
Indústrias Diversas, estocagem, serviços e obras

- 4520004 - Alinhamento e balanceamento de veículos. Todos

14.02

1412601
1411801
1413401
1412602
1413402

-
Confecções de roupas e artefatos de tecidos de
cama, mesa, copa e banho, cortinas, sem
tingimento.

Até 500m² de Área útil.

- - -

Empreendimentos rurais ou de agroturismo (com
exceção de pousadas) com produção artesanal de
alimentos (excluídos os casos em que existam
alambiques e despolpadores de café).

Até 200 m² de Área útil.

1.04 1099699 - Entreposto e envase de mel e produção associada
de balas e doces. Até 200 m² de Área útil.

14.07 1531901
1531901 - Fabricação de artefatos diversos de couros e peles. Até 300 m² de Área útil.

14.09 3104700
2949201 765205 Fabricação de artigos de colchoaria e estofados. Até 300 m² de Área útil.

8.10 1359600 - Fabricação de artigos de passamanaria, fitas, filós,
rendas e bordados. Até 300 m² de Área útil.

13.05
1031700
1032599
1032501

- Fabricação de doces e conservas de frutas, legumes
e outros vegetais. Até 200 m² de Área útil.

15.04

1733800
1732000
1731100
1749400

-
Fabricação de embalagens e/ou artefatos de papel
ou papelão, inclusive com impressão e/ou
plastificação.

Até 200 m² de Área útil.

9.01 1351100
1359600 - Fabricação de estopa, materiais para estofos e

recuperação de resíduos têxteis.
 

Até 300 m² de Área útil.

13.04 1094500
1092900 - Fabricação de massas alimentícias e biscoitos,

exceto padarias e confeitarias. Até 200 m² de Área Útil.

15.11 2121103 - Fabricação de medicamentos fitoterápicos. Até 300 m²

17.15 4520007 - Instalação e manutenção de climatização veicular. Todos

- - - Instalação e manutenção de equipamentos de GNV. Todos

- 4520007 - Instalação e manutenção de escapamentos de
veículos. Todos

- 4520007
4520003 - Instalação e manutenção de sonorização e

manutenção elétrica veicular. Todos

- 4520005 - Lavagem a seco de veículos. Todos

- 1091102 - Padarias e Confeitarias. Todos
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5.05 2512800
2542000 724440 Serralheria (fabricação de portas, portões, grades e

outras estruturas metálicas de pequeno porte). Até 200 m² de Área útil.

18.05 - -
Terraplanagem, corte, aterro, áreas de empréstimo
e, ou bota-fora em lotes urbanos para fins de
ocupação residencial.

Todos

18.05 - -
Terraplanagem, corte, aterro, áreas de empréstimo
e, ou bota-fora, exclusive em lotes urbanos para fins
de ocupação residencial.

Até 200 m³

- 4743100
4679603

716315
716305 Vidraçaria. Todos

18.04 8112500
6822600 -

Condomínios ou conjuntos habitacionais verticais
(moradias multifamiliares), inclusive para habitação
popular, em loteamentos consolidados ou
licenciados ambientalmente.

Índice < 50, sendo Índice =
Número de unidades x

Número de unidades x Área
total (ha) / 1000
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