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Fonte: Departamento de Assuntos Legislativos - Prefeitura de Guarulhos. 

Lei Municipal nº 4.818, de 11/7/1996. 

 

PREFEITURA DE GUARULHOS 

SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS 

 
 

Decretos: 19.513, 20.085. 

LEI Nº 4.818, DE 11 DE JULHO DE 1996. 
Autor: Prefeito Municipal 
 
 

Estabelece o Zoneamento do Município e dá outras 
providências. 

 
 

A Câmara Municipal de Guarulhos decreta e eu promulgo a seguinte Lei: 
 
 

CAPÍTULO I 
 
 

Art. 1º A presente lei estabelece o Zoneamento do município, o que é feito por meio de 
fixação de categorias de uso, dimensões mínimas e condições de ocupação do solo para cada uma das 
zonas de uso em que fica dividido o território municipal, bem como delimita o perímetro urbano. 

Parágrafo único. São partes integrantes desta lei os quadros 01 a 13 e a PLANTA P-07 
(perímetro urbano e zoneamento) anexos. 

Art. 2º Para os efeitos da presente lei, ficam estabelecidas as seguintes definições: 

I - Perímetro Urbano: é a linha demarcatória da zona urbana fixada por lei municipal; 

II - Zona Urbana: considera-se urbana a área do Município delimitada pelo perímetro 
urbano fixado por lei, com características de uso e ocupação do solo tipicamente urbana. Considera-se 
ainda urbana, a área contida dentro dos perímetros das Áreas de Expansão Urbana; 

III - Área de Expansão Urbana: é a área do território municipal considerada de expansão 
urbana por lei municipal, observando os requisitos mínimos da existência, na divisa da área, de 04 
(quatro) dos melhoramentos indicados nas alíneas seguintes, implantados ou mantidos pelo poder 
público: 

a) meio fio ou calçamento, com captação e lançamento de águas pluviais; 

b) abastecimento de água; 

c) sistema de esgotos sanitários; 

d) rede de energia elétrica de baixa tensão para distribuição domiciliar; 

e) rede de iluminação pública; 

f) escola de 1º grau ou equipamento de saúde a uma distância máxima de 1 (um) km da 
divisa da área considerada, medida por vias oficiais ou de servidão. 

 

CAPÍTULO II 
Perímetro Urbano e Áreas de Expansão Urbana 

 

Art. 3º O Perímetro Urbano e as Áreas de Expansão Urbana do Município estão delimitados 
na Planta P-07, constante dos anexos desta Lei.        

                                                                             

http://leis.guarulhos.sp.gov.br/06_prefeitura/leis/decretos_download/19513decr.pdf
http://leis.guarulhos.sp.gov.br/06_prefeitura/leis/decretos_download/20085decr.pdf
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CAPÍTULO III 
Zonas de Uso 

 

Art. 4º Para os efeitos da presente lei, o território do Município fica dividido em zonas de 
uso, que obedecerão a seguinte classificação: 

I - Zona de Uso Habitacional - 1 (ZH-1); 

II - Zona de Uso Habitacional - 2 (ZH-2); 

III - Zona de Uso Habitacional - 3 (ZH-3); 

IV - Zona de Uso Habitacional - 4 (ZH-4); 

V - Zona de Uso Industrial (ZUI); 

VI - Zona de Uso Misto (ZUM); 

VII - Zona Aeroportuária - 1 (ZA-1);  

VIII - Zona Aeroportuária - 2 (ZA-2); 

IX - Zona Aeroportuária - 3 (ZA-3); 

X - Zona Aeroportuária - 4 (ZA-4); 

XI - Zona Aeroportuária - 5 (ZA-5); 

XII - Zona Aeroportuária - 6 (ZA-6); 

XIII - Zona Especial Aeroportuária - 7 (ZA-7); 

XIV - Zona de Influência Aeroportuária (ZIA); 

XV - Zona de Uso Rural (ZUR); 

XVI - Zona de Reserva Ambiental (ZRA); 

XVII - Zona de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural, Arquitetônico e do Meio 
Ambiente (ZPP); 

XVIII - Zona Central (ZC); 

XIX - Zona Central Antiga (ZCA); 

XX - Zona de Sub-Centro (ZSC); 

XXI - Zona Especial de Influência Viária/Drenagem (ZEIVD). 

§ 1º As Zonas de Uso Habitacional 1, 2, 3 e 4, são aquelas em que o uso é 
predominantemente habitacional e diferenciam-se quanto ao grau de permissividade não residencial e 
quanto as características de uso e ocupação dos lotes. 

§ 2º A Zona de Uso Industrial é aquela em que o uso é predominantemente industrial. 

§ 3º A Zona de Uso Misto é aquela em que as atividades comerciais, prestadores de serviços 
e industriais são executadas em conformidade com o uso residencial.         

§ 4º As Zonas Aeroportuárias são aquelas que estão inseridas nas áreas 1 e 2 de ruído e 
também na zona de proteção do aeródromo, conforme Portaria número 479/DGAC, de 07 de dezembro 
de 1.992, que regulamentou a Portaria número 1.141/GM-5, de 08 de dezembro de 1.987 e Portaria 
número 612, de 11 de fevereiro de 1.994, do Ministério da Aeronáutica e diferenciam-se quanto ao 
grau de permissividade de uso e condições de ocupação dos lotes.                                                                                                                 

§ 4º As Zonas Aeroportuárias são aquelas que estão inseridas nas áreas 1 e 2 de ruído e 
também na zona de proteção do aeródromo e diferenciam-se quanto ao grau de permissividade de uso 
e de condições de ocupação dos lotes. (NR - Lei nº 6.130/2006).  

 

06130lei.pdf
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§ 5º A Zona de Influência Aeroportuária é aquela próxima à área do Aeroporto, onde as 

restrições de uso e ocupação do solo são as previstas no quadro 4. 

§ 6º A Zona de Reserva Ambiental é aquela definida pela legislação estadual de Proteção 
dos Mananciais e Reserva Estadual da Cantareira. 

§ 7º A Zona de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural, Arquitetônico e de Meio 
Ambiente é a área onde deverão ser preservados mencionados bens. 

§ 8º As Zonas de Uso Central e Central Antiga é a área de concentração de atividades 
comerciais, prestadores de serviços e industriais de pequeno porte, compatíveis com os demais usos, 
conforme quadro 3. 

§ 9º A Zona de Sub-Centro tem as mesmas características da Zona Central, porém em locais 
mais afastados desta. 

§ 10. A Zona de Uso Rural é a área fora do perímetro urbano ou da área de expansão 
urbana, que possui características essencialmente de uso rural.  

§ 11.  As Zonas Especiais de Influência Viária/Drenagem. 

1. Zonas Especiais de Influência Viária: - entende-se por uma faixa de terra de no mínimo 
50,00m (cinqüenta metros) de cada lado a partir do eixo das vias existentes ou em plano, integrantes 
do macro sistema viário. 

a) As zonas de que trata este parágrafo terão taxa de ocupação de 10% e coeficiente de 
aproveitamento de 0,2. 

b) As Zonas Especiais de Influência Viária extinguir-se-ão automaticamente com a conclusão 
do projeto executivo e Imissão de Posse por parte da Municipalidade das áreas necessárias para a 
efetiva implantação do equipamento previsto. 

2. Zonas Especiais de Influência em áreas inundáveis: entende-se por uma faixa de terra de 
no mínimo 50,00m (cinqüenta metros) a partir das margens dos rios e córregos existentes, perenes ou 
não, integrantes do Sistema Macro de Drenagem. 

a) A delimitação dessas zonas será estabelecida por Decreto, de acordo com as necessidades 
de abrangência máxima da linha de talvegue, com taxa de ocupação 10% e coeficiente de 
aproveitamento 0,2. 

b) As Zonas de Influência em áreas inundáveis extinguir-se-ão automaticamente após a 
conclusão do projeto executivo e Imissão de Posse por parte da Municipalidade das áreas necessárias 
para a efetiva implantação do equipamento proposto.  

Art. 5º As zonas de uso em que fica dividido o território municipal tem sua localização e 
limites determinados na planta P-07, em anexo. 

§ 1º As descrições técnicas dos perímetros de cada zona de uso serão fixadas por Decreto, 
no prazo máximo de até 180 (cento e oitenta) dias.  

§ 2º As zonas de uso são, sempre que possível, delimitadas por vias, logradouros públicos e 
divisas naturais, sendo que nas vias e logradouros públicos que forem limites de zonas de uso, somente 
serão admitidos os usos e as condições de ocupação da zona mais restritiva, com exceção dos limites 
com Zonas de Uso Industrial, Zonas Aeroportuárias e Zona de Influência Aeroportuária, onde serão 
admitidos os usos e condições da zona menos restritiva. 

§ 3º Para os limites de zona que se encontrarem em vias especiais, serão admitidos os usos 
e ocupação da zona menos restritiva. 

§ 4º O disposto no § 2° não se aplica à Zona de Preservação do Patrimônio Histórico, 
Cultural, Arquitetônico e de Meio Ambiente (ZPP), tendo em vista sua função e característica.   
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CAPÍTULO IV 
Vias Especiais 

 

Art. 6º Nas diversas zonas habitacionais do território municipal poderão existir vias 
especiais, atendendo às características de usos de ocupação e à demanda populacional. 

§ 1º Via Especial é o corredor criado por Lei de autoria do Executivo, destinado 
predominantemente ao comércio e serviços, atendendo às restrições mínimas contidas na legislação de 
sistema viário e estudos urbanísticos com parecer favorável do Grupo de Trabalho Permanente de 
Zoneamento e Secretaria de Economia e Planejamento. 

§ 2º As indústrias permitidas nas vias especiais da ZH-4, somente poderão funcionar no 
período das 06:00 hs (seis horas) às 18:00 hs (dezoito horas), com área máxima construída de 250,00m² 
(duzentos e cinqüenta metros quadrados). 

§ 3º Os usos industriais permitidos nas vias especiais em Zona de Uso Habitacional-4, são 
aqueles definidos no quadro 03.   

 

CAPÍTULO V 
Categorias de Uso e Dimensões Mínimas 

 

Art. 7º Para os efeitos da presente lei são estabelecidas as restrições de uso individualizadas 
com as seguintes siglas e características básicas: 

I - Uso Residencial: 

1. residência unifamiliar - (R-1): Edificações destinadas a habitação permanente, 
correspondendo a uma única unidade autônoma de habitação por lote; 

2. residência unifamiliar - (R-2): Edificações horizontais destinadas a habitação permanente, 
correspondendo a mais de uma habitação por lote, compreendendo, unidades residenciais agrupadas, 
superpostas ou isoladas, todas com frente para a via existente. As habitações em agrupamento deverão 
obedecer às seguintes disposições: 

a) máximo de 6 (seis) habitações por agrupamento; 

b) recuo mínimo de 1,50m (um metro e cinqüenta centímetros) em ambas as divisas laterais 
do lote ou lotes ocupados por agrupamentos; 

c) frente mínima de 5,00m (cinco metros) e área mínima de 100,00m² (cem metros 
quadrados), para os lotes de divisa lateral resultante do agrupamento; 

d) frente mínima de 3,50m (três metros e cinqüenta centímetros) e área mínima de 70,00m² 
(setenta metros quadrados), para os lotes centrais, resultantes do agrupamento. 

