
Seção Classe Subclasses Denominação
Grupo de atividade Atividade

CNAE 2.2
Descrição Complementar do

 Município de São Paulo

G 4673-7/00 Comércio atacadista de material elétrico

G 4674-5/00 Comércio atacadista de cimento

G 4679-6/01
Comércio atacadista de tintas, vernizes e 
similares

G 4679-6/02
Comércio atacadista de mármores e 
granitos

G 4679-6/03
Comércio atacadista de vidros, espelhos e 
vitrais

G 4679-6/04
Comércio atacadista especializado de 
materiais de construção não especificados 
anteriormente

G 4679-6/99
Comércio atacadista de materiais de 
construção em geral

G 4741-5/00
Comércio varejista de tintas e materiais 
para pintura

G 4742-3/00 Comércio varejista de material elétrico

G 4743-1/00 Comércio varejista de vidros

G 4744-0/01
Comércio varejista de ferragens e 
ferramentas

G 4744-0/02 Comércio varejista de madeira e artefatos

G 4744-0/03 Comércio varejista de materiais hidráulicos

G 4744-0/04
Comércio varejista de cal, areia, pedra 
britada, tijolos e telhas

G 4744-0/05
Comércio varejista de materiais de 
construção não especificados anteriormente

G 4744-0/06
Comércio varejista de pedras para 
revestimento

G 4744-0/99
Comércio varejista de materiais de 
construção em geral

G 4754-7/03
Comércio varejista de artigos de 
iluminação

Materiais para construção em geral, 
incluindo materiais de pintura, materiais 
elétricos, vidros, ferragens e madeira 

nR3-2: 
comércio de 

abastecimento de 
grande porte, com 

dimensão superior a 
2.000m² (dois mil 

metros quadrados) de 
área construída 

computável
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Seção Classe Subclasses Denominação
Grupo de atividade Atividade

CNAE 2.2
Descrição Complementar do

 Município de São Paulo

G 4623-1/01 Comércio atacadista de animais vivos

G 4623-1/06
Comércio atacadista de sementes, flores, 
plantas e gramas

G 4623-1/08
Comércio atacadista de matérias-primas 
agrícolas com atividade de fracionamento e 
acondicionamento associada

G 4623-1/09
Comércio atacadista de alimentos para 
animais

G 4623-1/99
Comércio atacadista de matérias-primas 
agrícolas não especificadas anteriormente

G 4642-7/01
Comércio atacadista de artigos do vestuário 
e acessórios, exceto profissionais e de 
segurança

G 4644-3/02
Comércio atacadista de medicamentos e 
drogas de uso veterinário

G 4646-0/01
Comércio atacadista de cosméticos e 
produtos de perfumaria

G 4683-4/00
Comércio atacadista de defensivos 
agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos 
do solo

G 4692-3/00
Comércio atacadista de mercadorias em 
geral, com predominância de insumos 
agropecuários

G 4771-7/04
Comércio varejista de medicamentos 
veterinários

G 4772-5/00
Comércio varejista de cosméticos, produtos 
de perfumaria e de higiene pessoal

G 4781-4/00
Comércio varejista de artigos do vestuário 
e acessórios

G 4789-0/04
Comércio varejista de animais vivos e de 
artigos e alimentos para animais de 
estimação

Produtos para animais domésticos ou 
insumos agropecuários

nR3-2: 
comércio de 

abastecimento de 
grande porte, com 

dimensão superior a 
2.000m² (dois mil 

metros quadrados) de 
área construída 

computável
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Seção Classe Subclasses Denominação
Grupo de atividade Atividade

CNAE 2.2
Descrição Complementar do

 Município de São Paulo

Q 8610-1/01
Atividades de atendimento hospitalar, 
exceto pronto-socorro e unidades para 
atendimento a urgências

Q 8610-1/02
Atividades de atendimento em pronto-
socorro e unidades hospitalares para 
atendimento a urgências

Central de controle de zoonoses M 7500-1/00 Atividades veterinárias

J 5914-6/00 Atividades de exibição cinematográfica

R 9001-9/01 Produção teatral

R 9003-5/00
Gestão de espaços para artes cênicas, 
espetáculos e outras atividades artísticas

P 8591-1/00 Ensino de esportes

R 9313-1/00 Atividades de condicionamento físico

Equipamentos de abastecimento de 
referência municipal, tais como:
- Mercado Municipal Central

