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  PERMITIDO  
SUBZONA SETORES RECOMENDADO TOLERADO PROIBIDO 

 
 
 
 
 
 
 

SUBZONA 
CENTRAL 

(SZC) 

Q.Central • INSTITUCIONAL (Regional ou Princ.) 
Todos os tipos excetos os proibidos 
• COMERCIAL (Regional ou Princ.) 

Comércio de bens varejistas 
Prestação de serviços: Todos os tipos 

exceto os proibidos 
• RESIDENCIAL: Coletivo a partir do 

1º pavimento. 

• INDUSTRIAL (Setorial ou de Bairro): 
vestuário, calçado e têxtil, gráfica 
artigos de joalheria, relojoaria, bijuteria 
e ótica. 
 

• INSTITUCIONAL 
Educação: centro de ensino 
fundamental e médio; universidade ou 
faculdade. 
Abastecimento e Transporte. 

• INDUSTRIAL 
Todos os tipos exceto os tolerados 
• COMERCIAL 

Prestação de Serviços: conservação, 
reparação, instalação e motéis. 
Comércio de bens atacadista 

• RESIDENCIAL no pavimento térreo. 
  

 
 
 
 
Rua 5 

• INSTITUCIONAL (Regional ou Princ.) 
Todos os tipos exceto os tolerados e os 

proibidos 
• COMERCIAL (Regional ou Princ.) 
Comércio de bens varejistas 
Prestação de serviços: Todos os tipos 

exceto os proibidos 
• RESIDENCIAL: Coletivo a partir do 2º 

pavimento. 

• INSTITUCIONAL : (Setorial ou de 
Bairro) 
Educação: centro de ensino 
fundamental e médio 
Abastecimento 

• INDUSTRIAL(Setorial ou de Bairro) 
vestuário, calçado e têxtil, 
gráfica, artigos de joalheria, relojoaria, 
bijuteria e ótica. 

• COMERCIAL (Regional ou principal). 
Comércio de bens atacadista: Todos 
os tipos exceto os proibidos 

 

• INDUSTRIAL 
Todos os tipos exceto os tolerados 
• COMERCIAL 

Prestação de serviços: 
conservação, reparação, instalação e 
motéis. 
Comércio de bens atacadista: 
animais e carnes, bebidas, produtos 
de extração vegetal, material de 
construção, artigos de madeira e 
papel, combustível e derivados de 
petróleo. 

• RESIDENCIAL no pavimento térreo e 
1°pavimento 

• INSTITUCIONAL 
Educação: universidade ou faculdade. 
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SZC 

Setor 
Comercial da 
Quadra 08 

• COMERCIAL (Setorial ou de Bairro) 
Comércio de bens varejista 
Prestação de serviços: Todos os tipos 

exceto os proibidos 
• INSTITUCIONAL (Setorial ou de  

Bairro): 
Lazer, Social, Cultural, 
Administração. 

• RESIDENCIAL: Unifamiliar a partir do 
1º pavimento. 

• INSTITUCIONAL (Setorial ou de 
Bairro): 

Educação, Cultual e Saúde. 
• INDUSTRIAL (Setorial ou de Bairro): 
vestuário, calçado e têxtil, gráfica, artigos 

de joalheria, relojoaria, bijuteria e ótica. 

• INSTITUCIONAL 
Educação: centro de ensino 
fundamental e médio; universidade ou 
faculdade. 
Abastecimento, Transporte e 
Circulação 

• INDUSTRIAL 
Todos os tipos exceto os tolerados 
• COMERCIAL 

Prestação de serviços: conservação, 
reparação, instalação e motéis. 
Comércio de bens atacadista 

• RESIDENCIAL no pavimento térreo. 
 
 

SZH1 

Quadra 01 • RESIDENCIAL Unifamiliar • COMERCIAL(Local) 
Comércio de bens varejista 
Prestação de serviços: Todos os tipos 
exceto os proibidos 

• INDUSTRIAL(Local) 
vestuário, calçado e têxtil, gráfica, 
artigos de joalheria, bijuteria e ótica. 

