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QUADRO - 1 

CATEGORIA FUNCIONAL 
EDIFICAÇÃO 

TIPO DE OCUPAÇÃO Nº DE VAGAS PARA ESTACIONAMENTO OU GARAGEM 

Edificações 
residenciais 

Uniresidencial Casa  Facultado  

Multiresidencial Casa geminada e casas em série Facultado  

Edifício de apartamentos 1 vaga para cada 80,00m² da área construída ou uma vaga por 
unidade residencial 

Edificações 
comerciais e 
de serviço 

Geral  Loja e escritório Até 100,00m² de área construída – facultado de 100,00m² a 
400,00m² - 1 vaga/50,00m² de área construída. 
Acima de 400,00m² - 1 vaga/25,00m² de área construída. 

Edifício de escritório 1 vaga/80,00m² de área construída 

Centro comercial, loja de departamento e 
Schopping Center 

1 vaga/12,50m² da área destinada à venda e pátio de carga e 
descarga: 
Até 2000,00m² da área construída – mínimo de 225,00m²; 
Acima de 2000,00m² de área construída – 225,00m² mais 
150,00m² 
Para cada 1000,00m² de área construída excedente. 

Hospedagem  Hotel, casa de pensão, hospedaria, 
pousada, pensionatos, apart-hotel. 

1 vaga para cada 3 unidades de alojamento 

Motel  1 vaga para cada unidade de alojamento 

Camping  Facultado 

Colônia de Férias 1 vaga para cada 3 unidades de alojamento 

Alimentação e 
Recreação 

Bar e congêneres Facultado 

Restaurante e Lanchonete Até 100,00m² de área construída – facultado. 
Acima de 100,00m² de área construída – 1 vaga/12,50m² de 
área do salão. 

 Boite, clube noturno, discoteca, casa de 
show, café concerto, salão de baile e 
restaurante dançante. 

Até 100,00m³ de área construída – facultado. 
Acima de 100,00m² de área construída – 1 vaga/12,50m² de 
área de salão. 
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 Abastecimento  Supermercado, hipermercado e mercado. 1 vaga/12,50m² de área de venda e pátio de carga e descarga. 
Pátio de carga e descarga 
Até 2000,00m² de área construída-mínimo de 225,00m² 
Acima de 2000,00m² de área construída – 225,00m² mais 
150,00m² para cada 1000,00m² de área construída excedente. 

 Confeitarias e padarias 
Açougues e peixarias 
Mercearias, empórios e quitandas 

Até 100,00m² de área construída – facultado 
De 100,00m² a 400,00m² - 1 vaga/50,00m² de área construída 
Acima de 400,00m² - 1 vaga/25,00m² de área construída. 

 Específicos 
ligados a rede 
viária 

Posto de serviço e abastecimento de 
veículos 
Auto cine, Drive-in, lanchonete. 

Cada caso será objeto de estudo pelo órgão competente. 

 Serviços 
específicos 

Farmácias, drogarias e ervanários 
Hidrofisioterapias 
Cabeleireiro e Barbeiro 

Até 100,00m² de área construída – facultado 
De 100,00m² a 400,00m² - 1 vaga de área construída 
Acima de 400,00m² - 1 vaga/25,00m² de área construída. 

Edificações 
para 
Oficinas, 
Depósitos e 
Indústria 

Depósitos e 
Oficinas 

Depósitos, oficinas, concessionárias de 
veículos 

1 vaga/80,00m² da área destinada à administração e escritórios 
e 1 vaga/25,00m² do restante da área construída. 

Indústria em geral Indústrias em geral 1 vaga/80,00m² da área destinada à administração e escritórios 
1 vaga/25,00m² do restante da área construída. 

Locais de 
reunião e 
afluência 

Culturais e 
religiosos 

Auditório, teatro, anfiteatro e cinema 1 vaga/12,50m² da área destinada a espectadores. 

Templo 
Capela 

1 vaga/25,00m² da área destinada aos fiéis. 

Salão de exposição 
Biblioteca 
Museu  

1 vaga/25,50m² da área destinada a sala de exposição e 
leitura. 

Recreativo e 
esportivo 

Clube social – esportivo 
Ginásio de esportes, palácio de esportes, 
estádio, quadra, campo, cancha, piscina 
pública e congêneres. 
Instalação balneária 
Velódromo, hipódromo, autódromo, 
kartódromo, pistas de MotoCross. 
Academia e ginásio. 

1 vaga/12,50m² da área construída. 



3/4 

[Digite texto] 

 

Edificações 
para fins 
educacionais 

escolas Pré-escolar (Jardim de Infância) 
1º Grau 

Até 100,00m² de área construída – facultado 
Acima de 100,00m² de área construída 
- Área administrativa – 1 vaga/80,00m² da área construída 
- Ônibus – 30% da área destinada a salas de aula 
- Será obrigatória canaleta interna, para embarque e 
desembarque, com largura mínima de 2,50m e com área de 
acumulação (canaleta de espera) na proporção de 5,00m para 
cada 100,00m² da área destinada a salas de aula até 400,00m² 
e 5,00m para cada 200,00m² de área excedente. 

 Ensino de 2º Grau 
Profissionalizantes em geral 

Até 100,00m² de área construída – facvultado 
Acima de 100,00m² de área construída. 
- Área administrativa – 1vaga/80,00m² de área construída  
- 1 vaga/50,00m² de área destinada a sala de aula. 

Escola de artes e ofícios 
Ensino não seriado 

Até 100,00m² de área construída – facultado 
Acima de 100,00m² de área construída. 
- Área administrativa – 1 vaga/80,00m² de área construída 
- 1 vaga/25,00m² de área destinada a sala de aula 

Edificações – 
atividade 
assistencial e 
comunitário. 

 Asilo 
Albergue  

Facultado 

Edificações 
para 
atividades de 
saúde 

Estabelecimentos 
hospitalares 

Posto de saúde, centro de saúde, 
ambulatório em geral, clínica 
s/internamento 

Até 100,00m² de área construída – facultado 
De 100,00m² a 400,00m² de área construída – 1 vaga/50,00m² 
de área construída 
Acima de 400,00m² 1 vaga/25,00m² de área construída. 

Clínica com internamento, hospital 1 vaga/25,00m² da área construída 

Consultório, laboratório de análises 
clínicas, laboratório de produtos 
farmacêuticos e banco de sangue 

Até 100,00m² de área construída – facultado 
De 100,00m² a 400,00m² - 1 vaga/50,00m² de área construída 
Acima de 400,00m² - 1 vaga/25,00m² da área construída. 

 Especiais  Parque de exposições 
Circos, parque de diversões 
Quartel, corpo de bombeiros 
Penitenciária, casa de detenção 

Cada caso será objeto de estudo pelo órgão competente. 
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Cemitério, crematório 
Capelas mortuárias 
Inflamáveis e explosivos 

 Complexos 
Urbanos 

Aeroporto 
Complexo para fins industriais 
Complexo cultural diversificado 

 

 (Campus universitário e congêneres) 
Complexo social desportivo 
(Vila Olímpica e congêneres) 
Central de  
Abastecimento 
Centro de convenções 
Terminais de transportes ferroviários e 
rodoviário 
Terminais de carga 

Cada caso será objeto de estudo pelo órgão competente. 

Diversos Alojamento e 
Tratamento de 
animais  

Consultório e clínicas 
Hospitais, maternidades e ambulatórios 
Estabelecimento de pensão e 
adestramento. 

1 vaga/80,00m² de área construída 

Haras, cocheiras, pocilgas, aviários, 
coelheira, canil e congêneres. 

Facultado. 

 


