
Seção III 

Da Categoria de Uso Não Residencial - nR 

Art. 13. A Categoria de Uso Não Residencial - nR subdivide-se nas seguintes 
subcategorias de uso: 

I - usos não residenciais compatíveis - nR1: atividades compatíveis com a vizi-
nhança residencial; 

II - usos não residenciais toleráveis - nR2: atividades que não causam impacto 
nocivo à vizinhança residencial; 

III - usos não residenciais especiais ou incômodos - nR3: atividades de caráter 
especial por natureza ou potencialmente geradoras de impacto de vizinhança 
ou ambiental; 

IV - usos não residenciais ambientalmente compatíveis com o desenvolvimento 
sustentável - nR4: atividades que podem ser implantadas em áreas de preser-
vação, conservação ou recuperação ambiental. 

Art. 14. Classificam-se na subcategoria de uso nR1 os seguintes grupos de ati-
vidades: 

I - comércio de abastecimento de âmbito local: estabelecimentos de venda dire-
ta ao consumidor de produtos alimentícios sem consumo no local; 

II - comércio diversificado: estabelecimentos de venda direta ao consumidor de 
produtos relacionados ou não ao uso residencial; 

III - serviços pessoais: estabelecimentos destinados à prestação de serviços 
pessoais de âmbito local; 

IV - serviços profissionais: estabelecimentos destinados à prestação de serviços 
de profissionais liberais, técnicos ou universitários, ou de apoio ao uso residen-
cial; 

V - serviços técnicos de confecção ou manutenção: estabelecimentos destina-
dos à prestação de serviços técnicos de reparo ou de apoio ao uso residencial; 

VI - serviços de educação: estabelecimentos destinados ao ensino pré-escolar 
ou à prestação de serviços de apoio aos estabelecimentos de ensino seriado e 
não seriado; 

VII - serviços sociais: estabelecimentos destinados à prestação de serviços de 
utilidade pública ou de cunho social; 

VIII - associações comunitárias, culturais e esportivas de caráter local; 

IX - serviços de hospedagem ou moradia: estabelecimentos destinados à pres-
tação de serviços de moradia temporária ou provisória, ou de cunho social ou 
religioso; 

X - serviços da administração e serviços públicos; 

XI - usos industriais compatíveis - Ind-1a. 

§ 1º. As atividades que compõem os grupos referidos no "caput" deste artigo 
são as relacionadas no Quadro nº 02 anexo a este decreto, com exceção das 



atividades do grupo usos industriais compatíveis - Ind-1a que se divide em ou-
tros grupos de atividades de acordo com as disposições do artigo 23 deste de-
creto. 

§ 2º. A atividade "show room", enquadrada no grupo de atividades comércio 
diversificado constante no inciso II do "caput" deste artigo, define-se como uso 
não residencial comercial destinado à exposição de produtos de fabricante, pro-
dutor ou representante, com ou sem venda direta ou indireta de mercadorias, 
sem depósito e/ou retirada de mercadorias no local. 

Art. 15. Classificam-se na subcategoria de uso nR2 os seguintes grupos de ati-
vidades: 

I - comércio de alimentação ou associado a diversões: estabelecimentos desti-
nados à venda de produtos alimentícios, com ou sem consumo no local, ou ao 
desenvolvimento de atividades de lazer e diversão; 

II - comércio especializado: estabelecimentos destinados à venda de produtos 
específicos; 

III - oficinas: estabelecimentos destinados à prestação de serviços mecânicos, 
de reparos em geral e de confecção ou similares; 

IV - serviços de saúde: estabelecimentos destinados ao atendimento à saúde 
da população; 

V - estabelecimentos de ensino seriado: estabelecimentos destinados ao ensino 
fundamental e médio da educação formal; 

VI - estabelecimentos de ensino não seriado: estabelecimentos destinados ao 
ensino complementar, aos cursos profissionalizantes ou de aperfeiçoamento, ou 
à educação informal em geral; 

VII - serviços de lazer, cultura e esportes: espaços ou estabelecimentos desti-
nados ao lazer e à prática de esportes ou ao condicionamento físico; 

VIII - locais de reunião ou eventos; 

IX - serviços de armazenamento e guarda de bens móveis: espaços ou estabe-
lecimentos destinados à venda ou guarda de mercadorias em geral, máquinas 
ou equipamentos, guarda de veículos, móveis ou animais e estacionamentos de 
veículos; 

X - usos industriais toleráveis - Ind-1b; 

XI - usos industriais incômodos - Ind-2. 

