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PREFEITURA DA CIDADE DE CABO FRIO
Região dos Lagos - Estado do Rio de Janeiro
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SECRETARIA-ADJUNTA DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO

EDITAL SEMOSP/ADLIF Nº 13/2021
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA RECADASTRAMENTO
OBRIGATÓRIO VISANDO A AUTORIZAÇÃO PARA O EXERCÍCIO
DE ATIVIDADES DE BARRACAS, SERVIÇOS DE ESCOLINHA
E DE TURISMO NÁUTICO NAS PRAIAS DO MUNICIPIO
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS –
SEMOSP, por intermédio da SECRETARIA-ADJUNTA DE LICENCIAMENTO E
FISCALIZAÇÃO - ADLIF, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO os termos da Resolução n° 60, de 1967, que institui o
Código de Posturas do Município de Cabo Frio;
CONSIDERANDO os termos do Decreto Municipal nº 3307/2021, que instituiu
nova estrutura organizacional básica da Administração Pública Municipal, dando
ênfase a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos no art. 110 e
seguintes;
CONSIDERANDO que é de competência desta Secretaria promover as ações
de licenciamento e fiscalização de posturas municipais através da Secretariaadjunta de Licenciamento e Fiscalização – ADLIF, conforme as atribuições
definidas pelo art. 113 e seus incisos;
CONSIDERANDO que a autorização outorgada pelo órgão competente do
Município para o exercício do comércio ambulante é ato administrativo
discricionário, precário, pessoal, intransferível e renovável anualmente, podendo
ser revogada a qualquer tempo por interesse público ou, ainda, na hipótese de
infração às normas por parte do seu beneficiário;
CONSIDERANDO que o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro - PNGC,
instituído pela Lei Federal n° 7.661, de 16 de maio de 1988, prevê que os
governos municipais têm competência e responsabilidade no ordenamento e
fiscalização do uso das praias e costas, sendo de suas exclusivas atribuições,
disciplinar e fiscalizar o acesso às praias, determinando suas características e
modalidades, de forma a garantir o seu uso pelo público;
CONSIDERANDO o impacto ambiental gerado por atividades que promovem
grande volume de resíduos orgânicos provocando desequilíbrio na alimentação
da fauna local e atraindo espécies que promovem a competição por espaço e
alimento com outras espécies de aves nativas;
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CONSIDERANDO a necessidade de estimular os turistas e demais usuários
da praia a utilizarem o comércio local nas mais diversas horas do dia, tendo em
vista o grande número de lojas que vêm sendo fechadas, principalmente no
centro da cidade, de forma desproporcional ao aumento do número de
ambulantes nas praias da cidade;
CONSIDERANDO o parecer de 2020 da Secretaria de Meio Ambiente, que
dispôs sobre considerações relevantes para o Reordenamento da Orla da Praia
do Forte, como o levantamento da vegetação atual e a qualidade da areia em
três pontos, além de recomendações para o uso do local;
RESOLVE:
CONVOCAR todas as pessoas físicas e jurídicas atualmente detentoras de
autorização municipal para o exercício de barracas, serviços de escolinha e
de turismo náutico nas praias do município a comparecerem no local, dia e
horário estabelecido neste Edital para a realização de RECADASTRAMENTO
OBRIGATÓRIO.
1.

DOS CONCEITOS

1.1 Agente público: são todas as pessoas físicas incumbidas definitiva ou
transitoriamente, do exercício de alguma função estatal, quer seja na
administração pública direta, quer seja na administração pública
indireta.
1.2 Ambulante: quando a pessoa física desenvolve suas atividades
carregando suas mercadorias, utilizando de suporte, junto ao corpo,
como cestos de vime, bolsas, mochilas, tabuleiros, recipientes térmicos
ou não, e equipamentos de tração manual, como carrinhos, em lugares
previamente autorizados.
1.3 Atividade Móvel: quando a pessoa física desenvolve suas atividades
carregando suas mercadorias, utilizando suporte ou equipamento de
apoio, desmontáveis ou removíveis, podendo permanecer apenas no
local estabelecido na autorização concedida, realizando venda ou
prestação de serviço. São, no caso deste Edital, as barracas 3x3metros
e as escolinhas e os serviços náuticos que utilizam guarda-sol diâmetro
1,60 metro e tenda 2x2 metros.
1.4 Cargo Público: é o conjunto de atribuições e responsabilidades
previstas na estrutura organizacional que devem ser atribuídas a um
servidor. Os cargos públicos, acessíveis a todos os brasileiros, são
criados por lei, com denominação própria e vencimento pago pelos
cofres públicos, para provimento em caráter efetivo ou em comissão.
(art. 3º da Lei 8.112/90)
1.5 Contratados temporários: são aqueles contratados por tempo
determinado para atender a alguma necessidade temporária de
excepcional interesse público (conforme o art. 37, IX, da Constituição),
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exercem a função pública, mas sem vínculo efetivo ou empregatício,
estão submetidos à Lei n. 8.745/93 e alterações, contribuem para o
Regime Geral da Previdência Social. Exemplos: Professores
Substitutos e Temporários
1.6 Serviços de escolinha: atividade móvel na areia e na água do mar com
professores ou profissionais com experiência comprovada para ensinar,
treinar, com ou sem equipamentos.
1.7 Turismo náutico: atividade móvel que se caracteriza pela utilização de
embarcações sob ou sobre águas, paradas ou correntes, sejam fluviais,
lacustres, marítimas ou oceânicas com a finalidade da movimentação
turística.
1.8 Barracas: atividade móvel na areia da praia, com estrutura
desmontável para fixação de lona branca de 3x3metros, com saias e
balcão nas laterais na medida de 3m, destinada ao atendimento a
banhistas, cujos produtos, com exceção de água e bebidas em lata, não
competem com os dos ambulantes autorizados.
2.

