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LEI COMPLEMENTAR Nº _________

SÚMULA: “Atualiza as Leis Complementares Nº
1611/2007, que estabelece o Zoneamento, Uso e a
Ocupação do Solo na Zona Urbana e de Expansão
Urbana do Município de Telêmaco Borba, e dá
outras providências”.

“O POVO DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, ATRAVÉS DE SEUS
REPRESENTANTES NA CÂMARA LEGISLATIVA, APROVOU, E EU, PREFEITO DO
MUNICÍPIO SANCIONO A SEGUINTE LEI”.

CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º. Esta lei, denominada de Lei do Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo Urbano de
Telêmaco Borba, disciplina o uso, a ocupação e a urbanização da área do perímetro urbano e
de expansão urbana da sede do município, sendo fundamentada na Lei Complementar XXXX
- Lei do Plano Diretor Municipal de Telêmaco Borba – PDM/TB e Lei Orgânica do Município,
em conformidade com as demais leis urbanísticas municipais, tem como principais objetivos:
I. ordenar o uso do solo no meio urbano, buscando o desenvolvimento autosustentável da cidade;
II. adequar a ocupação dos espaços urbanos tendo em vista a saúde, a segurança,
mobilidade da população e a preservação do patrimônio socioambiental;
III. evitar a concentração e a dispersão excessiva da ocupação dos espaços,
potencializando o uso da infraestrutura urbana;
IV. promover a política de urbanização em observância a função social da cidade e da
propriedade, coibindo a segregação socioespacial das populações desfavorecidas
economicamente e promovendo a justa distribuição dos custos e benefícios do
processo de urbanização;
V. coibir a utilização inadequada do solo urbano e a geração de conflitos em razão de
usos incompatíveis entre si;
Parágrafo único. Esta lei estabelece parâmetros para o uso e ocupação do solo na Zona
Urbana e de Expansão Urbana da Sede do Município de Telêmaco Borba, assim definida na
Lei do Perímetro Urbano e de expansão urbana de Telêmaco Borba.
Art. 2º. A divisão do Município em áreas urbanas, áreas rurais e zonas administrativas
configura o principal instrumento de organização do território municipal.
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§1°. A presente Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo organiza o Município em
Macrozonas, Zonas, Eixos e Setores administrativos, com regras específicas sobre as formas
de uso e ocupação do solo, de acordo com os mapas e tabelas anexas à esta Lei.
§2°. A delimitação e instituição de Zonas Urbanas poderá se dar por via pública, por face de
via pública, por trecho de via pública nunca inferior a uma quadra, por quadra, por face de
quadra, por linha divisória ao fundo dos terrenos, por bairro ou por região, sendo vedada a
instituição de zonas cuja abrangência seja apenas um terreno ou conjunto de terrenos que não
ocupem ao menos uma face de quadra.
§3°. Qualquer alteração do tipo de zoneamento na área urbana do município será precedida
de realização de Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV, o qual deverá ser apresentado e
debatido em audiência pública, contemplando minimamente:
I.

análise dos usos do solo preponderantes na região ao entorno da área afetada pela
proposta de alteração de uso;
demanda na região pelos usos que se propõem;
capacidade da infraestrutura urbana instalada de atender as diversas demandas
geradas pela eventual alteração de uso do solo;
impactos positivos e negativos gerados pela alteração para a vizinhança;
impactos ambientais.

II.
III.
IV.
V.

§4° As formas de uso e ocupação do solo identificadas nas tabelas de zoneamento como
permissíveis, ou que não estejam previstas entre as atividades permitidas e proibidas, terão
sua viabilidade analisada em processos específicos pela Prefeitura e pelo Conselho Municipal
de Urbanismo e Meio Ambiente.
Art. 3º. As definições para os termos e expressões utilizados no texto desta lei são
especificados no Glossário constante do Anexo 1 desta lei.
CAPÍTULO II – DOS ALVARÁS
Art. 4º. A instalação e/ou funcionamento, em todo o território municipal, de qualquer atividade
de uso do solo não residencial dependerá da expedição pelo Poder Público Municipal do
competente Alvará, o qual somente será expedido observando:
I-

a compatibilidade do uso proposto com:
a) o zoneamento da situação do lote;
b) os demais usos do entorno, conforme o definido nesta Lei;

c) a edificação onde pretende instalar-se no que diz respeito as exigências
desta Lei;
II- a regularidade cadastral da edificação onde a atividade pretende instalar-se junto a
Administração Municipal.
§ 1º. A expedição do alvará que trata este artigo dependerá de parecer favorável do órgão da
administração municipal responsável pelo zoneamento urbano;
§ 2º. O parecer será emitido mediante requerimento do interessado, o qual deverá indicar o
imóvel, sua localização, e destinação pretendida.
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Art. 5º. A instalação de empreendimentos caracterizados como Geradores de Impacto de
Vizinhança, especificados pel Lei do Estudo de Impacto de Vizinhança, está condicionada
pela aprovação do estudo de Impacto de Vizinhança - EIV, elaborado e aprovado nos termos
da referida lei.
CAPÍTULO III – DA DEFINIÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DO USO DO SOLO
Art. 6º. A presente Lei classifica e define os usos do solo quanto quanto ao grau de
adequação à zona, conforme seguintes categorias:
I-

permitidos: atividades compatíveis com as finalidades urbanísticas da zona
correspondente, sem restrições, e que dependem apenas das licenças de
construção e funcionamento;

II- tolerados: atividades que deverão passar por análise e aprovação pelo Conselho
de Urbanismo e Meio Ambiente, que poderá exigir medidas de diminuição dos
impactos da atividade analisada, tomando por base as medidas listadas no Anexo
2;
III- vedados: atividades inadequadas que, por sua categoria, porte ou natureza, são
nocivas, perigosas, incômodas ou incompatíveis com as finalidades da zona
correspondente.
Art. 7º. São estabelecidas as seguintes modalidades de uso do solo urbano, aplicadas
concomitantemente as demais leis urbanísticas do município:
IIIIIIIVVVI-

habitacional;
comunitário
comércio e serviços;
industrial;
agropecuário;
extrativista

§ 1º. A especificação das atividades de acordo com a natureza do uso do solo será definida
em Decreto Municipal.
§ 2º. A relação entre as atividades especificadas no Decreto Municipal de que trata o § 1º
deste artigo e a Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE, será estabelecida
em Decreto Municipal específico.
§ 3º. As atividades não exemplificadas no referido Decreto Municipal deverão ser classificadas
e enquadradas pela SMPUHMA, tomando-se por critério a similaridade com outras atividades
e o grau de impacto gerado.
§ 4º. Em casos de discordância da classificação efetuada pela SMPUHMA, o requerente
poderá entrar com recurso endereçado ao Conselho de Urbanismo e Meio Ambiente.
Seção I – Do Uso Habitacional
Art. 8º. A categoria de uso habitacional compreende:
I- unifamiliar: edificação destinada a servir de moradia para uma só família;
II- coletiva ou multifamiliar: edificação que comporta mais de 02 (duas) unidades
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residenciais autônomas, agrupadas horizontalmente ou verticalmente, com ou sem
áreas de circulação interna comuns à edificação, e acesso ao logradouro público,
classificando-se em:
a) condomínio de casas em série: corresponde a um conjunto de no máximo
10 (dez) edificações térreas, assobradadas ou isoladas, situadas paralelas
ou transversais ao alinhamento predial, as quais correspondem a frações
ideais de lote resultante de loteamento aprovado pelo Município;
b) condomínio edilício horizontal de pequeno porte: é o fracionamento do
imóvel sob a forma de unidades autônomas isoladas entre si e destinadas
a fins habitacionais, configurado através de construção de habitações
unifamiliares, assobradadas, geminadas ou não, realizadas pelo
empreendedor, concomitante à implantação das obras de infraestrutura,
com mais de 10 (dez) unidades autônomas e com área total máxima de
10.000m² (dez mil metros quadrados);
c) condomínio edilício horizontal de grande porte: é o fracionamento do
imóvel, sob a forma de unidades autônomas isoladas entre si e destinadas
a fins habitacionais, configurado através de construção de habitações
unifamiliares térreas, assobradadas, geminadas ou não, realizadas pelo
empreendedor, concomitante à implantação das obras de infraestrutura,
cuja área total seja superior a 10.000m² (dez mil metros quadrados),
observando o limite de 100.000m² (cem mil metros quadrados);
d) condomínio edilício vertical: são as edificações que apresentam mais de 02
(duas) unidades autônomas, dispostas verticalmente, com acessos
comuns, instaladas em uma ou mais torres, dentro de um único imóvel e
que determinam o surgimento de matrículas individualizadas, vinculadas a
matrícula original do imóvel, composta pela correspondente fração ideal de
terreno, pelas frações das áreas edificadas comuns e pela área privativa da
unidade;
III- Institucional: edificação voltada à prestação de serviço destinada à assistência
social e à promoção humana;
IV- Transitória: edificação com unidades habitacionais destinadas ao uso transitório,
onde se recebem hóspedes mediante remuneração.
Parágrafo único. No caso dos condomínios de casas em série, comumente conhecidos por
residências geminadas, deverão ser observados os seguintes critérios:
I-

Na proporção de uma unidade construída a cada 120m² (cento e vinte metros
quadrados) de parcela ideal, devendo cada parcela apresentar área edificável mínima
de 96 m²;
II- Frente ou testada de 6,00m (seis metros) e cada lote subdividido, devendo aos que
ficarem com duas faces voltadas para via pública (esquinas) ser acrescida a sua
testada faixa de terreno da mesma largura do recuo obrigatório da edificação exigido
para a via.

