
PREH.tTl R·\ \'li:;\l('lt'AL M: i i ~,\-ES 
G.\H:"'i'l"!'-: DOPRH'Eff(J 

DECRETG N(J 1 ~ 6/2021 

"ALTERA O DECRETO No 62/2015." 

O ?refeito Municioal de .iúna/f.~ no uM> d·t!' su'is ai r ibuíçõ-?s 

legai,;. e 

C~H!Sidc.-n~ndo a Lei Municip:'ll r ~ 'S :t 1 '> q~.e ins.iLUit. o 

licenciamemo ambicmal e a 3\<tlt?.cãc C'..: i.ltLCh'' <io tbit: )las r,~ 

1\hmicíoio de lúnn: 

Considerando o Decreto ó220 I'> ,,u~ t:: .. ! .. n'en,« a- nom.<..s do 

lic~n::iamcnio 3tnbi~nt<!l das ativ!cado;s rMen~ ir,! • ,, ·.: f<!tÍ\'atrcnre 

poluidora:. inst~ladas ou 2 ~c irtst.o~arcll no Mu:lÍCÍ't0 Jç lmn. 

Consiae.-:anào 1; nec..:ssidadl! '-~ a:•t.J'i;a.;ã" ao 1onn.n ivu 

!l'llnictpa!, em consonanc:a con a fp-;,r.tç:;,; '" ·,;,,. :;. 11:1\ lA .,o 

O 13-N. que dispõe sobre a diso~ns;• ao :·.::e;-,.::i~nien.l> at.lbient<. l 

para mividades ae impacto ambicr.~a! i·~.s:~~; : r;,,· .. l · 

Considen1noo o rc:que:-!rr.e.1!o oa ::--ccrP,ari:. Vlun·;: ip .. ce i\~ei.J 

Ambien:e. Lmpe7a h íb!!ca c T:;,.i,;rr.,.. :.:;~;L, cu ;,lr <.\ié. d.J 

protocc to 3879/~02 ~ : 

DECRETA: 

Art. 1° O Anexos I do Decreto n" 62/2015. passa a vigorar com ~s altcraç5c~ p;e';,~r ':i no Anc;..u 

A deste Dcc.-eto. 

Ar t. 2° O Anexo 11 do Decreto no 6~/20 15, passa a vigorar com ô reaaç§c. ccr,fc.ridrl o:lo Ar.exo 
B deste Decreto. 

Art. 3° Este Decreto entra em vigor 1a data de "Lla pub~:caçàv . 

Ar t. 4° Revogam-se as disposições em contrár!o. 

Gabinete dlo !P t·efeito ~unicip:il de hína, Estado do Espírito San:o. :!üS '\n<e dia~ Jo mês de 

dezemb!·c do afio de dois mi1 e v!nrc e um {10/12/202 t). 

RO~;.;Íg;: e;lRA 
Prefeito dt: !ún?-
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PREFEIT~ RA i'.~l-'\!CJP,\L Ot: íf"'IA-ES 

GA8~'\L !-: D.- ?Rt-:Ff.ITO 

ANEXO A 

"{Altera Anexo ! do Decreto 52/2015}" 

ENQUADRAMENTO DAS ATIVIDADES PASSÍVEIS DE L!CENCI.~MEIIJTO 
.t\MBlENT AL. 

GRUPO I -EFLUENTES ORGÂNICOS 

PORTE 

SIMPUFICADO 

p G 

INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 

lndus~ria.ização d~ leite Caoacidade màxima d<: 

1_07 J ( 1c1 .. un~o benefic•a~ento. 1 p~oca.ssamento _ CP I 
~ pasteunzação e produçao de ,1it ,d. , 

ie~te em p6). com c;ueijar.a , .. rcs 12
' ! 

