ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MACAÉ
Gabinete do Prefeito

DECRETO Nº. 001/2007
Define hipóteses e fixa valores de cobrança de
Preços Públicos a serem praticados pelos
órgãos/entidades integrantes da administração
municipal e dá outras providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACAÉ, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pela legislação em vigor e
CONSIDERANDO o disposto no artigo 1º, da Lei nº 2867 de 03 de janeiro de 2007;
RESOLVE:

Art. 1º. Fica aprovada, na forma dos Anexos ao presente Decreto, a cobrança de
Preços Públicos, de que trata a Lei nº 2867/2007.
.
Art. 2º. Os valores previstos nos Anexos que integram este Decreto serão
reajustados no início de cada ano, com base na variação da URM ou de outro
indexador que vier a substituí-la.
Art. 3º. Quando se fizer necessária a instituição de outros Preços Públicos não
previstos nos Anexos de que trata o artigo 1º deste Decreto, bem como a revisão
dos dados e valores neles fixados, o titular do órgão/entidade da Administração
Municipal deverá determinar as inclusões, retificações ou emendas necessárias,
mediante Decreto regulamentador a ser expedido pelo Poder Executivo Municipal.
Art. 4º. Em se tratando de casos excepcionais e desde que comprovada a natureza
jurídica e/ou a situação sócio-econômica-financeira do contribuinte, fica o Secretário
de Fazenda autorizado a dispensar a cobrança do Preço Público respectivo fixado
neste Decreto.
Art. 5º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Macaé, 03 de janeiro de 2007.

RIVERTON MUSSI RAMOS
Prefeito Municipal
Publicado no Jornal “O Debate”, em 04/01/2007.
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ANEXO I – TABELA DE PREÇOS PÚBLICOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Certidão
de inteiro teor do processo, desde que requerida pelo
contribuinte, por lauda
de qualquer natureza não especificada anteriormente
Pedido
de declaração de qualquer natureza
de desarquivamento de processo de qualquer
natureza, por processo
de desistência de processo administrativo, por
processo
de expedição de segunda via de certidão de qualquer
natureza
de recurso administrativo
de revisão em processo administrativo
não classificado nos itens anteriores.

Valor em URM
4
12
Valor em URM
12
8
12
12
13
13
12

ANEXO II – TABELA DE PREÇOS PÚBLICOS

2

3

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Certidão
de consulta prévia, por estabelecimento
de dados cadastrais ou de arrecadação de tributos
municipais requerida pelo próprio contribuinte
de embargo, por estabelecimento
de inteiro teor de processo, desde que requerida pelo
contribuinte, por lauda
de lançamento de unidade imobiliária, por imóvel
de pagamento de IPTU, por imóvel
de pagamento do ITBI por imóvel objeto de
transmissão ou cessão de direitos e por processo
de pagamento de taxas de serviços públicos, por
imóvel
de segunda via, por documento
Negativa de Débitos Municipais, por estabelecimento
De qualquer natureza não especificada anteriormente
Certificado Declaratório
de imunidade do IPTU
de imunidade do ISSQN
de imunidade do ITBI
de isenção de IPTU/TSP
de isenção de ISSQN
de isenção de ITBI
de isenção de taxas de serviços públicos
de não incidência do IPTU/TSP
de não incidência do ISSQN
de não incidência do ITBI
de não incidência de tributos municipais
Autorização
de atividade ambulante a tiracolo na orla das praias:
Campista, Cavaleiros. Pecado e, da Lagoa de
Imboassica
de atividade ambulante a tiracolo na orla das praias de
Imbetiba e Aeroporto
de atividade ambulante a tiracolo no Centro
de atividade ambulante a tiracolo nas demais
localidades
de atividade ambulante com uso de carrocinha na orla
das praias Campista, Cavaleiros, Pecado e, da Lagoa
de Imboassica
de atividade ambulante com uso de carrocinha na orla
das praias de Imbetiba e Aeroporto
de atividade ambulante com uso de carrocinha no
Centro
de atividade ambulante com uso de carrocinha nas
demais localidades
de atividade volante com veículos motorizados na orla
das praias Campista, Cavaleiros, Pecado e, da Lagoa
de Imboassica
de atividade volante com veículos motorizados na orla
das praias de Imbetiba e Aeroporto
de atividade volante com veículos motorizados no
Centro
de atividade volante com veículos motorizados nas
demais localidades
de atividade com. informal em ponto determinado na
orla das praias Campista, Cavaleiros, Pecado e, da
Lagoa de Imboassica

