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RELAÇÃO DE USOS DO SOLO
Dispõe sobre Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo

Art. 1º Ficam definidos os usos do solo para aplicação dos dispositivos da Lei de Zoneamento no
Município de Curitibanos, relacionados a seguir:
I – USO HABITACIONAL
Edificações

destinadas
à habitação
subclassificando-se em:

permanente

ou transitória

I.1 - HABITAÇÃO UNIFAMILIAR – edificação isolada destinada a servir de moradia à uma
só família;
I.2 - HABITAÇÃO COLETIVA – edificação que comporta mais de 02 (duas) unidades
residenciais autônomas, agrupadas verticalmente com áreas de circulação interna comuns à
edificação e acesso ao logradouro público;
I.3 - HABITAÇÕES UNIFAMILIARES EM SÉRIE – mais de 03 (três) unidades autônomas de
residências unifamiliares agrupadas horizontalmente, paralelas ou transversais ao alinhamento
predial;
I.4 - HABITAÇÃO DE USO INSTITUCIONAL – edificação destinada à assistência social, onde
se abrigam estudantes, crianças, idosos e necessitados, tais como:
-

Albergue
Alojamento Estudantil, Casa do Estudante
Asilo
Convento, Seminário
Internato
Orfanato

I.5 - HABITAÇÃO TRANSITÓRIA – edificação com unidades habitacionais destinadas ao uso
transitório, onde se recebem hóspedes mediante remuneração, subclassificando-se em:
I.5.1 - HABITAÇÃO TRANSITÓRIA 1
Apart-Hotel
Hotel
Pensão
Pousadas Urbanas
I.5.2 - HABITAÇÃO TRANSITÓRIA 2
Hotel Fazenda
Pousada Rural
I.5.3 - HABITAÇÃO TRANSITÓRIA 3
Motel

I.6 – SERVIÇOS INSTITUCIONAIS
Prefeitura
Fórum
Cartorios
Tribunais de Justiça
Instituições Governamentais

4

5

II - USOS COMUNITÁRIOS

Espaços, estabelecimentos ou instalações destinadas à educação, lazer, cultura, saúde,
assistência social, cultos religiosos, com parâmetros de ocupação específicos, subclassificando-se
em:
II.1 - COMUNITÁRIO 1 – atividades
especial ao uso residencial, tais como:
Assistência Social
Biblioteca

de

atendimento

direto,

funcional

ou

II.2- COMUNITÁRIO 2 – atividades que impliquem em concentração de pessoas ou
veículos, níveis altos de ruídos e padrões viários especiais, subclassificando-se em:
II.3- COMUNITÁRIO 2 – LAZER E CULTURA
Auditório
Boliche
Casa de Espetáculos Artísticos
Cancha de Bocha, Cancha de Futebol
Cancha de Laço
Centro de Recreação
Centro de Convenções, Centro de Exposições
Cinema
Colônias de Férias
Museu
Piscina Pública
Ringue de Patinação
Sede Cultural, Esportiva e Recreativa
Sociedade Cultural
Teatro
II.4- COMUNITÁRIO 2 – ENSINO
-

Estabelecimentos de Ensino de 1º e 2º Graus
Creches, CEIS, Berçários
Ensino Maternal, Jardim de Infância
Escolas de Ed.Infantil
Escolas de Ensino Fundamental
Escolas de Ensino Especial
Campus Universitário
Estabelecimento de Ensino de Terceiro Grau

II.5- COMUNITÁRIO 2 – SAÚDE
-

Hospital
Maternidade
Pronto Socorro
Sanatório
Ambulatório

II.6- COMUNITÁRIO 2 – CULTO RELIGIOSO
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-

Casa de Culto
Templo Religioso
Igrejas

II.7- COMUNITÁRIO 3 – atividades de grande porte, que impliquem em concentração de pessoas
ou veículos, não adequadas ao uso residencial sujeitas a controle específico, subclassificando-se em:
II.8- COMUNITÁRIO 3 – LAZER E ENTRETENIMENTO
-

Autódromo, Kartódromo
Kart in Door
Centro de Equitação, Hipódromo
Circo, Parque de Diversões
Estádio
Pista de Treinamento
Rodeio
Danceterias
Clubes Dançantes
Pub

III - USOS COMERCIAIS E DE SERVIÇOS
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Atividades pelas quais fica definida uma relação de troca visando o lucro e estabelecendose a circulação de mercadorias, ou atividades pelas quais fica caracterizado o préstimo de mão de
obra ou assistência de ordem intelectual ou espiritual.

III.1- COMÉRCIO E SERVIÇO VICINAL
III.1.1 - COMÉRCIO VICINAL
Atividade comercial varejista de pequeno porte, disseminada no interior das zonas, de
utilização imediata e cotidiana, entendida como um prolongamento do uso residencial,
subclassificando-se em:

III.1.1 .1- COMÉRCIO VICINAL 1
Comercio Varejista:

-

artesanato
artigos de armarinho
artigos de tabacaria
artigos do vestuário
artigos fitoterápicos
bijuterias
brinquedos
cartões
doces embalados
flores ornamentais
hortifrutigrajeiros
jornais
pipocas
produtos farmacêuticos (Drogaria, Ervanário, Farmácia)
produtos naturais
sorvetes embalados
Açougue
Casa Lotérica
Floricultura, Flores Ornamentais
Mercearia
Hortifrutigranjeiros
Papelaria
Revistaria
Posto de Venda de Pães

III.1.1 .2 - COMÉRCIO VICINAL 2
-

Bar
Cafeteria, Cantina, Casa de Chá, Confeitaria
Comércio de Refeições Embaladas
Lanchonete
Leiteria
Livraria
Panificadora
Pastelaria

-

Posto de Venda de Gás Liquefeito
Relojoaria
Sorveteria
Absorventes
Acessórios para bicicletas
Acessórios para malharia
Acessórios para vídeo cassete
Acessórios para vídeo game
Adesivos
Água mineral
Antigüidades
Aparelhos óticos
Aquários
Artefatos de cerâmica
Artefatos de couro
Artefatos de papel
Artefatos de plásticos
Artigos de cama, mesa, copa e banho
Artigos de cutelaria
Artigos decoração
Artigos de enfeites
Artigos de jardinagem
Artigos de joalheria
Artigos de perfumaria
Artigos de serigrafia
Artigos de tapeçaria
Artigos de tecidos
Artigos esotéricos
Artigos filatélicos
Artigos infantis
Artigos numismáticos
Artigos para cabeleireiro
Artigos para festas
Artigos para relojoaria
Artigos para sapataria
Artigos para viagem
Artigos personalizados
Artigos religiosos
Artigos têxteis
Bebidas fechadas
Bicicletas bolsas calçados
Caldo de cana carimbos
Cestas de café matinais
Cestas de natal
Cestas noturnas
Condimentos
Cortinas
Cosméticos
Discos, fitas cassetes e cds
Erva mate
Escargot
Etiquetas
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-