~500 ~ 3C.CCC ~ :.ooo:l 
I 

r;a"striaiização do leite 
Capacidade máxima de 

( .. 1cluindo beneficiamênto, 
processamento - CP 

pasteurização e produção de 1 
{li!ros/d!a • 

le•te em pc) sem queiiar:a 

~500 I ~ 20.000 I >:!O.GGO~ • < 60 JOO I S. SO.OOD 
LCOOO 

GRUPO VIl - INDÚSTRIAS DIVERSAS, ESTOCAGEM E SER\ttÇOS 

PORTE 

SIMPLIFICADO 

p G 

OBRAS E ESTRUTURAS DIVERSAS 

Restauração, reabilitação 

etou malhoramento de I Extensão da via (kmj 
estradas ou rodovias , 

~í5~30KM 1 >30~100 , >10C~~5C 'iodos 

rr unJcipais e vicinais t 

Rua Desembargador Epami:10ndas do Am;,r.:~l ne <;$l ('nO\t•M 

ALTG 

tJIÊJ!O 

lilÊJIO 



PREFHH'iU :\1t,lC!PAI. OE I('' , - E~' 

G"tm,E·!·t: e.o PRF.r.t::To 

~~NEXG 8 

" (Substitui o Anexo 11 do Decreto 3212C~s)·' 

RELAÇÃO DAS ATIVIDADES DISPENSADAS DE UCENCIAMEN"fO 
AMBIEN"tAL 

Atividades Porte máxirnd 

- - -- -.l.__L~ 
Indústrias Diversas. estocagem, alimentos. serviços e obras 

A-1 ~bertura de barras e desassoreamento de desembocaduras 1Nos "e-r"'0S ::<a •t-~ '1° C3/2C' :~ 

d e r;os bem co'llo abertura de carros arenosas ce ~~goas 

!costeiras. __ _.._ 

r\-'2 Ac ademias de Ginástica. Fisioterapia e semelho'ltes. 

A-2 ~çougues e peixarias .ocalizodos em zor.a urbano ''ocos 

consolidada. 

Agência c e t.Jris~o 

Tcc~s 

-·- __[_ - -- --
'1-é. Aouis:çco de veículos e equicome"ros. 

,w--~ssistência técnica para máquinas. aparelho• e equiocn~entosTooos 
d e uso domésrico. 
f 

"'~ ~Beneficicrnento manual de rochas coro prodL.çõo de Tocos 

paralelep;pedos e outros artefatO$ artesanais. 

---~ ----- -- - -
:..f7 Beneficiomerto G embalagem de crocurc~ f:TOte:épicos 

,naturais. incluirdo medicome'ltos e suplemen•cs Oli""er1o·es. de s~·oc:Jç:e•n :;ucr·~o ro.,v.sr) 11) s 
D.03 ~o 

------ -----
\-· O IBorrccnar'a. exceto co:11 reconarcio"'.amenro oe ore.Js e/OL 

mom .. tenção de veículos. 

Todos 

-~-----
.'\-11 r--aso de diversões e!e·rôn1Ccs. 

--::---l 
~< 2 Coso lotérico. 

Rua De~cmbargador Epamanondas do Ama·al r.'! 58. Cen~ro un;;·•'l 



PRHErrt R.'< Mll'<ICI!'A, DE 1!'":\.t-ES 
G.t.UJ,E'a.: co t>Rr:n:t:'} 

,\·1 3 Confecções de roupas e orteforos de ;ecloos de co:-no. mesa.lnç'cs 1 

' 4 

copo e banho. cortinas. sem ring~me."'':o . es-~rnpo(o €:/O..J 

ut'lização de procures c;u:'Ylicos. 

Consultórios de prcflss!o,:ais liberais {médicos fsiorerope:f::s 

osicólogos. c entre outrosl. se-n :eoliwção oe oroceoimeflros 

cirúrgicos. 

I 
r.-: 5 -:<:arte oe papel para prooução a e raios c e oope1 hi!;:iênt(;O, 

~enços e outros. 

- -
.'\-1 6 Corte e ocobomenro de vidros, sern fabricação e/ou 

elaboração. 

~>.- 7 -bozinho lndustr-ic-,.- --~~-

O JS no 

+ 
Teces 

-:!e e~tcco;;e ·,- ~•J:::r·.-:.o hot:v.-~r) li ) $ 

C ~5 rll.: 

ifc.acs 

~-18 Desefltupimento de ;ede ce esgmo resiêe~ciol ou comercial icoo:; 

sem co!e•o. 

-\- 9 Entreposto e envcse de rrel. cswc:coo o:..~ não à orodução ce~nd'ce I 

bolos e doces d este procuto, excero produção ortesc~cl. 

c.~s, c 

'\-20 Escola de ensino sem labora~ór:os 0•ilizados em aoJ,os oréticas ··oac.~ 

lteÀceto laboratório de inforrnárica). 
__ j_ 

A-21 Escritórios de Logístico {poro negociação cie movimemoçõo e Todos 

-\-22 

distribuição de mercadorias não perigosas). exc:uindo o 

,estocagem. 

