
ANEXO 01
PDDI – PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO

TABELA I
CATEGORIAS SUBDIVISÃO

HABITAÇÃO - “H”

H1 - Habitação unifamiliar.
H2 - Habitações coletivas, dispostas verticalmente.
H3 - Habitações coletivas, dispostas horizontalmente.
H4 – Habitação Transitória H4.1 – Habitação Transitória 1 – 

Apart-Hotel/Hotel.
H4.2 – Habitação Transitória 2 –
 Motel.
H.4.3- Habitação Transitória 3 - 
asilos, orfanatos e casa lar.

HIS – Habitação de 
Interesse Social

HIS – são unidades habitacionais 
destinadas a famílias de baixa renda 
(na faixa de renda de até 3 salários 
mínimos).

SERVIÇOS DE SAÚDE
SEGURANÇA
EDUCAÇÃO - “S”

S1 – Hospitais, ambulatórios, clínicas e demais serviços de saúde.

S2 – Estabelecimentos de ensino, escolas, cursos, bibliotecas, 
museus, universidades, creches e instituições de segurança pública.

LOCAIS PARA 
REUNIÕES PÚBLICAS
- “LRP”

LRP1 – Centros de convenções, cinemas, teatros, auditórios, 
templos e entidades associativas.
LRP2 – Capelas mortuárias e crematórios localizados junto ou 
próximo a templos religiosos ou cemitérios.
LRP3 – Clubes, boates, casas de espetáculo e similares.

ESPORTES
LAZER - “E”

E1 – Ginásios, complexos esportivos, praças de esportes, academias
esportivas, sedes recreativas de clubes, de entidades associativas e 
similares.

TRANSPORTES - “T” T1 – Empresas de transporte, oficinas mecânicas, transportadoras e 
garagens coletivas a elas vinculadas.
T2 – Terminais rodoviários, ferroviários e aeroviários, conforme 
plano específico.

COMÉRCIO E 
SERVIÇOS - “CS”

CS1 – Comércio a varejo, inclusive galerias de pequeno e médio 
porte, restaurantes, lancherias e congêneres, supermercados, postos 
de abastecimento, lavagem e lubrificação.

CS2 – Centros comerciais, centros de comércio atacadistas, centros 
de distribuição, depósitos e shopping centers.
CS3 – Estabelecimentos para atividades de prestação de serviços, de
profissionais autônomos e edifícios-garagem.
CS4 – Estabelecimentos para atividades denominadas de economia 
criativa: tecnologia da informação, serviços de informática, 
entretenimento, televisão, rádio, cinema, vídeo, publicidade, 
arquitetura, design e artes em geral.
CS5 – Ecossistema de inovação aberta (laboratório vivo) para que 
empresas inovadoras e startups possam implantar, testar e validar 
tecnologias inovadoras, sem ônus para o município.

INDÚSTRIAS - “I”
I1 – Indústrias de pequeno porte.
I2 – Indústrias de médio porte.
I3 – Indústrias de grande porte.

PRODUÇÃO 
PRIMÁRIA/RURAL - 
“PR”

PR1 – Agroindústria, agropecuária e extrativismo

PR2 – Atividades de apoio à comunidade rural
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