DO OBJETIVO

2.1 O recadastramento de que trata este Edital tem como principais metas:
2.2 Diagnosticar a situação de regularidade de pessoas físicas atualmente
detentoras de autorizações para o exercício de atividades econômicas
nas praias do município de Cabo Frio, na categoria ATIVIDADE
MÓVEL.
2.3 Atualizar os dados cadastrais relativos ao exercício de atividades
econômicas nas praias do município.
2.4 Definir o saldo quantitativo numérico de autorizações disponíveis, para
a fase de cadastramento de novos interessados em exercer o comércio
ambulante no local mencionado neste Edital, criando um cadastro de
reserva.
2.5 Avaliar a demanda gerada por novos pedidos de autorizações, sob a
ótica da ocupação racional do espaço público.
2.6 Definir as atividades viáveis para a sustentabilidade ambiental e
econômica das praias do município.
2.7 Todo autorizado assumirá a responsabilidade por coibir o uso de
aparelho sonoro, instrumento acústico ou aparelhos de qualquer
natureza que produzam ou amplifiquem som ou ruído nas lagunas, orlas
e áreas da praia e a fiscalização deverá ser feita pela ADLIF, pela
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, pela Guarda Marítima e
Ambiental, pela Guarda Civil Municipal ou qualquer outro agente público
no exercício de atividade fiscalizadora dentro das atribuições do poder
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de polícia.
3.

DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

3.1

O recadastramento é obrigatório para todas as pessoas físicas e
jurídicas atualmente detentoras de autorização municipal para o
exercício de atividades econômicas de ATIVIDADE MÓVEL em praias
delimitadas neste Edital.

3.2

O processo de recadastramento avaliará o preenchimento dos
requisitos legais para o exercício da atividade pretendida.

3.3

Para o recadastramento o requerente deverá comparecer
pessoalmente no local, dia e horário definido no item nº 4 deste Edital,
munido da documentação relacionada no item nº 5.

3.4

Para requerer o recadastramento, a presença do requerente e de seu
auxiliar, se houver, é obrigatória, sendo expressamente vedada sua
representação por terceiros, mesmo através de procuração.

3.5

Como requisitos obrigatórios, o solicitante deverá:

3.5.1. Ser morador do município de Cabo Frio;
3.5.2. Ter filhos matriculados em escolas do município, se houver;
3.5.3. Apresentar o Certificado Nacional de Vacinação COVID-19 e atender
ao item 9.4 deste Edital;
3.6

O solicitante não poderá:

3.6.1 Possuir outra permissão de uso/autorização em nenhum outro ponto de
uso público do município.
3.6.2 Ter outro cargo, emprego ou função pública.
3.6.3 Ter parentesco até terceiro grau, com agente público que está a serviço
da Secretaria Responsável por este Edital.
3.7

Somente após o encerramento de todo o processo administrativo, e com
a emissão da respectiva autorização e entrega do crachá, poderá o
interessado dar início às suas atividades.

3.8

Somente após a quitação de todas as taxas, porventura em aberto, será
expedida a autorização referente ao ano exercício de 2021.

3.9

O recadastramento tem seu regramento neste Edital, conforme
recomendação nº20/2019 MPF/PRMSPA/GAB02, de acordo com o
inquérito civil nº1. 30.009.000043/2017-77, sendo permitida apenas
uma autorização por interessado e, em nenhuma hipótese, ou em
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qualquer tempo, representará garantia para permanecer definitivamente
exercendo a atividade no local previsto neste Edital.
3.10 O requerente, juntamente com seus funcionários, devidamente
registrados, deverão apresentar, juntamente com seus documentos
originais, as respectivas cópias dos documentos.
3.11 O não comparecimento do requerente ao recadastramento no prazo e
local estabelecido neste Edital será considerado pela Administração
Municipal como desinteresse em permanecer exercendo e/ou passar a
exercer a atividade objeto deste Edital.
3.12 Não serão renovadas, pelo período que viger o presente edital, as
autorizações
dos
interessados
que
com
reincidência
notificações/multas por não atenderem a critérios de ordenamento.
3.13 O pedido de recadastramento do requerente importará no conhecimento
do presente Edital e valerá como aceitação expressa de suas normas.
3.14 A declaração falsa ou inexata de dados constantes da ficha cadastral e
a apresentação de documentos falsos determinarão a anulação do
recadastramento e dos demais atos dela decorrentes.
4. DO LOCAL, DIA E HORA
4.1 Recadastramento será realizado a partir da data da publicação deste
Edital, obedecendo ao cronograma definido no ANEXO IV, na
Secretaria-adjunta de Licenciamento e Fiscalização - ADLIF, seguindo
a agenda por atividade e localização, nos seguintes endereços:
4.1.1 Pelo