3. conjunto habitacional ou vilas em condomínios (fechados) - (R-3): Os conjuntos 
habitacionais ou vilas em condomínio, deverão ter as seguintes características: 

a) edificações horizontais unifamiliares, agrupadas e/ou isoladas; 

b) para empreendimentos com área superior a 2.000,00m² (dois mil metros quadrados), é 
obrigatório a destinação de espaços e instalações de uso comum, de no mínimo 15% (quinze por cento) 
da área total do empreendimento, não sendo computado para cálculo desta percentagem as áreas 
ocupadas pelas vias de circulação interna; 

c) a fração ideal mínima de cada condômino deverá corresponder a uma área equivalente à 
dimensão mínima do lote, prevista para a zona de uso em que o empreendimento se localize; 

d) o empreendimento deverá obedecer, além dos requisitos previstos nesta Lei, o disposto 
na legislação específica de condomínios. 
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4. residência vertical multifamiliar - (R-4): Edificações verticais destinadas a habitação 
permanente, isoladas ou em conjuntos habitacionais fechados, sendo obrigatório, para área superior a 
2.000,00m² (dois mil metros quadrados), a reserva de espaços e instalações de uso comum na 
percentagem mínima de 15% (quinze por cento) da área do empreendimento, não sendo computado 
para o cálculo da percentagem as áreas destinadas às vias de circulação interna e estacionamento, 
sendo que essa área não poderá ser totalmente impermeabilizada e receberá tratamento paisagístico 
adequado.                                                                                                                             

II - Uso Comercial 

a) varejista de âmbito local (C-1) - Venda direta ao consumidor de produtos relacionados 
com o uso residencial exercido em estabelecimentos com área máxima construída de 250,00m² 
(duzentos e cinqüenta metros quadrados); 

b) varejista diversificado (C-2) - Venda direta ao consumidor de produtos relacionados ou 
não com o uso residencial; 

c) comércio varejista que cause transtornos ao uso residencial (C-3) - Venda direta ao 
consumidor de produtos relacionados ou não com o uso residencial; 

d) comércios incompatíveis com uso residencial e/ou atacadistas e distribuidor (C-4) - 
Podendo somente implantar-se nas ZUM, ZUI, ZA e ZIA, com exceção da ZA-4. 

III - Serviços 

a) de âmbito local (S-1) - Serviços essenciais ao uso residencial, prestados em edificações 
com área máxima construída de 250,00m² (duzentos e cinqüenta metros quadrados); 

b) de âmbito diversificado (S-2) - Serviços compatíveis com o uso residencial; 

c) serviços (S-3) - Serviços que, por sua natureza, causem transtornos ao uso residencial; 

d) serviços incompatíveis com o uso residencial (S-4) - Podendo somente se implantar nas 
ZUM, ZUI, ZA e ZIA com exceção da ZA-4. 

IV - Uso industrial - Aquele estabelecido na legislação vigente, sem prejuízo de maiores 
restrições contidas na legislação municipal. 

V - Uso rural (RU) - Aqueles usos costumeiramente existentes em áreas não urbanizadas, 
tais como: agro-pecuária, hortifrutigranjeiros, abate de aves e animais de pequeno porte e demais usos 
rurais previstos nas legislações pertinentes.           

VI - Edifícios comerciais e/ou prestadores de serviços (ECS) - são edifícios acima de 4 
(quatro) pavimentos destinados ao uso comercial e/ou serviços.   

§ 1º A classificação das atividades comerciais e de serviços nas diversas categorias estão 
estabelecidas nos Quadros 09 e 10 anexos a esta Lei; 

§ 2º Os edifícios comerciais e/ou de serviços até 4(quatro) pavimentos, somente poderão 
ser implantados nas Zonas de Uso onde é permitido o uso residencial R-4, com exceção das ZH-1, ZH-2 e 
ZH-3; 

§ 3º Os conjuntos habitacionais, com abertura de vias públicas, serão tratados pelas 
legislações específicas de parcelamento do solo. 

§ 4º O comércio de gás engarrafado terá sua classificação definida, através de Decreto, no 
prazo de até 30 (trinta) dias, após a publicação desta Lei, levando-se em consideração o porte e local de 
comercialização.    

Art. 8º Fica permitido o uso residencial vertical multifamiliar (R-4) nas Zonas Residenciais 
“1” e “2” (ZH-1 e ZH-2), com as seguintes restrições: 
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I - área mínima   10.000m² 

II - taxa de ocupação máxima  10% (dez por cento) 

III - coeficiente de aproveitamento  0,50 

IV - frente mínima    20 metros 

V - recuos mínimos: frente  h/4, com mínimo de 5m. 

                    lateral/fundos  h/6, com mínimo de 3m.                                                               

Parágrafo único. Não será permitida a impermeabilização de 60% (sessenta por cento) da 
área não construída, devendo a mesma sofrer tratamento paisagístico adequado. 

Art. 9º Para os efeitos da presente lei ficam estabelecidas, nas diversas zonas de uso, 
dimensões mínimas e condições de ocupação, conceituadas e caracterizadas nos incisos seguintes: 

I - Dimensões mínimas do lote expressa em área mínima e frente mínima; 

II - Recuos em relação às divisas do lote, expressa por recuos de frente, lateral e fundo; 

a) quando o fundo do lote confrontar com a via pública, aplicam-se aos recuos de fundo as 
mesmas exigências que os de frente.   

b) para os efeitos de cálculos dos recuos para as vias públicas, aplicados nas construções de 
edifícios residenciais, comerciais e de serviços poderá ser considerada a largura da via e/ou da faixa non 
aedificandi frontal, observando-se os recuos mínimos estabelecidos nesta Lei, considerando-os a partir 
do limite das mesmas. 

c) quando houver faixa non aedificandi, no que diz respeito a Sistema Viário, os recuos 
mínimos deverão ser aplicados a partir do limite da mesma. 

III - Taxa de Ocupação Máxima: entendida como percentagem de área do terreno ocupada 
pela projeção da cobertura. 

IV - Coeficiente de aproveitamento: entendido como a relação entre a área a ser construída 
e a área do terreno, com exceção do disposto na alínea “b” deste inciso: 

a) Entender-se-á por área construída, a área de construção coberta; 

b) Para efeito de cálculo do coeficiente de aproveitamento máximo, não será computado 
como área construída subsolo, pilotis no pavimento térreo, zeladoria com até 60,00m² (sessenta metros 
quadrados), casa de máquinas, caixa d'água, barrilete e varandas em edificações verticais. 

Art. 10. Os usos permitidos nas diversas zonas de uso e as respectivas dimensões mínimas e 
condições de ocupação dos lotes, estão indicados nos Quadros 01 a 08 anexos a esta Lei. 

Parágrafo único. Em áreas não urbanizadas situadas dentro do perímetro urbano, poderão 
ser admitidos os usos rurais definidos nesta Lei, após parecer técnico da Secretaria de Economia e 
Planejamento. 

 

CAPÍTULO VI 
Áreas de Expansão Urbana 

 

Art. 11. Novas Áreas de Expansão Urbana poderão ser criadas por Lei Municipal, conforme 
definido no artigo 2º, inciso III, e serão enquadradas como Zonas de Uso, de acordo com o artigo 4º, 
alínea “a”, “b”, “c” ou “d”, precedido de estudo urbanístico, observadas as Diretrizes do Plano Diretor 
de Desenvolvimento Integrado de Guarulhos e parecer técnico da Secretaria de Economia e 
Planejamento. 

 

CAPÍTULO VII 
Motéis e Drive-in 
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Art. 12. Os motéis e “Drive-in” a serem implantados no Município de Guarulhos devem 
submeter-se às condições especiais fixadas nesta Lei. 

Art. 13. Os Motéis e “Drive-in” somente poderão implantar-se nas Zonas de Uso Industrial 
ou Zona de Uso Misto, desde que situados na faixa de 200,00 m (duzentos metros) ao longo das 
rodovias federais e estaduais. 

Art. 14. Os Motéis e “Drive-in” deverão implantar-se em áreas com as dimensões mínimas e 
as condições de ocupação estabelecidas abaixo: 

I - Dimensões Mínimas: 

a) área mínima: 1.000,00m² (mil metros quadrados) 

b) frente mínima: 20,00m (vinte metros); 

II - Recuos mínimos: 

Frente: 5,00m (cinco metros) 

Laterais: 3,00m (três metros) 

Fundos: 3,00m (três metros). 

III - Taxa de Ocupação - T.O.: 70%  (setenta por cento)  

IV - Coeficiente de Aproveitamento - C.A.: 2,00. 
 

CAPÍTULO VIII 
Disposições Gerais 

 

Art. 15. As construções e os usos industriais, comerciais e de prestação de serviços, 
regularmente existentes na data da publicação desta Lei e em desconformidade com o presente 
Zoneamento, não poderão ser ampliados e/ou expandidos. 

Parágrafo único. São consideradas regularmente existentes as construções ou usos com 
Auto de Vistoria (Habite-se) Planta de Conservação/Regularização, Alvará de 
Conservação/Regularização ou Licença de Funcionamento expedidos pelos Órgãos Municipais até a 
data da publicação desta Lei. 

Art. 16. Poderão implantar-se no Município, somente as indústrias classificadas nos quadros 
11 e 12, nas zonas cujo uso industrial é permitido.  

Art. 17. Poderá ser admitida a implantação das indústrias previstas no quadro número 11 
em Zona de Uso Misto, Zonas Aeroportuárias e Zona de Influência Aeroportuária, com área construída 
superior a 2.500,00m² (dois mil e quinhentos metros quadrados), desde que obtenham diretrizes 
favoráveis do Setor Técnico da Secretaria de Economia e Planejamento, acompanhado do respectivo 
Estudo de Impacto Ambiental. 

Art. 18. É vedada a implantação de estabelecimentos comerciais, prestadores de serviços e 
industriais que comercializem, estoquem ou manipulem produtos inflamáveis, explosivos ou produtos 
químicos prejudiciais à saúde, independentemente da zona de uso em que se localizem, até uma 
distância mínima 1.000m (mil metros), medidos a partir das divisas de estabelecimentos de ensino e 
saúde em geral. (REVOGADO - Lei nº 5.410/1999) 

Parágrafo único. Os estabelecimentos comerciais, prestadores de serviços e indoustriais de 
que trata este artigo, dependerão de análise prévia do órgão de Planejamento para sua instalação e 
funcionamento, o que se dará através da expedição de Diretrizes Urbanísticas. (REVOGADO - Lei nº 

5.410/1999) 

Art. 19. VETADO. 

Parágrafo único. VETADO. 

file:///C:\Users\angelicafreitas\Documents\6253\05410lei.pdf
file:///C:\Users\angelicafreitas\Documents\6253\05410lei.pdf
file:///C:\Users\angelicafreitas\Documents\6253\05410lei.pdf
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Art. 20. É vedada a implantação e o funcionamento de Casa de Diversões Eletrônicas, 
Fliperamas, Bilhar ou outros estabelecimentos que contenham esses equipamentos, nas regiões 
próximas às escolas de 1º e 2º graus, cuja distância seja inferior a 500m (quintos metros), medida a 
partir dos limites destas escolas, por vias e logradouros públicos, independentemente da Zona de Uso 
em que se localizem. 

