
 
 

EMENDA
 
 
 

 
 
 
 

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS APROVA: 
 
 
Altera o Anexo XI – Classificação das atividades de uso comercial, de serviço e institucional  

 “Uso comercial, de serviço e institucional com nível de impacto urbanístico e
ambiental baixo: CS1”  

 
 

Onde está escrito:
 

Sem análise de localização: CS1-A
 

1. Academia de ginástica, escola de dança e música, escola de natação.
 
2. Blindagem de veículos automotores.
 
3. Centro de Distribuição (depósito) com ACC  1.000m2.
 
4. Cinema, teatro, auditório, sala de convenções, salão para concerto acústico, tv com
auditório – ACC  600m2.
 
5. Comércio Atacadista –  ACC  1.000m2.
 
6. Comércio de alimentação com drive thru ou que utilize forno com combustível solido
(lenha. Carvão, etc) ou com ACC  600m2, tais como restaurante, churrascaria, pizzaria,
padaria, etc.
 
7. Comércio de gases medicinais (cilindros).
 
8. Comércio de material de construção (sem as operações de corte, lixamento, polimento).
 
9. Edifício comercial e/ou de serviços composto por uma ou mais unidades comerciais e/ou
de serviços (Inclusive shopping center, galerias, boulevard, conjunto
 
de lojas e coworkings) – ACC  1.000m2.
 
10. Escola de ensino fundamental, médio, técnico, pré-vestibular, superior, pós-graduação,
ensino a distância, cursos profissionalizantes e cursos livres – ACC  1.000m2.
 
11. Escola Infantil, berçário, creche e hotelzinho  600m2.
 
12. Estacionamento e garagem a partir de 101 vagas.
 
13. Hospital, maternidade, pronto-socorro, ambulatório, sanatório, instituição de pesquisa de
doenças.
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14. Manutenção e reparação mecânica e elétr ica de veículos automotores,
estofaria, conversão de motores de veículos automotores e borracharia.
 
15. Martelinho de ouro.
 
16. Museu e centro cultural – ACC  1.000m2.
 
17. Padaria sem forno a lenha – ACC  1.000m2.
 
18. Pet shop (Comércio e serviço) – ACC  1.000m2.
 
19. Prestação de serviços a saúde humana (casa de repouso de idosos, deficientes físicos,
dependentes químicos, assistência psicossocial) – ACC  1.000m2.
 
20. Recarga e carga (envasamento) de extintor.
 
21. Revenda de GLP com até 40 unidades (ou 520Kg).
 
22. Serviços de atenção ambulatorial sem internação (clínicas médicas e odontológicas,
 
vacinação e imunização) e demais serviços de saúde (enfermagem, fisioterapia, psicologia)
– ACC  1.000m2.
 
23. Serviço de armazenamento e guarda de bens moveis não associados a comercialização
– ACC  1.000m2.
 
24. Serviços de complementação diagnostica e terapêutica (análises clínicas, tomografia,
ressonância magnética, radiologia, hemoterapia) – ACC  1.000m2.
 
25. Serviços de hospedagem acima de 30 unidades (Hotel, pousada e hostel).
 
26. Showroom com – ACC  1.000m2.
 
27. Supermercado, hipermercado, hortifruti – ACC  600m2.
 
28. Transportadora (somente com o uso de veículos utilitários ou de menor porte).
 
29. Templo e local de culto em geral, atividade religiosa.
 
30. Venda de veículos automotores (exceto caminhões, máquinas agrícolas dentre outros
veículos de grande porte).
 
 
 

Com análise de localização: CS1-B
 

 
 
1. Bar, choperia; sem entretenimento e/ou música podendo funcionar  após 22hs.
 
2. Clínica veterinária com internação.
 
3. Clube esportivo e recreativo.
 
4. Lanternagem, funilaria e pintura de veículos automotores (exceto veículos
automotores pesados tais como tratores, caminhões e ônibus).
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5. Lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores (exceto caminhões, máquinas
agrícolas dentre outros veículos pesados).
 
6. Lavanderia hospitalar, lavanderia industrial.
 
7. Loja e depósito de tinta, verniz, óleo, material lubrificante, com 250m2 < ACC  500m2.
 
8. Posto de abastecimento de veículo em geral.
 
9. Salão de festas (Buffet) infantil (com horário de funcionamento até as 22h).
 
 
 
Leia-se:
 

Com análise de localização: CS1
 

 
 
1. Academia de ginástica, escola de dança e música, escola de natação.
 
2. Blindagem de veículos automotores.
 
3. Centro de Distribuição (depósito) com ACC  1.000m2.
 
4. Cinema, teatro, auditório, sala de convenções, salão para concerto acústico, tv com
auditório 
 
5. Comércio Atacadista 
 
6. Comércio de alimentação com drive thru ou que utilize forno com combustível solido
(lenha. Carvão, etc) ou com ACC  300m2, tais como restaurante, churrascaria, pizzaria,
padaria, etc.
 