Seção II – Do Uso Comunitário
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Art. 9º. A categoria de uso comunitário compreende edificações, espaços ou instalações
destinados à educação, cultura, lazer, saúde, assistência social ou culto religioso,
classificando-se em:
I-

Comunitário I: atividades de atendimento direto, funcional, de pequeno porte;

II- Comunitário II: atividades de médio porte, que impliquem em concentração de
pessoas ou veículos, níveis altos de ruídos e padrões viários especiais;
III- Comunitário III: atividades de grande porte, que impliquem em concentração de
pessoas ou veículos, não adequadas ao uso residencial sujeitas a controle
específico.
§1º. O porte do uso comunitário diferencia-se em:
I-

pequeno porte: possuir área total construída até 200,00 m² (duzentos metros
quadrados);

II- médio porte: possuir área total construída superior a 200,00m² (duzentos metros
quadrados) e inferior a 600,00m² (seiscentos metros quadrados);
III- grande porte: possuir área total construída acima de 600,00m² (seiscentos metros
quadrados).

§ 2º O uso comunitário 1 cuja edificação estiver classificada como de médio ou grande porte,
será automaticamente enquadrado como uso comunitário 2;
§ 3º O uso comunitário 2 cuja edificação estiver classificada como de grande porte, será
automaticamente enquadrado como uso comunitário 3;
§ 4º Os usos comunitário de grande porte, deverão implantar acesso interno ao terreno para o
embarque e desembarque, conforme especificações do Código de Obras e Edificações.
§ 5º O uso comunitário 1 não poderá se localizar nas vias arteriais ou coletoras, enquanto, os
usos comunitário 2 e comunitário 3 somente poderão se localizar nas vias arteriais ou
coletoras das zonas, onde são considerados adequados.
§ 6º Será exigido Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV dos usos comunitários 3 e de todos
os usos comunitários de grande porte.
§ 7º O uso comunitário 2 – Culto Religioso deverá se adequar às exigências do Código de
Obras e Edificações, devendo o projeto de mecanismos para controle de ruídos ser aprovado
pelo órgão ambiental municipal.
Seção III – Do Uso Comercial e de Serviços
Art. 10.
A categoria de uso comercial e de serviços compreende empreendimentos com
fins de ofertar ao público em geral bens e serviços diversos, sendo classificado como:
I- comercial e de serviços 1 - vicinal: atividades de pequeno porte, compatíveis com o
uso residencial, não incômodas ao entorno, sem potencial de geração de
repercussões negativas e que não necessitam de medidas mitigadoras para se
instalarem, entendidos como um prolongamento do uso residencial;
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II- comercial e de serviços 2 - bairro: atividades comerciais varejistas e de prestação
de serviços de médio porte destinadas a atendimento de determinado bairro ou
zona, atividades compatíveis com o uso residencial e os parâmetros da zona, que
apresentam potencial de geração de incômodos de baixo impacto;
III- comercial e de serviços 3 – setorial: atividades comerciais varejistas e de prestação
de serviços, destinadas a um atendimento de maior abrangência, atividades com
potencial de geração de incômodo de alto impacto;
IV- comercial e de serviços 4 - específico: atividades peculiares cuja adequação à
vizinhança depende de diversos fatores a serem analisados pelo Conselho
Municipal de Urbanismo e meio ambiente, após análise e parecer de Estudo de
Impacto de Vizinhança pela Equipe Técnica Municipal, independente de área
construída.

§ 1º. No caso de conjuntos comerciais e/ou de serviços, formando um condomínio integrado, a
classificação se dará pela área total das construções.
§ 2º. Ficam estabelecidos, como referência ao porte dos empreendimentos comerciais e de
serviços, os seguintes valores:
I-

pequeno porte: a soma da área total construída, da área de estacionamento e da
área de depósito não coberto resulte em área de até 300m² (trezentos metros
quadrados);

II- médio porte: a soma da área total construída, da área de estacionamento e da área
de depósito não coberto resulte em área entre 300m² (trezentos metros quadrados)
e 1.000m² (mil metros quadrados);
III- grande porte: a soma da área total construída, da área de estacionamento e da
área de depósito não coberto resulte em área acima de 1.000m² (mil metros
quadrados).

§ 3º O uso comercial e de serviços 1, que se enquadrar na classificação de médio ou grande
porte, será automaticamente enquadrado como uso comercial e de serviços 2.
§ 4º O uso comercial e de serviços 2, que se enquadrar na classificação de grande porte, será
automaticamente enquadrado como uso comercial e de serviços 3.
§ 5º O uso comercial e de serviços 2 e 3 somente poderão se localizar nas vias arteriais ou
coletoras das zonas, onde são considerados adequados.
Seção IV – Do Uso Industrial
Art. 11.
O uso industrial corresponde a atividade que resulta da produção de bens pela
transformação de insumos, e são classificados nas seguintes categorias:
I-

industrial 1: atividades industriais compatíveis com o seu entorno e com os
parâmetros da zona, com potencial de geração de incômodos de baixo impacto;

II- industrial 2: atividades industriais compatíveis com o seu entorno e com os
parâmetros da zona, com potencial de geração de incômodos de médio impacto;
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III- industrial 3: atividades industriais com alto potencial de geração de incômodos, que
geram riscos à saúde ou ao conforto da população ou que não são compatíveis
com o funcionamento das atividades urbanas na maioria dos locais, e que
impliquem na fixação de padrões específicos quanto às características de
ocupação do lote, de acesso, de localização, de tráfego, de serviços urbanos e
disposição dos resíduos gerados.

§ 1º. Ficam estabelecidos, como referência ao porte dos empreendimentos industriais, os
seguintes valores:
I- pequeno porte: construção até 500m² (quinhentos metros quadrados);
II- médio porte: construção entre 500m² (quinhentos metros quadrados) e 2.000m² (dois
mil metros quadrados);
III- grande porte: construção entre de 2.000m² (dois mil metros quadrados) e 5.000m²
(cinco mil metros quadrados);
IV- especial: acima de 5.000m² (cinco mil metros quadrados).
§ 2º No caso de conjuntos industriais formando um condomínio integrado, a classificação se
dará pela área total das construções.
§ 3º O uso industrial 1, cuja soma da (i) área total construída, (ii) da área de estacionamento e
(iii) da área de depósito não coberto se enquadrar na classificação de médio ou grande porte,
será automaticamente enquadrado como uso industrial 2.
§4º O industrial 2, cuja soma da (i) área total construída, (ii) da área de estacionamento e (iii)
da área de depósito não coberto se enquadrar na classificação de grande porte, será
automaticamente enquadrado como uso industrial 3.

Seção IV – Do Uso Agropecuário e Extrativista
Art. 12.
O uso agropecuário corresponde à atividade caracterizada pela exploração dos
recursos naturais visando a produção agrícola (semeadura, cultivo e colheita de produtos
vegetais), a criação animal, a produção de produtos animais, a produção de madeira e a
exploração de espécies florestais;
Art. 13.
vegetal.

O uso extrativista corresponde à atividade caracterizada pela extração mineral e
CAPÍTULO IV – DAS ZONAS URBANAS

Art. 14.
A Zona Urbana e a de Expansão Urbana ficam subdivididas em zonas que,
conforme o uso preponderante a que se destinam, classificam-se em:
I- Zonas Residenciais;
II- Zonas de uso misto
III- Zonas de uso de alto impacto;
IV- Zonas Especiais.

