
 

ANEXO 15-A da LC 498/13 

USO COMERCIAL, DE SERVIÇO E INSTITUCIONAL COM NÍVEL DE INTERFERÊNCIA URBANO-

AMBIENTAL BAIXO – CS 1 

ATIVIDADE MEDIDA MITIGADORA 

Academia de ginástica, escola de dança e música, 

escola de natação 

a; j 

Bar noturno, choperia;sem música a; b; f; g; i; j  

Buffet infantil (com horário de funcionamento até as 

22h00min) 

a; b; f; g; i; j 

Casa de jogos (com horário de funcionamento até as 

22h00min) 

a; b; f; i; j 

Central de Comutação Telefônica (sem a instalação 

de ERB) 

a; b; j 

licenciamento da ANATEL 

Cinema, teatro, museu, centro cultural a; b; j 

Clube esportivo e recreativo a; b; f; g; i; j 

Comércio Atacadista; comACC > 1.000m2 a; b; f; g; i; j 

Comércio de alimentação que utilize forno com 

combustível sólido (lenha; carvão etc), tais como 

churrascaria, pizzaria, padaria etc 

a; f; g; i; j 

Comércio de material de construção - areia, 

cimento, madeira, pedras e similares (sem as 

operações de corte, lixamento, polimento) 

a; f; i; j 

Concessionáriade veículos   a; c; d; e; f; h; i; j 

Edifício(s) comercial(is) e/ou de Serviços compostos 

por unidades autônomas (edifícios comerciais);  com 

1.000m² <ACC < 2.500m² 

Obs: para ACC > 2.500m²:vide art. 167 

a; b; f; g; i; j 

Dedetização, desinfecção, desratização, 

higienização, controle de pragas urbanas 

a; b; d; e; f; i; j 

Depósito atacadista, com ACC ≤ 1.000m² a; b; f; i; j 

Escola de futebol e/ou aluguel de quadra esportiva 

(com horário de funcionamento até as 22 horas) 

a; f;  j 

Escolade ensino fundamental, médio, técnico, 30 

grau, pré-vestibular e pós-graduação, cursos 

profissionalizantes e cursos livres;  com  ACC > 1.000m2 

a; b; e; j 

Fliperama, videogame (diversão eletrônica) a; b; j 

Lei 2.814/84; Lei 7.476/08 

Hospital, maternidade, pronto-socorro, ambulatório, 

hospital dia (24 horas com internação), casa de 

saúde, sanatório, instituição de pesquisa de doenças 

a; b; f; i; j; k 

Hotel a; b; f; i; j 

 

Lavagem e lubrificação de veículo, lava rápido 

 

a; b; d; e; f; i; j 



 

Oficina mecânica e elétrica de veículo (reparo 

mecânico e elétrico), de solda, retífica de motor, 

borracharia, reparo de pára-brisa com injeção de 

resina, conversão de motor à gás natural veicular, 

tapeçaria de auto 

a; b; c; d; e; f; i; j 

Posto de abastecimento de veículo em geral a; b; d; e; f; i; j; k 

Recarga e carga (envazamento) de extintor a; b; f; i; j 

Revenda de GLP com até 40 unidades (ou 520 KG) a; i; j 

Revenda de veículos (somente comércio) com AT > 

360m² 
a; b; e; i; j 

Rinque de patinação, boliche (com horário de 

funcionamento até as 22h00min) 

a; b; j 

Serviços de Logística (com 1.000m² < AT <5.000m² ) a; b; f; i; j 

Shopping center;  galerias, boulevard,  conjunto de 

lojas;  com  ACC > 1.000m2     

a; f; g i; j 

Supermercado, hipermercado, com ACC ≥ 1.000m² a; b; e; f; g; i; j 

Templo e local de culto em geral, atividade religiosa a; j 

Transportadora (somente com o uso de veículos 

utilitários) a; b; d; e; f; i; j 

 