Art. 20. É vedada a implantação e o funcionamento de estabelecimentos que disponibilizem 
diversões eletrônicas, fliperamas e bilhar num raio de 250m (duzentos e cinqüenta metros) dos centros 
educacionais. (NR - Lei nº 5.958/2003) 

Parágrafo único. Para efeito do que dispõe o caput do presente artigo, não caracterizará 
diversão eletrônica o acesso à rede mundial de computadores com objetivo de comunicação e 
integração cultural. (NR - Lei nº 5.958/2003)  

Art. 21. Boates, discotecas, clubes noturnos ou outros estabelecimentos de comércio, 
serviço ou institucional que apresentarem música ao vivo e/ou mecanizada, deverão obrigatoriamente, 
ser dotados de tratamento acústico, independentemente da zona de uso em que se localizem. 

§ 1º O disposto neste artigo aplica-se aos estabelecimentos já implantados e aqueles a se 
implantarem e deverão providenciar tratamento acústico de modo que o edifício apresente isolamento 
em que as medições, com o estabelecimento em funcionamento, não ultrapassem um máximo de 5 db 
do ruído de fundo ou seja, não ultrapassem 5 db das medições com as fontes sonoras desligadas. 

§ 2º Nos estabelecimentos anteriormente citados, deverão ser previstas antecâmara no 
acesso principal, com portas de dimensões mínimas de 1,80m (um metro e oitenta centímetros) de 
largura, com o fim de obter redução do nível de ruído entre o nível interno e externo de modo a não 
causar incômodo à vizinhança não sendo autorizado o funcionamento de atividades em recintos 
abertos. 

§ 3º A Prefeitura Municipal de Guarulhos, através de seu órgão competente expedirá o 
Alvará de Funcionamento ou Regularização dos já expedidos, após apresentação, por parte do 
interessado, junto à Secretaria de Obras, do Laudo Técnico, elaborado por profissional habilitado, que 
comprove as reduções dos níveis de ruído previstos no § 1º deste artigo. 

§ 4º O não cumprimento do disposto neste artigo implicará no imediato encerramento das 
atividades dos estabelecimentos infratores, com cassação da respectiva licença de funcionamento, pelo 
órgão municipal competente. 

Art. 22. Conforme o disposto no Decreto-lei Federal número 55.649/65, artigo 256, que 
regulamenta a Zona non aedificandi, em raios variáveis e definidos pelo anexo 15 do citado texto legal, 
ficam proibidas as edificações para quaisquer usos nessas áreas. 

§ 1º A área non aedificandi de que trata este artigo, tem sua origem em decorrência da 
existência de depósitos de explosivos nas pedreiras instaladas no Município. 

§ 2º As áreas anteriores mencionadas, das pedreiras existentes no Município, estão 
delimitadas na Planta P-07, em anexo. 

Art. 23. As pedreiras regularmente implantadas no Município na data da publicação desta 
Lei, somente poderão ampliar sua capacidade de armazenamento de explosivos (paiol) se a área non 
aedificandi, conforme artigo 22, situar-se totalmente dentro dos limites de propriedade da empresa 
exploradora, sendo que a distância mínima do paiol de explosivos até as estradas ou vias públicas 
deverá ser aquela prevista na legislação federal. 

Art. 24. Novas pedreiras somente poderão implantar-se no Município se localizadas na Zona 
de Uso Rural (ZUR) e se a área non aedificandi prevista no artigo 22 desta Lei, situar-se totalmente 
dentro dos limites de propriedade da própria empresa exploradora, bem como terem o EIA-RIMA 
devidamente aprovado pelos Órgãos Públicos competentes. 

05958lei.pdf
file:///C:\Users\angelicafreitas\Documents\6253\05958lei.pdf
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Fonte: Departamento de Assuntos Legislativos - Prefeitura de Guarulhos. 

Lei Municipal nº 4.818, de 11/7/1996. 

Art. 25. Novas atividades de extrativismo de minerais não metálicos somente poderão ser 
implantadas em Zona Rural, desde que a área a ser explorada seja de propriedade da própria empresa 
exploradora, a qual deverá apresentar EIA-RIMA e um projeto de recuperação do solo, atendendo ainda 
às restrições previstas na Lei Orgânica do Município de Guarulhos. 

Art. 26. Os estabelecimentos comerciais e de serviços que exercem concomitantemente 
atividades classificadas em mais de uma categoria de uso serão considerados, para os efeitos da 
legislação municipal, como enquadrados na categoria de uso de maior restrição. 

Art. 27. As agências e estabelecimentos bancários que doravante desejarem se instalar na 
Zona Central Antiga (ZCA), somente poderão implantar-se em áreas com dimensões mínimas e as 
condições de ocupação estabelecidas abaixo: 

I - Dimensões mínimas: 

a) área mínima: 5.000,00m² (cinco mil metros quadrados) 

b) frente mínima: 20,00m (vinte metros) 

II - Recuos mínimos:  

a) recuo de frente: 5,00m (cinco metros) 

b) recuos para lotes de 2 (duas) frentes: 5,00m (cinco metros) para cada via. 

c) recuos para lote de esquina: 5,00m (cinco metros) para as vias de frente e 2,00m (dois 
metros) para a via lateral.  

III - Coeficiente de Aproveitamento: C.A. = 2. 

§ 1º Não se aplica o disposto neste artigo, às edificações onde já funcionavam 
estabelecimentos bancários, regularmente implantados. 

§ 2º Os estabelecimentos bancários para se implantarem no Município, dependerão de 
Diretrizes Urbanísticas, por serem pólo gerador de tráfego e/ou pessoas, expedidas pela Secretaria de 
Economia e Planejamento. 

§ 3º O disposto neste artigo não se aplica aos estabelecimentos bancários, quando situados 
no interior de grandes centros comerciais, desde que os mesmos contenham área e vagas de 
estacionamento suficiente à finalidade a que se destina.   

Art. 28. Os estabelecimentos bancários e agências, regularmente implantadas 
anteriormente à publicação desta Lei, somente poderão ser ampliadas se observarem as condições 
estabelecidas nesta Lei. 

Art. 29. Os parcelamentos do solo (loteamento, desmembramento e desdobros) e 
conjuntos habitacionais, além dos requisitos exigidos na legislação própria, deverão atender às 
dimensões mínimas e condições de ocupação do solo fixada nesta Lei, exceto os empreendimentos 
habitacionais de interesse social, que são objeto de legislação específica. 

Art. 30. Toda e qualquer alteração na legislação de Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo 
no Município de Guarulhos, somente poderá ser efetuada após análise técnica e parecer favorável do 
órgão de Planejamento. 

Art. 31. Todo e qualquer projeto de parcelamento do solo, edificações verticais e de porte 
ou atividades geradoras de tráfego de pessoas e/ou veículos, que causem impacto no Município, 
deverão obrigatoriamente solicitar diretrizes à Secretaria de Economia e Planejamento, a qual poderá 
solicitar EIA-RIMA, dependendo do impacto gerado. 

Art. 32. Nas regularizações de parcelamentos do solo já implantados e consolidados, até a 
data de publicação desta lei, bem como nas reurbanizações de sub-habitações, poderão ser admitidos 
lotes com área inferior àquelas previstas para as diversas zonas de uso, cuja comprovação será admitida 
através de documento público. 
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Art. 33. As áreas destinadas para estacionamento nos empreendimentos comerciais e 
prestadores de serviços e constantes em projetos aprovados, não poderão ser desvinculadas do projeto 
original e nem terem o seu uso modificado. 

Parágrafo único. O não atendimento ao disposto neste artigo, implicará na imediata 
cassação da licença de funcionamento do estabelecimento infrator. 

Art. 33-A. As instituições de ensino superior, doravante, só poderão instalar-se na Zona 
Central (ZC) e Zona Central Antiga (ZCA) se contarem com estacionamento de veículos que apresente 
capacidade correspondente a 30% (trinta por cento) da capacidade total de alunos, ficando dispensadas 
da exigência aquelas já instaladas nas aludidas Zonas na data da publicação desta Lei. (NR - Lei nº 

6.130/2006) 

Parágrafo único. Das já instaladas nas referidas Zonas, no caso de ampliação de seus 
estabelecimentos, o percentual exigido será de 10% (dez por cento) incidente apenas sobre a 
capacidade total de alunos na área ampliada. (NR - Lei nº 6.130/2006)  

Art. 34. Os loteamentos e desmembramentos residenciais, bem como os empreendimentos 
habitacionais do tipo R2, R3 e R4 a se implantarem no Município, cuja área dos lotes seja inferior a 
250,00m² (duzentos e cinqüenta metros quadrados), deverão obrigatoriamente ser dotados de sistema 
próprio de captação e distribuição de água potável, no caso de inexistência na Região de rede pública 
de distribuição ou na impossibilidade da mesma abastecer novos empreendimentos. 

Parágrafo único. Os projetos de captação e distribuição de água potável deverão obter 
anuência do SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto). 

Art. 35. A área situada entre as ruas Catarina Maria de Jesus, Santa Maria, Antonio Alves e 
Senador Pompêo, em Bonsucesso, passa a integrar a Zona de Preservação do Patrimônio Histórico, 
Cultural, Arquitetônico e do Meio Ambiente (ZPP), face a necessidade de preservação do Patrimônio 
Histórico e Cultural do Município.    

Art. 36. Fica mantido o artigo 203 da Lei 3.575, que diz respeito ao raio mínimo de 1.000m 
(mil metros), para implantação de postos de gasolina, devendo estes estabelecimentos atender ao 
disposto nesta Lei.  

Art. 36-A. Os postos revendedores de combustíveis só poderão instalar-se numa distância 
de raio mínimo de 800 (oitocentos) metros de outros estabelecimentos congêneres. (NR - Lei nº 

5.877/2002) (REVOGADO - Lei nº 6.046/2004) 

Art. 37. Os casos omissos na presente Lei serão analisados e resolvidos pelo Grupo de 
Trabalho Permanente de Zoneamento, criado por ato do Executivo, cujos membros, obrigatoriamente, 
deverão pertencer às Secretarias de Economia e Planejamento, Obras, Assuntos Jurídicos e Finanças, no 
mínimo. 

Art. 38. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições 
em contrário, especialmente as Leis números 3.733/1990 e 3.999/1991. 

Guarulhos, 11 de julho de 1996. 
 

VICENTINO PAPOTTO 
Prefeito Municipal 

 

Registrada no Departamento de Assuntos Legislativos da Secretaria de Governo da Prefeitura Municipal 
de Guarulhos e afixada no lugar público de costume aos onze dias do mês de julho de mil novecentos e 
noventa e seis. 

 

BRENNO BECHELLI 
Diretor 

 

Publicada no Jornal Folha Metropolitana em 16 de julho de 1996. 
PA nº 8903/1994. 

06130lei.pdf
06130lei.pdf
06130lei.pdf
03575lei.pdf
05877lei.pdf
05877lei.pdf
06046lei.pdf
03733lei.pdf
03999lei.pdf
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- Lei nº 5.885/2003, altera zoneamento e aprova a Planta P-08. 
- Lei nº 6.025/2004, altera zoneamento e aprova a Planta P-09. 
- Lei nº 6.045/2004, altera zoneamento e aprova a Planta P-10. 
- Lei nº 6.063/2005, altera o zoneamento do Recreio Rober de Área de Expansão Urbana - ZH-4 para Área de Expansão 
Urbana - ZH-1. 
- Lei nº 6.130/2006, altera zoneamento conforme Planta P10-B. 
Texto atualizado em 27/4/2015. 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Município. 
 