§ 1º. As atividades que compõem os grupos de atividades referidos no "caput" 
deste artigo são as relacionadas no Quadro nº 02 anexo a este decreto, com 
exceção das atividades dos grupos usos industriais toleráveis - Ind-1b e usos 
industriais incômodos - Ind-2, que se subdividem em outros grupos de ativida-
des de acordo com as disposições dos artigos 24 e 26 deste decreto. 

§ 2º. Para fins de aplicação do disposto no inciso I do "caput" deste artigo, 
considera-se como comércio de alimentação associado a diversões os estabele-
cimentos comerciais, inclusive bares e restaurantes, que possuam pista de dan-
ça, instalações para "shows" e eventos e palco para "shows" e espetáculos. 



Art. 16. Classificam-se na subcategoria de uso nR3 os seguintes grupos de ati-
vidades: 

I - usos especiais: espaços, estabelecimentos ou instalações sujeitos a controle 
específico ou de valor estratégico para a segurança e serviços públicos; 

II - empreendimentos geradores de impacto ambiental: aqueles que possam 
causar alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambi-
ente e que direta ou indiretamente afetem: 

a) a saúde, a segurança e o bem estar da população; 

b) as atividades sociais e econômicas; 

c) a biota; 

d) as condições paisagísticas e sanitárias do meio ambiente; 

e) a qualidade dos recursos ambientais; 

III - empreendimentos geradores de impacto de vizinhança: aqueles que pelo 
seu porte ou natureza possam causar impacto ou alteração no seu entorno ou 
sobrecarga na capacidade de atendimento da infra-estrutura. 

Parágrafo único. As atividades que compõem os grupos de atividades referidos 
no "caput" deste artigo são as relacionadas no Quadro nº 02 anexo a este de-
creto. 

Art. 17. Os usos não residenciais nR3 poderão ser instalados nas zonas e vias 
onde o uso não residencial nR é permitido, desde que sejam observados: 

I - as disposições estabelecidas para cada zona de uso na Parte II da Lei nº 
13.885, de 2004, nos Livros dos Planos Regionais Estratégicos das Subprefeitu-
ras; 

II - os parâmetros de incomodidade e as condições de instalação estabelecidos 
para a subcategoria de uso nR2 em cada zona de uso e, na zona mista, por 
categoria de via, nos Quadros nº 02 anexos da Parte III da Lei nº 13.885, de 
2004; 

III - as larguras de via definidas para a subcategoria de uso nR2 no Quadro nº 
04 anexo à Parte III da Lei nº 13.885, de 2004. 

Parágrafo único. Fica vedada a instalação dos usos não residenciais - nR3: 

I - nas Zonas Especiais de Preservação - ZEP, Zonas de Proteção e Desenvolvi-
mento Sustentável - ZPDS, Zonas de Lazer e Turismo - ZLT; 

II - nas Zonas Exclusivamente Residenciais de Proteção Ambiental - ZERp e fa-
ces de quadra a elas lindeiras; 

III - nas vias locais das Zonas Mistas de Proteção Ambiental ZMp; 

IV - nas Zonas Especiais de Preservação Ambiental - ZEPAM; 

V - nas Zonas Especiais de Preservação Cultural - ZEPEC; 

VI - nas Zonas Especiais de Produção Agrícola e de Extração Mineral - ZEPAG; 

VII - nas Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS - 4; 



VIII - nas Zonas Exclusivamente Residenciais - ZER e faces de quadra a elas 
lindeiras e nas Zonas Centralidade Lineares ZCLz -I, ZCLz - II; 

IX - nas vias locais das Zonas Mistas - ZM; 

X - nas vias com largura inferior a 12m (doze metros). 

Art. 18. Previamente à aprovação de projeto para construção ou reforma de 
edificações e para equipamentos ou instalações destinadas às atividades classi-
ficadas como nR3 ou, ainda, previamente ao licenciamento para instalação e 
funcionamento dessas atividades, quando não houver a necessidade de aprova-
ção de projeto, a Câmara Técnica de Legislação Urbanística - CTLU, após análi-
se do empreendimento e impacto previsto, deverá emitir parecer contendo as 
exigências que, além das demais disposições legais, deverão ser obrigatoria-
mente atendidas. 

§ 1º. Para subsidiar o parecer a ser emitido pela CTLU, a Comissão de Análise 
Integrada de Projetos de Edificações e de Parcelamento do Solo - CAIEPS, cria-
da pelo Decreto nº 41.864, de 4 de abril de 2002, poderá definir previamente 
exigências adicionais relativas a: 

I - recuos; 

II - gabarito; 

III - permeabilidade e cobertura vegetal; 

IV - espaços para estacionamento, condições de instalação (área construída 
computável máxima, horário de funcionamento, número máximo de funcioná-
rios por turno, lotação máxima, vagas para estacionamento, áreas para embar-
que e desembarque, pátio para carga e descarga); 

V - medidas mitigadoras dos impactos negativos no tráfego, de vizinhança e 
ambiental. 