endereço

https://cabofrio.rj.gov.br/atividademovelnaspraias

eletrônico

4.1.2 Rua Florisbela Rosa da Penha, nº 292, Braga, do dia 8 ao dia 12 de
novembro (de segunda a sexta-feira), de acordo com o segmento da
atividade, das 8:30 às 17:00 horas.
4.1.3 Avenida Independência, 5588, Unamar, Tamoios, Cabo Frio,
Shopping Unapark, Bloco B, Sala 03, do dia 08 ao dia 12 de julho, de
segunda a sexta-feira, das 8:30 às 17:00 horas.
5. DO PRAZO
5.1 O início do Recadastramento será efetuado a partir da publicação deste
Edital, obedecendo ao cronograma definido no Anexo IV deste Edital.
5.2 Quaisquer alterações do prazo para o Recadastramento serão informadas
com antecedência mínima de 5 (cinco) dias, através dos seguintes meios:
5.2.1 Sítio eletrônico da Prefeitura (http://www.cabofrio.rj.gov.br);
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5.2.2 Publicação no órgão de imprensa oficial do Município;
5.2.3 Redes de televisão e rádio;
5.2.4 Facebook e Instagram da Prefeitura de Cabo Frio
6. DA DOCUMENTAÇÃO
6.1. PARA AS BARRACAS
6.1.1. PARA PESSOAS FÍSICAS
6.1.1.1.

Carteira de Identidade (frente e verso);

6.1.1.2.

Comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoa Física CPF;

6.1.1.3.

ISS do requerente

6.1.1.4.

Título de Eleitor, juntamente com o comprovante de quitação
eleitoral;

6.1.1.5.

Comprovante de residência (conta de energia elétrica, água,
telefone, fatura de cartão de crédito ou correspondência
bancária), emitido em período não anterior a 90 (noventa)
dias da data de realização do recadastramento;

6.1.1.6.

Certidão de Antecedentes Criminais, oriunda do Instituto de
Identificação
Félix
Pacheco
(http://atestadodic.detran.rj.gov.br/);

6.1.1.7.

2 (duas) fotografias recentes, tamanho 5X7;

6.1.1.8.

Comprovante (Laudo Médico), em se tratando de Pessoa
Com Deficiência;

6.1.2. PARA PESSOAS JURÍDICAS
6.1.2.1.

Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica - CNPJ;

6.1.2.2.

Contrato Social, registrado em Cartório de Registro Civil de
Pessoa Jurídica e alterações, se houver (empresa);

6.1.2.3.

Certidão Negativa de Débitos do INSS;

6.1.2.4.

Certidão Negativa de Débitos do FGTS;

6.1.2.5.

Certidão Conjunta Negativa de Débitos de Tributos Federais
e Dívida Ativa da União;

6.1.2.6.

Certidão de Regularidade da Dívida Ativa do Estado;

6.1.2.7.

Certidão Negativa de Débitos Estaduais;

6.1.2.8.

Alvará de Licença para Localização, válido para 2022;

6.1.2.9.

Documentos pessoais do representante legal da pessoa
jurídica;

6.1.2.10. 2 (duas) fotografias recentes, tamanho
representante legal da pessoa jurídica;

7x5,

do
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6.1.2.11. Comprovante (Laudo Médico), em se tratando de Pessoa
Com Deficiência;
6.1.2.12. Laudo da Vigilância Sanitária, pertinente ao local de preparo
de alimentos e bebida;
6.1.2.13. Ficha cadastral preenchida e assinada – a ficha cadastral
poderá ser baixada pelo site oficial ou retirada na secretaria;
6.1.2.14. Questionário preenchido e assinado – baixado pelo site
oficial ou retirado na secretaria;
6.1.2.15. Documentação dos funcionários em regime CLT ou contrato
de prestador de serviço por MEI;
6.1.2.16. Fotografias com data dos equipamentos (coolers, barracas,
tendas);
6.1.2.17. Para aqueles que trabalham com gás ou energia renovável,
todas as exigências do item 6.5;
6.1. PARA ATIVIDADES DE TURISMO NÁUTICO
6.1.1.

Cartão do Certificação nacional de Vacinação COVID-19;

6.1.2.
Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica - CNPJ;
6.1.3.
Contrato Social, registrado em Cartório de Registro Civil de
Pessoa Jurídica e alterações, se houver (empresa);
6.1.4.

Certidão Negativa de Débitos do INSS;

6.1.5.

Certidão Negativa de Débitos do FGTS;

6.1.6.
Certidão Conjunta Negativa de Débitos de Tributos Federais
e Dívida Ativa da União;
6.1.7.

Certidão de Regularidade da Dívida Ativa do Estado;

6.1.8.

Certidão Negativa de Débitos Estaduais;

6.1.9.