G 4724-5/00 Comércio varejista de hortifrutigranjeiros

Quartéis, Base aérea militar ou Base de 
treinamento militar

O 8422-1/00 Defesa

Central de polícia ou Comando de batalhão 
de policiamento de trânsito

O 8424-8/00 Segurança e ordem pública

Cadeia pública O 8423-0/00 Justiça

Corpo de bombeiros, Campo ou pista para 
treinamento de combate contra incêndios

O 8425-6/00 Defesa Civil

M 6911-7/02 Atividades auxiliares da justiça

O 8411-6/00 Administração pública em geral

O 8423-0/00 Justiça

Equipamentos hospitalares, tais como:
- Hospital ou Maternidade
- Hospital Geral
- Hospital Especializado

Equipamentos de cultura com salas de 
espetáculos com mais de 500 lugares, tais 
como:
- Teatro e cinema

Equipamentos de esporte e lazer de 
referência municipal, com lotação superior 
a 2000 lugares, tais como:
- Clubes Desportivos com Estádios
- Autódromo
- Ginásios esportivos

Fórum ou Tribunais (criminais, 
trabalhistas, de contas e outros)

nR3-3: 
serviço público social 

especial 
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Seção Classe Subclasses Denominação
Grupo de atividade Atividade

CNAE 2.2
Descrição Complementar do

 Município de São Paulo

K 6410-7 TODOS Banco Central

K 6611-8 TODOS
Administração de bolsas e mercados de 
balcão organizados

Arquivos e acervos de instituições públicas R 9101-5/00 Atividades de bibliotecas e arquivos

Cemitérios S 9603-3 TODOS
Atividades funerárias e serviços 
relacionados

Sambódromo R 9003-5/00
Gestão de espaços para artes cênicas, 
espetáculos e outras atividades artísticas

Entidades ou agremiações carnavalescas S 9493-6/00
Atividades de organizações associativas 
ligadas à cultura e à arte

Auditório para convenções, congressos ou 
conferências 

N 8230-0 TODOS
Atividades de organização de eventos, 
exceto culturais e esportivos

O 8411-6/00 Administração pública em geral

P 8550-3/02
Atividades de apoio à educação, exceto 
caixas escolares

Q 8660-7/00 Atividades de apoio à gestão de saúde

R 9319-1/99
Outras atividades esportivas não 
especificadas anteriormente

S 9411-1/00
Atividades de organizações associativas 
patronais e empresariais

S 9412-0/01 Atividades de fiscalização profissional

S 9420-1/00 Atividades de organizações sindicais

S 9430-8/00
Atividades de associações de defesa de 
direitos sociais

S 9492-8/00 Atividades de organizações políticas

S 9493-6/00
Atividades de organizações associativas 
ligadas à cultura e à arte

S 9499-5/00
Atividades associativas não especificadas 
anteriormente

Banco Central, Bolsa de Valores, Bolsa de 
Mercadorias ou Bolsa de Mercadorias e 
Futuros

nR3-3: 
serviço público social 

especial 

Associações comunitárias, culturais e 
esportivas com lotação superior a 500 
(quinhentas) pessoas

nR3-4:
 local de reunião ou 

evento de grande 
porte localizado na 
zona urbana com 
lotação superior a 
500 (quinhentas) 

pessoas
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Seção Classe Subclasses Denominação
Grupo de atividade Atividade

CNAE 2.2
Descrição Complementar do

 Município de São Paulo

J 5914-6/00 Atividades de exibição cinematográfica

R 9001-9/01 Produção teatral

R 9001-9/02 Produção musical

R 9001-9/03 Produção de espetáculos de dança

R 9001-9/04
Produção de espetáculos circenses, de 
marionetes e similares

R 9001-9/06 Atividades de sonorização e de iluminação

R 9001-9/99
Artes cênicas, espetáculos e atividades 
complementares não especificados 
anteriormente

R 9003-5/00
Gestão de espaços para artes cênicas, 
espetáculos e outras atividades artísticas

G 4789-0/03 Comércio varejista de objetos de arte

R 9002-7/01
Atividades de artistas plásticos, jornalistas 
independentes e escritores

R 9102-3/01
Atividades de museus e de exploração de 
lugares e prédios históricos e atrações 
similares

Pinacoteca, cinemateca ou filmoteca J 5914-6/00 Atividades de exibição cinematográfica

