
 

 

ANEXO 15-B da LC 498/13 

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

AMBIENTAL MÉDIO – CS 2 

ATIVIDADE MEDIDA MITIGADORA 

Área de Transbordo e Triagem de Resíduos da 

Construção Civil - ATT, com AT < 5.000m² 
a; b; d; e; f; i; j 

Comércio de gases industriais e medicinais (cilindros) a; b; f; i; j; n 

Comércio de material de construção - areia, cimento, 

madeira, pedras e similares (com as operações de 

corte; lixamento; polimento) 

a; b; f; i; j 

Depósito atacadista, com ACC >1.000,00m² a; b; e; f; i; j 

Depósito de banheiro químico portátil a; b; e; i; j; k 

Depósito de material e equipamento de empresa 

construtora, tira-entulho, depósito e aluguel de 

caçamba, aluguel de máquina e equipamento 

pesado, guarda de trator, guincho, máquina e 

equipamento agrícola e demais máquinas de grande 

porte 

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

Depósito de material reciclável, ferro velho, comércio 

de sucata 
a; b; c; e; f; i; j 

Desentupidora, hidrojateamento, limpa-fossa a; b; d; e; f; i; j; k 

Ensacamento de carvão e venda a granel a; b; f; j 

Entreposto de carne com câmara frigorífica a; b; i; j 

Estabelecimentos destinados a criação de animais, 

tais como canis de criação /  estadia : hotelzinho, 

pensão ou creche para animais / escola de 

adestramento 

a; i; j 

Ginásio de esporte, estádio esportivo a; b; f; i; j 

Kartódromo, autódromo, velódromo, pista de corrida 

de veículos em geral, pista de MotoCross, kart in door 
a; b; f; i; j 

Lavanderia hospitalar, lavanderia industrial. 

a; b; e; f; i; j; k(no caso de 

queima de combustíveis 

sólidos ou líquidos) 

Loja e depósito de tinta, verniz, óleo, material 

lubrificante, com ACC >250,00m² 
a; f; i; j 

Manutenção de arma a; b; c; f; i; j; l 

Oficina de funilaria, pintura, prestação de serviço de 

máquina e/ou de motor, prestação de serviço 

mecânico em caminhão, oficina de barco e lancha, 

oficina de blindagem de auto 

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

Oficina de recondicionamento, recuperação de 

bateria 

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

Lei 7.217/06 

Parque de diversão permanente; centro e/ou 

pavilhão de feira e/ou exposição 
a; b; f; i; j 

Recuperação de extintor de incêndio (desmontagem, 

jateamento com granalha de aço, lixamento, pintura 

por aspersão etc) 

a; b; c; f; h; i; j; k 

 



 

Revenda de GLP entre 40 e 120 unidades (ou até 

1.560 KG) 
a; i; j 

Serviços de Logística, com AT > 5.000m² a; b; f; i; j 

Stand de tiro (em local fechado) a; b; f; i; j 

Transportadora de veículo de carga; empresa de 

mudança; garagem de veículo de carga (ônibus; 

caminhão) 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