• INSTITUCIONAL (Local) 
Todos os tipos exceto os proibidos 

• INDUSTRIAL 
Todos os tipos exceto os tolerados 
• COMERCIAL 

Prestação de Serviços: conservação,  
reparação, instalação e motéis. 
Comércio de bens atacadista 

• INSTITUCIONAL 
Educação: centro de ensino  
fundamental e médio; universidade ou 
faculdade. 
Transporte, Abastecimento, Circulação 
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SZH1 

Quadra 3 a 
13,15 e 17, Cj. 
A B e C do 
Setor 
Residencial da 
Quadra Central 

• RESIDENCIAL: Unifamiliar,Coletivo 
• INSTITUCIONAL (Setorial ou de 

Bairro)nos lotes específicos 

• COMERCIAL (Local) 
Comércio de bens varejista 
Prestação de serviços: Todos os tipos 
exceto os proibidos 

• INDUSTRIAL (Local): vestuário, 
calçado e têxtil, gráfica, artigos de 
joalheria, relojoaria, bijuteria e ótica. 

• INSTITUCIONAL (Local) 
Todos os tipos exceto os proibidos 

• INSTITUCIONAL 
Educação: centro de ensino 
fundamental e médio; universidade ou 
faculdade. 
Abastecimento, Circulação, Transporte 
nos lotes residenciais 

• COMERCIAL 
Comércio de bens atacadista 
Prestação de Serviços: 
conservação, reparação, instalação e 
motéis. 

• INDUSTRIAL 
Todos os tipos exceto os tolerados 

 Lotes M,N e O 
da Quadra 
Central 

• INSTITUCIONAL: (Regional ou 
Principal) Administração 

 

  

 Ruas 
1,2,3,4,6,7,9, 
10, 11 e Av. 
Contorno. 

• RESIDENCIAL Coletivo 
• COMERCIAL: (Setorial ou de Bairro) 

Comércio de bens varejista 
Prestação de serviços: Todos os tipos 
exceto os proibidos 

• INSTITUCIONAL: (Setorial ou de 
Bairro) 

Todos os tipos exceto os tolerados e 
proibidos 

• INDUSTRIAL(Setorial ou de Bairro): 
vestuário, calçado e têxtil, gráfica, 
artigos de joalheria, relojoaria, bijuteria 
e ótica. 

• INSTITUCIONAL (Setorial ou de Bairro) 
Educação 

 

• INSTITUCIONAL:  
Circulação, Abastecimento, Transporte 
• INDUSTRIAL 
Todos os tipos exceto os tolerados 
• COMERCIAL 

Comércio de bens atacadista 
Prestação de Serviços: conservação, 
reparação, instalação e motéis. 
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SZH2 

SCS 1, 
SCS 2 e AE. 1 
a 31 da Quadra 
14 

• COMERCIAL (Setorial ou de Bairro) 
Comércio de bens varejista 
Prestação de Serviços: Todos os tipos 
exceto os proibidos e tolerados 

• INSTITUCIONAL (Setorial ou de 
Bairro) 

Todos so tipos exceto os proibidos 
• RESIDENCIAL no 1º pavimento. 

• INDUSTRIAL(Setorial ou de Bairro): 
vestuário, calçado e têxtil, gráfica, 
artigos de joalheria, relojoaria, bijuteria 
e ótica. 

• COMERCIAL (Setorial ou de Bairro) 
Prestação de serviços: turismo, 

hospedagem e diversões 
 

• RESIDENCIAL no pavimento térreo 
• COMERCIAL 

Comércio de bens atacadista 
Prestação de Serviços: conservação, 
reparação, instalação e motéis. 

• INSTITUCIONAL: 
Circulação, Abastecimento, 
Transporte. 