Valor em URM
12
12
12
4
53
12
12
12
12
12
12
Valor em URM
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
36
Valor em URM
60/exercício
40/exercício
100/exercício
30/exercício
90/exercício
60/exercício
130/exercício
50/exercício
240/exercício
160/exercício
380/exercício
120/exercício
4

80/m² /exercício

Permissão
de autonomia de táxi, por veículo
de quiosques
Pedido
de alteração de endereço ou de dados outros
cadastrais
de autorização de impressão de documentos fiscais
(AIDF), por pedido
de autenticação de livros fiscais, por livro
de autenticação de notas fiscais, por talão
de baixa inscrição
de baixa de responsabilidade técnica, por firma
de correção, inclusão ou exclusão de dados em
documentos fiscais, por documento
de cópia reprográfica de processo, mediante
conferência, por folha
de desarquivamento de processo de qualquer
natureza, por processo
de desistência de processo administrativo, por
processo
de edição de legislação municipal, de qualquer
natureza por unidade de meio magnético utilizada
de emissão de nota fiscal avulsa
de enquadramento no regime de estimativa fiscal, por
estabelecimento
de expedição da segunda via de Alvará, por Alvará
de expedição de segunda via de carnê de tributos
municipais
de expedição de segunda via de certidão de qualquer
natureza
de impugnação/reconsideração
de devolução de bens e mercadorias apreendidas
de depósito de bens e mercadorias apreendidas

420/exercício
960/exercício
Valor em URM
20
13
4
1
20
20
3
0,5
8
12
4
7
20
5
3
12
34
Mínimo 150 ou 10% do valor
constante da nota Fiscal
10/dia
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de paralisação temporária de atividades
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de parcelamento de débitos fiscais
de realização de perícia em processo litigioso, em grau de
recurso para a primeira instância administrativa
de recurso voluntário para a segunda instância administrativa,
salvo processo contencioso fiscal
de reinício de atividades, por estabelecimento
de relação de firmas inscritas no Cadastro Mobiliário
Tributário, por unidade de meio magnético utilizada
de reconsideração, por processo
de repetição do indébito, por processo
de revisão de tributos municipais, por certidão
de transferência de lançamento imobiliário, por lançamento
de uso, alteração ou cessação de uso de sistema eletrônico
de processamento de dados para emissão e escrituração de
documentos e/ou documentos fiscais
de qualquer natureza não especificado anteriormente
Comunicação
de extravio de livros e/ou documentos fiscais, por ocorrência
de inutilização de livro e/ou documentos fiscais, por
ocorrência
Outras comunicações
Consulta
sobre matéria tributária
Outras consultas

12
100
34
12
12
20
12
12
20
82
12
Valor em URM
36
36
12
Valor em URM
40
40

ANEXO III – TABELA DE PREÇOS PÚBLICOS
Cobrança
GERÊNCIA MUNICIPAL
de cadastro de fornecedores
de edital de concorrência pública
de edital de tomada de preços
Pedido
de recursos em licitação

Valor em URM
20
Lei 8.666/93
Lei 8.666/93
Valor em URM
34
6

ANEXO IV – TABELA DE PREÇOS PÚBLICOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

7

Certidão
de análise do parecer técnico ambiental (L.C.
nº027/2001 art. 48)
de cadastramento ambiental de atividades e/ou de
empresas potencialmente poluidoras
(L.C. nº027/2001 art. 72)
de inteiro teor de processo, desde que requerida pelo
contribuinte, por lauda
de embargo, por estabelecimento
de qualidade ambiental: emissão de ruídos
de qualidade ambiental: qualidade das águas
de qualidade ambiental: qualidade do ar
(L.C. nº027/2001 art. 35, 37 e 38)
de qualidade ambiental: qualidade do solo