 
 

REVOGADA PELA LEI Nº 6.253/2007 

05885lei.pdf
06025lei.pdf
06045lei.pdf
06063lei.pdf
06130lei.pdf
file:///C:\Users\angelicafreitas\Documents\6253\06253lei.pdf
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Fonte: Departamento de Assuntos Legislativos - Prefeitura de Guarulhos. 

Lei Municipal nº 4.818, de 11/7/1996. 

ANEXO I 
 

ZONAS DE USO HABITACIONAL QUADRO 01 

 USOS DIMENSÕES MíNIMAS E CONDIÇÕES DE OCUPAÇÃO 

ZONAS Permitidos 

Permitidos 
com 

Restrição 
Observações 

Dimensão Mínima dos Lotes Recuos Mínimos Taxa de 
Ocupação 
Máxima 

(T.O.) % 

Coeficiente de 
Aproveita-

mento (C.A.) 
Observações Área Mínima 

(m²) 

Frente 
Mínima 

(m) 

Lotes Normais 
Esquina 

(m) 
Frente 
(m) 

Lateral 
(m) 

Fundo 
(m) 

ZH - 1 R–1, R-3 
C-1, S-1 
**R-4 

C-1, S-1 
em vias especiais e 
nos condomínios 

fechados 
 

1.000,00 20,00 5,00 2,00 3,00 

Frente 
5,00 

 
Lateral 

2,00 
 

Fundo 
3,00 

50 1,0 

* edificação poderá ser 
construída em uma das 

divisas laterais, desde que 
não ultrapasse a 12 metros 

de altura. 
 

- Edificações para C e S com 
altura superior a 4,00m 

deverão ter  recuo mínimo 
obrigatório de 2,00m. 

 
- C e S poderão ocupar as 

divisas laterais somente em 
pav. térreo, até 4m de altura, 

excluídos os lotes de 
esquina. 

 
 
 

** Vide artigo 8º 

ZH - 2 R-1, R-3 
C-1,S-1 
**R-4 

C-1, S-1 
em vias especiais e 
nos condomínios 

fechados 

300,00 12,00 5,00 * 2,00 3,00 

Frente 
5,00 

 
* Lateral 

2,00 

50 1,0 

ZH - 3 
R-1, R-2, 
R-3, R-4, 
C-1, S-1 

C-2, S-2 
C-2, S-2 

em vias especiais 
250,00 10,00 5,00 * 1,50 3,00 

Fundo 
3,00 

60 3,0 

ZH - 4 

R-1, R-2, 
R-3, R-4,  
C-1, C-2,  
S-1, S-2 

S-3 
C-3 
ECS 

S-3, C-3, ECS 
em vias especiais 

125,00 5,00 5,00 * 1,50 3,00 

Frente 
5,00 

 
* Lateral 

1,50 
 

Fundo 
3,00 

70 3,5 

INDÚSTRIA 
Indústrias em vias 

especiais, definidas 
no Quadro 3 

250,00 10,00 

USOS INDUSTRIAIS Frente 
5,00 

 
Lateral 

1,50 
 

Fundo 
3,00 

50 2,00 
Área Máxima Construída 

250,00 m² 5,00 2,00 3,00 
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Lei Municipal nº 4.818, de 11/7/1996. 

ANEXO II 
 

ZONAS DE USO CENTRAL, CENTRAL ANTIGA E SUB-CENTRO QUADRO 02 

ZONAS 

USOS DIMENSÕES MÍNIMAS E CONDIÇÕES DE OCUPAÇÃO 

Permitidos 
Permitidos 

com 
restrição 

Observações Dimensão mínima do 
lote 

Recuos mínimos Taxa de 
Ocupação 
Máxima 
(T.O.) % 

Coeficiente de Aproveitamento 
(C.A.) 

Observações Área 
Mínima 

(m²) 

Frente 
Mínima 

(m) 

Lotes Normais 
Esquina 

(m) Frente 
(m) 

Lateral 
(m) 

Fundo 
(m) 

Zona 
Central 
Antiga 
(ZCA) 

R-1, R-2, 
R-3, R-4, 
C-1, C-2, 
S-1, S-2,  

C-3, S-3, ECS 

INDÚSTRIA 

SOMENTE 
AS 

INDÚSTRIAS 
DEFINIDAS 

NO 
QUADRO 3 

- - - - - - - - 100 - *Edificação poderá ser construída 
em uma das divisas laterais, desde 

que não ultrapasse a 12m de altura. 
 

- A altura das edificações em Zona 
de Uso Central Antiga, será definida 
através dos gabaritos de altura do 

Ministério da Aeronáutica conforme 
Portaria n. 612 de 11/02/94 

 
- C e S poderão ocupar as divisas 
laterais somente em pavimento 
térreo até 4 metros de altura, 
excluídos os lotes de esquina 

Zona  
Central 

(ZC) 

R-1, R-2, 
R-3, R-4, 
C-1, C-2, 
S-1, S-2, 

C-3, S-3, ECS 
Indústria 

INDÚSTRIA 

RES C/S RES C/S 

5
,0

0
 

* 
1

,5
0

 

3
,0

0
 

Frente 5,00 
* Lateral 1,50 

Fundo 3,00 
 

RES C/S RES C/S 

2
5

0
,0

0
 

1
2

5
,0

0
 

1
0

,0
0

 

5
,0

0
 

70 80 3,5 5,0 

Zona 
de 

Sub- 
Centro 
(ZSC) 

R-1, R-2, 
R-3, R-4, 
C-1, C-2, 
C-3, S-1, 
S-2, S-3, 

ECS 

INDÚSTRIA 

2
5

0
,0

0
 

1
2

5
,0

0
 

1
0

,0
0

 

5
,0

0
 

5
,0

0
 

* 
1

,5
0

 

3
,0

0
 Frente 5,00 

* Lateral 1,50 
Fundo 3,00 

70 80 3,5 5,0 
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ANEXO III 
 

INDÚSTRIAS PERMITIDAS NAS ZONAS DE USO CENTRAL, CENTRAL ANTIGA, SUB-CENTRO E 
VIAS ESPECIAIS EM ZH-4 

QUADRO 03 

INDÚSTRIAS 
(área máxima construída de 

250,00m²) 

- moldes e gravuras 
- confecções e malharias 
- fábrica de massas alimentícias e biscoitos 
- fábrica de outros produtos alimentares não especificados 
- gráficas, tipografias e impressões em geral 
- fábrica de artigos de joalheria e ourivesaria 
- fábrica de bijuterias 
- fábrica de artefatos de bambu, vime, junco ou palha  
- fábrica de acessórios do vestuário (guarda-chuva, lenços, gravatas, cintos, bolsas, malas e chapéus) 
- fábrica de calçados  
- artesanatos em geral 
- reprodução de fitas magnéticas em geral 
- montagem de componentes eletrônicos 
- fábrica de móveis (marcenaria) 
- fábrica de esquadrias metálicas, portas, janelas, etc. (serralheria) 
- usinagem ou tornearia 
- embalagem de produtos acabados em geral 
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ANEXO IV 
                                                                                           

ZONA DE USO MISTO E ZONA DE INFLUÊNCIA AEROPORTUÁRIA QUADRO 04 

ZONAS USOS PERMITIDOS 

DIMENSÕES MÍNIMAS E CONDIÇÕES DE OCUPAÇÃO 

Dimensão mínima 
dos Lotes 

Lotes Normais 
(recuos mínimos) Lotes de Esquina 

(m) 
(recuos mínimos) 

Taxa de Ocupação 
(T.O.) % 

Coeficiente de 
Aproveitamento 

(C.A.) 
Observações 

Área mínima 
(m²) 

Frente 
Mínima 

(m) 

Frente 
(m) 

Lateral 
(m) 

Fundo 
(m) 

Zona 
de 

Uso 
Misto 
(ZUM) 

INDUSTRIAL 
CONFORME 
QUADRO 11 

250,00 10,00 5,00 1,50 3,00 

Frente 6,00 
Lateral 2,00 

p/ via pública 
Lateral com lote 

3,00 
Fundo 3,00 

70 3,5 

* Edificação poderá ser construída em uma 
das divisas laterais desde que não ultrapasse 

a 12 m de altura 
 
 
 
 

- Área industrial máxima construída -vide 
artigo 17. 

OUTROS USOS NÃO 
INDUSTRIAIS 

R-1, R-2, R-3, R-4, 
C-1, C-2, C-3, C-4, 
S-1, S-2, S-3, S-4, 

ECS 

125,00 5,00 5,00 * 1,50 3,00 
Frente 5,00 

* Lateral 1,50 
Fundo 3,00 

Zona de Influência Aeroportuária 
(ZIA) 

As dimensões mínimas e condições de uso e ocupação são as mesmas previstas neste Quadro para a Zona de Uso Misto, 
 sendo permitido o uso R-4 com altura máxima de 12 metros (vide artigo 4°, § 5°). 

 

 
Lei nº 5.997/2004, alterou no Anexo IV de 500,00 para 250,00m² a área mínima dos lotes para uso industrial em ZUM. 
Lei nº 6.011/2004, deu nova redação ao Anexo IV da Lei nº 4.818/96. 

05997lei.pdf
06011lei.pdf
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ANEXO V 
 

ZONA DE USO INDUSTRIAL QUADRO 05 

ZONAS 
Usos 

Permitidos 

DIMENSÕES MÍNIMAS E CONDIÇÕES DE OCUPAÇÃO 

Dimensão mínima 
dos Lotes 

Recuos mínimos 
Taxa de 

Ocupação 
Máxima 
(T.O.) % 

Coeficiente de 
Aproveitamento 

(C.A.) 
Faixa de proteção ** Observações 

Lotes normais 
Lotes de 
Esquina 

(m) 

Área 
mínima 

(m²) 

Frente 
mínima 

(m) 

Frente 
(m) 

Lateral 
(m) 

Fundo 
(m) 

ZUI 

Usos 
Industriais 
previstos 

nos Quadros 
11 e 12 

250,00 10,00 5,00 1,50 3,00 

Frente 
6,00 

 
Lateral 

3,00 
 

Fundo 
3,00 

70 1,0 

Efluentes 
Atmosféricos 

(m) 
 

200,00 

* Edificação poderá ser construída 
em uma das divisas laterais, desde 

que não ultrapasse a 12m de altura. 
 

**Faixa de proteção medida a partir 
do limite de zona não se aplicando 

às indústrias relacionadas no Quadro 
11. 

 
Outros usos 

não 
industriais 
C-1, C-2, 
C-3, C-4, 
S-1, S-2, 

S-3, S-4, ECS 

250,00 10,00 5,00 * 1,50 3,00 

Frente 
5,00 

 
* Lateral 

1,50 
 

Fundo 
3,00 

70 2,0 - - 

 
 Lei nº 6.011/2004, deu nova redação ao Anexo V da Lei nº 4.818/96. 