7. Comércio de gases medicinais (cilindros).
 
8. Comércio de material de construção (sem as operações de corte, lixamento, polimento).
 
9. Edifício comercial e/ou de serviços composto por uma ou mais unidades comerciais e/ou
de serviços (Inclusive shopping center, galerias, boulevard, conjunto
 
de lojas e coworkings) 
 
10. Escola de ensino fundamental, médio, técnico, pré-vestibular, superior, pós-graduação,
ensino a distância, cursos profissionalizantes e cursos livres – ACC  600m2.
 
11. Escola Infantil, berçário, creche e hotelzinho  600m2.
 
12. Estacionamento e garagem a partir de 101 vagas.
 
13. Hospital, maternidade, pronto-socorro, ambulatório, sanatório, instituição de pesquisa de
doenças.
 
14. Manutenção e reparação mecânica e elétr ica de veículos automotores,
estofaria, conversão de motores de veículos automotores e borracharia.
 
15. Martelinho de ouro.
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16. Museu e centro cultural – ACC  1.000m2.
 
17. Padaria sem forno a lenha – ACC  1.000m2.
 
18. Pet shop (Comércio e serviço) – ACC  1.000m2.
 
19. Prestação de serviços a saúde humana (casa de repouso de idosos, deficientes físicos,
dependentes químicos, assistência psicossocial) 
 
20. Recarga e carga (envasamento) de extintor.
 
21. Revenda de GLP com até 40 unidades (ou 520Kg).
 
22. Serviços de atenção ambulatorial sem internação (clínicas médicas e odontológicas,
 
vacinação e imunização) e demais serviços de saúde (enfermagem, fisioterapia, psicologia) 
 
23. Serviço de armazenamento e guarda de bens moveis não associados a comercialização 
 
24. Serviços de complementação diagnostica e terapêutica (análises clínicas, tomografia,
ressonância magnética, radiologia, hemoterapia) 
 
25. Serviços de hospedagem  (Hotel, pousada e hostel).
 
26. Showroom 
 
27. Supermercado, hipermercado, hortifruti 
 
28. Transportadora (somente com o uso de veículos utilitários ou de menor porte).
 
29. Templo e local de culto em geral, atividade religiosa.
 
30. Venda de veículos automotores (exceto caminhões, máquinas agrícolas dentre outros
veículos de grande porte)
 
31. Bar, choperia; sem entretenimento e/ou música podendo funcionar inclusive após 22hs.
 
32. Clínica veterinária com internação.
 
33. Clube esportivo e recreativo.
 
34. Lanternagem, funilaria e pintura de veículos automotores (exceto veículos
automotores pesados tais como tratores, caminhões e ônibus).
 
35.  Lavagem, lubr i f icação e pol imento de veícu los automotores (exceto
caminhões, máquinas agrícolas dentre outros veículos pesados).
 
36. Lavanderia hospitalar, lavanderia industrial.
 
37. Loja e depósito de tinta, verniz, óleo, material lubrificante com ACC  500m2.
 
38. Posto de abastecimento de veículo em geral.
 
39. Salão de festas (Buffet) infantil (inclusive com horário de funcionamento até as 22h).
 
Observação: As atividades originalmente classificadas com CS, se com ACC> 600
m2 serão classificadas como CS1
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Justificativas: Segundo o Art. 114, o Corredor CR1 é destinado a Usos de
impacto irrelevante, como apoio à zona residencial. Em função disto, muitos dos usos da
categoria CS resultantes extrapolam o atendimento à zona residencial ou ainda podem ter
impacto em nada irrelevante, e devem ser retirados.
 
As atividades acima relacionadas embora possam serem consideradas como nível de
impacto urbanistico e ambiental baixo: CS1, merecem melhor controle com Estudos de
Impacto de Vizinhança e mesmo uma apurada análise de localização pela Administração
Pública.
 
 
 
 

Plenário "Mario Scholz", 5 de setembro de 2019
 

 
 

 
 

Ver. Amélia Naomi - PT
 
 
 

CO-AUTORIA: Ver. Wagner Balieiro - PT, Ver. Juliana Fraga - PT
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