§ 2º. A instalação dos empreendimentos com potencial gerador de tráfego clas-
sificados na subcategoria de uso nR3, atendidas as disposições do "caput" des-
te artigo, está sujeita à fixação de diretrizes, pela Comissão de Análise Integra-
da de Projetos de Edificações e de Parcelamento do Solo - CAIEPS, nos termos 
da legislação específica relativas a: 

I - características e localização dos dispositivos de acesso de veículos e de pe-
destres, com respectivas áreas de acomodação e acumulação; 

II - características e dimensionamento das áreas de embarque e desembarque 
de veículos e passageiros, pátio de carga e descarga; 

III - dimensionamento de vagas para estacionamento de veículos; 

IV - medidas mitigadoras para reduzir o impacto do empreendimento no siste-
ma viário. 

Art. 19. Os empreendimentos geradores de impacto ambiental e/ou de impacto 
de vizinhança deverão apresentar o EIA-RIMA ou EIV-RIVI nos termos da legis-
lação vigente. 



Art. 20. As instalações e equipamentos de infra-estrutura e serviços urbanos, 
assim como as edificações a eles necessárias, situadas acima do nível do solo, 
relativas a saneamento ambiental, abastecimento de água, coleta e tratamento 
de esgotos, distribuição de gás canalizado, rede telefônica (fixa e móvel) e e-
quipamentos de comunicação e telecomunicações poderão ser implantados no 
território do Município, desde que sua localização e características do empreen-
dimento sejam previamente analisadas pela CAIEPS, que subsidiará o parecer 
técnico a ser exarado pela Câmara Técnica de Legislação Urbanística - CTLU, o 
qual fixará as condições para instalação e funcionamento desses empreendi-
mentos, observada a legislação própria e as competências estabelecidas quanto 
aos impactos de vizinhança e ambiental. 

§ 1º - As instalações, equipamentos e serviços urbanos e edificações a que se 
refere o "caput" deste artigo incluem estações de água, reservatórios, estação 
de energia elétrica, linha de transmissão de alta tensão, usinas elétricas, esta-
ções, torres, antenas e equipamentos de comunicações e telecomunicações, 
instalações do metrô e ferrovias. 

§ 2º - As Estações Rádio-Base e as Centrais Telefônicas deverão atender às 
disposições da Lei nº 13.756, de 16 de janeiro de 2004, e do Decreto nº 
44.944, de 30 de junho de 2004. 

Art. 21. Classifica-se na subcategoria de uso nR4 os seguintes grupos de ativi-
dades: 

I - atividades de pesquisa e educação ambiental: empreendimentos realizados 
por períodos de tempo limitados e em instalações ou territórios específicos, tais 
como pesquisa científica, educação ambiental, manejo florestal sustentável, 
entre outros; 

II - atividades de manejo sustentável: aquelas realizadas no meio rural ou liga-
das às atividades rurais, tais como agroindústria, atividades agroflorestais, a-
gropecuária, dentre outras; 

III - ecoturismo: atividades cujo desenvolvimento relaciona-se à conservação 
de condições ambientais específicas, viabilizando, também, o seu aproveita-
mento econômico e favorecendo o bem-estar e a qualidade de vida, tais como 
ecoturismo, clubes, pousadas, entre outras; 

IV - uso institucional: atividades cujo desenvolvimento relaciona-se a institui-
ções públicas ou privadas, tais como usos religiosos, cooperativas de produto-
res, parques temáticos, dentre outros; 

V - serviços de saúde: atividades relacionadas ao tratamento ou recuperação 
física ou mental, tais como clínicas de recuperação e casas de repouso; 

VI - comércio de alimentação associado a diversões: atividades cujo desenvol-
vimento envolvam instalações e ambientes relacionadas ao preparo ou conser-
vação de alimentos, bem como diversões associadas aos usos de lazer e turis-
mo; 

VII - hospedagem e moradia: estabelecimentos destinados a prestação de ser-
viços de moradia temporária ou provisória ou de cunho social ou religioso. 



Parágrafo único. As atividades que compõem os grupos de atividades referidos 
no "caput" deste artigo são as relacionadas no Quadro nº 03 anexo a este de-
creto. 

 