Valor em URM

de qualquer natureza não especificada anteriormente
Certificado
de regularidade ambiental
Pedido
de análise de documento e acompanhamento do
processo de auditoria ambiental
(L.C. nº027/2001 art. 64)
de autorização para despejo de lixo no aterro sanitário
(grandes geradores)
de autorização para transporte de carga perigosa
dentro do Município
(L.C. nº027/2001
art. 123)
de cadastramento de equipe técnica ou empresa para
a realização de auditoria ambiental (L.C. nº027/2001
art. 62)

12
Valor em URM
13
Valor em URM

57
57
4
12
57
57
57
57

20
12
60

13
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de cópia reprográfica de processo, mediante
conferência, por folha
de desarquivamento de processo de qualquer
natureza, por processo
de desistência de processo administrativo, por
processo
de avaliação de dimensionamento de sistema de caixa
de gordura (cozinha industrial)
de avaliação de dimensionamento de sistema de
esgotamento sanitário (fossa séptica/filtro
anaeróbico/sumidouro), (acima de trinta contribuintes)
de avaliação de dimensionamento de sistema
separador de água/ óleo
de expedição de segunda via de certidão de qualquer
natureza
de expedição de segunda via de certificado, por
certificado
de impugnação, por processo
de vistoria em área particular para analise de
necessidade/viabilidade de poda e corte de árvores
de qualquer natureza não especificado anteriormente
de remoção de espécies da fauna em áreas
particulares
de cadastramento de equipe técnica ou empresa para
de EIA-RIMA
de emissão de laudo técnico em área particular

de tratamento fitossanitário em área particular (cupim,
formiga, cochonilha, pulgão, etc.)
de para remoção de espécimes arbóreos em áreas
particulares, por árvores

0,5
8
12
40
40
120
12
5
47
3
12
10
13
Vr. Mínimo
20
Vr. Máximo
60
Vr. Mínimo
30
Vr. Máximo
180
Vr. Mínimo
60
Vr. Máximo
395

de retirada de enxame de abelhas em áreas
particulares
de retirada de caramujo africano em áreas particulares

20
5/kg

Licença
Licença Municipal de Instalação (L.M.I.) – Atividade de
pouco impacto (L.C. nº. 027/2001, art. 53)

Licença Municipal de Instalação (L.M.I.) – Atividade de
médio impacto (L.C. nº. 027/2001, art. 53)

Licença Municipal de Instalação (L.M.I.) – Atividade de
grande impacto (L.C. nº. 027/2001, art. 53)

Licença Municipal de Localização (L.M.L.) – Atividade
de pouco impacto (L.C. nº. 027/2001, art. 53)

Valor em URM
Vr. Mínimo
100
Vr. Máximo
200
Vr. Mínimo
201
Vr. Máximo
400
Vr. Mínimo
401
Vr. Máximo
600
Vr. Mínimo
9
100
Vr. Máximo
200

Licença Municipal de Localização (L.M.L.) – Atividade
de médio impacto (L.C. nº. 027/2001, art. 53)

Licença Municipal de Localização (L.M.L.) – Atividade
de grande impacto (L.C. nº. 027/2001, art. 53)

Licença Municipal de Operação (L.M.O.) – Atividade de
pouco impacto (L.C. nº. 027/2001, art. 53)

Licença Municipal de Operação (L.M.O.) – Atividade de
médio impacto (L.C. nº. 027/2001, art. 53)

Licença Municipal de Operação (L.M.O.) – Atividade de
grande impacto (L.C. nº. 027/2001, art. 53)

Licença Municipal Prévia (L.M.P.) – Atividade de pouco
impacto (L.C. nº. 027/2001, art. 53)

Licença Municipal Prévia (L.M.P.) – Atividade de médio
impacto (L.C. nº. 027/2001, art. 53)

Licença Municipal Prévia (L.M.P.) –Atividade de grande
impacto (L.C. nº. 027/2001, art. 53)

Licença Municipal de Ampliação (L.M.A.) –Atividade de
pouco impacto (L.C. nº. 027/2001, art. 53)
Licença Municipal de Ampliação (L.M.A.) –Atividade de
Licença
Municipal de Ampliação (L.M.A.) –Atividade de
grande impacto
médio
impacto
(L.C.art.
nº.53)
027/2001, art. 53)
(L.C. nº.
027/2001,
para extração mineral (areia, argila ou rochas)
para remoção de espécimes arbóreos em áreas
particulares
Prestação de Serviços
de despejo de Lixo no aterro sanitário (grandes
geradores)
de execução de serviços de poda e corte de árvores
em áreas particulares, conforme vistoria realizada – por
árvore
de visitação pública às Unidades de Conservação (L.C.
nº. 027/2001 art. 27)