Fichas e cartões telefônicos
Fios e barbantes
Fitas adesivas
Fitas para vídeo cassete
Fitas para vídeo game
Flores ornamentais
Fósforo
Fotográfico
Fotolitos
Fraldas
Frangos
Frios
Frutos do mar
Gelo
Guarda-chuvas
Guarda-sol
Impressos
Isqueiros
Laticínios
Luminárias
Malas
Massas alimentícias
Materiais de engenharia
Materiais para pinturas
Material de desenho
Material de higiene
Material de limpeza
Material de promoção
Material didático
Material escolar
Material gráfico
Mudas
Objetos de arte
Ovos
Palha de aço
Peixes (peixaria)
Peixes ornamentais
Plantas
Preservativos
Produtos alimentícios
Produtos de estéticas
Produtos desidratados
Produtos dietéticos
Produtos para off-set
Produtos terapêuticos
Produtos terapêuticos e/ou fisioterapia
Salgados
Semijóias
Sombrinhas
Tecidos
Vasos
Velas
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III.1.2 - SERVIÇO VICINAL
Atividades profissionais e serviços pessoais
incômodas ao uso residencial, subclassificando-se em:

de pequeno porte não

III.1.2.1 - SERVIÇO VICINAL 1
-

Profissionais autônomos
Atelier de profissionais autônomos
Administrador autônomo
Advogado autônomo
Afiador de ferramentas autônomo
Afinador de instrumentos musicais autônomo
Agente de publicidade autônomo
Agrimensor autônomo
Alfaiate autônomo
Analista de sistemas autônomo
Arqueólogo autônomo
Arquiteto autônomo
Artesão autônomo
Atelier de alfaiate autônomo
Atelier de artesanato autônomo
Atelier de bordadeiro autônomo
Atelier de costureiro autônomo
Atelier de estilista autônomo
Atelier de tricoteiro autônomo
Atelier de artesanato
Atelier de costura, alfaiataria, bordado, crochê e tricô
atelier fotográfico autônomo
Atuário autônomo
Auditor autônomo
Barbeiro autônomo
Biomédico autônomo
Bordadeiro autônomo
Borracheiro autônomo
Cabeleireiro autônomo
Calista autônomochaveiro autônomo
Colocador autônomo de calhas
Contador autônomo
Corretor autônomo de imóveis
Corretor autônomo de seguros
Corretor autônomo de valores
Costureiro autônomo
Datilógrafo autônomo
Decorador autônomo
Dedetizador
autônomo
de
ambientes
Dentista autônomo
Depilador autônomo
Desenhista autônomo
Desenhista industrial autônomo
Despachante aduaneiro autônomo

-

Despachante do detran autônomo
Detetive autônomo
Digitador autônomo
Economista autônomo
Encaminhador de papéis e documentos autônomo
Encanador autônomo
Enfermeiro autônomo
Engenheiro agrônomo autônomo
Engenheiro de operações autônomo
Engenheiro de pesca autônomo
Engenheiro cartógrafo autônomo
Engenheiro civil autônomo
Engenheiro eletricista autônomo
Engenheiro eletrônico autônomo
Engenheiro florestal autônomo
Engenheiro mecânico autônomo
Engenheiro metalúrgico autônomo
Engenheiro químico autônomo
Entregador de alimentos autônomo
Esteticista autônomo
Estilista autônomo
Fisioterapeuta autônomo
Fonoaudiólogo autônomo
Fotógrafo autônomo
Gabinete de depilador autônomo
Geólogo autônomo
Instrutor de artesanato autônomo
Instrutor de ballet autônomo
Instrutor de cabeleireiro autônomo
Instrutor de corte e costura autônomo
Instrutor de culinária autônomo
Instrutor de dança autônomo
Instrutor de datilografia autônomo
Instrutor de esportes autônomo

-

Instrutor de expressão corporal autônomo

-

Instrutor de idiomas autônomo
Instrutor de informática autônomo
Instrutor de método kumon autônomo
Instrutor de modelo/manequim autônomo
Instrutor de musculação autônomo
Instrutor de musica autônomo
Instrutor de primeiros socorros autônomo
Instrutor de relaxamento autônomo
Instrutor de serigrafia autônomo
Instrutor de treinamento industrial autônomo
Instrutor de tricô autônomo
Instrutor de vôo livre autônomo
Instrutor de xadrez autônomo
Instrutor de yoga autônomo
Leiloeiro autônomo
Lustrador autônomo

-
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-

Manicuro autônomo
Maquetista autônomo
Massagista autônomo
Massoterapeuta autônomo
Médico autônomo
Musico terapeuta autônomo
Nutricionista autônomo
Pastelaria
Pedagogo autônomo
Pedicuro autônomo
Pesquisador de mercado autônomo
Pintor artístico autônomo
Professor de ciências autônomo
Professor de dança autônomo
Professor de educação artística autônomo
Professor de educação especial autônomo
Professor de educação física autônomo
Professor de estudos sociais autônomo
Professor de física autônomo
Professor de geografia autônomo
Professor de história autônomo
Professor de idiomas autônomo
Professor de matemática autônomo
Professor de musica autônomo
Professor de português autônomo
Professor de primeira e quarta série do primeiro grau autônomo
Professor de psicologia autônomo
Professor de química autônomo
Programador de computador autônomo
Psicólogo autônomo
Publicitário autônomo
Químico autônomo
Relações públicas autônomo
Reparador de artigos esportivos autônomo
Reparadora de box para banheiro autônomo

-

Representante comercial autônomo
Serviços de confecção de estojos e demonstradores de jóias
Serviços de consertos de sombrinhas/guarda chuvas/guarda- sol
Serviços de digitação
Serviços de manicuri
Serviços de montagem de bijuterias
Técnico agrícola autônomo
Técnico de estrada autônomo
Técnico em administração autônomo
Técnico em agrimensura autônomo
Técnico em citopatologia autônomo
Técnico em contabilidade autônomo
Técnico em economia doméstica autônomo
Técnico em enfermagem autônomo
Técnico em estatística autônomo
Técnico em processamento de dados autônomo
Técnico em química autônomo
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-

Técnico em secretariado autônomo
Técnico industrial autônomo
Tecnólogo em edificações autônomo
Tecnólogo em eletricidade autônomo
Tecnólogo em eletrônica autônomo
Tecnólogo em hotelaria autônomo
Tecnólogo em processamento de dados autônomo
Tecnólogo em sondagens autônomo
Teólogo autônomo
Terapeuta holístico
Topógrafo autônomo
Tradutor público autônomo
Tricoteiro autônomo
Urbanista autônomo

III.1.2.2- SERVIÇO VICINAL 2
-

Agência de Serviços Postais
Bilhar, Snooker
Pebolim
Consultórios
Escritório de Comércio Varejista
Instituto de Beleza
Salão de Beleza
Jogos Eletrônicos
Academia de corte e costura
Atelier e modelagem de calçados
Compra e venda de patentes
Comunicação visual
Projetos e design
Consultório psicológico
Consultório veterinário
Consultório de acupuntura
Consultório de atendimento espiritual
Consultório de citopalogia
Consultório de fisioterapia
Consultório de fonoaudiologia
Consultório de mamografia
Consultório de musicoterapia
Consultório de naturoterapia
Consultório de nutricionismo
Consultório de orientação médica de neuropsicologia
Consultório de terapia ocupacional
Consultório médico consultório odontológico
Consultório pedagógico
Consultório psiquiátrico
Consultórios de estudos psicopedagógicos e sociais
Correio
Curso de artes plásticas
Curso de belas artes
Curso de processamento de dados
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Curso de programação de computadores
Eletricista autônomo de veículos
Encadernação
Entregador autônomo de alimentos, c/domicílio tributário
Entregador autônomo de encomendas com motocicleta
Escritório de comércio de combustíveis
Escritório de comércio de jóias
Escritório de comercio de metais
Escritório de comércio de pedras preciosas
Escritório de comércio de produtos manufaturados
Escritório de construção civil
Escritório de promoções e recreação com pôneis charretes escritório de serviço
de preparação de alimentos
Escritório de serviços de montagens
Escritório de serviços de recepção para festas
Estofador autônomo
Estúdio fotográfico
Estudos teosófico
Ferreiro autônomo
Gabinete de massoterapia
impressão em flexografia
Instrutor de artes marciais autônomo instrutor de boxe autônomo
Instrutor de capoeira autônomo
Instrutor de chute-boxe autônomo
Instrutor de ginástica autônomo
Instrutor de halterofilismo autônomo instrutor de pintura em quadros autônomo
Instrutor de tiro autônomo
Jogos eletrônicos
Latoeiro autônomo
Limpeza de postos e aguados
Limpeza e conservação de edifícios e bens imóveis
Limpeza e conservação de ruas
Limpeza e conservação de terrenos
Limpeza e restauração de obras de artes
locação de cd
Locação de discos
Locação de filmes cinematográficos
locação de fitas para vídeo cassete
locação de fitas para vídeo game
locação de livros
Locação de revistas
locação de slides
locação de software
Mecânico autônomo de motocicletas
mecânico autônomo de veículos
médico veterinário autônomo
Motorista de veic.Transp.Escolar c/ domicilio tributário autônomo
Motorista de veículos de carga, c/domicilio tributário autônomo
Motorista de veículos de cargas autônomo
Motorista de veículos de transporte escolar autônomo
Oficina de consertos de bolsas e similares
Oficina de consertos de calçados e similares