Alvará de Licença para Localização, válido para 2022;

6.1.10.
jurídica;

Documentos pessoais do representante legal da pessoa

6.1.11.
2 (duas) fotografias recentes,
representante legal da pessoa jurídica;

tamanho

7x5,

do

6.1.12.
Comprovante (Laudo Médico), em se tratando de Pessoa
Com Deficiência;
6.1.13.
Laudo da Vigilância Sanitária, pertinente ao local de preparo
de alimentos e bebida para barcos de passeio que forneçam
alimentação;
6.1.14.
Ficha cadastral preenchida e assinada – a ficha cadastral poderá
ser baixada pelo site oficial ou retirada na secretaria;
6.1.15.
Questionário preenchido e assinado – baixado pelo site oficial ou
retirado na secretaria;
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6.1.16.
Documentação dos funcionários em regime CLT ou contrato de
prestador de serviço por MEI;
6.1.17.
Documentação do Profissional Responsável Técnico, no
caso de atividade náutica e afins;
6.1.18.
Título de Inscrição de Embarcação (TIE ou TIEM), para uso
profissional ou comercial;
6.1.19.

Termo de Responsabilidade – NORMAN 2 – ANEXO 8;

6.1.20.
Documento de Habilitação do Condutor da Embarcação, na
categoria MAC (Marinheiro Auxiliar de Convés) com certificado
ESEP (Especial de Segurança em Embarcações de Passageiro);
6.1.21.
Carteira de Identidade e Habilitação do Profissional
denominado de “Observador”;
6.1.22.
Certificado de curso de guardião de piscinas ou de
resgatista para o “observador”;
6.1.23.
Cópia do registro e certificado na validade do CADASTUR
como Transportadora Turística no caso de embarcações de passeio
de barco;
6.1.24.
Projeto de execução do turismo náutico e afins, ou seja, a
rota pretendida;
6.1.25.
Documento de propriedade da embarcação, em nome da
empresa ou do sócio proprietário;
6.1.26.
Documento de propriedade do dispositivo flutuante (banana boat
e similares) ou do contrato de arrendamento;
6.1.27.
Fotografias com data atual dos equipamentos/veículos (coolers,
barracas, tendas, veículos automotores, reboques, trailer, lojas, depósitos,
embarcações, dispositivos flutuantes, pranchas, caiaques, táxis marítimos
e, outros constantes deste Edital);
6.1.28.
Ficha cadastral preenchida e assinada – a ficha cadastral poderá
ser baixada pelo site oficial ou retirada na secretaria;
6.1.29.
Questionário preenchido e assinado – baixado pelo site oficial ou
retirado na secretaria.
6.1.30.
Declaração da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer declarando
que o requerente participou do da Pesquisa de Inventário da Oferta
Turística;
6.2. PARA SERVIÇOS DE ESCOLINHA
6.2.1. PARA PESSOAS JURÍDICAS
6.2.2.
Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica - CNPJ;
6.2.3.
Contrato Social, registrado em Cartório de Registro Civil de
Pessoa Jurídica e alterações, se houver;
6.2.4.

Certidão Negativa de Débitos do INSS;

15

16

Quinta-feira, 11 de novembro de 2021 | Edição Nº 322| Caderno I

6.2.5.

Certidão Negativa de Débitos do FGTS;

6.2.6.
Certidão Conjunta Negativa de Débitos de Tributos Federais
e Dívida Ativa da União;
6.2.7.

Certidão de Regularidade da Dívida Ativa do Estado;

6.2.8.

Certidão Negativa de Débitos Estaduais;

6.2.9.

Alvará de Licença para Localização, válido para 2022;

6.2.10.
Documentos pessoais do representante legal da pessoa
jurídica;
6.2.11.
2 (duas) fotografias recentes,
representante legal da pessoa jurídica.

tamanho

7x5,

do

6.2.12.
Comprovante (Laudo Médico), em se tratando de Pessoa
Com Deficiência;
6.3. Os documentos descritos nos itens 6.3.3 e 6.3.4 não serão exigidas
quando o autorizatário for MEI.
6.3.1.
Ficha cadastral preenchida e assinada – a ficha cadastral poderá
ser baixada pelo site oficial ou retirada na secretaria;
6.3.2.
Questionário preenchido e assinado – baixado pelo site oficial ou
retirado na secretaria;
6.3.3.
Documentação dos funcionários em regime CLT ou contrato de
prestador de serviço por MEI;
6.3.4.
Fotografias com data dos equipamentos/veículos (coolers,
barracas, tendas, veículos automotores, reboques, trailer, lojas,
depósitos, embarcações, dispositivos flutuantes, pranchas, caiaques,
táxis marítimos e, outros constantes deste Edital);
6.3.5.
Declaração da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer declarando
que o requerente participou do da Pesquisa de Inventário da Oferta
Turística;
6.4. DAS ATIVIDADES DE COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS QUE
REQUEIRAM AQUECIMENTO
6.4.1.
A autorização ficará condicionada à utilização exclusiva de
equipamentos padronizados para o exercício da atividade.
6.4.2.
Para o cozimento ou aquecimento dos alimentos serão permitidos
somente os sistemas de aquecimento por GLP – Gás Liquefeito de
Petróleo ou sistema de aquecimento por energia renovável.
Parágrafo único: Entende-se por energia renovável, aquela que vem de
recursos naturais que são naturalmente reabastecidos, como sol, vento,
chuva, marés e energia geotérmica.
6.4.3.
Para o exercício de atividades econômicas que envolvam a
produção e comercialização de alimentos mediante a utilização de Gás
Liquefeito de Petróleo (GLP) deverão ser atendidas, além de outras
constantes desta Lei, as seguintes exigências:
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6.4.4. Laudo da Vigilância Sanitária, com o nada a opor pertinente ao local de

preparo de alimentos;