Vr. Mínimo
201
Vr. Máximo
400
Vr. Mínimo
401
Vr. Máximo
600
Vr. Mínimo
100
Vr. Máximo
200
Vr. Mínimo
201
Vr. Máximo
400
Vr. Mínimo
401
Vr. Máximo
600
Vr. Mínimo
100
Vr. Máximo
200
Vr. Mínimo
201
Vr. Máximo
400
Vr. Mínimo
401
Vr. Máximo
600
Vr. Mínimo
100
Vr. Máximo
200
Vr.
Mínimo
Vr. Mínimo
401
201
Vr.
Máximo
Vr. Máximo
600
400
235
12
Valor em URM
7/m3
Vr. Mínimo
30
Vr. Máximo
10
250
2/pessoa

ANEXO V – TABELA DE PRÇOS PÚBLICOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Certidão
de consulta prévia para construção por unidade
de declaração
de demolição, por obra
de descaucionamento, por terreno
de embargo, por obra
de “habite-se”, por unidade
de inteiro teor de processo, desde que requerida pelo
contribuinte, por lauda
de numeração, por unidade
de segunda via, por documento
de vistoria técnica por unidade
de qualquer natureza não especificada anteriormente
Pedido
de alvará de construção de obra
de aprovação de projeto para construção de obra
de aprovação de projeto para acréscimo de obra
de aprovação de projeto para execução de tabulações
subterrâneas (gasoduto, fibra ótica, oleoduto etc.)
de aprovação de projeto de desmembramento
de aprovação de projeto de desmembramento e
remembramento, num mesmo processo
de aprovação de projeto de loteamento
de aprovação de projeto para legalização de
obra (construção já existente)

Valor em URM
12
12
12
12
12
12
4
12
12
12
12
Valor em URM
0,34/m2
0,7/m2
0,7/m2
3/m linear
0,12/m2
0,12/m2
0,12/m2
0,7/m2
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de aprovação de parcelamento
de aprovação de projeto de remembramento
de baixa de responsabilidade técnica por obra
de cópia reprográfica de processo, mediante
conferência, desde que requerida pelo contribuinte, por
pedido
de demarcação de lote, por unidade
de demolição de obra, por unidade
de desarquivamento de processo de qualquer natureza,
por processo
de descaucionamento, por terreno
de desistência de processo administrativo, por processo
de expedição de segunda via de alvará de construção
de obra, por alvará
de expedição de segunda via de certidão de qualquer
natureza, por documento
de “habite-se”, por unidade imobiliária
de impugnação, por unidade imobiliária
de ligação de esgoto em rua asfaltada
de ligação de esgoto em rua de paralelepípedo
de ligação de esgoto em rua de barro ou terra
de limpeza de fossa até 5 km, por carro
de limpeza de fossa acima de 5 km até10 km por carro
de limpeza de fossa acima de 10 km, por carro
de numeração de prédio, por unidade
de paralisação temporária de obra, por unidade
de recurso administrativo
de reinício de obra, por unidade
de renovação de alvará de construção, por
unidade
de renovação de projeto de loteamento e parcelamento
(Lei nº1.958/99)
de transferência de projeto de qualquer natureza
de vistoria técnica com laudo de engenharia, por
unidade
de qualquer natureza não especificado anteriormente
Licença
para aprovação de projeto para modificação de obra,
sem acréscimo.
para construção de casas proletárias até 70,00 m2
para construção e instalação de antenas e torres de
telecomunicações ou similares