 

06011lei.pdf
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ANEXO VI 
 

ZONA DE USO AEROPORTUÁRIO - (Z.A.) QUADRO 06 

ZONAS 

USOS  DIMENSÕES MÍNIMAS E CONDIÇÕES DE OCUPAÇÃO 

Dimensões 
Mínimas 
dos Lotes 

Recuos Mínimos 

Taxa de 
Ocupação 
Máxima 
(T.O.) % 

Coeficiente de 
Aproveitamento 

(C.A.) 
Observações PERMITIDOS 

 

PERMITIDOS 
COM 

RESTRIÇÃO 
OBSERVAÇÕES 

Lotes Normais  

Lotes de Esquina 
(m) 

Área 
Mínima 

(m²) 

Frente 
Mínima 

(m) 

Frente 
(m) 

Lateral 
(m) 

Fundos 
(m) RES. C/S IND. 

R/C/S IND. R/C/S IND. R/C/S IND. 

ZA-1 

VIDE QUADRO 7 
 

125,00 5,00 5,00 6,00 * 1,50 3,00 3,00 
RESID. 

Frente 5,00 
* Lateral 1,50 

Fundo 3,00 
 

INDL. 
Frente 6,00 
Lateral 3,00 
Fundo 3,00 

 
OUTROS 

Frente 5,00 
* Lateral 1,50 

Fundo 3,00 

70 1,00 2,00 
*A edificação poderá 

ser construída 
em uma das divisas 
laterais, desde que 
não ultrapasse a 12 

metros de altura 
 

- Área industrial 
máxima construída - 

ver artigo 17. 
 

ZA-2 250,00 10,00 5,00 6,00 * 1,50 3,00 3,00 70 - 2,00 

ZA-3 125,00 5,00 5,00 6,00 * 1,50 3,00 3,00 70 1,00 2,00 

ZA-4 125,00 5,00 5,00 - * 1,50 - 3,00 70 1,00 2,00 

ZA-5 250,00 10,00 5,00 6,00 * 1,50 3,00 3,00 70 - 2,00 

ZA-6 250,00 10,00 5,00 6,00 * 1,50 3,00 3,00 70 - 1,00 
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Fonte: Departamento de Assuntos Legislativos - Prefeitura de Guarulhos. 

Lei Municipal nº 4.818, de 11/7/1996. 

ANEXO VII 
 

ZONAS DE USO AEROPORTUÁRIO 
(conforme legislação federal específica) 

QUADRO 07 

ZONAS USOS PERMITIDOS 
Usos Permitidos com Restrições (Tratamento Acústico) (NR - Lei 
6.130/2006)  

USOS PROIBIDOS 

ZA-1 

C-1, C-2, C-3, C-4 
S-1, S-2, S-3, S-4 

R-1 
INDÚSTRIA 

E.C.S. 

- Consultórios e escritórios de profissionais liberais 
- Hotéis e outros serviços de alojamento 
- Uso Residencial R-1, R-3 e R-4 (até 4 pavimentos) 
- Centros empresariais e prédios de escritórios 
- Bancos e instituições financeiras 
- Prédios administrativos públicos 
- Usos Industriais 
- Centros comunitários, de convenções e outros equivalentes 
- Auditórios, cinemas e teatros 
- Centros comerciais 
- Outros constantes da Portaria Ministerial nº 479/DGAC de 

07/12/92 

- Estabelecimentos de ensino em 
geral 

- Bibliotecas, museus e outros 
- Creches, asilos e outros 

equivalentes 
- Estabelecimento de saúde em 

geral, tais como: hospitais, casas de 
saúde, ambulatório. etc. 

- Depósitos de explosivos, 
inflamáveis e demais usos previstos 
no artigo 46 da Portaria nº 
1141/MS de 08/12/87 

- Outros constantes na Portaria 
Ministerial nº 479/DGAC de 
07/12/92 

ZA-2 

C-1, C-2, C-3, C-4, 
S-1, S-2, S-3, S-4 

INDÚSTRIA 
RU 

E.C.S. 

ZA-3 

C-1, C-2, C-3, C-4, 
S-1, S-2, S-3, S-4 

R-1, RU 
E.C.S. 

INDÚSTRIA 

ZA-4 

C-1, C2, C-3, 
S-1, S-2, S-3 

R-1, R-3 e R-4 (até 4  
pavimentos) 

E.C.S. 

ZA-5 

C-1, C-2, C-3, C-4, 
S-1, S-2, S-3, S-4 

INDÚSTRIA 
RU 

E.C.S. 

ZA-6 

C-1, C-2, C-3, C-4, 
S-1, S-2, S-3, S-4 

INDÚSTRIA 
RU 

E.C.S. 

- Todos os usos de serviços comerciais e industriais 

- Todos os acima citados mais: 
- Hotéis e outros serviços, 

alojamentos 
- Igrejas e outros centros 

religiosos 
- Residências 

ZA-7 ZONA ESPECIAL AEROPORTUÁRIA – ÁREA PATRIMONIAL DO AEROPORTO 

OBSERVAÇÕES 

Além dos usos permitidos com restrição, os demais usos e locais de permanência prolongada de pessoas, somente serão 
liberados mediante tratamento acústico adequado, cujo projeto não necessitará da anuência do Ministério da 
Aeronáutica - Instituto de Aviação Civil. O tratamento acústico destas edificações observará uma redução de nível de 
ruído a ser determinado pelo IAC, conforme o caso e localização. Os usos e condições de ocupação do solo previstos para 
a Zona Especial Aeroportuária será aqueles definidos pelo órgão responsável pela administração do aeroporto. (NR - Lei 
nº 6.130/2006) 

 
 
- Lei nº 6.130/2006 permite nas zonas aeroportuárias ZA1, ZA2, ZA3, ZA4, ZA5 E ZA6 os estabelecimentos de ensino e saúde 
em geral, bibliotecas, creches, mantendo-se as demais restrições estabelecidas.

06130lei.pdf
06130lei.pdf
06130lei.pdf
06130lei.pdf
06130lei.pdf
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Fonte: Departamento de Assuntos Legislativos - Prefeitura de Guarulhos. 

Lei Municipal nº 4.818, de 11/7/1996. 

ANEXO VIII 
 

ZONA DE USO DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL QUADRO 08 

ZONAS 

USOS  
DIMENSÕES MÍNIMAS E CONDIÇÕES DE OCUPAÇÃO 

Dimensões Mínimas 
dos Lotes 

Recuos Mínimos (m) 

Taxa de Ocupação 
(T.O.) % 

Coeficiente de 
Aproveitamento 

(C.A.) Observações PERMITIDOS 
 

PERMITIDOS 
COM 

RESTRIÇÃO 

Lotes Normais  
Lotes de Esquina 

(m) Área Mínima 
(m²) 

Frente 
Mínima 

(m) 

Frente 
(m) 

Lateral 
(m) 

Fundo 
(m) 

C/S R/RU C/S R/RU C/S R/RU C/S C/S R/RU C/S R/RU 

Z.U.R. 

R-1, R-3, RU 

- 

10.000,00 50,00 

5,00 10,00 2,00 10,00 3,00 10,00 
Frente 5,00 
Lateral 2,00 
Fundo 3,00 

50,00 30,00 1,0 0,3 

- Todo e qualquer parcelamento 
e ocupação do solo, estará 

sujeito a diretrizes do órgão de 
planejamento da Secretaria de 

Economia e Planejamento. 
 

- Os parcelamentos do solo em 
Z.U.R. e Z.R.A. deverão atender 
a legislação específica do INCRA 

C-1, C-2 
S-1,S-2 

300,00 12,00 

Z.R.A. 

R-1, RU 

- 

10.000,00 50,00 

5,00 10,00 2,00 10,00 3,00 10,00 
Frente 5,00 
Lateral 2,00 
Fundo 3,00 

50 30 1,0 0,3 
Condições de ocupação sujeita a 

legislação de proteção dos 
mananciais de âmbito estadual 

C-1, C-2 
S-1,S-2 

300,00 12,00 

Z.P.P. 

Lazer, 
Institucional, 

Recreativo 
C-1, C-2, 
S-1, S-2 

Obs.: Os usos previstos para a Z.P.P., somente poderão ser implantados 
mediante autorização específica do Executivo, 

em função de sua característica e finalidade a que se destina. 
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Fonte: Departamento de Assuntos Legislativos - Prefeitura de Guarulhos. 

Lei Municipal nº 4.818, de 11/7/1996. 

 
ANEXO IX 

 

CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES COMERCIAIS SEGUNDO AS CATEGORIAS DE USO QUADRO 09 

C-1 

- Açougue  
- Armarinho 
- Avícola (sem abate) 
- Bazar 
- Cantina/Papelaria/Roupas em escolas e clubes em geral (uniformes e esportivas) 
- Drogaria/Farmácia 
- Empório 
- Mercearia 
- Mercadinho 
- Padaria e Confeitaria 
- Quitanda/Frutaria 
 Obs: Edificações com área máxima construída de 250,00m². 

 
 
 
 

C-3 
 

- Supermercados, grandes magazines ou lojas, shopping-center, centros comerciais, varejões e sacolões 
- Comércio de materiais de grande porte em geral, tais como: caminhões, tratores, máquinas e equipamentos pesados 
- Comércio de pneus 
- Comércio de animais vivos de médio e grande porte 
- Comércio de combustíveis e lubrificantes em geral 
- Comércio de areia, pedras, cimento, pré-moldados e similares com depósito 

C-4 

- Comércio atacadista em geral 
- Comércio de sucatas, tais como: ferro velho, papéis, papelões, metais, etc. 
- Comércio de materiais usados de construção, com ou sem depósito 
- Carvoaria e comércio de lenha 
- Comércio materiais explosivos em geral 
- Comércio de ferro e aço 
- Comércio de produtos químicos em geral. 

C-2 - Todos os demais não relacionados 

 



 -  -Página 21 de 27 

21 

 

Fonte: Departamento de Assuntos Legislativos - Prefeitura de Guarulhos. 

Lei Municipal nº 4.818, de 11/7/1996. 

ANEXO X 
 

CLASSIFICAÇÃO DE SERVIÇOS SEGUNDO AS CATEGORIAS DE USO QUADRO 10 

S-1 

- Barbearia e cabeleireiro (instituto de beleza) 
- Escritório ou consultório de profissional liberal, excluindo clínicas em geral 
- Lavanderia e tinturaria, excluindo as industriais 
- Sapataria 
- Chaveiro, eletricista, encanador 
- Estacionamento de veículos de passeio 
- Alfaiate e costureira 
Obs: Edificações com área máxima construída de 250,00 m². 

S-3 

- Bingo 
- Salão de festas, buffet 
- Serralharia e marcenaria 
- Boates, discotecas e clubes noturnos 
- Parques de diversões, circos, fliperamas, bilhares e outros estabelecimentos similares que contenham estes 

equipamentos 
- Oficinas mecânicas, funilarias, pinturas, borracharias e auto-elétricos em geral 
- Clínicas veterinárias (excluídas aquelas com canil, estábulo ou pensão) 
- Outros estabelecimentos de serviços não relacionados que apresentem música ao vivo e/ou mecanizada 
- Alinhamento, balanceamento de rodas, instalação de som, serviço de troca de óleo e outros estabelecimentos 

similares. 
Obs: Outros serviços de oficina de conservação, manutenção, limpeza, reparos e recondicionamento de equipamentos, 
máquinas, motores e peças em geral. 