9

§ 1º. As Zonas e os seus perímetros estão representados no mapa do Anexo 03, integrante
desta lei.
§ 2º. Os parâmetros de uso e ocupação do solo das zonas, eixos e setores são definidos
no Anexo 04 - Parâmetros de Uso e Ocupação do Solo.
§ 3º Não será permitida a mudança de zoneamento, mesmo nos casos em que uma gleba ou
lote forem atingidos por mais de uma zona, devendo cada parcela do terreno respeitar os
parâmetros e os usos da zona onde estiverem inseridos.
§ 4º As glebas ou os lotes que tiverem parcelas dentro de 02 (duas) ou mais zonas deverão
respeitar os parâmetros e os usos da zona onde estiverem inseridos, com a condição de que
estas glebas e/ou lotes sejam desmembrados, conforme os parâmetros relativos ao lote
mínimo exigido para cada zona.
§ 5º Para os casos do § 4º do presente artigo em que a dimensão do lote a ser desmembrado
seja inferior às dimensões mínimas estabelecidas nesta Lei Complamentar, será adotado para
todo o lote os parâmetros e usos da zona que abrange a maior parte deste lote.

Seção I – Das Zonas Residenciais
Art. 15.
As Zonas Residenciais tem como principal finalidade atender as necessidades
de moradia individuais e coletivas, bem como dos demais usos de apoio residencial e
atividades permitidas para a zona.
Art. 16.
Ficam estabelecidas sete diferentes tipos de zonas residenciais distribuídas
pela Zona Urbana segundo critérios que visam a adequar a densidade demográfica à infraestrutura e à superestrutura urbana existente e projetada, bem como ao sítio natural, e a
vizinhança, classificadas em:
I- Zona Residencial 1 ou ZR 1: área com uso predominante residencial e que, por suas
características geoambientais e pela sua localização na malha urbana, permitem
ocupação de baixa densidade;
II- Zona Residencial 2 ou ZR 2: área com uso predominante residencial e que, por suas
características geoambientais, pela configuração da malha urbana e infraestrutura,
permitem ocupação de média densidade;
III- Zona Residencial 3 ou ZR 3: área com uso predominante residencial e que, por suas
características geoambientais, pela configuração da malha urbana e infraestrutura,
permitem ocupação de alta densidade;
Seção II – Das Zonas de Uso Misto
Art. 17.
As Zonas de Uso Misto (ZUM) são áreas destinadas à diversificação de
atividades e tipologias edilícias compatibilizando residências, comércio e serviços,
subclassificando-se em:
I- Zona de Uso Misto 1 (ZUM-1): incide nos terrenos localizados na área central da
cidade que permitem adensamento moderado, tendo como objetivo compatiblizar
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atividades econômicas e moradia, de preferência em edificações verticalizadas, desde
que mantida a taxa de permeabilidade do solo mínima de modo a evitar inundações
em épocas de enxurrada.
II- Zona de Uso Misto 2 (ZUM-2): incide nos terrenos localizados nos principais eixos
urbanos, cujas características permitem alto grau de adensamento construtivo, tendo
como objetivo compatiblizar atividades econômicas e moradia, de preferência em
edificações verticalizadas.
Seção III – Das Zonas de Uso de Alto Impacto
Art. 18.
As zonas de uso de alto impacto destinam-se a concentrar predominantemente
as atividades com grande impacto de vizinhança, pouco compatíveis com o uso residencial e
de comércio varejista, subclassificando-se em:
I- Zona de Serviços (ZS): trata-se zona onde preponderante se encontram
consolidados usos de comércio e serviços incômodos, abrangendo os terrenos
localizados principalmente ao longo das rodovias regionais, tendo por objetivo
estimular a concentração de comércio e serviços de interesse regional, atendendo
na região polarizada pela cidade;
II- Zona Industrial 1 (ZI-1): compreende as áreas localizadas na região sul da cidade,
no entorno da rodovia PR-160, tendo como objetivo (i) incentivar a implantação de
empreendimentos industriais de médio a grande porte, (ii) organizar a implantação
da infraestrutura viária e de saneamento, necessárias ao desenvolvimento
sustentável das atividades industriais e (iii) proporcionar o escoamento rápido e
seguro da produção, sem prejuízo à mobilidade urbana e ao transporte local.;
III- Zona Industrial 2 (ZI - 2): compreende as áreas localizadas nas adjacências da Zona
Industrial 1, tendo por objetivo (i) garantir área propícia para instalação de
empreendimentos industriais de grande porte; (ii) destinar área para a instalação de
indústrias cuja atividade é incompatível com a proximidade dos usos residencial, de
comércio e serviços; (iii) proporcionar o escoamento rápido e seguro da produção,
sem prejuízo à mobilidade urbana e ao transporte local.
Seção IV – Das Zonas Especiais
Art. 19.
As Zonas Especiais destinam-se a usos com finalidades específicas, quer
modificando a realidade urbana existente, quer criando situações urbanas novas, devendo
toda intervenção nessa Zona ser objeto de estudo por parte do Poder Público Municipal,
classificando-se em:
I- Zona de Expansão Urbana;
II- Zona Especial de Preservação Permanente, ou ZPP ;
III- Zona Especial de Interesse Ambiental, ou ZEIA;
IV- Zona Especial de Lazer e Recreação – ZEREC;
V- Zona de Proteção do Aeroporto, ou ZPA;
VI- Zonas Especiais de Interesse Social ou ZEIS, sub-dividas em :
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a) Zona Especial de Interesse Social para Fins de Regularização Fundiária, ou
ZEIS - RF;
b) Zona Especial de Interesse Social para Fins de Moradia ou ZEIS – PFM
(produção de HIS e HMP);
Art. 20.
A Zona de Expansão Urbana compreende as áreas localizadas na porção su
do perímetro da Sede Urbana, onde coexistem usos urbanos, rurais e estruturas ambientais.
Destina-se à futura expansão da sede, condicionada à continuidade do sistema viário, de
acordo com a Lei de Mobilidade, para garantir a fluidez de tráfego na região.
§ 1º. Os projetos urbanísticos de expansão urbana deverão ser aprovados pela SMPUHMA e
pelo Conselho Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente, observando-se as diretrizes
contidas no Plano Diretor e Plano de Mobilidade.
§ 2º. No momento da aprovação, a SMPUHMA deverá definir o zoneamento da área
abrangida pelo projeto urbanístico, de acordo com as premissas do zoneamento da malha
urbana consolidada.
Art. 21.
A Zona Especial de Preservação Permanente ou ZEPP é conformada pelas
Áreas de Preservação Permanente segundo a resolução 303 do CONAMA, não sendo
passiveis de uso ou parcelamento do solo.
Art. 22.
A Zona Especial de Lazer e Recreação ou ZEREC são os terrenos destinados
às atividades de lazer e recreação existentes ou projetadas, tais como parques, praças e
equipamentos de lazer, esporte e cultura.
Art. 23.
A Zona Especial de Interesse Ambiental ou ZEIA, caracterizam-se por áreas de
terras públicas ou privadas, consideradas ou não áreas de preservação permanente, que
devam ser preservadas devido sua importância ambiental, podendo ser incorporados à
formação de parques urbanos, contínuos ou não, classificando-se em:
Zona Especial de Interesse Ambiental ou ZEIA I – caracterizada pela existência de
remanescentes de vegetação em estágio primário e secundário de sucessão, devem ser alvo
de conservação e recuperação ambiental;
Zona Especial de Interesse Ambiental ou ZEIA II – são as áreas próximas às ZEIA I e, por
sua localização, devem ser recuperadas de modo a interligar os fragmentos de vegetação
remanescentes, e que podem servir eventualmente ao lazer da população e educação
ambiental.
§ 1º. Qualquer intervenção e/ou alteração de zoneamento em áreas definidas por esta lei
como Zonas Especiais de Interesse Ambiental, dependerão obrigatoriamente de:
a) realização de EIV;
b) realização EIA/RIMA;
c) parecer favorável da Conselho da Cidade e do Conselho Municipal do Meio
Ambiente.
§ 2º. Excluem-se das obrigações determinadas pelo parágrafo anterior as seguintes
intervenções:
a) caminhos, trilhas, pistas de caminhadas e ciclovias;