Cinema, teatro, anfiteatro, arena, sala de 
concerto ou casa de espetáculo

Museu, galeria de arte ou espaços para 
exposições

nR3-4:
 local de reunião ou 

evento de grande 
porte localizado na 
zona urbana com 
lotação superior a 
500 (quinhentas) 

pessoas
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Seção Classe Subclasses Denominação
Grupo de atividade Atividade

CNAE 2.2
Descrição Complementar do

 Município de São Paulo

Parque de exposições N 8230-0 TODOS
Atividades de organização de eventos, 
exceto culturais e esportivos

Parque de exposições R 9003-5/00
Gestão de espaços para artes cênicas, 
espetáculos e outras atividades artísticas

N 8230-0/01
Serviços de organização de feiras, 
congressos, exposições e festas

R 9103-1/00
Atividades de jardins botânicos, 
zoológicos, parques nacionais, reservas 
ecológicas e áreas de proteção ambiental

Circo R 9001-9/04
Produção de espetáculos circenses, de 
marionetes e similares

Ginásio R 9311-5/00 Gestão de instalações de esportes

Estádio R 9311-5/00 Gestão de instalações de esportes

Autódromo R 9311-5/00 Gestão de instalações de esportes

Hípica R 9311-5/00 Gestão de instalações de esportes

Hipódromo R 9311-5/00 Gestão de instalações de esportes

Velódromo R 9311-5/00 Gestão de instalações de esportes

R 9321-2/00 Parques de diversão e parques temáticos

R 9329-8/99
Outras atividades de recreação e lazer não 
especificadas anteriormente

Planetário R 9102-3/01
Atividades de museus e de exploração de 
lugares e prédios históricos e atrações 
similares

Salão de festas, bailes, “buffet” N 8230-0/02 Casas de festas e eventos
Casas de música, boate, discoteca ou 
danceteria

R 9329-8/01
Discotecas, danceterias, salões de dança e 
similares

Drive-in J 5914-6/00 Atividades de exibição cinematográfica

Restaurantes e similares I 5611-2/01 Restaurantes e similares

I 5611-2/03
Lanchonetes, casas de chá, de sucos e 
similares

I 5612-1/00 Serviços ambulantes de alimentação

I 5620-1/03
Cantinas - serviços de alimentação 
privativos

R 9329-8/04 Exploração de jogos eletrônicos recreativos

Conjunto de exposições de caráter 
permanente, de interesse ou utilidade 
pública

Aquário

nR3-4:
 local de reunião ou 

evento de grande 
porte localizado na 
zona urbana com 
lotação superior a 
500 (quinhentas) 

pessoas

nR3-5: 
comércio de 

alimentação de 
grande porte, com 
lotação superior a 
500 (quinhentos) 

lugares

Lanchonete, café, “cyber” café, casa de 
chá, de sucos, espaço para “food truck” que 
requer emissão de licença de 
funcionamento e similares
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Seção Classe Subclasses Denominação
Grupo de atividade Atividade

CNAE 2.2
Descrição Complementar do

 Município de São Paulo

Bares, choperias e outros estabelecimentos 
especializados em bebidas alcoólicas

I 5611-2/02
Bares e outros estabelecimentos 
especializados em servir bebidas

C 1091-1/02
Fabricação de produtos de padaria e 
confeitaria com predominância de 
produção própria

I 5611-2/03
Lanchonetes, casas de chá, de sucos e 
similares

C 1091-1/02
Fabricação de produtos de padaria e 
confeitaria com predominância de 
produção própria

G 4637-1/04
Comércio atacadista de pães, bolos, 
biscoitos e similares

G 4721-1/02
Padaria e confeitaria com predominância de 
revenda

Depósitos de material em geral, exceto 
inflamáveis 

TODOS TODOS TODOS TODOS

Para atividade econômica principal ou 
"unidade auxiliar" (atividade de apoio 
administrativo ou técnico exercida em 
estabelecimento separado ao da atividade 
de mercado), conforme estabelecidona 
Resolução CONCLA nº 1/2008.

