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TABELA 01 

RELAÇÃO E DEFINIÇÃO DOS USOS E ATIVIDADES NO 
MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO PIÇARRAS 

I – USO RESIDENCIAL 

I.1 – Residencial Unifamiliar – R-RU – destinada a habitação de uma família no lote, de forma 
isolada e com acesso independente. 

Considera-se moradia mínima no lote quando esta dispuser de espaços conjugados ou não tais como: 
quarto, sala, cozinha e banheiro. 

I.2 – Residência Multifamiliar – R-RM – é aquela destinada a mais de uma habitação por lote 
desde que possuam um acesso comum, subdividindo-se em prédios de habitação coletiva 
(apartamentos) e condomínios horizontais. 

 

II – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

II.1 – Hospedagem 

Hotéis – H-H – destinados ao uso comercial de locação de unidades residenciais que possuem 
serviços comuns de refeições, lavanderias, sem dependências mínimas de habitação. 

Apart-Hotéis e Flat – H-AH – destinadas a locação de unidades mobiliadas autônomas de moradias 
onde as mesmas possuem as dependências mínimas para habitação, e que disponham de serviços de 
uso comum. 

Motéis – H-M – trata-se de atividade hoteleira onde a cada unidade corresponde uma vaga de 
garagem, e o escopo é a rotatividade. 

II.2 – Serviços Especializados – PS-E – serviços que podem ser prestados individualmente ou que 
tenham a característica de se desenvolverem dentro da célula familiar tais como: consertos de eletro 
domésticos, vídeo locadoras, auto-escola, serviço de  fisioterapia, aulas particulares, etc. 

II.3 – Serviços Autônomos – PS-A – serviços podem ser desenvolvidos por uma única pessoa e 
que tenham o endereço residencial como referência para correspondências e para atendimento de 
telefone, tais como: profissionais liberais, representantes comerciais, etc. 

 

II.4 – Turísticos 

Serviços Turísticos 1 – PS-T1 – serviços que por sua natureza e característica contribuem para o 
desenvolvimento recreacional e turístico tais como: bares, restaurantes, cinemas, sorveterias, 
bibliotecas, museus, lanchonetes, padarias, confeitarias, petiscarias, teatro, cinemas, auditórios, centro 
de convenções, cancha de bocha, pistas de boliche, sociedades recreativas, etc. 
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Serviços Turísticos 2 – PS-T2 – serviços que por sua natureza e característica contribuem para o 
desenvolvimento recreacional e turístico, mas que por suas características necessitem de análise 
acústica ou de ocupação, por seu efeito sonoro, tais como, bares e restaurantes com música ao vivo 
ou mecânica, boates, discotecas, danceterias, canchas de futebol, de squash, de tênis, de fliperama, 
etc. 

II.5 – Recreacional 

Recreacional - REC-REC – são aqueles que congregam as atividades recreacionais, tais como: 
clubes e associações, estádios, arenas, campings,parques de diversão, circos 

 

II.6 – Saúde 

Hospitais 1 – S-H1 –serviços que por sua natureza independam do entorno para sua instalação, tais 
como clínicas ambulatoriais, consultórios, laboratórios, postos de coleta de exames, etc. 

Hospitais 1 – S-H2 – serviços que por sua natureza necessitam de um confinamento especial dadas 
as características da atividade, tais como: asilos, casa de saúde, quartéis, penitenciárias, hospitais com 
internamento, estâncias de repouso, etc. 

Veterinário e Agropecuário – S-VA – são os serviços voltados à criação animal e à agropecuária 
que impliquem em espaços adequados para a sua instalação, tais como: clínicas veterinárias, canil, 
loja de material agropecuário no sistema varejo, etc. 

 

II.7– Educacional 

Educacional 1 – E-E1 – São atividades que devido ao pequeno porte podem se instalar em zonas 
onde não causem danos ou incômodos à vizinhança, tais com: creches, pré-escola, jardins de infância, 
etc. 

Educacional 2 – E-E2 – são atividades que devido ao porte necessitam de análise da Comissão 
Técnica de Urbanismo, tais como: Centros Sociais, Escolas de Primeiro, Segundo e Terceiro Graus, 
cursos preparatórios, etc. 

 

II.8– Religioso 

Religioso 1 – RE-REL1 – são aqueles que por seu porte e natureza não dependem de análise prévia 
das atividades sonoras de seus efluentes, tais como: Igrejas, capelas mortuárias, templos religiosos, 
funerárias, etc. 

Religioso 2 – RE-REL2 – são aquelas atividades que por seu grau de poluição dependem de análise 
prévia dos órgãos/municipais, Estaduais e Federais, tais como: cemitérios horizontais e verticais, 
crematórios, templos e igrejas com equipamento externo de comunicação, capelas de velório, 
funerárias com serviço de embalsamamento, ossuários, etc. 
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II.9 – Veículos 

Veículos Náuticos – V-N- são aqueles que por sua natureza concorrem para atividades relacionadas 
aos esportes aquáticos e ao desenvolvimento do turismo e podem causar dano ambiental, tais como: 
marinas, oficinas mecânicas para motores náuticos, oficina de reparação de embarcações, estaleiros 
náuticos, etc. 