S-4 

- Motéis, auto-cines e drive-in 
- Garagens de transportes e transportadoras (frota de caminhões, táxis, ônibus, tratores e máquinas) 
- Depósitos e armazenagem em geral, inclusive os alfandegários, despachos e de construtoras 
- Estábulos, pensões, canis e adestramento de animais em geral. 
- Serraria 

S-2 

Todos os demais não relacionados, incluindo os usos institucionais em geral, em especial: universidades e faculdades, 
escolas (berçário, pré-escolas, primário e segundo grau, supletivos, etc), museus, bibliotecas, prédios administrativos, 
templos religiosos, etc, ficando sujeita a apresentação de diretrizes e anuência do órgão técnico de planejamento da 
Secretaria de Economia e Planejamento. 
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Fonte: Departamento de Assuntos Legislativos - Prefeitura de Guarulhos. 

Lei Municipal nº 4.818, de 11/7/1996. 

ANEXO XI 
 

INDÚSTRIAS PERMITIDAS PARA ZONA DE USO MISTO, ZONA AEROPORTUÁRIA, ZONA DE 
INFLUÊNCIA AEROPORTUÁRIA (CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 17)  

E ZONA DE USO INDUSTRIAL 

QUADRO 11 

 

Código de 
atividade 

 
10.10 

 
10.40 
10.60 
10.70 
10.90 
10.99 
11.04 
11.05 
11.07 
11.08 
11.09 
11.13 
11.14 
11.16 
11.17 
11.18 
11.19 
11.20 
11.30 
11.40 
11.50 
11.60 
11.70 

 
11.80 
11.90 
12.10 

 
12.20 

 
12.30 

 
12.32 
12.40 

 
 

12.50 
12.51 
12.52 
12.53 
12.54 

 
12.60 
12.70 

 
12.80 

 
13.10 
13.20 
13.30 
13.40 
13.50 
13.51 

 
13.52 
13.53 
13.70 
13.80 
13.90 
14.10 

 
14.13 
14.20 

 
 
 
- Britamento e aparelhamento de pedras para construções e execução de trabalhos em mármore, ardósia, granito e outras 
pedras. 
- Fabricação de material cerâmico - exclusive de barro cozido (10.30). 
- Fabricação de peças, ornatos e estruturas de cimento e gesso (exclusive amianto). 
- Fabricação e elaboração de vidro e cristal. 
- Fabricação e elaboração de produtos diversos de minerais não metálicos. 
- Fabricação e elaboração de outros produtos e minerais não metálicos, não especificados ou não classificados. 
- Produção de laminados de aço - inclusive de ferro-ligas. 
- Produção de canos e tubos. 
- Produção de forjados de aço. 
- Produção de arames de aço. 
- Produção de relaminados de aço. 
- Produção de laminados de metais e de ligas de metais não-ferrosos - exclusive canos, tubos e arames. 
- Produção de canos e tubos de metais não-ferrosos, inclusive ligas. 
- Produção de fios e arames de metais e de ligas de metais não-ferrosos - exclusive fios, cabos e condutores elétricos. 
- Produção de relaminados de metais não-ferrosos, inclusive ligas. 
- Produção de soldas e anodos. 
- Metalurgia dos metais preciosos. 
- Metalurgia do pó – inclusive peças moldadas. 
- Fabricação de estruturas metálicas. 
- Fabricação de artefatos de trefilados de ferro e aço e de metais não-ferrosos - exclusive móveis. 
- Estamparia, funilaria e latoaria. 
- Serralheria, fabricação de tanques, reservatórios, outros recipientes metálicos e de artigos de caldeireiro. 
- Fabricação de artigos de cutelaria, armas, ferramentas manuais e fabricação de artigos de metal para escritório, usos pessoal e 
doméstico – exclusive ferramentas para máquina (12.32) 
- Têmpera e cementação de aço, recozimento de arames e serviços de galvanotécnica. 
- Fabricação de outros artigos de metal não especificados ou não classificados. 
- Fabricação de máquinas motrizes não elétricas e de equipamentos para transmissão industrial inclusive peças e acessórios. 
- Fabricação de máquinas, aparelhos e equipamentos industriais para instalações hidráulicas, térmicas de ventilação e 
refrigeração, equipados ou não com motores elétricos – inclusive peças e acessórios. 
- Fabricação de máquinas-ferramentas, máquinas operatrizes e aparelhos industriais acoplados ou não a motores elétricos 
inclusive peças e acessórios, 
- Fabricação de peças, acessórios, utensílios e ferramentas para máquinas industriais. 
- Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais para agricultura, avicultura, cunicultura, apicultura, criação de outros pequenos 
animais e obtenção de produtos de origem animal e para beneficiamento ou preparação de produtos agrícolas – inclusive peças e 
acessórios. 
- Fabricação de máquinas, aparelhos e equipamentos diversos - inclusive peças e acessórios. 
- Fabricação de máquinas, aparelhos e equipamentos para instalações industriais e comerciais – inclusive elevadores. 
- Fabricação de máquinas, aparelhos e equipamentos para o exercício de artes e ofícios. 
- Fabricação de máquinas, aparelhos e utensílios elétricos ou não, para escritório - exclusive eletrônicos (13.70). 
- Fabricação de máquinas e aparelhos para uso doméstico, equipado ou não com motor elétrico – máquinas de costura, 
refrigeradores conservadoras e semelhantes, máquinas de lavar e secar roupa, exclusive os relacionados no grupo 13.51. 
- Fabricação de cronômetros e relógios, elétricos ou não – inclusive a fabricação de peças. 
- Fabricação e montagem de tratores e de máquinas e aparelhos de terraplenagem – inclusive a fabricação de peças e acessórios. 
- Reparação ou manutenção de máquinas, aparelhos e equipamentos industriais, agrícolas e de máquinas de terraplenagem. 
- Fabricação de máquinas e aparelhos para produção e distribuição de energia elétrica. 
- Fabricação de material elétrico – exclusive para veículos (13.40). 
- Fabricação de lâmpadas. 
- Fabricação de material elétrico para veículos, inclusive peças e acessórios. 
- Fabricação de aparelhos elétricos, peças e acessórios, exclusive máquinas industriais e comerciais. 
- Fabricação de aparelhos elétricos para usos doméstico e pessoal, peças e acessórios – exclusive os constantes do grupo 12.54. 
- Fabricação de aparelhos e utensílios elétricos para fins industriais e comerciais. 
- Fabricação de aparelhos e equipamentos elétricos para fins terapêuticos, eletroquímicos e outros usos técnicos. 
- Fabricação de material eletrônico. 
- Fabricação de material de comunicações – inclusive peças e acessórios. 
- Reparação e manutenção de máquinas e aparelhos elétricos, eletrônicos e de comunicações.  
- Construção e reparação de embarcações e fabricação de caldeiras, máquinas, turbinas e motores marítimos, inclusive peças e 
acessórios. 
- Reparação de embarcações e de motores marítimos de qualquer tipo. 
- Construção, montagem e reparação de veículos ferroviários, inclusive fabricação de peças e acessórios. 
- Fabricação de veículos automotores, peças e acessórios. 
- Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores - exclusive os de instalação elétrica  e de borracha, plástico e vidro. 
- Recondicionamento ou recuperação de motores para veículos automotores.  
- Fabricação de carrocerias para veículos automotores – exclusive chassi (14.32). 
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Fonte: Departamento de Assuntos Legislativos - Prefeitura de Guarulhos. 

Lei Municipal nº 4.818, de 11/7/1996. 

14.30 
14.33 

 
14.34 
14.40 
14.50 
14.70 

 
14.80 
14.90 
15.10 
15.20 
15.30 

 
15.40 
15.50 
15.60 
15.70 
16.10 
16.20 

 
16.30 
16.53 
16.54 
16.90 

 
17.20 
17.30 
17.40 

 
17.50 

 
17.90 
18.21 
18.23 
18.30 
18.40 

 
18.50 
18.99 
19.20 
19.30 
19.90 
20.00 

 
20.99 
21.10 
22.10 
22.20 
22.30 
23.10 
23.20 
23.30 

 
23.40 
23.50 
23.60 
23.70 
23.90 
24.10 

 
24.20 
24.30 
24.40 
24.50 
24.99 
25.10 
25.20 
25.30 
25.40 
25.50 
25.99 

 

- Fabricação de bicicletas e triciclos motorizados ou não e motociclos – inclusive peças e acessórios. 
- Construção, montagem e reparação de aeronaves – inclusive a fabricação de peças e acessórios e reparação de aeronaves, de 
turbinas e de motores de aviação.  
- Fabricação de outros veículos – inclusive peças e acessórios. 
- Fabricação de estofados e capas para veículos. 
- Desdobramento da madeira. 
- Fabricação de estruturas de madeira e artigos de carpintaria. 
- Fabricação de chapas e placas de madeira aglomerada ou prensada e de madeira compensada, revestida ou não com material 
plástico, inclusive artefatos.  
- Fabricação de artigos de tanoaria e de madeira arqueada. 
- Fabricação de artigos diversos de madeira - exclusive mobiliário (16.10, 16.99). 
- Fabricação de artefatos de bambu, vime, junco ou palha trançada - exclusive móveis e chapéus. 
- Fabricação de artefatos de cortiça.  
- Fabricação de móveis de madeira, vime e junco. 
- Fabricação de móveis de metal ou com predominância de metal, revestidos ou não com lâminas plásticas –inclusive estofados. 
- Fabricação de artigos de colchoaria. 
- Fabricação de persianas de qualquer material. 
- Montagem e acabamento de móveis (envernizamento, esmaltagem, laqueação e operações similares). 
- Fabricação de acabamento de móveis e artigos do mobiliário, não especificados ou não classificados – exclusive de material 
plástico (23.40). 
- Fabricação de papel, papelão, cartolina e cartão. 
- Fabricação de artefatos de papel, não associada à produção de papel. 
- Fabricação de artefatos de papelão, cartolina e cartão, impressos ou não, simples ou plastificados, não associada à produção de 
papelão, cartolina e cartão. 
- Fabricação de artigos de papel, papelão, cartolina e cartão para revestimento, não associada à produção de papel, cartolina e 
cartão. 
- Fabricação de artigos diversos de fibra prensada ou isolante – inclusive peças e acessórios para máquinas e veículos. 
- Fabricação de pneumáticos e câmaras-de-ar e de material para recondicionamento de pneumáticos. 
- Recondicionamento de pneumáticos. 
- Fabricação de laminados e fios de borracha. 
- Fabricação de espuma de borracha e de artefatos de espuma de borracha – inclusive látex e exclusive artigos de colchoaria. 
- Fabricação de artefatos de borracha – exclusive calçados e artigos do vestuário. 
- Fabricação de outros artefatos de borracha não especificados ou não classificados. 
- Fabricação de artigos de selaria e conearia. 
- Fabricação de malas, valises e outros artigos para viagem. 
- Fabricação de outros artefatos de couro e peles – exclusive calçados e artigos do vestuário. 
- Produção de elementos químicos e de produtos químicos inorgânicos, orgânicos, organo/inorgânicos – exclusive produtos 
derivados de processamento de petróleo, de rochas oleígenas, do carvão-de-pedra e da madeira (20.11 a 20.17). 
- Fabricação de outros produtos químicos não especificados ou não classificados. 
- Fabricação de produtos farmacêuticos e veterinários. 
- Fabricação de produtos de perfumaria. 
- Fabricação de sabões, detergentes e glicerina. 
- Fabricação de velas. 
- Fabricação de laminados plásticos. 
- Fabricação de artigos de material plástico para usos industriais. 
- Fabricação de artigos de material plástico para usos domésticos e pessoal – exclusive calçados, artigos de vestuário e de viagem 
(25.10 a 25.99 e 19.30). 
- Fabricação de móveis moldados de material plástico. 
- Fabricação de artigos de material plástico para embalagem e acondicionamento, impressos ou não. 
- Fabricação de manilhas, canos, tubos e conexões de material plástico para todos os fins. 
- Fabricação de artigos diversos de material plástico. 
- Fabricação de outros artigos de material plástico, não especificados ou não classificados. 
- Beneficiamento de fibras têxteis vegetais e artificiais e sintéticas e de matérias têxteis de origem animal, fabricação de estopa, de 
material para estofos e recuperação de resíduos têxteis. 
- Fiação, fiação e tecelagem e tecelagem. 
- Malharia e fabricação de tecidos elásticos. 
- Fabricação de artigos de passamanaria, fitas, filós, rendas e bordados. 
- Fabricação de tecidos especiais – feltros, tecidos de crina, tecidos felpudos, impermeáveis e de acabamento especial. 
- Fabricação de outros artefatos têxteis produzidos nas fiações e tecelagens, não especificados ou não classificados. 
- Confecção de peças interiores do vestuário, roupas e agasalhos. 
- Fabricação de chapéus. 
- Fabricação de calçados. 
- Fabricação de acessórios do vestuário – guarda-chuvas, lenços, gravatas, cintos, bolsa, etc. 
- Confecção de outros artefatos de tecidos, exclusive os produzidos nas fiações e tecelagens. 
- Confecção de outros artefatos de tecidos não especificados ou não classificados – exclusive os produzidos nas fiações e 
tecelagens. 
- Torrefação e moagem de café. 
- Fabricação de balas, caramelos, pastilhas, “drops”, bombons e chocolates, etc. – inclusive gomas de mascar. 
- Fabricação de produtos de padaria, confeitaria e pastelaria. 
- Fabricação de massas alimentícia e biscoitos. 
- Fabricação de sorvetes, bolos e tortas geladas – inclusive coberturas.   
- Fabricação de vinagre. 
- Fabricação de fermentos e leveduras. 
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26.03 
26.60 
26.70 
26.80 
26.92 
26.94 
26.95 
26.96 
26.99 
27.42 
29.10 
29.20 