!Escritórios de pro fissionais iiberois (contadores. advogaocs. 

representantes comerc:cis, corretore~ desoachonte5. cenTre 

outros). 

----1 
'.-23 Es1oção de telecomunicação. 

~-2-4- Estúdios e Labormórim fo~ográficos. 

Tc:::c.s 

-'\-~5 Fabricação oe bolos, ccrome!as oasri1hm arops ocmbons, .nd:ce fi = t.:;'ê:::- -:cn.>r~Jícc + ureo 

chocolates. gorr.os de mascar. exceto orodLção artesanal. d9 astoc~~:::-::~ o:.J::roo l"l.Ju•:.sr) l i) ~ 

Fabricaçco e/ou corte de embalagens e/ou artefatos de 

papel ou papelão, inclusive com impressão e/ou 

_lp~asrifico~ào. ----- 0.03 10 

Rue. Desemoargador Epaminondas d Arnc1r.:.l, r\9 !'-8, Centr .. , 



-\-27 ~co;icoçõo de gelo. 

__ __J -- -- ----

!>Rt:FEr:·t R . .-,. rv1 · ·' .. CIJ'\L :)E li''xA· ES 
c \Bl\ETr. uo PtlHE!TO 

-oc~s 

!1 -28 Fobricoçõo de mossas olímentícic~ e oisco;•os exceto 

produção artesanal. da estoc~gern cucnc~ r ::>uver) (I) ~ 

0,03 r'O 

• ~9~F . . d . I -..... :.< ormoc1o e rr.on1pu.oçoo. 

---~ -- -- -- -- --
A-30 Garagens de õnious e outros veícu.os ovrcc"•ctores ser'l 

puolquar estruturo de apoio (oficina. lavador de ve!culos. 

treco Ce Óleo, unidade de obostecimemc e OUirOSI. 

,,·3r-iróiicos e editoras. 

!>. -32 Igrejas e temotos religiosos. 

,----l- - - - - - - --
\-33 lnsto!oção e manutenção de c!imotizoçõo ve:cu.cr. 

".-3~1ns!oloção e manuTenção de eouipamentos de GNV. 

.".-35 Instalação e manutenção de escooo'11e,..tos de veícutas 

A-36 1tnstoloção e manutenção de redes oe comoutadores 

.-\-37 llnstoloção e manutenção de redes elétricos 

iodos 

- Ír:cfcF- , _. = :..o:: ''10 

''00(.,5 

I 
'icdcs 

iooo~ 

"i o ao~ 

A-38 Instalação e manutenção de sonorização Joco~ 

e manute0ção e!étr.co veicular. 

- ____. -- -- -- --
~-39 Laboratório de análises de so1o. incluindo orál:ses CO"'i f.rs ··ocos 

gronõrnicos. sem utilização de reagentes ouii'Y';cos. 

A-40 Laboratório poro enwios de resistência de materiais e .,.OCO:i 

j eme:hontes. ___ _ 

.\,-41 Lovogerr de veicl/os o seco 
- _[ _________ _ -

A-42 Limpeza e desossoreomer.TO do calr'IO de cu~sos h!o·ico~. Nc~ ·er ........ c: c c; ·, ,,:. C~ 120 é 

..... .43 --Locação de bonneiros químicos ser'1 ooeroçêo ce co!e c Cv Tocos 

limpeza . 

- ----------
!Podarias a Confeirorios ··.odes 

A-4 5 Perfuração oe Poços Rasos e Profundas poro ·:=:ns de .,.000$ 

J optoção de águo subTerrânea. ___ __; 

Rua Desembargador Epam•nondas ao Amõral, ~ 5>; C e,,• v ,t -
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GA8l~ETE DO PREFEITO 

. .\-46- ~Pesquisas ou levantamentos geotógic;s, COI'i uso apenas dã ;rodes 

ttécnicas d e sondagem, vinc Jiado o Alvoró ae Pesou:so 

v igente. concedido oelo DNPM 

---~-----
.>..-:.7 1Posto de obostecimemo de combuslível5 (nco •evencedor; 

'\-48 

!Somente com tanque cérec. 
I 
I 

1Empreendimentos desportivos, turísticos ·ecrea•:vos ou de 

lazer, púb licos ou criva dos (praças. campos oe fuiebol, 
I 
1
q uodras e ginásios) 