-

Oficina de consertos de eletrodomésticos
Oficina de reparação de aparelhos de precisão
Oficina de reparação de aparelhos óticos
Oficina de reparação de artigos do mobiliário
Oficina de reparação de bicicletas
Oficina de reparação de instrumentos musicais
Oficina de serv. Cons. De rufos, calhas, condutores e coifas
Pebolim
Posto de captação de anúncios e assinaturas de jornais
Prestação de serviços na área de alimentos (vila de ofícios)
Professor e/ou instrutor
Realização de pesquisas
de doutrina, jurisprudência e legislação
Recuperação e afiação de ferramentas
Recuperação e consertos de artigos para camping
Reparação de armas
Reparação de artefatos de encerados
Reparação de artefatos de lona
Reparação de artefatos de redes
Reparação de artefatos de sacos
Reparação de artefatos de toldos
Reparação de artigos de cutelaria
Reparação de artigos de ferraria
Reparação de artigos de filmagem
Reparação de artigos de fotografia
Reparação de bijuterias
Reparação de brinquedos
Reparação de equipamentos e instalações de segurança
Reparação de jóias
Reparação de relógios reparação de tapetes

-

Reparação, manutenção e conserv.apar.equip. Eletro-eletrônicos
Reparação, manutenção e conserv.de máquinas e apar.de escritórios
Reparação, manutenção e conservação de colchões
Reparação, manutenção e conservação de máquinas de costura
Reparação, manutenção e instalação de redes elétricas
Reparação, manutenção e instalação de redes telefônicas
Reparador de bicicletas autônomo
Reparador de calçados autônomo
Reparador de eletrodomésticos autônomo
Reparador de equipamentos eletro-eletrônicos autônomo
Reparador de estofados autônomo
Reparador de jóias autônomo
Reparador de máquinas de costura autônomo
Reparador de máquinas de escritório autônomo
Reparador de móveis autônomo
Reparador de relógios autônomo
Representação comercial
Salão de cabeleireiro autônomo
Salão de esteticista autônomo
Salão de manicuro autônomo
Soldador
Taxidermista autônomo
Técnico em eletrotécnica autônomo
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Técnico em mecânica autônomo
Técnico em piscicultura autônomo
Técnico em prótese dentária autônomo
Técnico em radiologia autônomo
Técnico em revelação de filmes autônomo
Técnico em veterinária autônomo
Torneiro mecânico autônomo
Tosador de animais autônomo
Zootecnista autônomo
Serviços de:
Abertura de poços
Abertura em portas e cofres
Advocacia
Aerofotogrametria
Agrimensura
Agropastoris
Análise e avaliação de riscos
Animação
Aplicação de sinteco
Área de meio ambiente
Arquitetura
Arte e criação artística
Arte e técnica publicitária
Arte final
Artes gráficas
Assessoria
Assessoria econômica e financeira
Assessoria em cobranças
Assessoria em importação e exportação
Assessoria em marketing
Assessoria jurídica
Assessoria na área de engenharia
Assessoria na área de recursos humanos
Assessoria na área de saúde
Assessoria técnica contábil
Assessoria técnica de vendas
Assessoria técnica empresarial
Assistência técnica e instalações a domicílio astrologia
Auditoria
Auxiliares da pecuária
Avaliação de empreendimentos bandagem
Cabala
Cabala e/ou astrologia e/ou tarô e/ou numerologia
Calefação
Calista
Carpintaria
Cenografia
Clicheria
Cobranças
Coleta e correspondência
colocação de assoalhos
Colocação de calçamento e meio fio
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-

Colocação de cercas
Colocação de cortinas
Colocação de divisórias
Colocação de esquadrias
Colocação de granitos
Colocação de mármores
Colocação de persianas
Colocação de redes de proteção
Colocação de revestimentos
Colocação de rufos, calhas, condutores e coifas
Colocação e consertos de fechaduras
Colocação e consertos de ferragens
Colocação e reforma de espelhos, quadros e molduras
Colocação ou consertos de rufos, calhas, condutores e coifas
Computação gráfica
Comunicação visual
confecção de carimbos
confecção de chaves
Confecção de letreiros em placas e painéis
Confecção de maquetes, réplicas e protótipos
Confecção de métodos de ensino musical
Consertos de box para banheiros
Consertos de persianas
Consertos e reparações em cortinas

-

Consultoria econômica e financeira

-

Consultoria em importação e exportação

-

Consultoria em informática
Consultoria empresarial
Consultoria jurídica
Consultoria na área de engenharia
Consultoria na área de recursos humanos
Consultoria técnica industrial
Contabilidade
Controle de pragas
Controle de qualidades
Controle e acesso a banco de dados
Cozinha auxiliar
Criação e marcas criação visual
Decoração
Dedetização
Demolição
Depilação
Descupinização
Desenho
Desentupimento
Desenvolvimento de sistemas
Desmatamento
Desmontagem de móveis
Despachante
Despachos aduaneiros
Desratização
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-

Difusão de técnicas de congelamento e descong. De alimentos
Divulgação edição editoração eletrônica
Embalagens
Encaminhamento de material fotográfico
Encaminhamento de papéis e documentos
Energizações, cromoterapia e pirâmide
Enfermagem
Engenharia
Entregas a domicílio de alimentos
Entregas de correspondência e encomendas
Espelhação
Estamparia em tecidos
Estética
Etiquetamento
Execução de mão de obra na construção civil
Exportação
Factoring
Faturamento
Fax-simile
Fianças locatícias
Filmagens

-

Fiscalização de obras
Fitosanitários

-

Florestamento

-

Fornecimento de musica

-

Funcional

-

Fotocomposição
Fotocópias
Fotográficos
Fotolitos
Funilaria
Geodesia
Geologia
Gravação e tatuagem na pele
Gravações de clichês
Gravações em metais
Iluminação
Impermeabilização
Importação
Impressão de etiquetas e adesivos
Imunização
Informação e documentação na área de biblioteconomia
Instalação de antenas
Instalação de luminosos
Instalações elétricas
Instalações eletrônicas
Instalações telefônicas
Investigação
Jornalismo
Lapidação
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-

Lapidação de pedras preciosas
Lapidação de pedras semipreciosas
Laqueamento e/ou lustração de móveis
Lavagem e limpeza de carpetes, tapetes, cortinas e estofados
Leasing
Leitura e análise instrumental
Limpeza de caixas d’água
Linotipos
Lixamento de pisos
Manutenção e reparação de correias
Mão de obra na colocação de placas e molduras de gesso
Marcenaria
Marketing
Massagens
Mecanografia
Medicina em geral
Monitoramento de alarmes
Montagem de álbum/quadro fotográfico/molduras
Montagem de box para banheiro
Montagem de esquadrias montagem de juntas universais
Montagem de moldes para modelagem

-

Montagem de molduras

-

Montagem de móveis
Montagem de pranchas para skate
Montagem de quadros fotográficos
Montagem de relógios
Montagem e desmontagem de móveis
Montagens de bolsas
Montagens de mochila
Montagens de sacola
Montagens elétricas
Montagens eletrônicas
Numerologia
Nutrição e alimentação animal
Orientação médica homeopática e natural
Orientação vocacional
Paisagismo
Pavimentação
Pedicure
Pesquisas
Pintura de quadros artísticos
Pintura em couro
Pinturas na construção civil
Planejamento
Plantio
Plastificação
Plotagens
Portaria
Processamento de dados
Programação de informática
Programação visual
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Projetos propaganda
Publicação publicidade
Recuperação de fitas para equipamentos e máquinas
Recuperação de fitas para máquinas e equipamentos
Redação e composição
Reflorestamento
Reforma e instalação de telas
Regulamentação de marcas e patentes e registros em geral reparação de perucas
Reportagem
Reprografia
Restauração gráfica
Saneamento
Semeaduras
Serigrafia
Técnicos em segurança do trabalho
Técnicos na área de mineração
Técnicos na área de produção gráfica
Tecnologia e cálculo de concretagem
Telecomunicação
Soldas
Tarô