12

PLANOS INTEGRADOS DE TELÊMACO BORBA
PLANO DIRETOR MUNICIPAL | MINUTAS DE LEI

b) parques infantis, equipamentos para prática esportiva desde que tenham solo
permeável;
c) equipamentos de apoio aos supra mencionados;
Art. 24.
Zona Especial de Proteção do Aeroporto, caracteriza-se pelas áreas urbanas
atingidas pelas curvas de ruído do aeroporto e pela projeção do cone de aproximação de
pouso das aeronaves, as quais estão submetidas às normas especiais e aprovação pelos
órgãos de aviação, tendo como objetivo a transição do uso residencial para o uso de
serviços.
Parágrafo único. O uso residencial será tolerado para as edificações existentes, mas não
será permitido a emissão de Habite-se para novas construções.
Art. 25.
Zona Especial de Interesse Social para Fins de Regularização Fundiária ZEIS- RF, compreendem as áreas ocupadas por famílias em condição de risco social, a
revelia do poder público municipal, sem o atendimento de padrões urbanísticos mínimos e
hipossuficiência de infra-estrutura de serviços públicos, onde possam ser instituídos
programas de urbanização e/ou regularização fundiária.
§ 1º. Para atender o disposto neste artigo sendo necessário a remoção de famílias para
outras áreas, estas também receberão definição e tratamento de ZEIS/RF. (Verificar c/
PMTB)
§ 2º. Além das estipuladas por esta lei somente poderão ser instituídas novas ZEIS/RF
mediante leis específicas, ouvido o Conselho de Urbanismo e Meio Ambiente.
§ 3º. Se para execução dos padrões edilícios estipulados nos incisos do caput deste artigo
houver a comprovada necessidade de remoção de 50% ou mais das famílias que ocupam a
área, poderão, mediante parecer favorável do Conselho de Urbanismo e Meio Ambiente, ser
adotados os parâmetros mínimos de lote mínimo de 150 (cento e cinqüenta metros
quadrados) e testada mínima do lote de 8,00 metros.
Art. 26.
Zona Especial de Interesse Social para Fins de Moradia ou ZEIS – PFM,
compreendem as zonas destinadas a implantação de empreendimentos habitacionais
produzidos por companhias habitacionais públicas ou privadas para fins de produção de
Habitação de Interesse Social e Habitação de Mercado Popular.
Parágrafo único. Os empreendimentos voltados para Habitação de Interesse Social e
Habitação de Mercado Popular previstos para áreas externas às ZEIS - PFM poderão utilizar
os parâmetros urbanísticos desta zona, mediante aprovação de projeto específico pelo
Conselho de Urbanismo e Meio Ambiente. (Verificar c/ PMTB)

CAPÍTULO XI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 27.

São partes integrantes desta Lei os seguintes anexos:

I- Anexo I - Glossário;
II- Anexo 2 – Medidas mitigadoras mínimas;
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III- Anexo 3 – Mapa de uso e ocupação do solo;
IV- Anexo 4 - Tabelas de parâmetros de uso e ocupação do solo
Art. 28.
As atividades que quando do início da vigência desta lei já se encontrem
devidamente autorizadas pelo Poder Público Municipal, mas apresentem qualquer
desconformidade com as disposições legais desta lei, terão o prazo máximo e improrrogável
de 5 (cinco) anos para as devidas adequações, sob pena de não renovação dos competentes
alvarás e conseqüente cessação das atividades, sem prejuízo da aplicação de demais
penalidades em caso de descumprimento da ordem.
§ 1º. O prazo de 5 (cinco) anos previsto no caput deste artigo não se aplica as atividades
geradoras de trafego ou geradoras de impacto de vizinhança as quais terão o prazo de 2
(dois) anos para se adequarem as disposições desta lei, sob as mesmas penas.
§ 2º. O Poder Público Municipal notificará os proprietários e/ou responsáveis legais sobre as
desconformidades perpetradas, requerendo e indicando as adequações necessárias.
§ 3º. Os prazos estipulados no caput deste artigo e parágrafo primeiro correrão a partir da
notificação mencionada no parágrafo anterior.
§ 4º. Aplica-se as mesmas regras estipuladas neste artigo às atividades devidamente
licenciadas mas não ainda instaladas, tendo estas prazo máximo e improrrogável de 30 dias
para o início de suas atividades sob pena de caducidade das licenças respectivas.
Art. 29.
As disposições de caráter especial desta Lei prevalecem sempre sobre as
prescrições de caráter geral.
Art. 30.
Esta lei entra em vigor na data de sua publicação revogando se a Lei
1611/2007 e outras disposições em contrário.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS EM TELÊMACO BORBA,
ESTADO DO PARANÁ, XXXXX

Procurador Geral do Município
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I.

ANEXO 1
GLOSSÁRIO
abrigo: área coberta, fechada em pelo menos um lado e destinada à guarda de
veículo;

II.

alinhamento predial: linha legal limitando os lotes com relação à via pública;

III.

ampliação ou acréscimo: aumento de área construída de uma edificação existente;

IV.

área construída ou área de construção: área total de todos os pavimentos de um
edifício, incluídos os espaços ocupados pelas paredes;

V.

ático: área de lazer construída sobre o último pavimento de um edifício.

VI.

centralidade: concentração e diversificação de atividades
espaço que resultem em polarização;

VII.

centro comercial: edificação comercial com área de construção inferior a 2.500m² (
dois mil e quinhentos metros quadrados), destinada a abrigar oferta de diferentes
tipos de comércio de produtos a varejo e serviços diversos;

VIII.

coeficiente de aproveitamento mínimo, básico e máximo: índice pelo qual deve- se
multiplicar a área do terreno para se obter a área mínima, básica e máxima de
construção no lote, variável para cada zona urbana, na qual não são computados:

em determinado

a) pavimento livre destinado a lazer comum dos ocupantes de imóvel destinado a
habitação coletiva ou multifamiliar;
b) sacada aberta, exceto quando no térreo;
c) área de estacionamento ou garagem, exceto edifício-garagem;
d) “loggia” com altura de 5,10m (cinco metros e dez centímetros), no mínimo, e
largura de 3m (três metros), no mínimo (esta construção pode ser no recuo).
densidade: relação entre o número de habitantes e a área ocupada, em hectares,
com a seguinte discriminação: a) densidade baixa: até 100 (cem) habitantes por
hectare; b) densidade média: de 101 (cento e um) a 400 (quatrocentos) habitantes por
hectare; c) densidade alta: acima de 401 (quatrocentos e um) habitantes por hectare.
IX.

entreposto: armazém em que se depositam mercadorias;

X.

estacionamento: área para guarda de veículos, de uso rotativo;

XI.

frente do lote ou testada: dimensão medida no alinhamento predial;

XII.

galeria: acesso interno de pedestres a edificação com abertura para via pública, com
largura mínima de 2,50m (dois metros e cinqüenta centímetros);

XIII.

garagem: área para guarda de veículos, de uso privativo, podendo ser fechada e
coberta;

XIV.

gleba: área de terra com localização e configuração definida que não resultou
processo regular de parcelamento do solo para fins urbanos;

XV.

habitação coletiva vertical ou horizontal: edificação constituída de mais de uma
unidade habitacional;

XVI.

habitação em série transversal ao alinhamento da rua (vila): as edificações cuja
disposição exige abertura de corredor ou via de acesso perpendicular à rua;

XVII.

habitação geminada: unidades habitacionais contíguas com parede em comum;

XVIII.

habitação: edificação destinada à moradia;

de
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XIX.

incomodidade: se define como o estado de uso ou atividade em dissonância com as
atividades e usos do entorno, impactando negativamente sobre a vizinhança, tendo
em vista suas estruturas físicas e vivências sociais;

XX.

infra-estrutura urbana: toda oferta de obra ou serviço destinados a dar suporte ao
meio construído;

XXI.

largura do lote ou do terreno: dimensão paralela à frente, medida na média da
profundidade, devendo ser no mínimo igual à medida da frente;

XXII.

loja de departamento: estabelecimento mercantil destinado à venda de armarinhos ou
outros artigos a varejo;

XXIII.

“loggia”: espaço livre no recuo da fachada da edificação com ou sem colunatas.

XXIV.

lote ou terreno: parcela de terreno, bem definida e delimitada, resultante do
desmembramento ou loteamento do solo urbano devidamente aprovado e inscrito em
Cartório de Registro de Imóveis;

XXV.

mezanino ou jirau: piso intermediário, contido em um compartimento, com no máximo
60% (sessenta por cento) da área do compartimento onde for construído;

XXVI.

ocupação do solo: para efeitos desta Lei é a maneira como a edificação ocupa o
terreno

XXVII.

pátio: área descoberta no interior da edificação;

XXVIII.

pavimento: cada um dos planos horizontais de uso de um edifício;

XXIX.

pavimento térreo: É qualquer pavimento situado entre as cotas + 1,50m e – 1,50m em
relação à cota média do passeio.