• INDUSTRIAL. 
Todos os tipos exceto os tolerados 

 Quadras 
Residenciais 

• RESIDENCIAL:  
Coletivo, Unifamiliar. 
• INSTITUCIONAL:(Setorial ou de 

Bairro) Cultual, Educação, nos lotes  
específicos 

 

• COMERCIAL (Local) 
Comércio de bens varejista 
Prestação de Serviços: Todos os tipos 
exceto os proibidos 

• INDUSTRIAL (Local): vestuário, 
calçado e têxtil, gráfica, artigos de 
joalheria, relojoaria, bijuteria e ótica. 

• INSTITUCIONAL (Local) 
Todos os tipos exceto os proibidos 

• COMERCIAL 
Comércio de bens atacadista 
Prestação de Serviços: conservação, 
reparação, instalação e motéis. 

• INDUSTRIAL 
Todos os tipos exceto os tolerados 
• INSTITUCIONAL: 

Abastecimento,Circulação e 
Transporte 

 Setor Esportivo • INSTITUCIONAL (Principal ou 
Regional): Lazer, Cultural e Social. 

 • COMERCIAL 
• INSTITUCIONAL 
Todos os tipos exceto os recomendados 
• INDUSTRIAL 
• RESIDENCIAL 

 
 
 

SZH3 

Quadras 
Residenciais 

• RESIDENCIAL 
 Unifamiliar 
• INSTITUCIONAL (Setorial ou de 

Bairro) nos lotes específicos. 
 

• INSTITUCIONAL (Local) 
Todos os tipos exceto os proibidos 
• COMERCIAL (Local) 

Comércio de de bens varejista 
Prestação de serviços: Todos os tipos 
exceto os proibidos 

• INDUSTRIAL (Local): vestuário, 
calçado e têxtil, gráfica, artigos de 
joalheria, bijuteria e ótica. 

• INDUSTRIAL 
Todos os tipos exceto os tolerados 
• INSTITUCIONAL: 

Circulação, Abastecimento, Transporte 
• COMERCIAL 

Comércio de bens atacadista 
Prestação de serviços: conservação, 
reparação,instalação e motéis. 
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SZH3 

Avenida 
Central, Vias 
secundárias e 
praças 

• RESIDENCIAL  
Unifamiliar 
• COMERCIAL (Setorial ou de Bairro) 

Comércio de bens varejista 
Prestação de serviços: Todos os 
tipos exceto os proibidos e tolerados. 

• INSTITUCIONAL (Setorial ou de 
Bairro) nos lotes específicos 

• INDUSTRIAL (Setorial ou de Bairro) 
vestuário, calçados e têxtil, gráfica, 
artigos de joalheria, relojoaria, bijuteria 
e ótica nos lotes específicos. 

 

• INDUSTRIAL (Setorial ou de Bairro): 
vestuário, calçados e têxtil, gráfica, 
artigos de joalheria, relojoaria, bijuteria 
e ótica. 

• COMERCIAL (Setorial ou de Bairro) 
Prestação de serviços : turismo, 

hospedagem e diversões 
 

• INSTITUCIONAL: 
Circulação, Abastecimento, Educação: 

centro de educação fundamental, 
centro de ensino médio e universidade 
ou faculdade. 

• COMERCIAL 
Comércio de bens atacadista 
Prestação de Serviços: conservação, 
reparação, instalação e motéis. 

• INDUSTRIAL: Todos os tipos exceto os 
tolerados e recomendados. 

 
 
 
 

SZH4, 
SZH6,SZH8 

e SZH9 

Quadras 
Residenciais 

• RESIDENCIAL  
Unifamiliar 
• INSTITUCIONAL (Setorial ou de 

Bairro) nos lotes específicos 

• INDUSTRIAL (Local):  
vestuário, calçado e têxtil, gráfica, 
artigos de joalheria,relojoaria, bijuteria e 
ótica. 

• COMERCIAL: (Local) 
Comércio de bens varejista 
Prestação de serviços: Todos os tipos 
exceto os proibidos 

• INSTITUCIONAL (Local) 
Todos os tipos exceto os proibidos 

• INDUSTRIAL Todos os tipos exceto os 
tolerados 

• INSTITUCIONAL 
Circulação, Abastecimento e Transporte 
• COMERCIAL 

Comércio de bens atacadista 
Prestação de Serviços: 
 conservação, reparação, instalação e 
motéis. 

