PREFEITURA DA CIDADE DE CABO FRIO
Região dos Lagos - Estado do Rio de Janeiro

GABINETE DO PREFEITO
Cabo Frio, 25 de setembro de 2018.
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Senhor Gerente de Autorização de Instalações Portuárias - GAP,

o MUNICÍPIO

DE CABO FRIO, inscrito no CNPJ sob o n° 28.549.483/0001-05,
neste ato representado pelo seu Prefeito, VEM, tendo em vista o Oficio n.o
163/20 I8/S0G-ANTAQ, datado de 12/09/2018, o qual tomou ciência no dia 19 de
setembro de 2018, informar que não se opõe a mudança de regime de tramitação de
outorga de exploração de IPtur, para REGISTRO DE INSTALAÇÃO DE APOIO PARA
O EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS, conforme dispõe a Resolução
n.o 13/2016 - ANTAQ.
No que diz respeito à exigência formulada sobre a documentação elencada no art.
5° da Resolução, serve o presente para anexar a "Ficha de Registro de Instalação de
Apoio", anexo único da resolução acima citada.
Quanto às certidões negativas solicitadas, em que pese o inciso III do art. 5° da
Resolução n.o 13/2016 dispor sobre documentação comprobatória de regularidade perante
a Fazenda Estadual e Municipal, serve o presente para informar que a atual administração
pública assumiu o governo após uma eleição suplementar e, desde o dia 18 de julho de
2018, já pagou mais de R$ 5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos mil reais) de
dividas, deixadas pelos últimos governos, de Parcelamentos Previdenciários e FGTS
atrasados, os quais ultrapassam a absurda quantia de mais de R$ 500.000.000,00
(quinhentos milhões de reais).
Não obstante todo o esforço despendido, infelizmente ainda não é possível obter a
certidão negativa de débito conjunta da SRFIPGFN e muito menos a CRF/FGTS, pois
nem todos os parcelamentos encontram-se adimplidos, para efeitos de emissão de
Certidão Positiva com efeitos de Negativa.
No que diz respeito à comprovação de regularidade perante a Fazenda Municipal
nada há a ser juntado aos presentes autos, tendo em vista que o presente processo está em
nome do próprio município.

J

Por fim, no que diz respeito à comprovação de regularidade perante a Fazenda
Estadual, apesar de não conseguir emitir a Certidão de Regularidade Fiscal Estadual, o
Município de Cabo Frio goza de imunidade tributária perante ao Estado do Rio de
Janeiro, uma vez que reconhece a imunidade deste, conforme cópia de declaração da
Secretaria de Fazenda.

Atenciosamente,

Ao
Ilustríssimo Senhor
ALBER VASCONCELOS
Superintendente de Outorgas
AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS
SEPN - Quadra 514, Bloco E
Bairro Asa Norte, BrasílialDF, CEP 70760-545

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Região dos Lagos: Estado do Rio de janeiro

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
GABINETE DO SECRETÁRIO

Cabo Frio, 02 de fevereiro de 2017.

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de direito, que o Município de Cabo Frio, pratica
reciprocidade tributária, em relação ao patrimônio do Estado do Rio de Janeiro.

Atenciosamente,
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CLÉSIO GUIMARÃES FAR!. ".
SECRETÁRIO DE FAZENDA
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ANEXO

ÚNICO

Resolucão Normativa n' 13/2016

REGISTRO

DE INSTALAÇÃO

DE APOIO

DADOS DA EMPRESA
01 • Empresa:
'DA
" ••
da Sede (Rua, Avenida,

-RUA FLORISSE'

11

04. Complemento:

I

11 - CNPJ/MF:

I

05 - Bairro:

I "IRAGt

--28.9DB.=O.50

I o:~~mero

etc)

~n.SAJ)AHtllI:lA

08. CE?:

~n ~.n

DE CAB..O I:o,n

"""IPAI

001:1
02. Endereço

CAB.O£RIQ

09 - OOO.Telefone:

'?J

11o.DDo.Fax:

2=.26!l.5.=.5.5.4j

112 -

(Sede)

.n"

.'

07. UF:

06 - Munlclpio:

n

Correio

Eletrônico:

~.c.r.etariaturjsmo.caboJrioJ1i).amail.c.om

RESPONSÁVEL
13. Nome do Responsável

pela Empresa

ADRIANO GUILHERME
15 - ODD.Telefone

(sócio-gerentel

dlretorJ

procurador

etc):

I ~R~FgE:ITO

DE TEVES MORENO

Fixo e Celular:

16 - Corrolo

22-2645-5541 1(22) 99962-1860

ElettOnico:

secretariaturismoca

bofrio@gmail.com

DADOS DA INSTALAÇÃO
,

17 - Nome do Terminal:

TERMINAL DI: TRANSATLÂNTICO
18 - Endereço

DE CABO FRIO

I :9~ Número:

do Terminal:

AVENIDA ASSUNÇÃO
20 - Complemento:

Ip~;~AGEM

I ~/F

22 - Munlclpio:

CABO FRIO

I

24. CE?:

I ~~~:;;~:~6n

.-28.9.0"-?nn
27 - CNPJfMF:

(Terminal)

29. Nome do Responsável

I

28 - Correio

EletrOnic:o:

"".cretarialu

pelo Terminal:

.ismo.cab.ofrlotãLamaiL.com
30 - Cargo:

RADAMÉS MUNIZ DA COSTA
31 - DOC. Telefone

Fixo e Celular

22-99962-1860

26. OOO.Fax:

SECRETÁRIO

DE TURISMO

32 - Correio EtetrOnlco:

sec retarialurismocabofrio@gmail.com
.

,

PREENCHIDO PELA ANTAQ
33 - Tipo de Instalação:

.
.
.

(Art. 20 I) Instalação

nuluante fundeada em águas juriSdicionais

(Art. 20 11)InsialaçOes com acesso ao meio aquaviário

brasileiras,

destinadas

exclusivamente

á construção

elou reparação naval

(Art. 20111) InstalaçOes destinadas ao apoio ao transporte aquaviMo de insumos, equipamentos, cargas de projeto e recursos
humanos necessários à execuçtlo de obras de infraestrutura. cujas operaçOes são desatlvadas na sua conclustlo:

.

.
.

(Art. 20 IV) Instalaçtlo

Portuária Publica de Pequeno Porte - IP4 .

(Ar1. ~ V) Instalaç.tlo de pequeno porte para apoio ao embarque e desembarque de cargas e/ou passageiros destinados ou
provenientes do transporte aquaviário. desprovidas de equipamentos especializados na movimentaçáo de contêineres e granéis sólidOS.
líquidos e gasosos, bem como de instalaçOes contlguas á área de atracaçao dedicadas à armazenagem
e manipulação comercial de
cargas e contêineres

(Art. 2" S 1°) Terminal de Uso Privado, Estaçáo de Transbordo de Carga ou Instalação Por\uària de Turismo. em oper;;u;.ao até
dezembro de 2012. desprovido de autorizaçao por se localizar dentro da área de porto organizado ou por nao atender a todos os
requisitos especificados no Decreto n° 8.033, de 27 de junho de 2013.

34: N° do Registro:

Local:

I

Data:

OUTRAS OBSERVAÇÕES