Veículos Terrestres 1 – V-T1 – são aqueles que por seu porte e natureza causem danos leves ao 
entorno e ao meio ambiente, tais como: oficina de reparação de motores, oficina de lanternagem e 
pintura de veículos de porte médio, postos de abastecimento e serviço de lavagem e lubrificação, 
lavacar, estacionamento de veículos, borracharias, auto-elétricas, comércio de veículos leves, etc. 

Veículos Terrestres 2 – V-T2 – são aqueles que por sua natureza e porte causem danos ao meio 
ambiente e ao entorno, tais como: Concessionária de Veículos, serviço de mecânica e lanternagem de 
veículos pesados, oficina de reparo de caminhões, hospedagem rodoviária, concessionárias de serviço 
de terraplanagem, oficina de conserto de tratores, usinagem de peças em torno e solda, etc. 

 

III – USO COMERCIAL 

III.1 – Comércio Vicinal – C-VI – comércio que pelo porte e natureza são de atendimento imediato 
à moradias, tais como: panificadoras, mercearias, (varejista), farmácia, banca de revistas, papelaria, 
etc. 

III.2 – Comércio Varejista – C-VA – comércio que pelo seu porte e natureza são de atendimento 
voltados ao comércio de médio porte, tanto varejista como atacadista. 

III.3 – Comércio Atacadista – C-CA – comércio que pelo seu porte e natureza necessitem de 
adequação à zona em que se encontram e ao sistema viário, e dependem de uma análise do Conselho 
Técnico de Urbanismo, tais como: distribuidoras de alimentos, cerealistas, máquinas de 
beneficiamento de produtos alimentícios, entreposto de pesca, salgas, etc. 

III.4 – Comércio Especial – C-CE - são atividades de grande porte que necessitem de localização 
em terrenos específicos para desenvolvimento da atividade tais como: Centros Comerciais, Shopping 
Centers, Super e Hiper Mercados, etc. 

 

IV – USO INSTITUCIONAL 

Institucional – I-I – atividade que engloba órgãos públicos e autarquias, tais como: correios e 
telégrafos, bombeiros, posto policial, delegacias, estádios municipais, fórum, cadeias, quartéis, etc. 
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V – USO INDUSTRIAL 

V.1 – Industrial de Interferência Ambiental Grande – IND-IAG – são aquelas que por sua 
natureza podem causar grande impacto ao meio ambiente e devem estar confinadas, tais como: 
indústrias de processamento, do reaproveitamento de celulose, indústrias metalúrgicas, indústrias de 
fundição e estamparia de metais, indústria de extrusão de alumínio, de refino e reaproveitamento de 
resíduos líquidos, reciclagem de materiais oriundos do lixo urbano, etc. 

V.2 – Indústrias de interferência Ambiental Média – IND-IAM – são indústrias e serviços 
pesados que por sua natureza necessitem de instalações adequadas ao desenvolvimento de seu 
processo produtivo, tais como: serviços de torno, freza e solda de grande porte, serralherias industriais 
de estruturas metálicas, marmorarias, depósitos e ensacamento de carvão vegetal, indústria de pré-
moldados de concreto, de móveis, etc. 

V.3 – Indústrias de Interferência Ambiental Pequena – IND-IAP –  são aquelas que por sua 
natureza apresentam pequena interferência ao entorno, não geradoras de intenso fluxo de pessoas e 
veículos tais como: cozinha industrial, indústria da panificação, acabamento de móveis, fabricação de 
artefatos de papel, artigos de caça e pesca, de estofados para veículos, etc. 

V.4 – Indústrias de interferência Ambiental Insignificante – IND-IAI – são aquelas que por 
sua natureza não apresentem riscos de poluição ambiental, tais como: indústrias do vestuário, 
malharias, de calçados, de gelo, material didático, de suprimentos para informática, etc. 

 

VI – AGROPECUÁRIA 

VI.1 – Agropecuária 1 – AG1 – são atividades desenvolvidas na Zona Rural do Município com a 
finalidade de produção de plantas e criação animal. 

VI.2 – Agroindustrial 2 – AG2 – são atividades desenvolvidas no município com a finalidade de 
beneficiamento e industrialização do produto no local de produção, tais como: abate de animais, 
frigoríficos, viveiro de plantas e animeis, lavagem e beneficiamento de cereais, câmaras de 
resfriamento, etc. 

 

VII – EXTRATIVISMO 

Extrativismo – EX – são aquelas atividades de extração mineral e vegetal tais como: extração de 
areias, argila, cal,madeira, minérios, pedras, olarias, etc. 