 Conjuntos 
comerciais 

• COMERCIAL: (Setorial ou de Bairro)  
Comércio de bens varejista 
Prestação de serviços: Todos os 
tipos exceto os tolerados e proibidos 
motel somente na SZH 6 

• INSTITUCIONAL (Setorial ou de 
Bairro) nos lotes específicos. 

• INSTITUCIONAL (local) 

• INDUSTRIAL: (Local) 
vestuário, calçado, e têxtil, gráfica, 
artigos de joalheria,relojoaria, bijuteria e 
ótica. 

• COMERCIAL (Local) 
Prestação de serviços: turismo, 
hospedagem e diversões 

• INDUSTRIAL Todos os tipos exceto os 
tolerados 

• INSTITUCIONAL 
Circulação, Abastecimento e Transporte 
• COMERCIAL 

Comércio de bens atacadista 
Prestação de Serviços: 
 conservação, reparação, instalação. 
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SZH5 e 
SZH7 

Quadras 
Residenciais 

• RESIDENCIAL:  
Coletivo, Unifamiliar 
• INSTITUCIONAL (Setorial ou de 

Bairro) nos lotes específicos 

• COMERCIAL (Local) 
Comércio de bens varejista 
Prestação de serviços: Todos os tipos 
exceto os proibidos 

• INSTITUCIONAL (Local): 
Todos os tipos exceto os proibidos  
• INDUSTRIAL (Local) 

vestuário, calçado e 
têxtil,gráfica,artigos de joalheria, 
relojoaria, bijuteria e ótica 

• INDUSTRIAL 
Todos os tipos exceto os tolerados 
• INSTITUCIONAL:  
Abastecimento, Circulação, Transporte. 
• COMERCIAL 

Comércio de bens atacadista 
Prestação de Serviços: 
consevação, reparação, instalação e 
motéis. 
 

 
 

SZH5 e 
SZH7 

Conjuntos 
comerciais 

• COMERCIAL (Regional ou Principal) 
Comércio de bens varejista 
Prestação de serviços:Todos os tipos 
exceto os tolerados e proibidos 
motel somente na SZH 7 

• INSTITUCIONAL 
(Regional ou Principal) nos lotes 

específicos 

• INDUSTRIAL (Setorial ou de Bairro): 
vestuário, calçado e têxtil, gráfica, 
artigos de joalheria,relojoaria, bijuteria e 
ótica. 

• COMERCIAL (Setorial ou de Bairro) 
Prestação de serviços: turismo, 

hospedagem e diversões 

• INDUSTRIAL 
• INSTITUCIONAL: Abastecimento, 

Circulação, Transporte. 
• COMERCIAL 

Comércio de bens atacadista 
Prestação de Serviços: 
conservação, reparação, instalação. 

 
 

SZI1 

 • INDUSTRIAL(Regional ou Principal) 
Todos os tipos exceto os proibidos. 
• INSTITUCIONAL(Setorial ou de 

Bairro) 
Abastecimento, Circulação, 
Transporte. 

• COMERCIAL(Setorial ou de Bairro). 
Todos os tipos exceto os tolerados 
• RESIDENCIAL Unifamiliar para 

gerência ou zeladoria. 

• INSTITUCIONAL(Regional ou 
Principal): 
Educação: universidade ou faculdade 
e escola técnica. 

• COMERCIAL (Setorial ou de Bairro) 
Prestação de serviços: turismo, 

hospedagem e diversões. 

• INDUSTRIAL:  
extração e tratamento de minerais, 

minerais não metálicos, química, 
abatedouro, frigorífico e produtos 
derivados. 

• INSTITUCIONAL 
Todos os tipos exceto os recomendados e 

tolerados 
• RESIDENCIAL 

 
 
 
 
 

SZI2 

Setor de 
Comércio Local 

• COMERCIAL (Local) 
Comércio de bens varejista 
Prestação de serviços:Todos os tipos 
exceto os tolerados e proibidos. 