-

Telefonia
Telegrafia

-

Teleinformação

-

Teleinformática

-

Terapia

-

Terraplenagem
Toalharia

-

Topografia

-

Tornearia

-

Tradução
Transcodificação de sistemas de cores
Transportes de encomendas a domicílio (disk-boy)
Urbanismo
Vacinação

III.2- COMÉRCIO E SERVIÇO DE BAIRRO
Atividades comerciais varejistas e de prestação de serviços de médio porte destinadas a
atendimento de determinado bairro ou zona, tais como:
Comércio:
Aviário
Disk pizza com forno a lenha/carvão
Disk pizza sem forno a lenha/carvão
Oficina de eletricidade em veículos
Serviços de colocação de acessórios em veículos
Serviços de colocação de peças em veículos
Serviços de colocação de películas de controle solar em vidros
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Serviços de estofamentos em veículos
Serviços de geometria e balanceamento
Tinturaria
Vidraçaria
Comércio varejista de:
Acessórios musicais
Acessórios para animais acessórios para aquecedores
Acessórios para cds
Acessórios para computadores
Acessórios para cortinas
Acessórios para eletrodomésticos
Acessórios para iluminação
Acessórios para motocicletas
Acumuladores
Animais vivos
Antenas
Aparelhos eletrodomésticos
aparelhos para ginásticas
artefatos de colchoaria
artefatos de gesso
Artigos de borracharia
Artigos de escritório
Artigos de pele
Artigos de pesca artigos esportivos
Artigos óticos
Artigos para camping
Artigos para caça
Artigos para marceneiro
Artigos recreativos
Aves
Baterias
Móveis, novos e usados e sob medida
Box para banheiro
Calhas, condutores e rufos
Carnes assadas com forno a lenha/carvão
Carnes assadas sem forno a lenha/carvão carvão
Cereais
Couros, raspas e peles
Embalagens
Equipamentos para escritório
Escapamentos de veículos
Espelhos
Gás liqüefeito do petróleo
Gesso
Instrumentos
Musicais
Juntas universais lenha
Máquina de costura
Materiais de construção sem depósito
Material cinematográfico
Material elétrico material fotográfico material hidráulico metais preciosos metais
semipreciosos molduras

-

Móveis
Papel
Peças e acessórios para motocicletas
Peças e acessórios para móveis
Peças e acessórios para veículos
Peças e aparelhos a gás
Peças para máquinas de costura
Pedras preciosas pedras semipreciosas
Perucas
Pilhas
Placas e molduras em acrílico
Placas e molduras em gesso
Placas e molduras em metal
Produtos de fisioterapia
Produtos odonto-médico-hospitalares
Produtos veterinários
Purificador de água
Quadros e molduras
Rações
Sementes
Software
Suprimentos de informática
Telas
Tintas
Utilidades domésticas e artigos de habitação
Varais
Vassouras
Vidros e acessórios
Vitral

Serviços:
Academia de artes marciais
Academia de danças
Academia de esportes
Academia de ginástica
Academia de halterofilismo
Academia de musculação
Academia de musica
Academia de natação
Academia de relaxamento
Academia de tênis
Academia de yoga
Agência bancária/banco
Agência de passagens
Agência de viagem e turismo
Agência matrimonial
Cartonagem
Cartório
Curso de aperfeiçoamento de pessoal
Curso de área de saúde
Curso de artes marciais
Curso de artes plásticas
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Curso de artesanato
Curso de cabelereiro
Curso de culinária
Curso de dança
Curso de decoração
Curso de estética facial
Curso de expressão corporal
Curso de formação de brigadistas
Curso de formação de mergulhadores
Curso de formação e manuseio em materiais
Explosivos
Curso de fotografia
Curso de ginástica
Curso de halterofilismo
Curso de instrumentação cirúrgica
Curso de manequim e modelo
Curso de musculação
Curso de música
Curso de natação
Curso de programação de computadores e/ou processamento de dados
Curso de relaxamento
Curso de tênis
Curso de tiro
Curso de yoga
Curso preparatório para vestibular
Curso técnico profissionalizante
Curso técnico por correspondência
Douração
Ensino de idiomas
Escola de patinação
Escola de pesquisas subaquáticas
Escritório administrativo
Estabelecimento de ensino de cursos livres
Estabelecimento de ensino na arte de joalheria
Franchaisin
Impressão em couro
Impressão em madeira
Impressão em material plástico
Impressão em off-set
Impressão em papel
Impressão em tecidos
Impressão litográfica(pedra ou metal)
Impressão personalizada
Laboratório de manipulação de medicamentos, cosméticos e homeopatia
Laboratório de prótese dentária
Laboratório fotográfico
Laboratório ótico
Locação de aparelhos eletro- eletrônicos
Locação de equipamentos para festas
Locação de instrumentos musicais
Oficina de reparação e manutenção de kart
Oficina de reparação e reforma de motocicletas
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Oficina mecânica de veículos
Operadora de turismo
Pautação
Posto bancário
Posto de coleta de material para exame de laboratório
Produção de matrizes
Reforma em esquadrias
Reparação e conserto de radiadores
Reparação e manutenção de peças automotivas
Reparação em esquadrias
Reparos de escapamentos
Reprodução gráfica
Serviços de acabamentos de serviços gráficos
Serviços de criação de arranjo musicais
Serviços de fresa e plaina
Serviços de laqueamento
Serviços de lavagem manual de veículos
Serviços de montagens de peças teatrais
Serviços de polimento
Serviços de recepção e embarque de passageiros
Serviços gráficos
Serviços topográficos
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III.3- COMÉRCIO E SERVIÇO SETORIAL
Atividades comerciais varejistas e de prestação de serviços, destinadas a um atendimento
de maior abrangência, tais como:
Comércio Setorial:
Buffet com Salão de Festas
Centros Comerciais
Clínicas
Edifícios de Escritórios
Entidades Financeiras
Escritório de Comércio Atacadista
Imobiliárias
Lojas de Departamentos
Sede de Empresas
Serv-Car
Serviços de Lavagem de Veículos
Serviços Públicos
Super e Hipermercados
Abrasivos
Acessórios para automobilismo
Acessórios para modelismo
Aparelhos de precisão
Aparelhos e equip. Médico-hospitalares
Aparelhos e equip. Odontológicos
Areia
Artefatos de borracha
Artefatos de cimento
Artefatos de madeira

-

Artefatos de metal
Artigos de serralheria
Artigos eróticos
Artigos para estofaria
Artigos sanitários
Ataúdes funerários e urnas
Bicicletas
Capas para veículos
Celulose
Cola
Compensados
Correias
Crina de animais
Defensivos agrícolas
Divisões sanfonadas
Equipamentos contra incêndio, de segur., peças e aces.

