
ATIVIDADE PORTE 

Academia de ginástica, Escola de Natação, Escola de dança, aluguel de quadras 

esportivas
  ACC>500m²

Atividades temporárias (circo / parque de diversãoes /  feira de exposição -

Auditório, Cinema, Sala de convenções, Salão de concerto acústico, Teatro, TV 

com auditório
  ACC>100m²

Aterro industrial, Aterro sanitário, Usina de reciclagem e/ou compostagem, 

Incinerador para resíduo sólido, Aterro de resíduos da construção civil e Area de 

trigem e transbordo de resídiuos da construção civil - ATT

-

Autódromo, Bicicross, Hipódromo, Kart in door, Motocross, Pista de kart, 

Velódromo e Pista de corrida/Teste em geral
-

Bar noturno, Cachaçaria, Choperia, Churrascaria, Pizzaria, Petiscaria, 

Restaurante
ACC>500m²

Base de armazenamento e distribuição de derivados de petróleo e 

engarrafadoras de GLP
-

Boate, Buffet, Casa de show e espetáculo, Casa noturna, Danceteria, Salão de 

baile, local de ensaio de escola de samba e congêneres
-

 Centro cultural, museu, órgão ou instituição pública ACC>500m²

Centro e/ou Pavilhão de feira, Pavilhão de exposição -

Cemitério, Crematório, Velório -

Clínica médica (sem internação), Fisioterapia, Ultra-sonografia, Patológica, 

Radiológica, Odontológica, Veterinária, Laboratório de análise clínica
ACC>500m²

Clube esportivo e recreativo, Parque temático, Zoológico -

Comércio e/ou depósito atacadista de produtos em geral ACC>500m²

Comércio de material de construção (areia, cimento, madeira, pedra, tinta, 

material lubrificante, resina etc.)
ACC>500m²

Concessionária ou revendedora de veículos ACC>500m²

Condomínio industrial,  Serviços logisticos  AT > 5.000m²

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

(tais como prédios comerciais , galerias, boulevard, conjunto de lojas)
ACC>1.000m²

Escola ensino fundamental, Médio ACC>1.000m²

Escola Técnico, Profssionalizante, Idioma, Cursos livres, pré vestibular ACC>1.000m²
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ATIVIDADE PORTE 

PGT

Escola  3° grau /  / pós-graduação -

Estacionamento e Garagem acima de 100 vagas

Estádio -

Ginásio de esporte, quadra com arquibancada, ADC -

Hospital, Maternidade, Pronto-socorro, ambulatório, Casas de saúde, Clínica 

médica com internação
-

Hotel, Pousada mais de 120 aptos

Indústria ACC>1.500m²

Lavanderia hospitalar, lavanderia industrial -

Loja de departamentos (magazines) ou especializadas -

Mercado, Supermercado, Hipermercado ACC>500m²

Posto de abastecimento de veículos -

Residencial Multifamiliar  (Vertical ou horizontal) - UR > 80m², Flat mais de 32 UR

Residencial Multifamiliar (Vertical ou horizontal) - UR  ≤ 80m², Flat mais de 48 UR

Residencial de interesse social (programa habitacional realizado por órgão 

governamental ou entidade da administração pública indireta criada para esta 

finalidade)

-

Shopping Center ACC>1.000m²

Templo, local de culto religioso ACC>250m²

Transportadora de derivado de petróleo, produto inflamável, explosivo e 

perigosos
-

Transportadora, Empresa de mudança, Garagem de ônibus e caminhão, trator e 

máquina de grande porte, 
-

Atividades de Pesquisa, Inovação e Tecnologia -

ACC - Área de Construção Computável

UR - Unidade Residencial

AT - Área de Terreno