XXX.

profundidade do lote: distância entre o alinhamento predial e a divisa de fundo;

XXXI.

recuo especial: afastamento determinado por necessidade de alargamento de
logradouros, em projetos específicos;

XXXII.

recuo mínimo: menor distância da edificação ao alinhamento predial, às divisas
laterais ou de fundo, sendo o recuo mínimo de frente a menor distância ao
alinhamento predial ou aos alinhamentos prediais, em caso de esquina;

XXXIII.

reforma: a obra de adaptação de construção existente, visando a novo uso, mediante
alteração de seus compartimentos com ou sem a substituição de material de
acabamento;

XXXIV.

reparo: obra de manutenção, visando apenas à conservação ou ao conserto de
instalação sem alteração da característica da edificação;

XXXV.

subsolo: plano horizontal abaixo do pavimento térreo;

XXXVI.

"shopping center": edificação comercial com área de construção superior a 2.500 m²
(dois mil e quinhentos metros quadrados) destinada a abrigar oferta de diferentes
tipos de comércio de produtos a varejo e serviços diversos;

XXXVII.

superestrutura: toda benfeitoria, obra ou equipamento e serviço agregado à infraestrutura que propiciem o desempenho das inúmeras atividades humanas no meio
construído;

XXXVIII.

supermercado: estabelecimento comercial destinado à venda a varejo de mercadorias
variadas mediante auto-serviço;

XXXIX.

taxa de ocupação: valor expresso em porcentagem que define a porção da área de
lote que pode ser ocupada pela projeção em planta da totalidade da construção;
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XL.

restada: face do lote voltada para logradouro público;

XLI.

uso do Solo Urbano: relativo a natureza da atividade humana exercida no imóvel.

XLII.

Uso do solo: é o relacionamento das diversas atividades para uma determinada zona

XLIII.

Vaga de estacionamento: espaço destinado a guarda temporária de veículos XLV vila: conjunto constituído de unidades habitacionais isoladas, agrupadas, geminadas,
superpostas, transversais à via oficial ou em miolo de quadra residencial;

XLIV.

zona: área definida pela lei onde prevalecem os mesmos parâmetros de uso e
ocupação do solo;
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ANEXO 2 - MEDIDAS MITIGADORAS MÍNIMAS
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.

15.

16.
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Os níveis de ruído emitidos pela atividade deverão atender ao disposto nas Normas
Brasileiras (NBR), devendo ser executado o projeto de isolamento acústico do
estabelecimento, de forma a atender a legislação que regula a poluição sonora;
Os motores de refrigeração (câmara fria, freezer, ar condicionado, etc.), bem como
outros dispositivos que produzam ruídos acima do permitido pela norma brasileira
deverão ser providos de isolamento acústico;
As operações mais ruidosas, deverão ser realizadas o mais distante possível das
edificações e/ou lotes vizinhos e em local confinado, obedecidas as normas legais de
construção, iluminação e ventilação do Município;
Caso houver equipamentos que produzam choques ou vibrações, estes deverão ser
assentados em bases próprias e adequadas, a fim de evitar incômodos à vizinhança;
Caso houver operações de solda, estas deverão ser realizadas em local adequado, a fim
de impedir que o luzimento provocado por tal atividade afete os setores vizinhos;
As instalações de lavagem (inclusive as pulverizações) de veículos, deverão ser
realizados em compartimento fechado;
Os despejos de óleo, graxas e gorduras, deverão passar por sistema de tratamento,
antes de serem lançados em rede pública;
O processo de pintura por aspersão, deverá ser realizado em compartimento próprio,
fechado, provido de sistema de ventilação local exautora com filtro “cabine de pintura”;
Atividades que emitam odores fortes e/ou material particulado deverão mitigar seu
impacto por meio de filtros e outras tecnologias usadas para essa finalidade;
Os resíduos sólidos gerados pela atividade, deverão ter destino adequado, sendo
vedado dispô-los a céu aberto ou incinerá-los;
No caso de haver fornos à lenha, estes deverão ser providos de sistema de filtro (nas
chaminés);
Atividades de impacto sonoro e/ou de manuseio de produtos químicos nocivos à saúde
devem se localizar a uma distância mínima de 100m (cem metros) de equipamentos
comunitários, hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, maternidades e demais
estabelecimentos para atendimento da saúde implantados ou programados;
Postos de combustível devem atender às exigências da legislação federal respectiva,
das Resoluções do Contran e do Conselho Estadual de Trânsito, bem como, sinalização
luminosa de entrada e saída conforme legislação pertinente.
Nos casos de polos geradores de tráfego, o número de vagas de estacionamento poderá
exceder ao determinado pelo código de obras municipal, no sentido de se adequar as
especificidades da atividade.
Nos casos de polos geradores de tráfego, poderão ser exigidos acessos específicos e
obras viárias, tais como abertura de novas vias, passagens em nível separado,
passarelas de pedestres, dentre outros, como forma de mitigar o impacto no trânsito da
vizinhança.
No caso de atividades geradoras de tráfego de carga, deverá ser previsto pátio de carga
e descarga de caminhões e acessos específicos de veículos de carga, conforme
orientações da Secretaria de Desenvolvimento Urbano.

ANEXO 3
MAPA ZONEAMENTO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO

ANEXO 3 - TABELA DOS USOS PERMITIDOS, TOLERADOS E VEDADOS NAS ZONAS URBANAS

Agropecuária

Extrativista

Industrial 3

Industrial 2

Comunitário 3

Industrial 1

Industrial

Comércio e serviço
vicinal
Comércio e Serviço de
Bairro
Comércio e serviço
setorial
Comércio e serviço
geral
Comércio e serviço
específicos

Comércio e serviço

Comunitário 2.1 (lazer
e cultura)
Comunitário 2.2
(ensino)
Comunitário 2.3
(saúde)
Comunitário 2.4
(culto)

Comunitário 1

Transitória I

Transitória II

Comunitário

Habitação Institucional II

Zona

Habitação Institucional I

Unifamiliar

Condomínio de casas
em série
condomínio edilício
horizontal de
Condomínio Edilício
horizontal de grande
Condomínioedilício
vertical

Habitacional
Coletiva

Zona de Uso Misto - ZUM - 1

1

3

3

3

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

2

1

1

1

3

3

1

3

3

3

3

1 Permitido

Zona de Uso Misto - ZUM - 2

2

2

3

3

1

2

1

1

3

1

1

1

1

1

2

1

1

1

3

3

1

3

3

3

3

2 Tolerado

Zona Especial Comercial - ZEC

1

3

3

3

1

3

3

1

1

3

2

3

2

2

3

1

1

3

3

3

2

3

3

3

3

3 Vedado

Zona Predom. Residencial - ZR - 1

1

3

1

3

3

2

1

2

1

1

2

2

2

2

2

1

1

3

3

3

1

3

3

3

3

Zona Predom. Residencial - ZR - 2

1

1

1

2

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

2

3

2

1

3

3

3

3

Zona Predom. Residencial - ZR - 3

1

2

1

3

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

2

1

3

3

3

3

ZEIS-PFM

1

1

1

2

1

1

1

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

2

3

3

1

3

3

3

3

ZEIS-RF

1

1

1

2

1

1

1

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

2

3

3

1

3

3

3

3

2

Zona de Serviços - ZS
Zona Industrial - ZI
Zona de Expansão Industrial - ZIE

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

3

2

2

2

1

1

2

1

1

3

3

3

2

(1)

3

3

3

3

3

3

3

3

2

3

3

3

3

2

2

2

1

1

2

1

1

1

3

3

2

(1)

3

3

3

3

3

3

3

3

2

3

3

3

3

2

2

2

1

1

2

1

1

1

3

3

Zona de Expansao Urbana - ZEU

1

3

2

2

3

3

1

3

1

1

2

2

2

2

2

1

3

3

3

2

1

3

3

1

1

Zona de Proteção do Aeroporto
Zona Especial de Lazer e Recreação ZEREC
Zona Especial de Preservação Permanente ZEPP
Zona Especial de Interesse Ambiental ZEIA-1
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(1) Proibido loteamentos residenciais

Parâmetros e usos permitidos de acordo com a zona a qual se sobrepõe

Coeficiente de aproveitamento

Número de

Recuos laterais e
de fundos (m)