 

• INSTITUCIONAL (Local) 
Todos os tipos exceto os proibidos. 
• COMERCIAL (Local) 
Prestação de serviços: turismo, 

hospedagem e diversões. 

• COMERCIAL 
Comércio de bens atacadista 
Prestação de serviços: 
conservação, reparação, instalação. 

• INDUSTRIAL 
• RESIDENCIAL 
• INSTITUCIONAL: 

Abastecimento, Circulação, Transporte 
ANEXO II - TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DOS USOS POR ATIVIDADES, SEGUNDO AS SUBZONAS DE USO. 
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SZI2 

 • COMERCIAL (Setorial ou de Bairro ) 
Todos os tipos exceto os tolerados e 

proibidos. 
• INSTITUCIONAL (Setorial ou de 

Bairro ) Abastecimento,Circulação, 
Transporte 

• INDUSTRIAL(Setorial ou de Bairro ) 
Todos os tipos exceto os proibidos. 

 

• INSTITUCIONAL (Setorial ou de Bairro) 
Todos os tipos exceto os recomendados. 
• COMERCIAL (Setorial ou de Bairro) 
Prestação de serviços: turismo, 

hospedagem e diversões. 

• INDUSTRIAL:  
extração e tratamento de minerais, 

minerais não metálicos, química, 
abatedouro, frigorífico e produtos 
derivados. 

• COMERCIAL 
Comércio de bens 
atacadista:combustível e derivados de 
petróleo 

• RESIDENCIAL 
 
 
 
 
 
 
 

SZI3 

 • INDUSTRIAL (Regional ou Principal): 
produtos agroindustrial e alimentícios, 
abatedouro, frigorífico e produtos 
derivados. 

• COMERCIAL (Regional ou Principal) 
Comércio de bens varejista: 
 máquinas, implementos agrícolas e 
 produtos agropecuários, 
 produtos alimentícios. 
Comércio de bens atacadista: 
 produtos derivados de animais, 
 alimentos em geral. 
Prestação de serviços: conservação, 
 reparação e instalação. 

• INSTITUCIONAL (Regional ou 
Principal) 
Abastecimento 

• COMERCIAL (Setorial ou de Bairro) 
Comércio de bens atacadista 
Comércio de bens varejista 
Prestação de serviços 
Todos ostipos exceto os 
recomendados. 

• INSTITUCIONAL 
Todos os tipos exceto os recomendados. 
• INDUSTRIAL:  
extração e tratameto de minerais, minerais 

não metálicos, química. 
• RESIDENCIAL 
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SZI4 

: • COMERCIAL (Setorial ou de Bairro): 
Comércio de bens varejsita, 
Comércio de bens atacadista 
Prestação de Serviços: 
conservação, reparação, instalação. 

• INSTITUCIONAL (Setorial ou de 
Bairro): 
Circulação, Transporte, 
Abastecimento. 
Educação em lote específico. 

• RESIDENCIAL 
para zeladoria 

• INDUSTRIAL (Setorial ou de Bairro) 
Todos os tipos exceto os proibidos. 

• COMERCIAL 
Prestação de serviços: Todos os tipos 
exceto os recomendados 

• INDUSTRIAL: 
extração e tratamento de minerais, 

minerais não metálicos, química, 
abatedouro, frigorífico e produtos 
derivados. 

• INSTITUCIONAL 
Todos os tipos exceto os recomendados 
• RESIDENCIAL 

 

 
 

SZI5e SZI6 

 • COMERCIAL (Setorial ou de Bairro): 
Comércio de bens varejista, 
Comércio de bens atacadista. 
Prestação de serviços: Todos os 
tipos exceto os tolerados. 

• INDUSTRIAL (Setorial ou de Bairro) 
Todos os tipos exceto os proibidos. 
• INSTITUCIONAL 

Abastecimento 

• INSTITUCIONAL (Setorial ou de 
Bairro). 

