício de atividade sem o devido cadastro, a 
omissão ou incorreção dos dados cadastrais, o fato será noticiado à 
autoridade competente, que determinará o cadastramento, retificação ou 
cancelamento cadastral compulsório e de ofício, sem prejuízo da 
aplicação das penalidades cabíveis. (AC) 

 
Parágrafo único. A inscrição, alteração ou cancelamento efetuados na 

forma do caput terão caráter precário e serão realizados 
independentemente: (AC) 

 
I - do estabelecimento obedecer ou não as normas do  Plano Diretor e 

as Posturas Municipais; (AC) 
 
II – de ser lícita ou não a atividade, em relação ao objeto ou ao local 

do estabelecimento.” (AC) 
 

“Art. 138-A .......................................................................... 

............................................................................................ 
 

IX - documento emitido por máquina registradora, terminal Ponto de 
Venda - PDV, equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF, 
computador, impressora ou equipamento semelhante. (NR) 

 
§ 1º Será considerado com valor fiscal para efeitos de apuração do 

Imposto, o documento emitido por máquina registradora, terminal Ponto 
de Venda - PDV, equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF, 
computador, impressora ou equipamento semelhante, desde que referente 
à operação sujeita ao ISS; (AC) 

 
§ 2º O usuário dos equipamentos mencionados no parágrafo anterior 

deve colocar à disposição do Fisco as informações registradas nos 
equipamentos, inclusive em meio magnético ou semelhante, quando for o 
caso. (AC) 
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§ 3º No caso de informação registrada em meio magnético ou 
semelhante, poderá o Fisco determinar a apresentação das informações 
de maneira selecionada, classificada ou agrupada. (AC) 

 

§ 4º O fabricante, o credenciado ou o produtor de software 
responderão solidariamente com os usuários sempre que contribuírem 
para o uso indevido do equipamento, através de mecanismos, dispositivos 
ou funções de máquina registradora, terminal Ponto de Venda - PDV, 
equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF, computador, impressora 
ou equipamento semelhante, ou de programa.” (AC) 

 
“Art.138-C As regras desta Lei Complementar se estendem a 

comprovantes de transação emitidos em decorrência do uso de: (AC) 
 
I - cartão de débito; (AC) 
 

II - cartão de loja; (AC) 
 

III - cartão múltiplo; e (AC)  
 

IV - cartão pré-pago. (AC) 
 

“Art. 143. ............................................................................ 
 

IV– os bancos, casas bancárias, caixas econômicas, cooperativas de 
crédito, administradoras de cartão de crédito ou débito e demais 
instituições financeiras;” (NR) 

 
“Art. 143-A Para efeitos de cumprimento no disposto do caput do art. 

143 fica estabelecido que as administradoras de cartões de crédito ou 
débito ficam obrigadas a apresentar Declaração de Operações de Cartões 
de Crédito ou Débito - DOC, na forma, prazo e demais condições 
estabelecidas pela Secretaria Municipal de Fazenda. (AC)  

 
§ 1º As administradoras de cartões de crédito ou débito prestarão 

informações sobre as operações efetuadas com cartões de crédito ou 
débito em estabelecimentos credenciados, prestadores de serviços, 
localizados no Município de Cabo Frio, compreendendo os montantes 
globais por estabelecimento prestador credenciado, ficando proibida a 
identificação do tomador de serviço, salvo por decisão judicial, quando 
se tratar de pessoas físicas. (AC) 

 
§ 2º Para os efeitos desta Lei Complementar, considera-se 

administradora de cartões de crédito, débito e congêneres, em relação aos 
estabelecimentos prestadores credenciados, a pessoa jurídica responsável 
pela administração da rede de estabelecimentos, bem assim pela captura e 
transmissão das transações dos cartões de crédito ou débito.” (AC) 

 

“Art. 151. ............................................................................ 

II - ............................................................................ 
 

e) Infrações relativas ao fornecimento de informações referentes à 
utilização de cartões de crédito ou débito e congêneres em 
estabelecimentos prestadores de serviços localizados no Município de 
Cabo Frio: (AC) 
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1 - multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por mês, às pessoas 

jurídicas administradoras de cartão de crédito ou débito e congêneres que 
deixarem de apresentar, na conformidade do regulamento, as 
informações relativas à utilização de cartões de crédito ou débito e 
congêneres em estabelecimentos prestadores de serviços localizados no 
Município de Cabo Frio; (AC)  

 
2 - multa de R$ 3.000,00 (três mil reais), por mês, às pessoas jurídicas 

administradoras de cartão de crédito ou débito e congêneres que 
apresentarem fora do prazo estabelecido em regulamento, ou o fizerem 
com dados inexatos ou incompletos, as informações relativas à utilização 
de cartões de crédito ou débito e congêneres em estabelecimentos 
prestadores de serviços localizados no Município de Cabo Frio; (AC) 

............................................................................................ 

§ 4º As multas fixadas em real terão o limite máximo, para cada tipo 
de infração, de R$ 1.000,00 (um mil reais), exceto nos casos do item 3 da 
alínea “a”, dos itens 8 e 9 da alínea “b” e dos itens 1 e 2 da alínea “e” , 
todos do inciso II deste artigo.” (NR) 

 

“Art. 229. ............................................................................ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“
A
r
t
.
  

