Decreto Municipal 21.014/21
Setores da economia que passam a ser contemplados
pelo Licenciamento Expresso
COMÉRCIO VAREJISTA
Bar/café/lancheria
Depósito ou posto de revenda de gás - classe I e II (NR)
Funerária
Hortomercado
Padaria sem utilização de forno a lenha
Posto de abastecimento
Restaurante e pizzaria sem forno a lenha
Farmácia/drogaria/perfumaria

SERVIÇOS
Centro cultural
Centro esportivo
Clube
Conselho comunitário e associação de moradores
Creche, escola maternal e estabelecimento de ensino pré-escolar
Entidade de classe e sindical
Equipamentos administrativos: municipal, estadual e federal
Equipamentos de segurança pública: prédios e instalações vinculados ao
corpo de bombeiros, ao sistema penitenciário e às polícias civil e militar
Escola especial
Estabelecimentos de ensino formal
Garagem comercial
Consultório veterinário s/ internação e alojamento
Hospitais: geral, pronto socorro e psiquiátrico
Hotel
Instituição científica e tecnológica
Museu
Templo e local de culto em geral

Serviços gráficos diversos
Serviços de reparação e conservação
Douração e encadernação
Funilaria
Lavagem e lubrificação
Pintura de placas e letreiros
Reparação de artigos de borracha (pneus, câmara de ar e outros artigos)
Reparação de artigos de madeira, do mobiliário (móveis, persianas,
estofados, colchões, etc.)
Reparação de artigos diversos, jóias e relógios, instrumentos musicais,
científicos, aparelhos de precisão, brinquedos e demais artigos não
especificados
Reparação de instalações elétricas, hidráulicas e de gás
Reparação de máquinas e aparelhos elétricos ou não
Reparação e manutenção de veículos automotores s/ chapeação e pintura
Tinturaria e lavanderia sem caldeira
Escola de cultura física
Estúdio fotográfico
Laboratório clínico
Serviços de buffet

Decreto Municipal 19.741/17
Setores da economia que já eram contemplados
pelo Licenciamento Expresso
COMÉRCIO VAREJISTA
Antigüidades
Armarinho/bijuterias
Armazém
Artigos desportivos
Artigos fotográficos
Artigos de plástico e borracha
Artigos do vestuário
Artigos lotéricos
Bazar
Brinquedos
Calçados/artefatos de couro
Carnes e derivados
Confeitaria/ bomboniere
Farmácia/drogaria/perfumaria sem manipulação

Ferragem
Floricultura
Loja de flores e folhagens
Fruteira
Joalheria
Livraria
Material elétrico
Ótica
Papelaria
Presentes/artesanatos/souvenirs
Tabacaria/revistas
Vidraçaria
Instrumentos médico hospitalares/material odontológico, aparelhos
ortopédicos e equipamentos científicos e de laboratórios
Artigos de decoração
SERVIÇOS
Agência de Correios e Telégrafos
Agência de locação de móveis, louças e semelhantes
Agência de viagens e turismo
Agência telefônica
Ambulatórios
Pequeno ambulatório
Posto de atendimento médico
Barbearia, salão de beleza e massagista
Reparação de calçados e demais artigos de couro
Clínicas e policlínicas sem utilização de caldeiras: de repouso e geriatria,
médica, odontológica e banco de sangue
Confecção sob medida de artigos do vestuário
Consultórios médicos e odontológicos
Empresa de limpeza e vigilância sem armazenamento de produtos
químicos
Escritórios profissionais
Estúdio de pintura, desenho e escultura
Posto médicos de atendimento de urgência
Arquivo
Biblioteca
Galeria de arte

Fonte: Anexo 5 do Plano Diretor de Porto Alegre