Todos os tipos exceto os recomendados. 
• COMERCIAL (Setorial ou de Bairro) 
Prestação de serviços: turismo, 

hospedagem e diversões. 

• INDUSTRIAL:  
extração e tratamento de minerais, 

minerais não metálicos, química, 
abatedouro, frigorífico e produtos 
derivados. 

• RESIDENCIAL 

 
 
 
 
 
 

SZR 

 • AGROPECUÁRIO 
• INDUSTRIAL (Setorial ou de Bairro): 

produtos agroindustriais e 
alimentícios. 

• COMERCIAL (Setorial ou de Bairro) 
Comércio de bens varejista: 
máquinas, implementos agrícolas e 
produtos agropecuários, produtos 
agroindustrial e alimentícios, 
produtos alimentícios. 

• RESIDENCIAL 
Chácara/Sítio em lote mínimo de 2 
ha. 

• INSTITUCIONAL (Regional ou 
Principal): 
Educação: escola técnica, centro de 
pesquisa. 
Lazer: clube campestre, hipódromo. 
Saúde: posto de saúde. 

• COMERCIAL (Setorial ou de Bairro) 
Prestação de serviços: turismo, 

hospedagem e diversões. 

• INSTITUCIONAL  
Todos os tipos exceto os tolerados 
• COMERCIAL 

Prestação de serviços: Todos os tipos 
exceto os tolerados 
Comércio de bens atacadista 
Comércio de bens varejista: Todos os 
tipos exceto os recomendados. 

• INDUSTRIAL 
Todos os tipos exceto os 
recomendados 

 



tab.de uso 

ANEXO II - TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DOS USOS POR ATIVIDADES, SEGUNDO AS SUBZONAS DE USO. 
folha 9 

  PERMITIDO  
SUBZONA SETORES RECOMENDADO TOLERADO PROIBIDO 

 
 

SZEC1 

 • RESIDENCIAL:Unifamiliar 
• INSTITUCIONAL (Setorial ou de 

Bairro)  nos lotes específicos 
• COMERCIAL  (Local) nos lotes 

específicos 

• COMERCIAL (Setorial ou de Bairro) 
Prestação de serviços: 

turismo,hospedagem e diversões. 

• INDUSTRIAL 
• INSTITUCIONAL 

Abastecimento, Circulação, Transporte 
• COMERCIAL 

Comércio de bens atacadista 
Prestação de serviços: 
conservação, reparação, instalação. 

 
 

SZEC2 

 • RESIDENCIAL/Chácara/Sítio em lote 
mínimo de 2 ha.  

• INSTITUCIONAL-(Setorial ou de 
Bairro) Lazer e Cultural  

 

• INSTITUCIONAL-(Setorial ou de Bairro)   
Educação, Saúde 
• COMERCIAL (Setorial ou de Bairro) 
Prestação de serviços: turismo, 

hospedagem e diversões. 

• RESIDENCIAL 
• INDUSTRIAL 
• INSTITUCIONAL 
Todos os tipos exceto os recomendados e 

tolerados 
• COMERCIAL 

Todos os tipos exceto os tolerados 
 

SZEC3 
 • INSTITUCIONAL (Regional ou 

Principal). Lazer, Cultural 
  

 
 
 

SZEC4 

 INSTITUCIONAL (Regional ou 
Principal) 
Lazer, Educação, Cultural e Social 

• COMERCIAL: (Setorial ou de Bairro) 
Comércio de bens varejista. 
Prestação de Serviços: Todos os tipos 
exceto os proibidos. 

• INSTITUCIONAL (Setorial ou de Bairro) 
Saúde, Administração, Cultual. 

 

• RESIDENCIAL 
• INDUSTRIAL 
• INSTITUCIONAL: 
Transporte, Circulação, Abastecimento. 
• COMERCIAL 

Comércio de bens atacadista 
Prestação de serviços: 
reparação, conservação, instalação e 
motéis. 

 
 