----1--------- --- - -
.-\-49 Presraç õo de serviços de manute'lçàc e reparaç~o ce 

1estruturas metálicas, máquinas, aoarelhos e equioomenros 

comerciais. tesres hidrostá ticos e/ ou ot.:trcs e'ii empresas 

IConrratantes devidameme licet'"lcioccs. se:n geração ::lS 

~esíduos sólidos e efiuemes !iquidos. 
I 

~ -50 --JPresração de serviços de manuter"lçào e reooraçào d e 

-\-5 1 

esrruturas metálicos máouir.os. apo'e!hos e ecuipamentc~ 

comercieis. testes nicrosróticos e o~rros em emorescs 

1comratontes devidorneme l:cenc;odas co~Y geracõo ce 

resíduos só lido5 e e:':ue:~tes t:q~;;aos sob respo:~sobilídode co 

empresa comra tante 1icenc;cdc. 

----------
Prestaç ão de serviços- no óreo oe corsrr~cõo civi: 

{Construtoras), exce tuando os obras a serem realizados 

·---,-------------•-\-52 Restaurantes. 

'\-53 

I 

So1õodeBelezo . 
I 

:A-5~eteçõo. beneficiamento e embaiagemde orod..Jtos 

ooro chás. 

------:----------
~-.:5 ~erralheria {somente cone) 

Car-cc:'-J~oa ímol 'Je 

Nrn.:nero ·s.--t.:.:::; 5 ~3 cc:r b rrne 

~oocs 

li-eco~ 

iodos 

A-56 perviço de fotocópia, excetuando gróficcs. -:ocos 

I -
A-57 ,Serviço de jord 'nogern e ocisagisfT'o excetuando :rr.._nizaçco -~odes 

e c ont'o le de pragas. 

------------
o\-58 Se!V:ço de limpeza e conservação oe c aixas d 'águc oréd;os Todos 

e conaomínios. excetuo:"do limpeza em pcrws. aerocc:,os 

Rua Desembargador Epaminondas do Am:>, .. l ,.. ., c:~> 



PREFErn RA Mr:-:~CIP.\L nE l( "!A-ES 
GABI~E'fE no PRHfiTü 

----- ---
lembarcoções e semelhantes além de imurtizcçõo/conrro!e oe 

p ragas. 

I 
.A-59 ~erviça de transporte oe maiores e docurnemos . 

.A -6~upermercados e hipermercados com c;:v!daces de cone e Todos 

limpeza de carnes. pescados e seme1nonres {com açougue, 

peixaria e outros), quando tocafizadcs em área urc anc 

c onsolidada. 

- -,----------- - - - - -
A-61 Supermercados e hiperrrercacos sem ariv:doc:es de c orre e ffod.:)s 

limpeza de carnes, cescados e seli'e'ha~.tes 1ser. cçovgue 

beixaria e outros). 

A-62 Terminal Ferroviário de Passoge!ros. 

!1.-63 Terminal Rodoviário ce ?ossogeiros. 

A.-64irransporte roaoviário deccrgas ·nertes gerais, exceto resic:.;c~ 
~ólidos e produtos ou resíduos perigosos. 
I ---- -.,.-----,-.,.--

-\-65 jTransporte rodoviário de passageiros. 

- __ _J ------
n..-66 'vorriçõo mecânico. 

-eco~ 

Todos 

Teces 

l

-OC05 

- ------ + 
.::... -67 Restauração. reabilitação e/ou melroroír'e:i:a ce esirccos ou êxtensõc ::.r~ ."c :<m)< 5 km 

rodovias municipais e v:c ir.o:s. 

~ t;"Ru:o ~ I · n '' · - uso eoeüPAÇÃo oo mLõ_ _ -~ ~ ~ 
3- Condom:nios verticais (moradias multifamiliares e/ ou unidaaeSIArec torol5; 1 ~úr1e•o de xiaades 

I . . l 
~orr.erCIOIS . < 30(1 

- -----r:;::-- -- --- - -
3-3 Consrruçõo de Centro de Refe'encio Soei o - C'<P.S. ~cCc 

'8-4 _,Const-uçêo o e -esidência isotaaa (n;oroc :c J0005 

lnifami!iar). 