Lote mínimo
(m²)

Testada minima
(m²)

450
450
360
360
240
240
200
200/150(1)
600
5000
10.000

15
20
12
12
10
10
10
8/10(1)
20
20
30

0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15

Zona de Proteção do Aeroporto - ZPA (6)
Zona Especial de Lazer e Recreação - ZEREC
Zona Especial de Preservação Permanente Zona Especial de Interesse Ambiental - ZEIA-1
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10

(2)

(2)

-

Zona Especial de Interesse Ambiental - ZEIA-2
Macrozona Rural de Vocação Agrícola
Macrozona Rural de Produção Florestal
Setor de regularização fundiária de interesse
Ambiental - SERFIA

(2)

(2)

-

1

1

2

5

20000
20000

-

-

-

-

-

10
10

ZONA

Zona de Uso Misto - ZUM - 1
Zona de Uso Misto - ZUM - 2
Zona Especial Comercial - ZEC
Zona Predom. Residencial - ZR - 1
Zona Predom. Residencial - ZR - 2
Zona Predom. Residencial - ZR - 3
ZEIS-PFM
ZEIS-RF
Zona de Serviços - ZS
Zona Industrial - ZI
Zona de Expansão Industrial - ZIE
Zona de Expansao Urbana - ZEU

Mínimo

não edificavel

Básico

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Máximo

pavimentos

(7)

(3)(9)(10)

Recuo frontal
(m)

(5)

Taxa de
ocupação (%)

Taxa de
permeabilidade

5
4
3
1
2,5
4
1,5
1,5
2
1
1

livre
10
6
2
4
10
2
2
4
-

h/6
2
2
1,5
1,5
2
1,5
1,5
2
2
2

4
4
4
4
4
10
10
10

50 (4)
100 (8)
100 (8)
60
70
60(4)
70
70
60
60
60

40 (4)
25
20
30 (4)
20
20
20
20
20

1
1

4
Não edificável

1,5
10

4
10

70
20

20
60

5

20

60

10
10

-

90
90

1

não edificavel

Parâmetros e usos permitidos de acordo com a zona a qual se sobrepõe

1. Ver par. 4 do art. 36
2. Para os novos parcelamentos, unificações e subdivisões, o tamanho mínimo do lote será estabelecido pelo Conselho Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente
3. Nas edificações acima de 04 (quatro) pavimentos, deve-se observar a implantação do recuo progressivo seguindo a seguinte fórmula: R=2 + [ 0,30 x (n-4)], sendo R: recuos laterais e de fundos e n: número de pavimentos,
independente da existência de aberturas laterais ou de fundos nas paredes. Faz exceção a essa regra as zonas onde os recúos indicados pela fórmula: R=h/6.
4. Permitido o aumento em 10% da taxa de ocupação e diminuição em 10% da taxa de permeabilidade mediante medidas de aproveitamento da água pluvial, conforme estabelecido no Código de Obras Municipal.
5. As vias com necessidade de alargamento, listadas na Lei de Mobilidade, deverão obedcer o recuo definido na referida lei.
6. qualquer tipologia de construção ou aproveitamento do uso do solo que estiver dentro dos limites desta zona deverá ser submetida à autorização prévia do Comando Militar do Ar (COMAR) e do IAC.
7. O número de pavimentos é contabilizado a partir do pavimento térreo.
8. Permitida Taxa de ocupação de 100% no pavimento térreo e segundo pavimento.
9. Quando as laterais das edificações não contiverem janelas as mesmas poderão ser edificadas na divisa, respeitando o limite máximo de 2 (dois) pavimentos. A partir do terceiro pavimento, deverão ser observados os recuos
definidos para a zona, independentemente das aberturas.
10. Em lotes de esquina já existentes e/ou desmembrados até a data da aprovação desta lei, uma das testadas observará o recuo previsto na Lei Municipal de Uso e Ocupação do Solo, e a outra, o recuo mínimo de 1,50 m (um
metro e cinquenta centímetros). Para os novos loteamentos ou desmembramentos em lotes de esquina deverá ser seguido o mesmo recuo para as duas testadas conforme previsto na Lei Municipal de uso e ocupação do solo.

DECRETO Nº xx, DE
Regulamenta o artigo XX e
subsequentes, integrantes do
Capítulo II – Classificação de Usos e
Atividades, da Lei XXXX, do
Zoneamento do Uso e Ocupação do
Solo.
Medidas mitigadoras mínimas
3- mapa
4 – tabelas de Parâmetros de Uso e Ocupação do Solo
O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais, regulamenta o artigo 7º e subsequentes, integrantes do
Capítulo II – Classificação de Usos e Atividades, da Lei XXXX, do Zoneamento do Uso
e Ocupação do Solo, classificando os usos e categorias e em grupo de atividades,
DECRETA:
Art. 1º - Ficam definidas as atividades classificadas de acordo com a natureza do uso
do solo para aplicação dos dispositivos da Lei de Zoneamento do Uso e Ocupação do
solo no Município de Telêmaco Borba, relacionados a seguir:
I.
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HABITACIONAL
I.1 Habitação unifamiliar
I.2 Habitação coletiva
I.3 Habitação de uso institucional
I.4.1 Habitação de uso institucional 1:
• Albergue
• Alojamento estudantil
• Asilo
• Casa do estudante
• Orfanato
I.4.2 Habitação de uso institucional 2:
• Casa de repouso
• Convento
• Internato
• Seminário
I.4 Habitação transitória
I.5.1 Habitação transitória 1:
• Hotel
• Apart hotel
• Hostel
• Motel
I.5.2 Habitação transitória 2:
• hotel fazenda,
• pousada

II. COMUNITÁRIO
II.1. Comunitário 1
• ambulatório
• atendimento de assistência social
• berçário
• biblioteca
• Centro de Atenção Psicossocial I e II
• centro de referência da assistência social
• creche
• ensino maternal
• escola especial
• jardim de infância
• pré-escola
• Unidade Básica de saúde
II.2.

Comunitário 2 – Lazer e Cultura
• auditório
• casa de espetáculos artísticos
• casa de eventos
• centro de convenções
• centro de exposições
• centro de recreação
• cinema
• museu
• piscina pública
• sede cultural, esportiva e recreativa
• sociedade cultural
• teatro

II.3.

Comunitário 2 – Ensino
• estabelecimentos de ensino de 1º, 2º e 3º graus

II.4.

Comunitário 2 – Saúde
• Centro de Atenção Psicossocial III
• Hospital
• Maternidade
• pronto socorro
• sanatório

II.5.

Comunitário 2 - Culto Religioso
• casa de culto
• igreja
• templo religioso

II.6.

Comunitário 3 – Lazer
• Autódromo
• centro de equitação
• circo
• estádio esportivo

II.7.

• hipódromo
• Kartódromo
• parque de diversões
• pista e instalações de atletismo
• rodeio
Comunitário 3 – Ensino
• campus universitário

III. USO COMERCIAL E DE SERVIÇOS
III.1. Comercial e de serviços 1 – vicinal
• Água mineral
• Antiquário
• Aquários
• Armarinhos, Roupas;
• Artesanato
• Artigo cama, mesa e banho
• Artigo decoração
• Artigo têxtil
• Artigo vestuário
• Artigo/equipamento animal
• Artigo/equipamento couro
• Artigo/equipamento elétrico-eletrônico
• Artigo/equipamento erótico
• Artigo/equipamento escritório/informática
• Artigo/equipamento esotérico
• Artigo/equipamento esportivo
• Artigo/equipamento estética
• Artigo/equipamento estofaria
• Artigo/equipamento festa e enfeite
• Artigo/equipamento hidráulico
• Artigo/equipamento incêndio e segurança
• Artigo/equipamento isolamento (termo-acústicos, sonoros e
similares)
• Artigo/equipamento jardinagem
• Artigo/equipamento modelismo
• Artigo/equipamento papel e papelão
• Artigo/equipamento religioso
• Bar, Lanchonete, Cafeteria, Cantina, Casa de Chá, Confeitaria;
• Bicicletas, peças e acessórios
• Bijuterias e acessórios de bijuterias
• Bolsas e sacolas
• Brinquedos
• Calçados e artigos de sapataria
• Calhas, condutores e rufos
• Casa lotérica;
• Cestas de café da manhã
• Comércio de Refeições Embaladas;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Doces
Drogaria, Ervanário, Farmácia;
Floricultura, Flores Ornamentais;
Leiteria;
Livraria; Revistaria; papelaria e/ou material escolar
Mini-Mercado, Mercearia; Quitanda; Hortifrutigranjeiros;
Panificadora;
Posto de Venda de Gás Liquefeito (até 40 P13);
Presentes