6.4.5. Laudo da Vigilância Sanitária, com o nada a opor pertinente aos produtos
alimentícios a serem comercializados;
6.4.6. Laudo técnico, firmado por profissional habilitado com Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART), do Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia (CREA), atestando que o equipamento que opera com
GLP atende às normas de prevenção e segurança contra incêndio;

6.4.7.
Certificado de curso de capacitação em utilização correta de
equipamento que opera com Gás Liquefeito de Petróleo (GLP),
prevenção e combate a incêndio, primeiros socorros e boas práticas;
6.4.8.
Declaração firmada pelo requerente, sob as penas da lei, de que
o equipamento que opera com Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) é
dotado de um sistema que assegura níveis mínimos de emissão de
fumaça, atendendo à legislação de impacto ambiental do Município de
Cabo Frio.
§ 1º. Quando da utilização de sistema de aquecimento por GLP, deverá ser
observado ainda o disposto nos Anexos I e II desta Lei.
§ 2º. A vigilância sanitária deverá disponibilizar cursos de capacitação aos
autorizatários, a respeito do manuseio, cuidados e conservação dos produtos
de que trata este artigo.
6.5. Será

facultada

o

cadastramento

por

meio

eletrônico

no

site

https://cabofrio.rj.gov.br/atividademovelnaspraias com o objetivo de agilizar

a obtenção da autorização.

6.5.1. O requerente que optar pelo envio eletrônico da documentação só fará a
entrega física destes quando contactado pela secretaria responsável
para recebimento da permissão.
6.5.2.

A secretaria responsável analisará a documentação e, posteriormente,
entrará em contato como requerente para o agendamento e finalização
do processo.

6.6. Todos os documentos devem estar legíveis e nítidos, sob pena de não
serem validados.
6.7. Qualquer declaração ou documentação falsa implicará em cancelamento da
autorização;
7.

DA DISPONIBILIZAÇÃO DE VAGAS

7.1.
A disponibilização de vagas disponíveis será calculada com critério na
relação de espaço disponível conforme área de praia e a distância mínima
exigida por trecho de praia, considerando o recadastramento daqueles que já
possuem autorização e que atendam ao item 6.
7.2.
As vagas disponibilizadas nas praias serão distribuídas por setores,
conforme definição atribuída pelo órgão competente.
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7.3.

A prioridade de vagas será para:

7.3.1. Aqueles com maior tempo de exercício no município de alguma das
atividades econômica tratada neste Edital;
7.3.2.

Maior tempo de residência no Município.

8.

DO AUTORIZATÁRIO

8.1. Entende-se por autorizatário toda pessoa jurídica que, após cadastro e
análise por parte do Município, obtiver a autorização para o exercício de atividade
econômica em uma de suas praias, mediante o regular processo administrativo,
obedecidas as normas deste Edital e outras aplicáveis.
8.2. O autorizatário, quando no exercício da atividade, deverá portar crachá
original, carteira de identidade, QRcode gerado fixado em seu equipamento de
trabalho, em local de fácil acesso e visibilidade.
8.3. Todo autorizatário assumirá a responsabilidade por coibir o uso de aparelho
sonoro, instrumento acústico ou aparelhos de qualquer natureza que produzam
ou amplifiquem som ou ruído nas lagunas, orlas e áreas da praia e a fiscalização
deverá ser feita pela ADLIF, pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, GCMA
(Grupamento Civil Marítimo Ambiental), pela Guarda Civil Municipal ou qualquer
outro agente público no exercício de atividade fiscalizadora dentro das
atribuições do poder de polícia.
8.4. Todo autorizatário deverá instalar sua tenda 2x2, este exclusivo para as
atividades náuticas, ou barraca 3x3m em afastamento mínimo de 3 (três) metros
da vegetação fixadora de dunas existente ou da contenção de pedras, tendo
como referência a base da duna ou do talude, com ou sem vegetação;
8.5.