 
29.80 
29.99 
30.00 

 
30.11 
30.12 
30.21 
30.22 
30.23 
30.31 
30.32 
30.33 
30.41 
30.42 
30.43 
30.50 
30.60 

 
30.70 

 
 

30.80 
30.99 

 

- Fabricação de gelo usando freon como refrigerante – exclusive gelo seco. 
- Fabricação de outros produtos alimentares, não especificados ou não classificados. 
- Engarrafamento e gaseificação de águas minerais 
- Impressão, edição e impressão de jornais, outros periódicos, livros e manuais. 
- Impressão de material escolar, material para usos industriais e comerciais, para propaganda e outros fins - inclusive litografado. 
- Execução de serviços gráficos diversos. 
- Execução de outros serviços gráficos não especificados ou não classificados. 
- Fabricação de instrumentos, utensílios e aparelhos - inclusive de medida não elétricas para usos técnicos e profissionais - 
exclusive médico-cirúrgico, odontológicos e de laboratório. 
- Fabricação de membros artificiais e aparelhos para correção de defeitos físicos - inclusive cadeiras de roda. 
- Fabricação de material para usos em medicina, cirurgia e odontologia. 
- Fabricação de aparelhos fotográficos e cinematográficos. 
- Fabricação de material fotográfico. 
- Fabricação de instrumentos e de material ótico. 
- Lapidação de pedras preciosas e semipreciosas. 
- Fabricação de artigos de joalheria e ourivesaria. 
- Fabricação de artigos de bijuteria. 
- Fabricação de instrumentos musicais – inclusive elétricos. 
- Reprodução de discos para fonógrafos. 
- Reprodução de fitas magnéticas gravadas. 
- Fabricação de escovas, broxas, pincéis, vassouras, espanadores e semelhantes. 
- Revelação, copiagem, corte, montagem, gravação, dublagem, sonorização e outros trabalhos concernentes à produção de 
película cinematográfica. 
- Fabricação de brinquedos (metal, madeira, papel, papelão, cartão ou cartolina, borracha, plástico, tecidos e etc, mecanizados ou 
não, inclusive velocípedes, patinetes, automóveis e outros veículos para crianças, armas de brinquedo e etc.). 
- Fabricação de artigos de caça e pesca, esporte e jogos recreativos – exclusive armas de fogo e munições (11.70, 20.31). 
- Fabricação de outros artigos, não especificados ou não classificados. 
 

OBSERVAÇÕES: 
 
1 - É vedada a implantação e o funcionamento dos estabelecimentos industriais nos quais houver processos de: 

I. redução de minérios de ferro; 
II. beneficiamento e preparação de minerais não-metálicos não associados em sua localização às jazidas minerais; 

III. qualquer transformação primária de outros minerais metálicos não associados em sua localização às jazidas minerais, excetuando o 
caso de metais preciosos; 

IV. regeneração de borracha; 
V. liberarem ou utilizarem gases e/ou vapores que possam, mesmo acidentalmente, colocar em risco a saúde pública. O risco à saúde 

pública será verificado em função da toxicidade da substância, da quantidade de gases e/ou vapores que possam ser liberados e da 
microlocalização do estabelecimento industrial. 

2 - É permitida a implantação de estabelecimentos industriais nos quais não seja processada qualquer operação de fabricação, mas apenas de 
montagem, independentemente do gênero e subgênero do código que caracteriza seu tipo de atividade. 

3 - Outras atividades industriais não relacionadas neste quadro, somente poderão se implantarem, após diretrizes do órgão técnico de 
planejamento da Secretaria de Economia e Planejamento e laudo técnico da CETESB. 

 

- Lei nº 6.012/2004, admite dimensões inferiores de lotes para uso comercial, prestador de serviço e industrial na forma 
que especifica e adapta a legislação municipal sobre o uso do solo para instalação de indústrias enquadradas na categoria 
ID. 
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ANEXO XII 
 

INDÚSTRIAS PERMITIDAS PARA ZONA DE USO INDUSTRIAL QUADRO 12 

Código de 
Atividade 

 
11.06 
11.15 
17.10 
20.20 
20.50 
20.60 
20.70 
20.80 
24.60 
26.02 
26.04 
26.05 
26.06 
26.07 
26.09 

 
26.10 

 
26.20 
26.21 
26.29 
26.52 
26.91 

 
26.93 
27.10 
27.20 
27.30 
27.41 
27.50 
28.10 
28.20 
28.30 
28.99 

 
- TODAS AQUELAS PREVISTAS NO QUADRO 11 E AS ABAIXO RELACIONADAS - 

 
- Produção de fundidos de ferros e aço. 
- Produção de formas, moldes e peças fundidas de metais e de ligas de metais não ferrosos. 
- Fabricação de pasta mecânica. 
- Fabricação de resinas de fibras e de fios artificiais e sintéticos e de borracha e látex sintéticos. 
- Fabricação de concentrados aromáticos naturais, artificiais e sintéticos – inclusive mesclas. 
- Fabricação de preparados para limpeza e polimento, desinfetantes, inseticidas, germicidas e fungicidas. 
- Fabricação de tintas, esmaltes, lacas, vernizes, impermeabilizantes e secantes. 
- Fabricação de adubos e fertilizantes e corretivos do solo. 
- Acabamento de fios e tecidos, não processado, em fiações e tecelagens. 
- Moagem de trigo. 
- Fabricação de café e mate solúveis. 
- Fabricação de produtos de milho – exclusive óleos (26.91). 
- Fabricação de produtos da mandioca. 
- Fabricação de farinhas diversas. 
- Beneficiamento, moagem, torrefação e fabricação de produtos alimentares diversos de origem vegetal, não especificados ou 

não classificados. 
- Refeições conservadas, conservas de frutas, legumes e outros vegetais, preparação de especiarias e condimentos e fabricação 

de doces – exclusive de confeitaria (26.70). 
- Abate de animais em matadouros, frigoríficos e charqueadas. 
- Preparação de conservas de carne – inclusive subprodutos – processados em matadouros e frigoríficos. 
- Preparação de conservas de carne – inclusive subprodutos não especificados ou não classificados. 
- Refinação e moagem de açúcar. 
- Refinação, preparação de óleos e gorduras vegetais, produção de manteiga de cacau e de gorduras de origem animal 

destinadas à alimentação. 
- Preparação de sal de cozinha. 
- Fabricação de vinhos. 
- Fabricação de aguardentes, licores e outras bebidas alcoólicas. 
- Fabricação de cervejas, chopes e malte. 
- Fabricação de bebidas não alcoólicas. 
- Destilação de álcool.  
- Preparação de fumo. 
- Fabricação de cigarros e fumos desfiados. 
- Fabricação de charutos e cigarrilhas. 
- Outras atividades de elaboração de tabaco, não especificadas ou não classificadas. 

OBSERVAÇÕES: 
 
1- É vedada a implantação e o funcionamento dos estabelecimentos industriais nos quais houver processos de: 

I. redução de minérios; 
II. beneficiamento e preparação de minerais não-metálicos não associados em sua localização às jazidas minerais; 

III. qualquer transformação primária de outros metálicos não associados em sua localização às jazidas minerais excetuando o caso 
de metais preciosos; 

IV. regeneração de borracha; 
V. liberarem ou utilizarem gases e/ou vapores que possam, mesmo acidentalmente, colocar em risco a saúde pública. O risco à 

saúde pública será verificado em função da toxidade da substância, a quantidade de gases e/ou vapores que possam ser 
liberados e da microlocalização do estabelecimento industrial. 