3-5 Desmonte de roc has não vinculado à arvidcce de MnercÇc o.Áreo s: 0.05 V c ,_w.e- cé~ rocrn 

;-f1cvirtter. ada s 200 

r.1:; 

----------------
:>-6 Linhas de distribuição de energia e létrica. lToccs 

~~----------

Rua Desembargador Epamtnondas do Amaral 11° ">!' r .. .,. . .., · 



!?REH!Tl R-1. Mt SlCIP \i. Df. 1('\\-::S 
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---------------- -
3-7 !Expansão de redes de microdrenagem d9 égvos ... rbonos sem !ooos c ?50~ cu.;. o oiõme''o ::le 

intervenção em cursos d'ógLa e co"lc.s ce arenogerr .. 

-----':--------:~-- ----
3-3 tousocas. hotéis e moiéis imtoloaos em órea urba"'a 

ponsolidada ou de expansão u~bono, oue cossuc,.., ro mf"iTo 

!Sistema ce esgotamento sonitério {co!e~c. trmcmemo e 

disposição fina:) e obosrecimer.7o de ág;.;c. 

!3-9-- -Praças, campos de futebol,quadras e ginásios {excero 

1
complexos esporTivos e estádios}. 

Toco~ 

'odo~ 

-tRed&s de disniouiçõo de energia elétrica oe tnédio ou baixo Todc• 
I 
t&nsão (MT /BT) e equ;pamentcs auxiliares. 

----l -------
g. ·O Redes de distribuição de gás natural conolizodo 

--- __J -. 
3-11 \Terraplenagem (corte e aterro) auanao vinculoao à a·ivic!cde A!ec::. .. .= 

r ão sujeito ao licencicmemo ombie'lto! 'exceto pera c 

!terraplenagem execu•ada no interior do oroprieocde rural e 

~orr objetivo agropecuário, inc lusive carreodoresl. 

$0,05 

r.~ 

.::-1 ICoptação de águo sem canal de cduçõo ou interferência no Todos 

k:anc do corpo híorico (não au•orizo ressal1os f-]id!áulicos e 

oorramentos de qL.alquer naturezc), inc.uinco er'" poços rasos 

le profundos poro fins de obostecirY'ento público. 
I 

-1--, ur~,,. ~.e 

tclJde ~ 

--~--

.::::-2 ,Estação de Tra tamento de Agua tETA'- vir.cvlooc o sis-ei'"la Vczê::, :v'lcv..m:::: a.s ::>rotelo ~20 (1/s 

'oúblico de trorar:'lemo e distribuição ae ágv.:: 

Redes coletoras de esgoro. 

:::--4--lRedes, elevotó ·ios, bcosters e adClo'OS oe ágl:O. 

I -:=-5- _ R_e_s_e_rv_a-ló=-r-io-s-deágvc rrctoda~ -

- _ _j __ -~-=-----:---:----:-:: 
:-6 Uniaode~ Operacionais do SES - Estccõo e!evoló~:o CO!e•cr 

tronco e/ou t:..rbuloçõo de reco!qu& de esgo;o. 
I 

:=-7 !Serviços de Soúce 

c~-fA.uloclaves localizadas em unidodesoeserviÇos desõGae, 

excluindo aterros. 

Toco~ 

- - -
Vazão ~licx"rr~c ce ?ro .s t.:>::; 2CO (lts) 

leoas 

Rua Desembargador Epaminondas do l:l.mar;;l n2 c;S~ r,.,., 
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C-S ~C:1ín'cos cdonrológ:cas. 

C-10 Cínicos radiológicas e serviços c e d:cg:- ós;ico por imagem. 

C-11 sem serv:ço ce 

(tanaropraxia e somatoconservoção). 

:>2 = l quiSIÇÕO de onlrnois de produÇCO._ 

Aqdsiçõo de máquinas agropecuárias (irctor, derriçooe·ra •cc:m 

0-2 
roçadeira, pulverizado' ordenhodeiro. cclhe:todeirc 

ensilodeira I cesinregradcr1
• 

---~-

!J -4 Eletrificação ruro,, vinculada ao 0 rogrci'T'c luz no :ocos 

Campo. 