A instalação da tenda utilizada pelo autorizatário só poderá entrar e sair da
praia nos seguintes horários:

8.5.1. Entrada até às 7:00 horas
8.5.2. Saída após às 18:00 horas, no caso das barracas.
8.6.

As atividades de turismo náutico cujos equipamentos saem pelo mar,
poderão ser removidos antes do pôr-do-sol;

8.7. Todo autorizado deverá atender a todos os itens deste Edital.
9.

DAS AUTORIZAÇÕES

9.1. As autorizações serão concedidas em atendimento aos princípios da
oportunidade, conveniência, legalidade, defesa do interesse público,
impessoalidade e isonomia. Uma vez efetivado o cadastramento do requerente
será emitido pelo órgão competente o respectivo Termo de Autorização.
9.2. A autorização concedida pelo órgão competente do Município, para o
exercício da atividade econômica escolhida, é um ato administrativo, unilateral,
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discricionário, precário, pessoal e intransferível, podendo ser revogada a
qualquer tempo por interesse público, ou ainda, na hipótese de infração às leis
e/ou normas por parte da pessoa física ou jurídica licenciada.
9.3. Todo autorizatário e seus respectivos colaboradores deverão portar o
Certificado Nacional de Vacinação Covid-19.
9.4. O servidor público detentor de autorização já expedida anteriormente, que
esteja no exercício da função pública, não terá sua autorização renovada.
9.5. Em caso da atividade noturna de turismo náutico, o autorizatário deverá
solicitar autorização, com no mínimo de 72 horas de antecedência, via ofício para
GCMA (Grupamento Civil Marítimo Ambiental), anexando cópia do e-mail
autorizado pela Marinha do Brasil, com a respectiva lista de passageiros.
9.6. O autorizatário deverá assinar a Declaração de Aceitação dos Termos deste
Edital;
10.

DOS EQUIPAMENTOS AUTORIZADOS

10.1.

BARRACAS

10.1.1. Uma barraca 3x3 metros;
10.1.2. Número de mesas e guarda-sóis de 10 unidades;
10.1.2.1. Os guarda-sóis deverão possuir diâmetro de 1,50m;
10.1.2.2. Será permitido até 30% dos guarda-sóis com diâmetro de
3,00metros;
10.1.3. Número de cadeiras de acordo com decreto vigente;
10.1.4. 03 Caixas isotérmicas de até 200l para armazenamento dos produtos;
Paragrafo único: em nenhuma condição poderá ser utilizado isopor para
armazenamento de bebidas ou produtos alimentícios, conforme Resolução
nº216/2004.
10.1.5. Nenhum equipamento de trabalho deverá ser depositado ou mantido
além dos limites da barraca, com exceção das mesas e guarda-sóis
montados. As barracas deverão estar devidamente montadas e identificadas
com o número e QRcode de autorização a ser entregue pelo poder público;
10.1.6. Os equipamentos utilizados, como guarda-sóis e carrinhos, não poderão
permanecer estacionados nas vias públicas, em qualquer horário do dia ou
noite, sob pena de multa, apreensão e suspensão da licença.

10.2.

SERVIÇOS DE ESCOLINHA

10.2.1. Um guarda-sol com diâmetro máximo de 1,60m.

19

Quinta-feira, 11 de novembro de 2021 | Edição Nº 322| Caderno I

10.2.2. Em caso de pranchas e outros equipamentos maiores que a barraca, os
mesmos deverão se posicionar imediatamente na frente da barraca;
10.2.3. A definição do número de canoas havaianas e sua respectiva localização
será definido pela Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento
Urbano (SECPLADUR);
10.2.4. Esportes com bola só poderão ser utilizados até às 8:00horas e após às
17:00 horas, à exceção da Área B2;
10.3.

TURISMO NÁUTICO

10.3.1. Uma tenda de 2x2m para banana boat e transporte de passageiros;
10.3.2. Um guarda-sol com diâmetro máximo de 1,60m, para demais atividades;
10.3.3. Nenhum equipamento de trabalho deverá ser depositado ou mantido
além dos limites da barraca;
10.3.4. Em caso de equipamentos que precisem ficar na água, deverão seguir
a NORMAN 02/DPC;
10.3.5. O serviço de travessia de barcos só poderá ocorrer ao longo da Rua
Constantino Menelau, em pontos definidos pelo poder público municipal;
10.3.6. No caso de Controle de Clientes, no caso de turismo náutico e
afins;
11.

DAS COMPETÊNCIAS

11.1. Os órgãos e entidades da Administração Pública, nas suas respectivas
áreas de competência, deverão fiscalizar o cumprimento das normas
previstas neste Edital.
§ 1º Os servidores públicos, legalmente investidos, ficam responsáveis por
constatar e noticiar a ocorrência de infrações por descumprimento das normas
previstas neste Edital.
§ 2º A autoridade municipal ou o agente fiscalizador que tiver ciência de
ocorrência de infração é obrigado a promover a sua apuração imediata, através
de processo administrativo próprio.
11.2. Os procedimentos de notificação, autuação, aplicação de multa,
apreensão de materiais e suspensão da atividade do autorizatário, são de
competência exclusiva, nas suas respectivas áreas de competência:
11.2.1. da fiscalização de posturas;
11.2.2. da fiscalização de meio-ambiente;
11.2.3. da guarda marítima municipal;
11.2.4. da vigilância sanitária.
11.3. A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER, é o
órgão competente do Poder Executivo pelas ações de:
11.3.1. Inventariar as atividades de turismo náutico e desportivas nas areias das
praias;
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11.3.2. Emitir o TERMO DE AUTORIZAÇÃO para Serviços Náuticos, de acordo
com a Lei n º1735/2003.
11.3.3. Analisar as infrações cometidas, autuadas pela GCMA e tomar as
medidas cabíveis, dispostas na Lei nº1735/2003.
12.