2- Outras atividades industriais não relacionadas neste quadro, somente poderão se implantarem após diretrizes do órgão técnico de 
planejamento da Secretaria de Economia e Planejamento e laudo técnico da CETESB. 
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ANEXO XIII 
 

VIAS ESPECIAIS QUADRO 13 

VIA TRECHO ZONAS BAIRRO 

Américo Giacomini, Rua Totalidade ZH-4 Jd. Paraventi 

Antônia, Rua Dona Totalidade ZH-4 
Vl. das Palmeiras/ 
Gopoúva 

Antônio Pereira da Silva, Rua Cabo Totalidade ZH-4 Tranqüilidade 

Antonio de Souza, Via (NR - Lei nº 6.026/2004 e 
Lei nº 6.059/2005) 

Totalidade ZUM/ZCA/ZUI Jd. Santa Francisca 

Aparecida, Praça Nossa Senhora Toda Praça ZH-4 Jd. Vila Galvão 

Archer, Rua Governador (NR - Lei nº 
6.045/2004) 

Totalidade ZUM/ZH-4 Chácaras Cabuçu 

Arroio do Tigre, Av. Totalidade ZH-4 Tranqüilidade 

Avelino Alves Machado, Av. Totalidade ZH-4 Paraventi 

Baquirivu, Av. Parque Cecap ZH-4 Cecap 

Bárbara, Av. Santa Totalidade ZH-4/ZUM Jd. Santa Bárbara 

Benedita, Rua Dona Praça Delfim à Rua Bahia ZH-2 Vila Rosália 

Benjamin Harris Hunnicut, Av. Totalidade ZH-4 Vila Rio de Janeiro 

Bezerra de Menezes, Rua  Totalidade ZH-4 Tranqüilidade 

Cachoeira, Rua Totalidade ZH-4 Picanço/ Jd. City 

Capuava, Estrada  Totalidade ZH-4 Jardim Campestre 

Carlópolis, Rua (NR - Lei nº 6.026 /2004 e Lei nº 
6.059/2005) 

Totalidade ZA-1 Parque São Luiz 

Carmela Thomeu, Av. Estrada do Morro Grande à Av. “1” ZH-4 Jardim Carmela 

Condeal, Avenida (NR - Lei nº 6.026 /2004 e Lei 
nº 6.059/2005) 

Totalidade ZA-1 Parque São Luiz 

Corumbaíba, Rua Av. Emílio Ribas à Av. Júlio Prestes ZH-4 Jd. Artidoro 

Damião Lins de Vasconcelos, Av. Rua Walter Ribeiro à Av. Jaime R. Pereira ZH-4 Cid. Jd. Cumbica 

Daniel, Rua São  Av. São Luiz à Rua Guarani ZH-4 Vila Galvão 

Dica, Rua Dona Av. Emílio Ribas à Rua Lombroso ZH-4 Tranqüilidade 

Diogo Botelho, Rua Av. Emílio Ribas à Pça. N. S. Aparecida ZH-4 Jd. Vila Galvão 

Emílio Ribas, Av. Totalidade ZH-4 
Jd. Eugenia/ Gopoúva/ 
Vila Tijuco 

Esmeralda, Rua Totalidade ZH-4/ ZUM Jd. Santa Bárbara 

Ezequiel, Rua Coronel Totalidade ZH-4 Jd. Bananal 

Fátima, Av. Nossa Senhora de  Totalidade ZH-4 Jd. Santa Bárbara 

Faria Lima, Av. Brigadeiro Totalidade ZA-4/ ZH-4 Cocaia 

Faustino Ramalho, Rua Pça. Ana Antonelli à Rua Vicente Melro ZH-4 Jd. Vl. Galvão 

Fernando, Rua São Est. do Saboó à Rua Senador G. Avelino ZH-4 Pq. Santos Dumont 

Ferreira Paulino, Rua Prof. Totalidade ZH-4 Vila  Augusta 

Francisco Conde, Rua (NR - Lei nº 6.118/2006) Totalidade ZH-2 Vila Galvão 

Guarulhos/Nazaré, Estrada Est. das Lavras à Est. Velha de Nazaré (Jd. Fortaleza) ZH-4 Jd.São João/Soberana 

Guarulhos, Av. Av. Tiradentes à R. Prof. Ferreira Paulino ZH-4 Vila Augusta 

Hélio Manzoni (NR - Lei nº 6.130/2006) Totalidade ZH-4 Gopoúva 

Hilário P. Freitas, Rua (Antiga Rua 45) Av. F à Rua 19 ZH-4 Jardim Fortaleza 

Humberto de Alencar Castelo Branco, Av. 
Marechal 

Totalidade ZH-4 Centro/Gopoúva 

Jacob, Rua Totalidade ZH-4 Tranqüilidade 

Jaime Regalo Pereira, Av. Totalidade ZH-4 Cid. Jd. Cumbica 

Januário de Cicco, Via (NR - Lei nº 6.026/2004) Totalidade ZH-4 Jardim São Geraldo 

Joaquim Miranda, Rua (NR - Lei nº 6.026/2004) Totalidade ZH-4 Vila Augusta 

Joaquim da Silva, Rua Rua Miguel Leão à Rua Walter Pinto ZH-4 Vila Maricy 

João XXIII, Av. Papa Totalidade ZPP/ZH-2/ZH-4 Jardim Maria Helena 

João M. Alberto, Rua Soldado Rua Dona Benedita à R. Dr. Sólon Fernandes ZH-2 Vila Rosália 

João Pannocchia Filho, Rua Rua Guarani à Rua Campinas ZH-4 
Vila Queiroz (Vl. 
Galvão) 

João Paulo I, Av. Rua Ari P. Lima à Rua dos Coqueiros ZA-7/ZH-4 Cid. Jd. Cumbica 

João Álvares, Rua Padre Av. Júlio Prestes à Av. Vicente Melro ZH-4 Jd.Vila Galvão 

José Rangel Filho, Av. (Antiga Av.1) Totalidade ZH-4 Ponte Alta 

Josefina Mandotti, Rua (NR - Lei nº 6.026/2004) Totalidade ZC Jardim Maia 

Júlio Prestes, Av. Totalidade ZH-4 Torres Tibagy 

Lavras, Estrada das Est. de Nazaré à R. Doze (Jd. IV Centenário) ZH-4 Jd. IV Centenário 

Mãe dos Homens, Av. Nossa Senhora Rua Antônio Guedes da Silva à Rua Cônego Valadão ZH-4/ZC Vila Tijuco/Gopoúva 

Manoel Isidoro Martins, Av. Totalidade ZH-4 
Jd. Bela Vista/Jd. Santa 
Emília 

Mato das Cobras, Estrada (Ant. Av. 3) Totalidade ZH-4 Ponte Alta 

Miami, Av. Totalidade ZH-4 Água Azul 

Miguel Leão, Rua Av. Manoel I Martins à Rua Joaquim da Silva ZH-4 Jd. Bela Vista 

Miracema, Rua (Ant. Rua 5) Totalidade ZH-4 Jd. Itapoá 
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Monteiro Lobato, Av Av. Paulo Faccini à Rua dos Metalúrgicos ZC Vila Lídio de  Santana 

Morro Grande, Estrada do Totalidade ZH-4 Jd. Campestre 

Municipal, Estrada Rua 1 à Estrada do Taboão ZH-4 Pq. Primavera 

Nanci da Silva Cabral, Rua (NR - Lei nº 
6.118/2006) 

Totalidade ZH-4 Pq. Continental II 

Otávio Braga de Mesquita, Av. Av. Monteiro Lobato à Rua Constantino Burato ZH-4/ZC Macedo /Vila Barros 

Palmeiras, Rua das Totalidade ZH-4/ZUM Vila das Palmeiras 

Paraíso, Rua (NR - Lei nº 6.045/2004) Totalidade ZUM/ZH-4 Chácaras Cabuçu 

Paulo Faccini, Av. Totalidade ZC/ZH-2/ZPP Centro 

Piqueri, Rua Estrada do Morro Grande à Rua Rio Paraguaçu ZH-4 - 

Renato de Andrade Maia, Av. Totalidade ZH-2/ZH-4 Pq. Renato Maia. 

Rio de Janeiro, Av. Totalidade ZH-4 Vila Rio de Janeiro 

Rio Grande Branco, Rua Rua Sólon Fernandes à Rua. Mozart ZH-2 Vila Rosália 

Roberto Domingos João Rosia, Rua Dr. (NR - Lei 
nº 5.840/2002) 

Estrada Municipal à Rua Carlos Pedro Firmo - Parque Mikail I 

Roberto Magalhães, Rua (Antiga Av. João 
Colado) 

Rua Edmundo Pereira à Rua José T. da Silva ZH-4 Jardim Fortaleza 

Romeu Zelanti, Rua (NR - Lei nº 6.059/2005) Totalidade ZH-4 Vila Harmonia 

Rouxinol, Rua (Ant. Rua 11) Totalidade ZH-4 Pq. Continental I 

Saboó, Estrada do Rua Olho D’água dos Borges à R. São Bento do Trairi ZH-4 Pq. Santos Dumont 

Salgado Filho, Av. R. Brasília C. de Oliveira à Av. Rio de Janeiro ZC/ZH-2/ZH-4 Centro 

São Bento do Trairi, Rua (NR - Lei nº 
6.086/2005) 

Totalidade ZH-4 Jd. São João 

São Paulo, Avenida (NR - Lei nº 5.885/2003) Rua Bezerra de Menezes à Rua Mato Grosso ZH-4 Vila Cidade Brasil 

Sarutaia, Rua Totalidade ZH-4 Jd. São Paulo 

Salvador Gaeta, Rua Av. Guarulhos à Rua Cônego Valadão ZH-4 Vila Augusta 

Saule Pagnoceli, Av. Rua Visconde de Cairu à Av. Othon L. da Silveira ZH-4 Jd. Rosa de França 

Serra da Mantiqueira, Av. (Antiga Av.1) Totalidade ZH-4 Vila Carmela 

Silvestre Vasconcelos Calmon, Av. Totalidade ZC/ZH-4 Vila Pedro Moreira 

Silvio Barbosa da Silveira, Rua Av. José Antonio Cabral à Rua Visconde de Cairu ZH-4 Jd. Rosa de França 

Sítio dos Morros, Rua Totalidade ZH-4 Jd. Itapoá 

Sólon Fernandes, Rua Rua Recife à Rua Rio Grande ZH-2 Vila Galvão 

Suplicy, Av. Totalidade ZH-4 Picanço 

Terra Boa, Rua (NR - Lei nº 6.045/2004)  Totalidade ZUM/ZH-4 Chácaras Cabuçu 

Timóteo Penteado, Av. Dr. Rua 1° de Maio à Rua Celso ZSC/ZH-4 Vila Progresso 

Tiradentes, Av. Totalidade ZC/ZH-4 Centro 

Tiradentes, Avenida (NR - Lei nº 6.026/2004 e 
Lei nº 6.059/2005)  

Avenida Dr. Renato de Andrade Maia à Rua João 
Bueno 

ZH-2/ZC Centro 

Valadão, Rua Cônego Totalidade ZH-4 V.Augusta/Gopoúva 

Veneza, Rua Totalidade ZH-4 Jd. Campestre 

Vicente Melro, Rua Rua Cristovão Colombo à Av. Timóteo Penteado ZUM/ZH-4 Vila Renata 

Walter Ribeiro, Av. Totalidade ZH-4 Cid Jd. Cumbica 

Wilson Talarico, Rua Totalidade ZH-4 Vila Flórida 

Yayá, Alameda Av. Timóteo Penteado à Alameda Olga ZH-4 Jd. Aida 

6, Rua Entre a Rua 9 e a Rua 3 ZH-4 Jd. Bananal 

15, Rua Rua 5 à Rua 26 ZH-4 Pq. Continental I 

19, Rua Rua 17 à Av. E ZH-4 Jd. Fortaleza 

26, Rua Rua 15 à Rua 38 ZH-4 Pq. Continental I 

38, Rua Rua 26 à Rua 41 ZH-4 Pq. Continental I 

41, Rua Rua 38 à Rua 56 ZH-4 Pq. Continental I 

56, Rua Rua 41 à Rua 54 ZH-4 Pq. Continental 

60, Rua (NR - Lei nº 6.118/2006) Totalidade ZH-4 Pq. Continental II 
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