-

Equipamentos de informática
Equipamentos de laboratório
Equipamentos e acessórios para audiovisuais
Equipamentos elétricos para veículos
Equipamentos eletro-eletrônico-mecânico
Equipamentos hidráulicos
Equipamentos mecânicos
Escovas
Espumas esquadrias
Estofados para veículos
Estruturas metálicas
Ferragens
Ferramentas fibra de vidro
Fogos de artifício
Forragens grades
Granitos
Implementos agrícolas
Jazigos
Laminados
Lubrificantes
Madeira
Máquinas e equipamentos para cozinhas
Máquinas e equipamentos para lanchonetes
Mármores
Massas plásticas
Materiais e reagentes para laboratórios
Materiais para isolamento
Materiais para solda
Materiais refratários
Material para promoção
Modelismo
Motocicletas
Motores
Motosserras
Papelão
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Peças e comp. Eletro-eletrônico-mecânico
Peças para equipamentos hidráulicos
Peças para equipamentos mecânicos
Peças para máquinas de escritórios
Peças para motores
Películas de controle solar
Persianas
Plásticos
Pneus
Portas
Produtos agropecuários
Produtos automotivos
Produtos metalúrgicos
Produtos minerais
Produtos para laboratório

-

Produtos químicos

-

Produtos termo-acústicos
Redes de proteção

-

Relógios de ponto

Resinas
Retentores
Revestimentos
Rolamentos
Sacarias
Soldas
Solventes
Soro
Vacinas
Vedantes
Veículos
Veículos em consignação
Velocímetros
Walk machine
Escritório de comércio atacadista de:
Abrasivos
Acessórios do vestuário
Acessórios para animais
Acessórios para modelismo
Acessórios para móveis
Acessórios para panificação
Acessórios para veículos
Acumuladores eletrônicos
Adesivos
Água mineral
Alumínio
Animais abatidos
Animais vivos
Aparelhos e/ou equipamentos odontológicos
Areia
Armas
Artefato de fibra de vidro
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-

Artefatos de borracha
Artefatos de cerâmica
Artefatos de cimento
Artefatos de concreto
Artefatos de couro
Artefatos de madeira
Artefatos de metal
Artefatos de papelão
Artefatos de parafina
Artigos de armarinho
Artigos de artesanato
Artigos de cama, mesa e banho
Artigos de colchoaria
Artigos de decoração
Artigos de escritório
Artigos de joalheria

-

Artigos de livraria

-

Artigos de ótica

-

Artigos de papelaria

-

Artigos de perfumaria

-

Artigos de refrigeração

-

Artigos de relojoaria

-

Artigos de tabacaria

-

Artigos do vestuário

-

Artigos esportivos

-

Artigos para brindes

-

Artigos para estofaria

-

Artigos para sapataria

-

Artigos recreativos

-

Artigos religiosos

-

Artigos têxteis
Bebidas fechadas
Bicicletas
Bijuterias
Bolsas e sacolas
Box para banheiro
Brinquedos
Caçambas
Calçados
Calhas, condutores e rufos
Carnes
Carvão
Cereais
Combustíveis
Compensados
Componentes e acessórios mecânicos
Componentes e sistemas de sinalização industrial
Cosméticos
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Cúpulas para abajur
Discos
Doces embalagens
Equipamentos de informática
Equipamentos e acessórios para comunicação
Equipamentos e apar. P/controle visual e pedagógico
Equipamentos e mat. P/proteção e segurança
Equipamentos eletro-eletrônicos, peças e acessórios
Equipamentos médico-hospitalares
Equipamentos para fisioterapia
Equipamentos para laboratório
Equipamentos pneumáticos
Escovas
Espanadores
Esquadrias
Estandes para tiro ao alvo
Estrutura metálica
Ferragem
Ferramentas ferro e aço

-

Ferro-velho

-

Fertilizantes
Fitas cassetes

-

Flores

-

Folhagens

-

Frangos
Frios
Frutos do mar
Gases industriais
Gases medicinais
Gelo
Guarda-chuva
Guarda-sol
Hortifrutigranjeiros
Implementos agrícolas
Implementos rodoviários
Impressos
Instrumentos musicais
Insumos
Isqueiros
Jóia
Jornais
Laminados
Lareira
Laticínios
Lubrificantes
Luminárias
Madeira
Máquinas para agropecuária
Máquinas para indústria
Material cinematográfico
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Materiais de construção
Materiais terapêuticos
Material de comunicação
Material didático
Material eletro eletrônico
Material fotográfico
Metais preciosos
Metais preciosos e/ou semipreciosos
Metais semipreciosos
Modelismo motores
Móveis
Mudas
Munições
Ovos
Papel
Papelão
Paredes divisórias
Peças e acessórios p/máquinas industriais
Peças e acessórios para bicicletas
Peças e acessórios para veículos
Pedras
Pedras para revestimentos
Pedras preciosas

-

Pedras semipreciosas

-

Peles
Perucas
Plantas
Plásticos
Produtos agropecuários
Produtos automobilísticos
Produtos automotivos
Produtos de higiene
Produtos de limpeza
Produtos desidratados
Produtos e resíduos de origem animal
Produtos e resíduos de origem vegetal
Produtos eletromecânicos
Produtos farmacêuticos
Produtos fitoterápicos
Produtos florestais
Produtos homeopáticos
Produtos metalúrgicos
Produtos minerais
Produtos odonto-médico-hospitalares
Produtos químicos
Produtos siderúrgicos
Produtos veterinários
Relógios
Resinas
Revistas
Salgados
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Semijóia
Sombrinhas
Sorvetes
Sucatas
Suprimentos para informática
Tambores usados
Tapeçaria tecidos
Tintas
Toldos
Utilidade domésticas e outros art. P/habitação
Vassouras
Veículos vernizes
Vidros, espelhos e molduras
Serviço Setorial:
Academia de aperfeiçoamento de pessoal
Administração de condomínios
Administração de consórcio
Administração de empresas
Administração de investimentos
Administração de pessoal
Administração de seguros
Administração e intermediação de cartões de convênio
Agência de empregos
Agência de manequins e modelos
Agência de notícias
Agenciamento artístico e/ou show
Agenciamento de navios
Agenciamento de serviços odontológicos
Agenciamento de vale creche
Agenciamento de vales farmácia
Agenciamento de vales refeições
Agenciamento de veículos de comunicação
Aquisição de direitos creditórios
Auto-escola
Banco de investimentos
Bingo (nos termos da lei 8.672/93 e dec. 981/93)
Bingo permanente (nos termos da lei 8.672/93 e dec. 981/93)
Boate
Bolsa de mercadorias
Câmara de compensação cessão de direitos a terceiros
Clínica cirúrgica
Clínica de citopatologia
Clínica de estética
Clínica de fisioterapia clínica de fonoaudiologia
Clínica de fraturas
Clínica de inaloterapia clínica de mamografia
Clínica de medicina psicossomática
Clínica de nutricionismo
Clínica de olhos
Clínica de oncologia
Clínica de repouso
Clínica de reabilitação
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Clínica de terapia
Clínica espiritual
Clínica médica
Clínica odontológica
Clínica psicológica
Clínica psico-pedagógica
Clínica psiquiátrica
Clínica veterinária
Comitê de partido político
Corretagem de seguros
Corretora de valores
Danceteria
Discoteca
Distribuidora de títulos
Edifícios de escritórios
Empreendimentos florestais
Empresa corretoras de títulos e valores
Empresa de crédito imobiliário
Escola de pilotagem
Escritório de administração e corretagens de seguro
Escritório de comércio de armas e munições
Escritório de comércio de explosivos
Escritório de distribuição
Estande de tiro
Fundação assistencial
Fundação beneficiente
Fundação científica
Fundos mútuos de investimentos
Funerária
Galeria de arte
Incorporação e administração de centros comerciais
Intercâmbio comercial
Intercâmbio cultural
Laboratório de análise e ensaios na área geológica
Laboratório de análises clinicas
Laboratório de ecografia
Laboratório de eletrocardiograma
Laboratório de pesquisas
Laboratório de radiologia
Laboratório de sons
Laboratório de ultrasonografia
Leilão
Limpeza e arrumação de aeronaves
Locação de aparelhos hospitalares
Locação de aparelhos terapêuticos
Locação de containers
Locação de equipamentos
Locação de ferramentas locação de linhas telefônicas
Locação de mão de obra
Locação de máquinas
Locação de mesas de bilhar, snooker e/ou pebolim
Locação de móveis
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Locação de painéis de publicidade
Locação de pista de automobilismo
Locação de pré-moldados
Locação de programas de rádio e tv
Locação de quadras esportivas
Locação de roupas e acessórios
Locação de veículos
Merchandising
Oficina de lataria e pintura de veículos
Participações societárias
Pista de dança
Posto de arrecadação e pagamento
Radiodifusão
Refeitório exclusivo de funcionários da empresa
Reparação de equipamentos de cozinhas industriais
Reparação de escovas industriais
Reparação e manutenção de equipamentos
Pneumáticos reparação e manutenção de luminosos
Reparação, man. E cons. De peças e equipamentos p/postos
Reparação, manutenção e conservação de elevadores
Sede administrativa
Sede de empresas
Seguradora
Seleção, recrutamentos de pessoal e mão de obra temporária
Show room
Sindicato
Sociedades de capitalização
Sociedades de crédito
Stand de exibição de filme em cabine individual
Studio de gravações musicais
Sucursal de seguros
Tele bingo
Transporte de valores
Treinamento de pessoal
Serviços de:
Ambulância
Aplicação de resina
Assistência médica hospitalar
Automatização industrial
Cadastro
Carga e recarga de extintores
Cartão de crédito
Cobrança de pedágio
Comissionamento em subestações elétricas
Consertos de artefatos de metal
Contagem de fichas e cédulas
Coordenação de campanhas
Copiagem e corte de película cinematográfica
Corretagem de títulos
Corretagem de veículos
Corretagem de mercadorias
Crédito
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Dublagem e sonorização de películas cinematográficas
Emissão de cartão de crédito
Escolta de veículos
Exame de amostras
Exame técnico de pneus
Exploração de pedágio
Financiamento
Fomento comercial
Gravações musicais
Hemodiálise
Incorporação e administração de centros comerciais
Inspeção de trânsito
Inspeção de veículos
Intermediação e agenciamento de negócios
intermediação em assistência médica
Investimentos
Limpeza e conservação de fossas
locação de jazigos
Manutenção e conservação de áreas verdes
Manutenção e montagem de silos agrícolas e secadores
Microfilmagem
Montagem e colocação de painéis e cartazes publicitários
Montagem e gravação de películas cinematográficas
Montagens de casas e galpões pré-fabricados
Montagens de equipamentos
Montagens de estruturas de madeira
Montagens de estruturas metálicas
Montagens em pré-moldados
Musica ao vivo
Musica mecânica
Operações cambiais
Operações financeiras
Perícias, regulações e investigações de sinistros
pesagem de animais
Pesagem de mercadorias
Pintura de letreiro em veículos
Pintura em equipamentos de escritórios
Pintura em faixas, painéis, cartazes, placas e letreiros
pintura em veículos
Produção de cinema, rádio, tv e vídeo
Produções artísticas
Promoção e organização de cursos
Promoção e organização de eventos
Promoções artísticas
Promoções e vendas
Prospecção e sondagens pulverização
Reabilitação de crédito
Refratários e isolamento termo acústico
Remoções
Reprodução de discos e fitas magnéticas
Revelação de películas cinematográficas
Segurança sinalização e balizamento