DA SETORIZAÇÃO

12.1. A implantação de um sistema de organização e divisão setorial,
compreendendo as praias do município tem por finalidade promover um melhor
ordenamento do espaço público e entendimento do trabalho a ser desenvolvido,
para as futuras autorizações.
12.2. Para efeitos deste Edital, as praias serão ordenadas em 7 (sete) setores,
tendo como referência a Lei Municipal nº 1736/2003, de acordo com o ANEXO I.
12.3. Os Setores com os respectivos Grupos de Atividades estão descritos no
Anexo II.
13. DAS TAXAS
13.1. O autorizatário, sem prejuízo das demais cominações legais, deverá
efetuar o recolhimento das taxas descritas abaixo, de acordo com a
tramitação processual, com a natureza da atividade pretendida ou no
cometimento de infrações às normas vigentes:
13.1.1. DOCUMENTAÇÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL (DAM): para
todos os requerentes, quando da abertura de processo administrativo;
13.1.2. TAXA DE VIGILÂNCIA, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO (TVCF): para
toda pessoa jurídica, estabelecida no Município;
13.1.3. TAXA DE LICENÇA PARA USO DE ÁREAS DO DOMÍNIO PÚBLICO
(TUAP): devida após o deferimento do recadastramento, cuja atividade
esteja enquadrada no art. 164 do Código Tributário Municipal, ficando
isentas as atividades e condições previstas no § 1º do mesmo artigo.
13.1.4. TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA (TIS): devida após o deferimento
do cadastramento, para àquelas atividades que comercializem alimentos
e/ou bebidas.
13.1.5. TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO DE BEM MÓVEL OU
SEMOVENTE E MERCADORIAS (TAB): incidente sobre toda pessoa física
ou jurídica, proprietária ou responsável, pelo bem, objeto da apreensão ou
guarda;
13.2. O pagamento da taxa não dá garantia de uso do solo, de modo que o
cumprimento das normas ou regras estabelecidas no Ordenamento
Municipal é condição prioritária para a legalização do uso ou atividade.
14.

DAS PROIBIÇÕES

14.1. Fica proibida a instalação de guarda-sois, mesas e cadeiras extras, ou
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seja, além do número estabelecido em decreto.
14.2. É terminantemente proibida a utilização de tração animal como meio de
deslocamento e ou exposição de produtos e ou serviços.
14.3. É proibido o acesso à praia pelos caminhos não definidos pelo Poder
Público Municipal;
14.4. É proibida para o exercício das atividades econômicas descritas neste
Edital, a utilização de qualquer tipo de aparelho ou equipamento sonoro,
instrumento acústico e outros engenhos, que produzam ruídos ou sons de
qualquer natureza, que pela intensidade de volume possam constituir
perturbação ao sossego público, em atendimento à Lei nº 1.484/1999.
14.5. É proibida a utilização de canudos plásticos e qualquer outro material
que não seja biodegradável, de acordo com a Lei Municipal nº 3102/2019.
14.6. É proibida a venda de recipiente de vidro em todas as praias do
município, conforme Decreto nº2837/2002.
14.7. É proibido, em qualquer hipótese, ao licenciado, alugar, vender,
arrendar, emprestar, repassar a terceiros, a licença ou o seu direito de uso,
sob pena de ter cancelada sua licença e o seu direito de uso, sendo ainda
obrigatória a quitação de toda e qualquer taxa ou multa existente, em atraso
com o Poder Público Municipal.
14.8. É proibido, pernoitar equipamento no local do exercício da atividade, à
exceção dos barcos de passeio.
14.9. É proibido, em qualquer situação, abandonar ou deixar o equipamento
utilizado para o exercício da atividade, sem a presença do autorizatário, sob
pena de apreensão do equipamento.
14.10. É proibido em todos os Setores, a autorização para comercialização dos
itens, abaixo relacionados, além daqueles definidos no ANEXO III:
14.10.1.Armas, munições, explosivos, inflamáveis, fogos de artifício e similares;
14.10.2.Medicamentos, relógios e telefones celulares;
14.10.3.A comercialização e exploração dos instintos e habilidades de animais;
14.10.4.A utilização de qualquer tipo de equipamento sonoro para propaganda;
14.10.5.Quaisquer outros produtos, artigos, ou prestação de serviço que não
estejam, expressamente, previstos neste Edital e, que, a juízo do Poder
Executivo, ofereçam algum tipo de infortúnio, risco ou perigo à população, de
forma individual ou coletiva, no bom andamento da ordem pública;
14.11. Qualquer atividade que gere resíduo de plástico, comprometendo a
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qualidade da areia e, consequentemente, a saúde das pessoas e da avifauna
local, como canudos e copos plásticos, espetos, carvão, e produtos
alimentícios não contemplados nas tabelas deste documento, como queijo
coalho, quentinha e outros tipos de refeição ou complementos como arroz,
batata frita, farofa, feijão, macarrão.