 
 

NNaattuurreezzaa  ddooss  SSeerrvviiççooss  Valor 
(R$) 

I ENTERRAMENTOS: 
a) carneira e catacumbas de adultos, por 03 (três) anos 70,00
b) carneira catacumbas de criança, por 02 (dois) anos 70,00
c) covas rasas de adultos, por 03 (três) anos 70,00
d) Covas rasas de crianças, por 02 (dois) anos 70,00

II AUTORIZAÇÃO PARA REFORMAS:
a) carneiras, gavetas e catacumbas de adultos, por 03 (três) anos 140,10
b) carneiras, gavetas e catacumbas de criança, por 2 (dois) anos. 70,04

III CESSÃO DE DIREITOS DE PERPETUIDADE:
a) carneira de adulto  1.400,97
b) carneira de crianças 420,29
c) catacumbas de adultos 700,48
d) catacumbas de crianças 609,14
e) nichos para 04 ossadas  35,03
f) terrenos para jazigos, por área de carneira 1.050,73
g) manutenção anual de sepulturas doadas, acima de 6 m2 350,25

IV DIVERSOS: 
a) transferências de carneiros e catacumbas de adultos ou crianças (perpétuos) 175,12
b) transferência de nichos 175,12
c) exumação 35,03
d) entrada de ossos vindos de outro cemitério 70,00
e) saída de ossos para outros cemitérios 35,03
f) serviços em mármore ou pedra: 
- em carneiros e catacumbas de adultos 35,03
- em catacumbas de adultos e carneiros de criança 35,03
- em catacumbas de criança 17,52
g) revestimentos em azulejos 70,00
h) uso da capela para velório de corpos a serem sepultados em outro Município 70,00
i) taxa de expediente 18,09
j) qualquer outro tipo de serviço 35,03
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“Art. 309-A O Poder Executivo poderá conceder, após despacho 
fundamentado exarado pela Secretaria Municipal de Fazenda, remissão total 
ou parcial de créditos tributários, consolidados, inferiores a 1/3 (um terço) 
do salário mínimo federal, conforme preconizado pelo art. 172, inciso III, da 
Lei Federal n° 5.172, de 26 de outubro de 1966 (Código Tributário 
Nacional).” (AC) 

 

“Art.314-A Os créditos tributários inscritos em dívida ativa, ajuizados ou 
não, poderão ser objeto de protesto extrajudicial, devidamente arrolados em 
processo administrativo, independentemente de valor. (AC) 

Parágrafo único. Os créditos tributários inferiores a meio salário mínimo 
federal não serão executados judicialmente, por conta do elevado custo tanto 
para a Administração Municipal quanto para o Poder Judiciário, devendo, 
porém, ser priorizada a cobrança administrativa, mediante notificações aos 
devedores.” (AC) 

“Art. 317. ............................................................................ 

............................................................................................ 

II – Os bancos, casas bancárias, caixas econômicas, cooperativas de 
crédito, administradoras de cartão de crédito, débito e congêneres e demais 
instituições financeiras;” (NR) 

“Art. 318. A fiscalização tributária municipal, no curso de procedimento 
fiscal regularmente instaurado, poderá examinar os livros, registros, 
documentos das contas de depósito e de aplicações financeiras, extratos das 
administradoras de cartões de crédito, débito e congêneres das instituições 
autorizadas a funcionar pelo Banco Central. (NR) 

Parágrafo único. O acesso às contas de depósito, aplicações financeiras e 
movimentações de cartões de crédito, débito e congêneres, quando 
necessárias à apuração de crédito fiscal, não se configura quebra de sigilo 
bancário, na forma do art. 6º da Lei Complementar Federal nº 105, de 10, de 
janeiro de 2001.” (NR) 

 
“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 seis 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. (NR) 

 
Art. 365-F Os membros do Conselho de Contribuintes serão nomeados 

pelo Prefeito, sendo 3 (três) representantes do Município e 3 (três) 
representantes dos contribuintes. (NR) 

 
§1º Os representantes do Município serão escolhidos pelo Prefeito, dentre 

servidores da Secretaria Municipal de Fazenda, indicados pelo Secretário de 
Fazenda. (NR) 

 
§ 2º Os representantes dos contribuintes serão escolhidos entre os 

membros da sociedade civil, respeitado o seguinte ordenamento: (NR) 
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I – um representante do setor comercial e empresarial, indicado pela 

ACIA; (AC) 
 
II – um representante indicado pela OAB - Ordem dos Advogados do 

Brasil; (AC) 
 
III – um representante dos contadores, indicado pelo Conselho Regional 

de Contabilidade. (AC) 

Art. 4º SUPRIMIDO.  
 

Art. 5º Ficam revogados os dispositivos que concedam isenções, incentivos ou 
benefícios tributários ou financeiros, inclusive de redução de base de cálculo ou de crédito 
presumido ou outorgado, ou sob qualquer outra forma que resulte, direta ou indiretamente, em 
carga tributária menor que a decorrente da aplicação da alíquota de 2% (dois por cento) sobre o 
preço dos serviços constantes na lista do art. 84 da Lei Complementar nº 2, de 2002 - Código 
Tributário do Município de Cabo Frio, exceto para os serviços a que se referem os subitens 7.02, 
7.05 e 16.01, todos da mesma lista. 

 
Art. 6º A Lei Complementar nº 2, de 2002 - Código Tributário do Município, passa a 

vigorar consolidada com as alterações introduzidas por esta Lei Complementar. 
 
Art. 7º 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 2018. 

 
Art. 8° Ficam revogadas as disposições em contrário. 
 
 

Cabo Frio, 28 de dezembro de 2017. 
 
 
 

MARCOS DA ROCHA MENDES 
Prefeito 

 
 
 
 
 