----
Pisciculru~o e/cu corcinicul~urc er": viveiros escc vooos ir.c!..Js:veSoí"ioré•::. c2 s-..::·e~fce ce IEv1ino 

policultivo e unidades de pesca espo;tivo. tioo pesque-pogue).d'égvc 5. rc 

>exceto em Área de Prese'Voção Permanente (.A PP) 

-· __, 
J·6 cscicul!uro e/OU COíciniculi~ro eM tanques-rede e/O'..J gcio:as 

f/ou roceways. exceto em lVea de Preservaç ão Permonenre 

(APP) 

!)-7- - Ronicultura, exceto Permanente IAP? l emÁreadeP·eservocõoScM:itf r: c:.:: Ó'?c c~ :'.:>roaucSo ~ 

u-~- - laboratórios c e p rodução de formos jovens, exceto em ; íéC Are o< 0,5. .- ~ 

de Preservação PerManente (APP) 

~-'i Uniaade de produção de peixes omomemois, exceio ei"Y1 .\rea ~rec · · < '2~ü ~~ 

,de Preservação Permonenre IAPP) 

GRUPO E USO E MANEJO DE FAUNA SILVESTRE 

=-1 ------------~-----------------riaçõo de fauna silvestre nativa e/ou exórica: Mamífero de C:acociooo~ rn::mrro ; ~stoi :Jd.J (CI) 

equeno porte em o'ilbiente não aquático . 

Criação de fauno silvestre nativo e/ou exótica: Mamífero de 

médio porte em amb1eme não aquáTico. 
_____ _j ______________________ __ 

--- -
Cc pcc;dc,Js r'Jox·'Yc irsfai.Jrl'J (CI) 

Rua Desembargador Epaminondas do Amaral, 12 ~o . Centr 'u 
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GABl~t-:T:-: oo ?íu:r~.!TO 

ê-3 .Criação de fa uno silvestre r.ativo e/o-J exó;ic~: Aves ae 

pequeno porte. em om.::.ieme não aquático. 

Co;:,ac!c.'oce ,.....cxin~G r.siolado 1CI) 

~ '00 an:!Y'a:, 

-:-4 -!criação de fauna sHveme nativo e/cu exótico: fwes ce YJédicCccccioo~!e 'Tiéximc ·'lslolacCJ ICI) 

porte. em amoiente não aquáTico. 

.:~;;ação oe fauna silvestre :~ative e/cu exófçc: RépTeis ~e 
r equano pane em ombieme não aouó:;co. 

L Sú or'll. na·s _ _ 

C00~c:ccc~ "rb,; r.c.. ·nstaloco 'C I) 

O:~ · ~çÕo de fauna silvestre r.ativo e/ou exót'co: Rép;eis de 

médio porte em ambieme não oquá!icc. 

Caocci-:ccs rr,éximc. nstaloco (CI) 

_,_ --
=.-7 "~Montenedor de fou1c siivesrre "i oco.:-

E-8 pomercionle ce animais vivos do fauno si1vestre-- TodoS' 

-::-9 Comerciante oe p0res oroa;Jtos e sucproou1os ao fcurc 

ISilvesrre 

~ecos C:)'"''o·--.~ o··: c:e>ICJI' 

I GRUP~ F I COMERCIO E ESTOCAGfM 

=- • Armazenamento e/ou deoósito de gós envasaco (GL:: e---.,..í-o_d_o_~_ 

outros) associado ou nôo ao çomércio vorejisro 1bo".jões). 

-=~ -lcamércio em geral, sem atividades de proauçõo e! cu 

esrocagem. 

Todos 

=-3 Comércio de égua rr:inerol. com OL• sem deoósito. oesde oue -ecos 

F-.4 

-9XCI'..JSÍVO. 

Comércio de crtefotos de madeiro com ou sem depósito, 

desde qve exclusivo, sem oriviêoces de fYOêucõo 

'io~os 

=-5 !Comércio de artigos de covro. com cu sem decósito cesde tioum 

=-ó 

'que exclusivo. 

1comércio de artigos de oaoalario e armarinho. ccrn ou sem 

depósito. desde qL..e exclus:vo 

-F--7--· -lcom&cio de artigos fotográficos e oe fiimoge,.·c. 

com ou sem aepósirc, desce que exciL;sivo. 

-------

''odo; 

=-a Comércio de beoidcs e olimerros. sem orocucõo :)e c:..::::!c..Jer-cccs 

ha tureza (oares, casos oe chá e sucos, exceto restouro('ltes). 

6xcluindo centrais de logístico. 
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~mércio de brinquedos e or!igos recremivo~. corr. ousar;

beoósito. desde que exclwsivo. 
_ __j_ 

r-1 O Comércio de c osméTicos, perfumaria e procL r os c e nigie'le 

F- i I 

~essool, sem manipulação. com ou sem oeoós;tc, desde c.;e 

exclusivo. 