A 0161-0/99
Atividades de apoio à agricultura não 
especificadas anteriormente

H 5030-1/03 Serviço de rebocadores e empurradores

H 5211-7/01 Armazéns gerais - emissão de warrant

H 5211-7/99
Depósitos de mercadorias para terceiros, 
exceto armazéns gerais e guarda-móveis

H 5211-7/01 Armazéns gerais - emissão de warrant

H 5211-7/99
Depósitos de mercadorias para terceiros, 
exceto armazéns gerais e guarda-móveis

A 0161-0/99
Atividades de apoio à agricultura não 
especificadas anteriormente

F 4399-1/04
Serviços de operação e fornecimento de 
equipamentos para transporte e elevação de 
cargas e pessoas para uso em obras

Depósitos de máquinas e equipamentos

Confeitaria, doceria, sorveteria, rotisserie
nR3-5: 

comércio de 
alimentação de 

grande porte, com 
lotação superior a 
500 (quinhentos) 

lugares

Depósitos de pneus, carvão, papel ou 
derivados

Padaria, panificadora, com ou sem 
utilização de forno a lenha

nR3-6: 
serviços de 

armazenamento e 
guarda de bens 

móveis de grande 
porte

Aluguel de veículos, móveis, máquinas e 
outros equipamentos pesados
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Seção Classe Subclasses Denominação
Grupo de atividade Atividade

CNAE 2.2
Descrição Complementar do

 Município de São Paulo

H 4923-0/02
Serviço de transporte de passageiros - 
locação de automóveis com motorista

H 4930-2/01
Transporte rodoviário de carga, exceto 
produtos perigosos e mudanças, municipal

H 4930-2/02

Transporte rodoviário de carga, exceto 
produtos perigosos e mudanças, 
intermunicipal, interestadual e 
internacional

H 4930-2/03
Transporte rodoviário de produtos 
perigosos

H 4930-2/04 Transporte rodoviário de mudanças

H 5112-9/01
Serviço de táxi aéreo e locação de 
aeronaves com tripulação

H 5212-5/00 Carga e descarga

H 5231-1/02 Atividades do Operador Portuário

H 5239-7/99
Atividades auxiliares dos transportes 
aquaviários não especificadas 
anteriormente

N 7711-0/00 Locação de automóveis sem condutor

N 7719-5/01
Locação de embarcações sem tripulação, 
exceto para fins recreativos

N 7719-5/02 Locação de aeronaves sem tripulação

N 7719-5/99
Locação de outros meios de transporte não 
especificados anteriormente, sem condutor

N 7721-7/00
Aluguel de equipamentos recreativos e 
esportivos

N 7729-2/02
Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos 
de uso doméstico e pessoal; instrumentos 
musicais

N 7731-4/00
Aluguel de máquinas e equipamentos 
agrícolas sem operador

N 7732-2/01
Aluguel de máquinas e equipamentos para 
construção sem operador, exceto andaimes

N 7732-2/02 Aluguel de andaimes

N 7733-1/00
Aluguel de máquinas e equipamentos para 
escritório

nR3-6: 
serviços de 

armazenamento e 
guarda de bens 

móveis de grande 
porte

Aluguel de veículos, móveis, máquinas e 
outros equipamentos pesados
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Seção Classe Subclasses Denominação
Grupo de atividade Atividade

CNAE 2.2
Descrição Complementar do

 Município de São Paulo

N 7739-0/01
Aluguel de máquinas e equipamentos para 
extração de minérios e petróleo, sem 
operador

N 7739-0/02
Aluguel de equipamentos científicos, 
médicos e hospitalares, sem operador

N 7739-0/03
Aluguel de palcos, coberturas e outras 
estruturas de uso temporário, exceto 
andaimes

N 7739-0/99
Aluguel de outras máquinas e 
equipamentos comerciais e industriais não 
especificados anteriormente, sem operador

Estacionamento e garagens de veículos 
com mais 200 vagas de automóvel 
(inclusive no sistema de garagens 
subterrâneas)  admitindo em conjunto 
serviços de lavagem de carros manual ou à 
seco sem serviços automotivos.

TODOS TODOS TODOS TODOS

Para atividade econômica principal ou 
"unidade auxiliar" (atividade de apoio 
administrativo ou técnico exercida em 
estabelecimento separado ao da atividade 
de mercado), conforme estabelecidona 
Resolução CONCLA nº 1/2008.