0,12/m²
0,12/m²
20
2
0,70/m²
0,30/m²
8
12
12
5
12
0,30/m²
34
168
114
80
34
47
67
12
12
34
20
0,30/m²
54
47
34
12
Valor em URM
0,30/m²
0,30/m²
201
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ANEXO VI – TABELA DE PREÇOS PÚBLICOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)
Certidão
de consulta prévia, por estabelecimento
de dados cadastrais requeridos pelo próprio
contribuinte
de embargo, por estabelecimento
de regularidade sanitária para transporte de alimentos
de qualquer natureza, pacientes e água potável –
pequeno porte
de regularidade sanitária para transporte de alimentos
de qualquer natureza, pacientes e água potável –
médio porte
de regularidade sanitária para transporte de alimentos
de qualquer natureza, pacientes e água potável –
grande porte
de inteiro teor de processo, desde que requerida pelo
contribuinte, por lauda
de laudo de vistoria técnica, por estabelecimento
de pagamento de taxas de serviços públicos, por
estabelecimento
de qualidade ambiental: qualidade do ar (L.C. nº.
027/2001, artigos, 35,37 e 68) no interior da unidade
(serviço terceirizado ou próprio)
de qualidade ambiental: qualidade de águas
de segunda via por documento
negativa de débito fiscal por estabelecimento
de qualquer natureza não especificada anteriormente
Pedido
de autenticação de livros fiscais, por livro
de baixa de inscrição

Valor em URM
12
12
12
50

100

150
4
27
12
57
57
12
12
12
Valor em URM
4
20
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de baixa de responsabilidade técnica, por
estabelecimento
de cópia reprográfica de processo, mediante
conferência, por pedido
de correção, inclusão ou exclusão de dados cadastrais
em documentos fiscais
de desarquivamento do processo de qualquer
natureza, por processo
de desistência do processo administrativo, por
processo
de edição de legislação sanitária, por unidade de meio
magnético utilizada
de expedição de segunda via de certidão de qualquer
natureza
de impugnação por processo
de paralisação temporária de atividades
de realização de perícia por processo litigioso, em grau
de recurso para a única instância administrativa
de reinício de atividades, por estabelecimento
de repetição de indébito, por processo

20
0,5
12
8
12
12
12
47
12
90
12
12

de qualquer natureza não especificado anteriormente
Comunicação
de extravio de livros e/ou documentos fiscais, por
ocorrência
de inutilização de livros e/ou documentos fiscais, por
ocorrência
Outras comunicações
Consulta
sobre matéria sanitária
Outras consultas

12
Valor em URM
36
36
12
Valor em URM
40
40

ANEXO VII – TABELA DE PREÇOS PÚBLICOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
14

Pedido
de desarquivamento de processo de qualquer
natureza, por processo
de desistência de processo administrativo, por
processo
de retirada de entulho (restos de obra e/ou demolição),
por carro de 6 m3
de retirada de entulho (restos de obra e/ou demolição),
por carro de 12 m3
de retirada de eletrodomésticos depositados na frente
do domicílio ou estabelecimento
comercial/industrial/prestador de serviços e/ou de
quaisquer objetos domésticos
de retirada de resíduos de coco depositado
em logradouros públicos ou na orla marítima

Valor em URM

de retirada de resíduos domiciliares não ordinários
de retirada de resíduos de corte ou poda de árvores
de retirada de outros materiais e objetos não
classificados anteriormente
de sepultamento no cemitério de São José do Barreto
de qualquer natureza não especificado
Limpeza
de terreno com trator com pá mecânica e utilização de
caminhão de 12 m3
de terreno com trator de pneu com roçadeira

34/carro
34/carro

8
12
34
47

34/carro

34/carro

34/carro
40
12
Valor da URM
0,34/hora
0,17/ hora
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Prestação de serviços
de moto niveladora
de pá mecânica
de retroescavadeira
de trator de esteira D-4
de trator de esteira D-50
Retirada
de entulho (quaisquer restos de obra e / ou de
demolição), por carro de 6 m3
de entulho (quaisquer resto de obra e / ou de
demolição), por carro 12 m3
de quaisquer objetos domésticos e / ou
eletrodomésticos depositados na frente do domicílio ou
estabelecimento comercial /industrial / prestador de
serviços
de resíduos de coco depositados em logradouros
públicos ou na orla marítima
de resíduos domiciliares não ordinários
de resíduos de corte ou poda de árvores
de outros materiais e objetos não
especificado anteriormente

Valor da URM
47/hora
44/hora
23/hora
54/hora
57/hora
Valor da URM
80
134

34/carro

13 /carro
34/carro
34/carro
34/carro
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