33

-

Técnicos no uso de explosivos televisão
Tratamento térmico
Videocheque
Vigilância
Wiskeria
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III.4- COMÉRCIO E SERVIÇO GERAL
Atividades comerciais varejistas e atacadistas ou de prestação de serviços destinadas a
atender à população em geral, que por seu porte ou natureza, exijam confinamento em área
própria, tais como:
Comércio Geral:
Comércio de refeições industrias
Estufas
Fornitura
Locação de stands
Serviço de surfassagem
Serviços de montagem de máquinas de quartzo
Comércio varejista de:
Acessórios para barcos
Acessórios para reboque aeronaves
Artefatos de lona e toldos barcos
Carrocerias
Casas pré-fabricadas encerados
Equipamentos de telecomunicações
Equipamentos destinados a construção civil
Equipamentos náuticos
Equipamentos para panificação
Equipamentos para piscinas
Equipamentos para postos de serviços
Equipamentos para refrigeração
Ferro e aço
Gases industriais gases medicinais humus
Implementos agrícolas
Implementos florestais
Implementos rodoviários laminados
Lâminas metálicas
Letreiros e luminosos lonas
Máquinas agrícolas
Máquinas industriais
Máquinas para agropecuária
Máquinas para industria matéria prima para cerâmica
Matéria prima para fiberglass
Materiais e equipamentos para saneamento
Materiais para linha férrea
Material para sinalização ordenhadeiras
Painéis e cartazes publicitários
Peças e acessórios p/máquinas industriais
Peças e acessórios para aeronaves
Peças para equipamentos de postos de gasolina
Peças para máquinas agrícolas
Peças para máquinas industriais
Pedras

Pedras para revestimento produtos agrícolas
Produtos de resíduos de origem animal
Produtos de residuos de origem vegetal
Produtos desidratados
Produtos petroquímicos reboque
Resíduos industriais
Salvados e sinistrados
Sucatas
Tambores
Terra para aterro e jardim
Toldos
Vasilhames para acondicionamento de gás
Comércio atacadista:
Abrasivos
Acessórios do vestuário
Acessórios para animais
Acessórios para modelismo
Acessórios para móveis
Acessórios para panificação .
Acessórios para veículos
Acumuladores eletrônicos
Adesivos
Água mineral alumínio
Animais abatidos animais vivos
Aparelhos e equipamentos odontológicos areia armas
Armas e munições
Artefatos de borracha
Artefatos de cerâmica
Artefatos de cimento
Artefatos de concreto
Artefatos de couro
Artefatos de fibra de vidro
Artefatos de lona e toldos
Artefatos de madeira
Artefatos de metal
Artefatos de papelão
Artefatos de parafina
Artigos de armarinho
Artigos de artesanato
Artigos de cama, mesa e banho
Artigos de colchoaria
Artigos de decoração
Artigos de escritório
Artigos de joalheria
Artigos de livraria
Artigos de ótica
Artigos de papelaria
Artigos de perfumaria
Artigos de refrigeração
Artigos de relojoaria
Artigos de tabacaria
Artigos de vestuário
Artigos esportivos
Artigos para brindes
Artigos para sapataria
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Artigos recreativos
Artigos religiosos
Artigos têxteis
Bebidas fechadas
Bicicletas
Bijuterias
Bolsas e/ou sacolas
Box para banheiro
Brinquedos
Caçambas
Calçados
Calha, condutores e rufos
Carnes
Carvão
Cereais
Combustíveis
Compensados
Componentes e acessórios mecânicos
Componentes e sistemas de sinalização industrial
Cosméticos
Embalagens
Equipamentos de informática
Equipamentos e aparelhos p/controle visual e pedagógico
Equipamentos e materiais p/proteção e segurança
Equipamentos eletro-eletrônicos, peças e acessórios
Equipamentos médico hospitalares
Equipamentos p/comunicação, peças e acessórios
Equipamentos para fisioterapia
Equipamentos para laboratório
Equipamentos pneumáticos
Escovas
Espanadores
Esquadrias
Estandes para tiro ao alvo
Estrutura metálica explosivos
Ferragem
Ferramentas
Fertilizantes
Fios e barbantes
Flores
Fogos de artifício
Folhagens
Frangos
Frios
Frutos do mar
Gelo
Guarda-chuva
Guarda-sol
Impressos
Instrumentos musicais
Insumos
Lubrificantes
Luminárias
Madeira
Materiais de construção
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Materiais terapêuticos
Material cinematográfico
Material de comunicação
Material didático
Material eletroeletrônico
Material fotográfico
Metais preciosos
Metais semipreciosos
Modelismo
Motores
Móveis
Mudas
Munições
Ovos
Palha de aço
Papel
Papelão
Paredes divisórias
Peças e acessórios p/veículos
Peças e acessórios para bicicletas
Peças e equipamentos pneumáticos
Peles
Perucas
Plantas
Plásticos
Produtos agropecuário
Produtos alimentícios
Diversos produtos automobilísticos
Produtos automotivos
Produtos de higiene
Produtos de limpeza
Produtos desidratados
Produtos eletromecânicos
Produtos farmacêuticos
Produtos fitoterápicos
Produtos florestais
Produtos homeopáticos
Produtos metalúrgicos
Produtos químicos
Produtos siderúrgicos
Produtos veterinários relógios
Resinas
Revistas
Sacarias
Salgados
Semi-jóia
Sombrinhas
Sorvetes
Suprimentos para informática
Tacógrafos
Tapeçaria
Tecidos
Tintas
Utilidades domésticas e outros art. P/habitação
Vasilhame de vidro
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Vassouras
Veículos
Vernizes
Vidros, espelhos e molduras
Serviço Geral:
Agência de encomendas agenciamento de cargas almoxarifado
Aluguel de máquinas e equipamentos de construção e demolição
Armazéns gerais arquivos
Canil depósito
Depósito de salvados depósito de sinistrados distribuição de cargas
Dobragem, envelopagem, etiquetagem, postagem e manip. De corresp.
Hospital veterinário hotel para animais
Locação de animais de guarda
Locação de cofres para guarda de documentos e/ou valores
Oficina de remarcação de chassi
Oficina de reparação e reforma de carrocerias
Recuperação de componentes de turbinas
Recuperação de peças para máquinas e equipamentos
Reparação de locomotivas
Reparação de produtos em fibra de vidro
Reparação de veículos e turbinas de aviação
Reparação e conservação de couro e produtos similares
Reparação e conservação de embarcação
Reparação, conservação e manutenção de máquinas e equipamentos
Transporte de resíduos
Transporte escolar
Transportes aéreos de cargas
Transportes aéreos de passageiros
Transportes aquaviários de cargas
Transportes aquaviários de passageiros
Transportes ferroviários
Transportes rodoviários de carga urbana e interurbana
Transportes rodoviários de passageiros
Transportes urbanos de passageiros
Veículos de aluguel