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Administração de pessoal
Agência de manequins e modelos
Agência de passagens, de viagem e turismo
Agência de Serviços Postais;
Agência matrimonial
Agrimensura; Serviços de topografia; Aerofotogrametria
Alfaiataria; Atelier de costura
Arte e criação artística/ arte final
Arte e técnica publicitária; Comunicação visual, projetos e design
Artes gráficas/ impressão off-set
Assistência técnica em geral
Astrologia, cabala, tarô, numerologia e similares
Atelier de pintura
Atelier de Profissionais Autônomos;
Atelier e Escritório de Profissionais Autônomos;
Cartório
Chaveiro
Comitê de partido político
Computação gráfica
Consultórios Médicos, Odontológicos;
Contabilidade; Auditoria
Despachante; despachos aduaneiros
Escritório de Comércio Varejista;
Imobiliária; administração de imóveis e condomínios
Informática; Processamento de dados
Instituição de jornalismo
Instituto de Beleza, Salão de Beleza; Centro de Estética;
Barbearia
Instituto de Pesquisa e estatística
Jogos eletrônicos, Lan house; cyber café
Locação de
Locação de instrumentos musicais, livros e revistas, roupa,
calçados e acessórios
Locação de mão de obra
Locação de stands
Locação de videogame/ DVD/ cassete/ CD/ discos/ filmes/ de
softwares;
Manicure
Montagem de Bijuterias;
Oficina de consertos de bicicletas
Plastificação

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
III.2.
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Posto de coleta de material para exames clínicos de laboratório
Prestadores de pequenos serviços (na residência do prestador)
Prestadores de serviço em geral (serv. junto ao contratante, em
outro local)
Recuperação e afiação de ferramentas em geral
Relojoaria;
Reparação de brinquedos
Reparação, manutenção e conservação de elevadores
Representante comercial (sem depósito e com estacionamento
no interior do lote)
Sapataria; consertos de calçados, bolsas e similares
Serviço de fotocópia; Copiagem e corte de película
Tatuagem e gravações na pele

Comercial e de serviços 2 – bairro
• Atividades classificadas como comércio e serviço vicinal com
área correspondente à categoria de médio porte;
• Colchões e acolchoados
• Correias
• Cortinas
• Cozinhas: máquinas e equipamentos
• Armas e munições
• Artigo/equipamento audiovisual
• Artigo/equipamento borracha
• Artigo/equipamento cabeleireiro
• Artigo/equipamento camping
• Artigo/equipamento concreto e cimento
• Artigo/equipamento controle visual e pedagógico
• Artigo/equipamento mecânico
• Artigo/equipamento metalúrgico/siderúrgico
• Artigo/equipamento mobiliário (móveis)
• Artigo/equipamento náutico
• Artigo/equipamento pesca
• Artigo/equipamento piscina
• Artigo/equipamento proteção e de segurança do trabalho
• Artigo/equipamento sanitário
• Artigo/equipamento serigrafia
• Artigo/equipamento serralheria
• Artigo/equipamento sinalização
• Artigo/equipamento solda
• Artigo/equipamento telecomunicação
• Artigo/equipamento terapêutico e fisioterapia
• Comércio Varejista de Combustíveis Líquidos e Gasosos;
• Eletrodomésticos
• Embalagens
• Escovas
• Espumas
• Esquadrias: portas e janelas

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estruturas metálicas
Ferragem
Ferramentas
Ferro e aço
Forragens
Implementos agrícolas
Implementos florestais
Implementos rodoviários
Instrumentos musicais e acessórios
Lâminas metálicas
Lanchonetes: máquinas e equipamentos
Lareira
Letreiros e luminosos
Luminárias
Máquinas de escritórios: peças e acessórios
Máquinas industriais: peças e acessórios
Massas plásticas
Materiais cinematográficos/ fotográficos
Materiais refratários
Metais preciosos
Metais semipreciosos
Motores e acessórios (novos)
Motosserras
Móveis
Odonto-medico-hospitalares: produtos e equipamentos
Ótica e acessórios
Óticos: equipamentos
Panificação: equipamentos e acessórios
Paredes divisórias
Pastelaria
Peixaria
Peixes ornamentais
Perfumaria: artefatos e acessórios
Persianas
Pet-shop / banho e tosa
Plásticos: acessórios de plástico
Produtos agropecuários
Produtos de higiene sem envase
Produtos de limpeza sem envase
Produtos desidratados
Purificador de água
Rações
Redes de proteção
Refrigeração: equipamentos e acessórios
Relógios de ponto
Relojoaria / Joalheria e artigos
Retentores
Revestimentos
Revistaria e/ou jornais
Rolamentos
Sacarias
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sinalização industrial: componentes e sistemas
Software
Soldas
Sorveteria
Suprimentos de informática
Tabacaria e artefatos de tabacaria
Tambores
Tapeçaria e artigos de tapeçaria
Tecidos
Telas
Toldos
Utilidades domésticas e outros artigos para habitação
Varais/ vassouras
Vedantes
Velocímetros
Vidraçaria, quadros, placas, espelhos e molduras

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Academias de ginástica;
Açougue
Adestramento e treinamento de animais
Agência Bancária;
Agência de empregos
Agência de encomendas
Agenciamento de cargas
Animais vivos (varejo)
Artigo/equipamento destinados à construção civil
Assistência médico-hospitalar
Auto-escola (com vagas no interior do lote)
Banco de investimentos
Bilhar, Snooker, Pebolim;
Borracharia sem vulcanização;
Carga e recarga de extintores
Choparia, Churrascaria, Petiscaria, Pizzaria;
Comércio de Material de Construção;
Consultório/Clínica veterinária; canil
Depósito (com carga e descarga interna ao lote)
Ensino de idiomas
Escola de dança
Escola de música
Estabelecimentos de Ensino de Cursos Livres;
Estacionamento Comercial;
Estofador em geral
Estofamento de veículos
Estúdio de gravações musicais
Filmagens / fotografias
Geometria e balanceamento de veículos
Joalheria;
Laboratório de análises clinicas e físico-químicas em geral

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
III.3.

Laboratório de ecografia / ultra-sonografia / eletrocardiograma /
radiologia e exames em geral
Laboratório de manipulação de medicamentos, cosméticos e
homeopatia
Laboratório de prótese dentária
Laboratório fotográfico
Laboratório ótico
Laboratórios Análises Clínicas, Radiológicos e Fotográficos;
Lava carros
Lavagem e limpeza de carpetes, tapetes, cortinas e estofados
Lavanderias;
Locação de caçambas
Locação de equipamentos para festa
Locação de veículos
Lubrificação de veículos
Mercados;
Monitoramento de alarmes
Montagem de peças pré-fabricadas em geral
Motoboys
Oficina de consertos de eletrodomésticos
Prospecção e sondagens (com guarda de equipamentos)
Pulverização
Remanufatura de cartuchos de tintas para impressoras e
similares
Restaurante, Rotisseria, Pizzaria.
Sedes administrativas de empresas;
Sindicato
Sucursal de imprensa
Terraplanagem (garagem de máquinas e equipamentos)
Transporte escolar
Transporte rodoviário de cargas
Vigilância monitorada

Comercial e de serviços 3 – setorial
• Atividades classificadas como comércio e serviço vicinal ou de
bairro com área correspondente à categoria de grande porte;
• Boliche e/ou pebolim e/ou sinuca
• Buffet/Salão de Festas;
• Carnes (atacado - depósito frigorificado)
• Centros Comerciais;
• Comércio Varejista de Grandes Equipamentos;
• Defensivos e fertilizantes agrícolas
• Distribuidora de bebidas em geral
• Edifícios de Escritórios;
• Emissora de TV
• Entidades Financeiras;
• Hospital Veterinário;
• Hotel para Animais;
• Editoras, Gráficas;
• Lojas de Departamentos;
• Oficina auto-elétrica

•
•
•
•
•
•
•
III.4.