Comércio de discos e instrumentos rr.usicois. com ou ser;-, 

depósito. desde que exclusivo. 

F-~-!comércio de equipamentos e aparelhos elérricos_e_ 

f letrônicos. com ou sem depósiTo. desde que exclusivo 

Comércio de máquinas e equipamentos ocontológicos. 

médicos, hospitalares e laboratoriais, corr· 0u sem depósil'o, 

desde que exclusivo. 

• 
Tono! 

'loco~ 

.,.odos 

Toco~ 

,"-1 4 Comércio de equioamentos em geral. sem manutençco. com Todos 

lou sem estocogem. desce que exclusivo. 

-=-1.5 Comércio de máouinos. ferromenrcs. o ecos e ccessó;ios. CC'"" ·r ode~ 

bu sem depósito, ~esde que exclusivo. 

'-- ó Comércio de madeiros e ouves rr.crer'a:s êe cor:srrt.Jçõo ern -ao~:: 

geral. com ou sem depósiTo desde que exc1usivo, ser--. 

lfobricoçõc de es~rururas. 

::_i 7--Comércio de materiais e equ:pcmenrcs de escriróric 

fomunicoçõo e informático. com ou sern deoósito. desde que· 

exclusivo 

Fomércio de medicamentos e produtos formacêuriccs 

l(drogarias. exceto farmácias de manipu1oçõc). com cu se:-n 

depósito. desde que exclusivo. 

~-19-tomércio de óculos. armações. lentes de contato e ou~ros 
artigos óticos. com ou sem deoósito, desce que exc!us•vo. 

~ocios 

Todm 

=-20 ~omércio de peçcs e acessórios pore veículos, com ou sem ~odes 

depósito. desde que exclusivo. 

-
F-21 Comércio de clamas e/ov produros de jordincge,.-, "eco• 

l(tloriculturo). com ou sem deoósi7c desde cue exclusivo. 

c-22_____.Comércic de produTos siderúrgicos ferrogers 1 , com ou ~e...... Tocos 

depósito. desde cue exclusivo. 
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F-23 ___ fomércio de SCNefes, picolés e similares {exc~iO ~aoricação), rodos 

f om ou sem deoósito, desde cue exclus:vc. 

r-24-----:comércio de souvenires, oiiuterias e jóias, co-n ou sem !coe: 

L . " d d I . ~epOSI TO, es e que exc USIVO. 

r-25 Comércio de vestuó~;o, ca.çados e acessórios co."n OL serr. Todos 

tepósito. desde que exclusivo~ 

=-26[Pátio de estoc agem, armazém ou aeoósiro cora cargos Árec .:.•i ·c-eo c~r'lsir:/do ·· óreJ cl= 

f-27 

perais em galpão fechado (exceto pícduto5/res;duos esmcc..gern. ov::~:::o .-cv.~r. ( ) ~ I 

químicos e/ou perigosos e/ou olimemk:ios e/ou cor~oustíve:s), 'lO 

e materioõs não considerados er,l OJtro enoucdrarnemo 

especifico. inc luindo ormozenamento e ensacornento de 

lcaNão, sem a tividades de monutencão. lavagem de 

equipamentos e unidade ce cocstec:rnento de veicules. 

Pátio de estocagem. armazém ou depósito paro cargas 

gerais em área aberta e/ou mista (galpão fecncdo ~ á~ea 

obe~a. exce10 prod-.,;as/res:duos qu;micos e/ou perigosos 

e/ou alimentícios e / ou combu~tíveis), e materiais não 

considerados em outro enc;uaoramento esoec:fico. inc:u;r.c:o 

iarmozenamento e ensccomenio ae caNão, se!""l 

ftividades de manutenção, lavagem de equipamentos e 

unidade de obostecime0ro ce veicu!os. 

-----~~------------~---F-28 ratio de estocogem de chapas acabados de rochas l0005 

prnomentais em galpão fechado e/ou área aberto e/ou 

mista (galpão fec~odo- érea aberto serr afvicades ce 

beneficiamento e/ OL; mor.u;ençco. lavagem de 

~quipomentos e unidade de abostecirnento de vefculcs. 

Rua Desembargador Epaminondas do Amare;!, n° 58. Cen·ro L r' ) 