-

Serviços de:
Acabamento de fios
Acabamento de tecidos
Acondicionamento de medicamentos
Adestramento e treinamento de animais
Anodização
Carga e descarga
Colocação de fibra de vidro em veículos
Confecção de moldes para ferramentas
Confecção de placas de identificação/sinalização em acrílico
Conserto de artefatos de plásticos
Consertos de motores
Consertos e alongamento de chassis de veículos
Consertos e recondicionamento de bateria corte, dobra e endireitamento de metais
Cromagem desmontagens de embarcações
Desmontagens de estruturas metálicas
Desossa de carnes
Distribuição de bebidas
Empacotamento e/ou embalagens
Engarrafamento
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Envasamento
Estamparia em metal
Expedição de malotes
Ferramentaria
Fragmentação de papéis
Galvanoplastia
Guindaste
Impermeabilização de veículos
Jateamento
Limpeza e conservação de sucatas
Manutenção de estradas
Manutenção de rodovias metalização
Montagem de carretas
Montagem de correias industriais e elevadores
Montagem de máquinas e equipamentos industriais
Montagem de reboque
Niquelagem
Pintura em couro
Pintura em metal
Pintura industriais
Pinturas eletrostática
Purificação de metais
Radio táxi
Rebobinamento de motores
Reboque
Reboque de aeronaves
Recauchutagem de pneus
Recuperação de lanternas de veículos
Recuperação de peças para veículos
Recuperação de resíduos industriais
Reforma de carretas
Reforma de peças metálicas
Reforma de reboques
Reforma e instalação de compressores
Reparação de válvulas industriais
Restauração de pintura de veículos
Retifica de motores e seus componentes
Testes hidrostáticos

-
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III.5- COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECÍFICO
Atividade peculiar cuja adequação à vizinhança e ao sistema viário depende de análise
especial, subclassificando-se em:
III.5.1- COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECÍFICO 1
-

Centro de Controle de Vôo
Comércio Varejista de Combustíveis
Comércio Varejista de Derivados de Petróleo
Posto de Abastecimento de Aeronaves
Posto de Gasolina
Serviços de Bombas de Combustível para Abastecimento de Veículos da Empresa

III.5.2- COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECÍFICO 2
-

Capela Mortuária
Cemitério
Ossário
Crematório
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IV - USO INDUSTRIAL
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Atividade pela qual resulta a produção de bens pela transformação de insumos,
subclassificando-se em:

IV.1- INDÚSTRIA TIPO 1
Atividades industriais compatíveis com o uso residencial, não incômodas ao entorno,
tais como:
-

Confecção de Cortinas
Fabricação e Restauração de Vitrais
Malharia
Entreposto de Madeira para Exportação
Armazenamento de Cerais e Entreposto.

Fabricação de:
Absorventes
Acessório do Vestuário
Acessórios para Animais
Adesivos
Aeromodelismo
Artigos de Artesanato
Artigos de Bijuteria
Artigos de Colchoaria
Artigos de Cortiça
Artigos de Couro
Artigos de Decoração
Artigos de Joalheria
Artigos de Pele
Artigos Diversos de Madeira
Artigos para Brindes
Artigos para Cama, Mesa e Banho
Beneficiamento de Madeira para Casas Pré-fabricadas
-

Bengalas
Bolsas
Bordados
Box para Banheiros
Calçados
Capas para Veículos
Clichês
Desdobramento de Madeira
Embalagens de Madeira
Esquadrias de Madeira
Esquadrias diversas
Etiquetas
Fraldas
Gelo
Guarda-chuva
Guarda-sol
Material Didático

-

Material Ótico
Mochilas
Molduras
Móveis diversos
Painéis Cerâmicos e Mosaicos Artísticos
Pastas Escolares
Perucas e Cabeleiras
Produtos Alimentícios
Produtos Desidratados
Produtos Naturais
Relógio
Rendas
Roupas
Sacolas
Secagem de madeira
SemiJóias
Sombrinhas
Suprimentos para Informática
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IV.2- INDÚSTRIA TIPO 2
Atividades industriais compatíveis ao seu entorno e aos parâmetros construtivos da zona,
não geradoras de intenso fluxo de pessoas e veículos, tais como:
Cozinha Industrial
Fiação
Funilaria
Indústria de Panificação
Indústria Gráfica
Indústria Tipográfica
Serralheria
Desdobramento de Madeira
Industria de Madeira
Fabricação de:
Acabamentos para Móveis
Acessórios para Panificação
Acumuladores Eletrônicos
Agulhas
Alfinetes
Anzóis
Aparelhos de Medidas
Aparelhos Fotográficos e Cinematográficos
Aparelhos Ortopédicos
Artefatos de Bambu
-

Artefatos de Cartão

-

Artefatos de Cartolina
Artefatos de Junco
Artefatos de Lona
Artefatos de Papel e Papelão
Artefatos de Vime
Artigos de Caça e Pesca

-

Artigos de Carpintaria
Artigos de Esportes e Jogos Recreativos
Artigos Têxteis
Brochas
Capachos
Chapas e Placas de Madeira
Churrasqueiras
Componentes Eletrônicos
Componentes e Sistema de Sinalização
Cordas e Barbantes
Cordoalha
Correias
Cronômetro e Relógios
Cúpulas para Abajur
Embalagens
Espanadores
Escovas
Estandes para Tiro ao Alvo
Estofados para Veículos
Estopa
Fitas Adesivas
Formulário Contínuo
Instrumentos Musicais
Instrumentos Óticos
Lareiras
Lixas
Luminárias
Luminárias para Abajur
Luminosos
Materiais Terapêuticos
Móveis de Vime
Painéis e Cartazes Publicitários
Palha de Aço
Palha Trançada
Paredes Divisórias
Peças e Acessórios e Material de Comunicação
Peças p/ Aparelhos Eletro-Eletrônicos e Acessórios
Persianas
Pincéis
Portas e Divisões Sanfonadas
Portões Eletrônicos
Produtos Alimentícios com Forno a Lenha

-

Produtos Veterinários

-

Rações Balanceadas e Alim. Preparados p/ Animais

-

Sacarias
Tapetes
Tecelagem
Toldos
Varais
Vassouras
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IV.3- INDÚSTRIA TIPO 3
Atividades industriais em estabelecimento que implique na fixação de padrões
específicos, quanto as características de ocupação do lote, de acesso, de localização, de tráfego,
de serviços urbanos e disposição dos resíduos gerados, tais como:

-

Construção de Embarcações
Curtume
Destilação de Álcool
Entreposto de Madeira p/Exportação (Ressecamento)
Frigorífico
Fundição de Peças
Fundição de Purificação de Metais Preciosos
Geração e Fornecimento de Energia Elétrica
Indústria Cerâmica
Indústria de Abrasivo
Indústria de Águas Minerais
Indústria de Artefatos de Amianto
Indústria de Artefatos de Cimento
Indústria de Beneficiamento
Indústria de Bobinamento de Transformadores
Indústria de Compensados e/ou Laminados
Indústria de Fumo
Indústria de Implementos Rodoviários
Indústria de Mármore
Indústria de Plásticos
Indústria de Produtos Biotecnológicos
Indústria Eletromecânica
Indústria Granito
Indústria Mecânica
Indústria Metalúrgica
Indústria Petroquímica
Montagem de Veículos
Peletário
Produção de Elem. Quim. e de Prod. Inorg., Org.
Produção de Óleos Vegetais e outros Prod. da Dest. da Madeira
Produção de Óleos, Gorduras e Ceras Veget. e Animais
Reciclagem de Plásticos
Reciclagem de Sucatas Metálicas
Reciclagem de Sucatas não Metálicas
Recuperação de Resíduos Têxteis
Refinação de Sal de Cozinha
Secagem e Salga de Couro e Peles
Sementação de Aço
Sintetização ou Pelotização de Carvão de Pedra e Coque
Tanoaria
Têmpera de Aço
Têmpera e Sementação de Aço
Torrefação e Moagem de Cereais
Tratamento e Distribuição de Água
Usina de Concreto
Zincagem

Fabricação de:
Açúcar
Adubos
Água Sanitária
Álcool
Alvaiade
Anodos
Antenas
Aparelho, Peças e Acessórios p/ Agropecuária
Aparelhos e Equip. Elet. Terapêuticos e Eletroq.
Aquecedores, Peças e Acessórios
Arames Metálicos
Argamassa
Armas
Artefatos de Borracha
Artefatos de Concreto
Artefatos de Espuma de Borracha
Artefatos de Fibra de Vidro
Artefatos de Metal
Artefatos de Parafina
Artigos de Caldeireiros
Artigos de Cutelaria
Artigos de Material plástico e/ou Acrílico
Artigos de Tanoaria
Artigos Diversos de Fibra
Artigos para Refrigeração
Artigos Pirotécnicos
Asfalto
Bebidas
Bicicletas
Biscoitos e Bolachas
Bombas e Motores Hidrostáticos
Borracha e Látex Sintéticos
Brinquedos
Caçambas
Café
Cal
Caldeiras, Maq., Turbinas e Motores Marítimos
Câmaras de Ar
Canos
Canos Metálicos
Carretas para Veículos
Carroças
-

Carrocerias para Veículos Automotores
Cartão
Cartolina
Casas Pré-Fabricadas
Celulose
Ceras para Assoalhos
Cimento
Cola
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-

Combustíveis e Lubrificantes
Componentes e Turbinas
Concentrados Aromáticos
Corretivos do Solo
Cosméticos
Cristais
Defensivos Agrícolas
Desinfetantes
Elevadores
Equipamentos Contra Incêndio
Equipamentos e Apar. p/ Controle Visual / Pedagógico
Equipamentos e Mat. de Proteção e Segurança de Trabalho
Equipamentos Eletrônicos e/ou Elétricos
Equipamentos Esportivos
Equipamentos Hospitalares
Equipamentos Industriais, Peças e Acessórios
Equipamentos Náuticos
Equipamentos p/ Transmissão Industrial
Equipamentos para Telecomunicação
Equipamentos Pneumáticos
Esmaltes
Espelhos
Espumas de Borracha
Estruturas de Madeira
Estruturas Metálicas
Explosivos
Fermentos e Leveduras
Ferramentas
Fertilizantes
Fios e Arames de Metais
Fios Metálicos
Formicidas e Inseticidas
Fósforos
Fungicidas
Gás de Hulha e Nafta
Gelatinas
Germicidas
Glicerina
Graxas
Impermeabilizantes
Lacas
Laminados
Laminados de Metais
Laminados Plásticos

-

Lâmpadas

-

Licores
Louças
Malte
Manilhas, Canos, Tubos e Conexão de Material Plástico
Maq. e Apar. p/ Prod. e Distribuição de Energia Elétrica
Máquinas e Equipamentos Agrícolas

46

-

Máquinas Motrizes não Elétricas
Máquinas p/ Meio-Fio
Máquinas, Peças e Acessórios
Massa Plástica
Massas Alimentícias
Massas para Vedação
Mate Solúvel
Materiais p/ Recondicionamento de Pneumáticos
Materiais para Estofos
Material Eletro-Eletrônico
Material Fotográfico
Material Hidráulico
Material p/ Medicina, Cirurgia e Odontologia
Matérias Primas p/ Inseticidas e Fertilizantes
Medicamentos
Moldes e Matrizes de Peças e Embalagem Plástica
Mont. de Tratores, Maq., Peças e Aces. e Apar. de Terraplenagem
Motociclos
Motores para Tratores Agrícolas
Munição para Caça e Esporte
Munições
Oxigênio
Papel
Papelão
Peças de Gesso
Peças e Acessórios para Máquinas Agrícolas
Peças e Acessórios para Motociclos
Peças e Acessórios para Veículos
Peças e Equipamentos Mecânicos
Pisos
Placas de Baterias
Pneumáticos
Preparados p/ Limpeza e/ou Polimentos
Produtos Agrícolas
Produtos de Higiene Pessoal
Produtos de Perfumaria
Produtos Derivados da Destilação do Carvão de Pedra
Produtos Químicos em Geral
Rebolo
Relaminados de Met. e Ligas de Metais não Ferrosos
Resinas de Fibras
Sabões
Saponáceos
Sebos
Secantes

-

Soldas

-

Solventes
Tanques, Reservatórios e outros Recipientes Metálicos
Tecidos
Telas Metálicas
Telha Ondulada em Madeira
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-

Telhas
Tintas
Trefilados de Ferro, Aço e de Metais não Ferrosos
Triciclos
Tubos Metálicos
Veículos
Vernizes
Vidros
Vinagre
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V - USO AGROPECUÁRIO
Atividades de produção
e piscicultura, tais como:
-

de

plantas,

criação

de

animais, agroindustriais

Abate de Animais
Aração e/ou Adubação
Cocheira
Colheita
Criação de Chinchila
Criação de Codorna
Criação de Escargot
Criação de Minhocas
Criação de Peixes
Criação de Rãs
Criação de Répteis
Granja
Pesque e Pague
Produção de Húmus
Serviços de Imunização e Tratamento de Hortifrutigranjeiros
Serviços de Irrigação
Serviços de Lavagem de Cereais
Armazenamento de Cerais e Entreposto
Serviços de Produção de Mudas e Sementes
Viveiro de Animais

VI – USO EXTRATIVISTA
Atividades de extração mineral e vegetal, tais como:
-

Extração de Areia
Extração de Argila
Extração de Cal
Extração de Caolim
Extração de Cimento
Extração de Madeira
Extração de Minérios
Extração de PedrasExtração Vegetal
Olaria

Art. 2º A complementação das atividades vinculadas aos usos classificados no “caput” do
Art. 1º consta do Anexo I, parte integrante deste decreto.
Parágrafo único. Fica delegada competência ao Secretário Municipal do Urbanismo - SMU
para acrescentar atividades não contempladas no presente decreto, através de Portaria.
Art. 3º Os alvarás de funcionamento comercial de prestação de serviços e industrial, serão
concedidos sempre em caráter experimental, a título precário.
Parágrafo único. Os alvarás de funcionamento a que se refere o presente artigo poderão
ser cassados a qualquer título desde que o uso demonstre inconvenientes, sem direito à nenhuma

espécie de indenização por parte da Prefeitura Municipal de Curitiba.
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Art. 4º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogado o Decreto nº
880/75 e demais disposições em contrário.

Curitibanos, 04/08/2020.
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