Oficina de lataria e pintura de veículos, máquinas e
equipamentos em geral
Oficina de Manutenção de Veículos Automotores
Oficinas de Funilaria, Lataria e Pintura;
Produtos veterinários
Serv-Car;
Supermercados;
Unidades Comerciais em Série

Comercial e de serviços 3 – Geral
• Atividades classificadas como comércio e serviço vicinal ou de
bairro com área correspondente à categoria de grande porte;
• Aluguel de máquinas e equipamentos de construção e
demolição
• Armazenamento / depósito geral
• Ataúdes funerários e Urnas;
• Automóveis: estofados
• Aviário
• Blindagem de veículos
• Borracharia com vulcanização
• Carvão e lenha
• Casas pré-fabricadas
• Centro automotivo (serviços de veículos em geral)´
• Comércio Atacadista;
• Comércio de Veículos Automotores e Acessórios;
• Depósitos, Armazéns Gerais;
• Entrepostos, Cooperativas, Silos;
• Escritórios de Comércio Atacadista;
• Impressoras;
• Jateamento
• Laboratórios: materiais, equipamentos e reagentes
• Madeira sem desdobramento
• Máquinas agrícola / agropecuária
• Máquinas industriais
• Marmoraria, granitos, mármores e pedras para revestimento;
• Oficina de reparação e reforma de carrocerias
• Tintas/ vernizes
• Transformação de veículos
• Transporte de resíduos (guarda, limpeza e manutenção de
veículos)
• Transporte de valores
• Veículos pesados e peças

III.5. Comercial e de serviços 4 – específico
II.1.1.
Específico 1
• anodização, niquelagem, fosfatização e similares
• Coleta e acondicionamento de resíduos de saúde
• Coleta, acondicionamento e comércio de resíduos recicláveis

30

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Depósito de explosivos, inflamáveis e produtos químicos
Depósito de recicláveis
Depósito e Comércio Varejista de Derivados de Petróleo;
Explosivos
Funilaria
Garagem de ônibus e caminhões;
Gás Liquefeito do Petróleo (GLP) a partir de 40 P-13
Gases industriais sem envase
Gases medicinais sem envase
Hipermercado
Oficina mecânica de equipamentos pesados e de máquinas em
geral
Pintura eletrostática
Produtos químicos sem envase
Recauchutagem e/ou recapagem de pneus
Reciclagem de produtos de origem vegetal
Reciclagem de resíduos sólidos urbanos sem efluentes
Serviços de Bombas de Combustível para Abastecimento de
Veículos da Empresa.
Shopping, Outlet e similares
Transporte rodoviário / urbano de passageiros
Transportadora e serviços de logística em geral;
Tratamento de Superfícies: galvanoplastia, cromagem,
zincagem,
Usinagem, tornearia e fresa

•
•
•
•

Específico 2
Capela Mortuária;
Funerária
Cemitério;
Ossário.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

II.1.2.

IV. USO INDUSTRIAL
IV.1. Industrial 1 – baixo impacto e/ou pequeno porte
• Acessórios do vestuário
• Acessórios para animais
• Acessórios para panificação
• Adesivos, etiquetas ou fitas adesivas
• Aeromodelismo
• Agulhas e alfinetes
• Aparelhos fotográficos e cinematográficos
• Artefatos de bambu
• Artefatos de lona
• Artesanatos em geral
• Artigos para bijuteria e semijóia
• Artigos de caça e pesca
• Artigos de carpintaria
• Artigos de colchoaria
• Artigos de cortiça

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

IV.2.
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Artigos de couro
Artigos de cutelaria
Artigos de decoração
Artigos de esporte e jogos recreativos
Artigos de joalheria
Artigos de pele
Artigos para brindes
Bijuteria e semijóia
Bordados
Box para banheiro
Componentes elétricoeletrônicos
Cortinas
Instrumentos óticos
Materiais terapêuticos
Perucas

Industrial 2 – médio impacto e/ou médio porte
• Atividades classificadas como Industrial 1 com área
correspondente à categoria de médio porte;
• Alimentícia
• Construção de embarcações
• Entreposto de madeira para exportação (ressecamento) e
estufas
• Envase de água mineral
• Envase de bebidas
• Cozinha industrial (marmitex)
• Empacotamento de alimentos
• Antenas
• Aparelhos de medidas
• Aparelhos ortopédicos ou terapêuticos
• Aquecedores, peças e acessórios
• Artefatos de borracha
• Artefatos de cerâmica e porcelanas
• Artefatos de fibra de vidro
• Artefatos de gesso
• Artefatos de junco e vime
• Artefatos de metal
• Artefatos de papel e papelão
• Artefatos de parafina
• Artigos diversos de fibra
• Artigos diversos de madeira
• Artigos para cama, mesa e banho
• Artigos para refrigeração
• Artigos têxteis
• Barcos, lanchas, equipamentos náuticos e similares
• Baterias e reciclagem
• Bebidas

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
IV.3.

Bicicletas
Brinquedos
Caçambas
Carretas para veículos
Carroças
Casas pré-fabricadas
Churrasqueira e lareiras
Concentrados aromáticos
Cordas e barbantes
Corretivos do solo
Desinfetantes
Equipamentos eletrônicos, elétricos e eletroquímicos
Estofados
Estopa
Estruturas metálicas
Gelo
Instrumentos musicais
Lâmpadas
Luminosos
Móveis
Material fotográfico
Molduras
Montagem de tratores, máquinas, peças e acessórios
Pincéis, brochas, espanadores, vassouras e similares
Produtos desidratados
Produtos veterinários
Rações e alimentos preparados para animais
Tapetes e capachos
Indústria de panificação
Torrefação e moagem de cereais e grãos Tornearia (2 tornos no
máximo)
Torrefação e moagem de cereais e grãos
Vinícola

Industrial 3 – alto impacto e/ou grande porte
• Açúcares
• Acumuladores eletrônicos
• Adubos
• Águas minerais
• anodização, niquelagem, fosfatização e similares
• Aparelhos, peças e acessórios para agropecuária
• Argamassa
• Armas e munições em geral
• Artefatos de cimento e concreto
• Artigos de material plástico e/ou acrílico/ polímeros
• Artigos pirotécnicos
• Asfalto
• Atividades classificadas como Industrial 1 e 2 com área
correspondente à categoria de grande porte;
• Bombas e motores hidrostáticos
• Cal

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Câmaras de ar
Carrocerias para veículos automotores
Ceras
Cimento
Cola
Cristais
Destilação de álcool
Elevadores
Envase de produtos químicos
Equipamentos contra incêndio
Equipamentos hospitalares
Equipamentos para telecomunicações
Equipamentos para transmissão industrial
Esmaltes
Espelhos
Espumas
Fiação
Fundição
Gesso
Graxas e lubrificantes
Impermeabilizantes
Indústria cerâmica (argila, porcelana e similares)
Indústria de compensados, laminados, madeira e aglomerados
Indústria de fumo e tabaco
Indústria de plásticos
Indústria de produtos biotecnológicos
Indústria de remoldagem, recapagem ou recauchutagem de
pneus
Indústria gráfica
Indústria mecânica ou eletromecânica
Indústria metalúrgica
Isolantes térmicos
Isopor
Laminados
Madeireira (desdobramento)
Maquinas e equipamentos agrícolas
Maquinas motrizes não elétricas
Massa plástica
Massas para vedação
Moldes e matrizes de peças e embalagem plástica
Montagem de peças
Montagem de veículos em geral
Motores
Olaria
Peças e acessórios para veículos e motocicletas
Peças e equipamentos mecânicos
Peças para aparelhos eletro-eletrônicos e acessórios
Pneumáticos

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pré-moldados de concreto
Produtos de higiene pessoal
Produtos derivados da destilação do carvão de pedra
Reciclagem
Serralheria
Têxtil
Tornearia (mais de 2 tornos)
Tratamento de Superfície: galvanoplastia, cromagem, zincagem,
Abatedouro
Curtume
Caldeiras, máquinas, turbinas e motores marítimos
Combustíveis e lubrificantes
Componentes de turbinas
Cosméticos e perfumaria
Defensivos agrícolas
Explosivos
Fungicidas, formicidas e inseticidas
Fósforos
Laticínio
Medicamentos
Papel e celulose
Tintas, vernizes, solventes e resinas
Veículos
Vidros
Borracha e látex sintéticos
Tratamento e distribuição de água
Frigorífico
Geração e fornecimento de energia
Indústria de abrasivo
Indústria de mármore e granito
Indústria química
Indústria de recicláveis
Pneus
Indústria petroquímica
Tratamento de Resíduos Industriais
Tratamento de Resíduos da Construção Civil
Tratamento de Resíduos de Serviços de Saúde
Usina de concreto

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições
em contrário.
Edifício da Prefeitura Municipal de Telêmaco Borba, em DATA.

Prefeito Municipal
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