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Altera a Lei n° 1.736, de 11 de Dezembro de
2003, que Regula o Uso e a Ocupação das
Áreas Adjacentes às Praias Marítimas,
Fluviais e Lacustres do Município de Cabo
Frio e dá outas providências.

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

Art. 1º O artigo 2º da Lei Municipal 1.736, de 11 de dezembro de 2003, passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2º (...)
I – (...)
a)
Área “A” – do Canto do Forte até a Duna Boa Vista (Duna Preta) –
área de uso misto, subdividida da forma que se segue:
A1 – Subárea exclusiva para banhistas, com distância mínima de 100 metros
da linha base;
A2 - Subárea destinada à exploração comercial de dispositivos flutuantes, tais
como reboque de esqui aquático, “banana boat”, pára-quedas e painéis de publicidade,
a partir de 200 metros da linha base;
A3 – Subárea destinada ao fundeio e tráfego de embarcações de propulsão a
motor, com uso esportivo e recreativo e de propriedade particular não comercial, tais
como lanchas, Jet-skys e outros, a partir de 300 metros da linha base
II – (...)
a)
(...)
b)
Área “E” – Do alinhamento da Ponta do Morro do Vigia até o local
denominado “Canto de Jamil” – área de uso misto para banhistas e fundeio de
embarcações de esporte e Recreio, observada a distância mínima de 100 metros da
linha da base para salvaguarda de banhistas, conforme determinam a Lei Federal
9537, de 11 de dezembro de 1997; e o Decreto Federal 2596, de 18 de maio de 1998.
III – (...)
IV – (...)
§1º (...)
§2º (...)
§3º (...) A Subárea denominada “A2”, constante do art. 2º , inciso I, deverá ser
utilizada de forma controlada, de maneira que apenas uma embarcação desenvolva sua
atividade comercial por vez, jamais sendo permitida duas ou mais embarcações nos
moldes citados trafegando ao mesmo tempo.

§4º As embarcações de aluguel (banana-boat, plana sub etc.) que operam nas
imediações das praias e margens, deverão ter suas áreas de operação perfeitamente
delimitadas, por meio de boias, pelos proprietários das embarcações, conforme
determinam a Lei Federal 9537, de 11 de dezembro de 1997; e o Decreto Federal 2596,
de 18 de maio de 1998, podendo estender tal marcação até área comum de aporte junto
à margem.
Art. 2º O artigo 11 da Lei Municipal 1.736, de 11 de dezembro de 2003, passa a
vigorar com a seguinte redação:
Art. 11 (...)
§1º (...)
§2º (...)
§3º Nos casos de flagrante infração do artigo 13, § 2º, testemunhada por
qualquer autoridade referenciada no artigo 8º, cabe a execução de rito sumário, que
reduz os prazos do artigo 10, 1º; artigo 11 caput; e artigo 11, §2º para, respectivamente,
5 (cinco); 8 (oito); e 3 (três).
Art. 3º O artigo 11 da Lei Municipal 1.736, de 11 de dezembro de 2003, passa a
vigorar com a seguinte redação:
Art. 14 (...)
§ 1º O Fundo Municipal de Segurança Marítima deverá ser administrado pelo
Conselho Municipal de Meio Ambiente.
§ 2º A Receita do Fundo Municipal de Segurança Marítima, deverá ser
empregada exclusivamente:
I – na aquisição de equipamentos e materiais e no treinamento e adestramento
destinados a melhorar a eficiência da Guarda Marítima e Ambiental;
II – nas atividades de educação ambiental;
III – em campanhas, nos mínimos anuais, de conscientização dos riscos do
mar, direcionadas a moradores, turistas, banhistas e afins;
IV – no auxílio de vítimas e feridos de acidentes marítimos ocorridos nas áreas
citadas nesta lei, ou de seus familiares.
Art. 5º O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 30 (trinta) dias contados
a partir de sua publicação.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Cabo Frio, 5 de junho de 2019.
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