15. DA FISCALIZAÇÃO
15.1. As fiscalizações serão feitas pelos agentes da ADLIF, da GCMA
(Grupamento Civil Marítimo Ambiental) e da Vigilância Sanitária a fim de
melhorar a qualidade de vida e o ordenamento urbano do Município.
15.2. Os autorizatários não poderão exercer suas atividades em desacordo
com as normas vigentes, nem tampouco provocar algum tipo de
inconveniente, risco ou perigo à população, de forma individual ou coletiva.
15.3. As fiscalizações, quando necessárias, poderão ocorrer, de forma
conjunta com outros órgãos do Poder Público Municipal, Estadual e/ou
Federal, que atuarão na forma permitida na legislação vigente.

16.

DO NÃO CUMPRIMENTO ÀS REGRAS DESSE EDITAL
16.1. O não cumprimento às regras deste Edital ocorrerá em multa, de acordo
com:
16.1.1. Nas reincidências, as multas serão cobradas em dobro, segundo Código
de Posturas, Art.8º;
16.1.2. No caso de apreensão, a coisa apreendida será encaminhada ao
depósito municipal, conforme Art. 10º do Código de Posturas;
16.2. Em caso de reincidência, o autorizatário perderá a autorização de uso
de solo sendo convocado outro candidato do cadastro de reserva.
16.3. Para a substituição do autorizatário, a convocação será por Edital de
convocação tendo como prioridade a pessoa jurídica na atividade, com
processo administrativo em maior tempo no município.

17. DOS ANEXOS
17.1. Os Anexos informam o Setor, o Grupo de Atividade e as atividades
permitidas, com as devidas orientações, bem como as atividades não
permitidas.
17.2. Anexo I: Indica a setorização das Praias com os locais passíveis
de autorização.
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17.3. Anexo II: Indica os segmentos de atividades para barracas,
serviços de escolinha e de turismo náutico permitidos nas praias do
município e seus respectivos equipamentos
17.4. Anexo III: Produtos proibidos e as devidas justificativas.
17.5. Anexo IV: Cronograma de Recadastramento
17.6. Anexo V: Ficha Cadastral
17.7. Anexo VI: Questionário
18.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

18.1. É de inteira responsabilidade do requerente, o acompanhamento
do processo administrativo até a sua conclusão, bem como, suas
renovações anuais, o pagamento das taxas necessárias para a renovação
e, ainda, a manifestação no processo administrativo para cessar a
atividade.
18.2. O não comparecimento do interessado, no prazo e local
estabelecido neste Edital, será considerado pelo Poder Público Municipal,
como ato de desistência unilateral.
18.3. Ficam todos os autorizados cientes da necessidade de
cumprimento das normas e demais legislações aplicáveis, para o
exercício da atividade autorizada, bem como que estarão sujeitos à ação
de fiscalização por parte do Poder Público Municipal, quando do exercício
da atividade.
18.4. O cadastramento que trata esse Edital é anual, refere-se ao
período de novembro de 2021 a novembro de 2022 e a autorização dos
cadastrados não lhes dá o direito de renovação automática.
18.5. Aplicam-se aos casos omissos neste Edital, no que couber, as
disposições do Código Tributário Municipal, do Código de Posturas e
demais normas aplicáveis.
18.6. Este Edital de Convocação entra em vigor na data de sua
publicação.
Cabo Frio, 19 de Outubro de 2021
CRISTIANA CALVET
Secretária Municipal de Obras e Serviços Públicos
ANNE KELLEN APICELO
Secretaria-adjunta de Licenciamento e Fiscalização
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ANEXO I - SETORIZAÇÃO
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ANEXO II – GRUPO DE ATIVIDADES AUTORIZADAS
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ANEXO III – PRODUTOS PROIBIDOS
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ANEXO IV – CRONOGRAMA
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ANEXO V – FICHA DE CADASTRO
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ANEXO VI – QUESTIONÁRIO
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AREA C3

AREA C2

AREA C1

AREA B2

AREA H4

AREA A

AREA A

CANAL DO ITAJURU

AREA B1

PRAIA DO FORTE

AREA H3

AREA H2
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ANEXO VII – MAPA DE SETORIZAÇÃO
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ANEXO VII -MAPA DE SETORIZAÇÃO
PRAIA DAS CONCHAS E PRAIA DO PERÓ

AREA G2

AREA G1

AREA F4

AREA F3

AREA F2

AREA F1
AREA E
AREA D2
AREA D1

PRAIA DO SUDOESTE

PRAIA DO SIQUEIRA

CANAL PALMER
PRAIA DAS PALMEIRAS

CANAL DO ITAJURU

ANEXO VII -MAPA DE SETORIZAÇÃO
PRAIAS LACUSTRES E FLUVIAIS
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PRAIA DA RASA

DA MARINHA ATÉ A RUA C

DA RUA C ATÉ O PONTAL DE
SANTO ANTÔNIO

ANEXO VII -MAPA DE SETORIZAÇÃO
TAMOIOS E RASA
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ANEXO VIII – LISTA DE CHECAGEM PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
PARA AS BARRACAS E BARCOS DE PASSEIO
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