H 4930-2/04 Transporte rodoviário de mudanças
Quando integrado a empresas de transporte 
de mudanças

H 5211-7/02 Guarda-móveis Não associados ao transporte de mudança

nR3-6: 
serviços de 

armazenamento e 
guarda de bens 

móveis de grande 
porte

Aluguel de veículos, móveis, máquinas e 
outros equipamentos pesados

Guarda-móveis ou self-storage
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Seção Classe Subclasses Denominação
Grupo de atividade Atividade

CNAE 2.2
Descrição Complementar do

 Município de São Paulo

H 4911-6/00 Transporte ferroviário de carga

H 4912-4/01
Transporte ferroviário de passageiros 
intermunicipal e interestadual

H 4912-4/02
Transporte ferroviário de passageiros 
municipal e em região metropolitana

H 4912-4/03 Transporte metroviário

H 4921-3/01
Transporte rodoviário coletivo de 
passageiros, com itinerário fixo, municipal

H 4921-3/02
Transporte rodoviário coletivo de 
passageiros, com itinerário fixo, 
intermunicipal em região metropolitana

H 4922-1/01

Transporte rodoviário coletivo de 
passageiros, com itinerário fixo, 
intermunicipal, exceto em região 
metropolitana

H 4922-1/02
Transporte rodoviário coletivo de 
passageiros, com itinerário fixo, 
interestadual

H 4922-1/03
Transporte rodoviário coletivo de 
passageiros, com itinerário fixo, 
internacional

H 4923-0/02
Serviço de transporte de passageiros - 
locação de automóveis com motorista

H 4929-9/03
Organização de excursões em veículos 
rodoviários próprios, municipal

H 4929-9/04
Organização de excursões em veículos 
rodoviários próprios, intermunicipal, 
interestadual e internacional

H 4929-9/99
Outros transportes rodoviários de 
passageiros não especificados 
anteriormente

Empresa transportadora 

nR3-6: 
serviços de 

armazenamento e 
guarda de bens 

móveis de grande 
porte
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Seção Classe Subclasses Denominação
Grupo de atividade Atividade

CNAE 2.2
Descrição Complementar do

 Município de São Paulo

H 4930-2/01
Transporte rodoviário de carga, exceto 
produtos perigosos e mudanças, municipal

H 4930-2/02

Transporte rodoviário de carga, exceto 
produtos perigosos e mudanças, 
intermunicipal, interestadual e 
internacional

H 4930-2/03
Transporte rodoviário de produtos 
perigosos

H 4930-2/04 Transporte rodoviário de mudanças

H 4940-0/00 Transporte dutoviário

H 4950-7/00 Trens turísticos, teleféricos e similares

H 5021-1/01
Transporte por navegação interior de carga, 
municipal, exceto travessia

H 5021-1/02
Transporte por navegação interior de carga, 
intermunicipal, interestadual e 
internacional, exceto travessia

H 5022-0/01
Transporte por navegação interior de 
passageiros em linhas regulares, municipal, 
exceto travessia

H 5022-0/02

Transporte por navegação interior de 
passageiros em linhas regulares, 
intermunicipal, interestadual e 
internacional, exceto travessia

H 5099-8/99
Outros transportes aquaviários não 
especificados anteriormente

H 5111-1/00 Transporte aéreo de passageiros regular

H 5112-9/01
Serviço de táxi aéreo e locação de 
aeronaves com tripulação

H 5112-9/99
Outros serviços de transporte aéreo de 
passageiros não-regular

H 5120-0/00 Transporte aéreo de carga

Empresa transportadora 

nR3-6: 
serviços de 

armazenamento e 
guarda de bens 

móveis de grande 
porte
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Seção Classe Subclasses Denominação
Grupo de atividade Atividade

CNAE 2.2
Descrição Complementar do

 Município de São Paulo

H 5229-0/99
Outras atividades auxiliares dos transportes 
terrestres não especificadas anteriormente

H 5239-7/99
Atividades auxiliares dos transportes 
aquaviários não especificadas 
anteriormente

H 5320-2/02 Serviços de entrega rápida

N 8012-9/00 Atividades de transporte de valores
Distribuidora de alimentos embalados ou 
enlatados 

G 4639-7/01
Comércio atacadista de produtos 
alimentícios em geral

Distribuidora de bebidas G 4635-4 TODOS Comércio atacadista de bebidas

G 4682-6/00
Comércio atacadista de gás liqüefeito de 
petróleo (GLP)

G 4784-9/00
Comércio varejista de gás liqüefeito de 
petróleo (GLP)

H 5211-7/01 Armazéns gerais - emissão de warrant

H 5211-7/99
Depósitos de mercadorias para terceiros, 
exceto armazéns gerais e guarda-móveis

G 4684-2/99
Comércio atacadista de outros produtos 
químicos e petroquímicos não 
especificados anteriormente

G 4732-6/00 Comércio varejista de lubrificantes

G 4681-8 TODOS
Comércio atacadista de combustíveis 
sólidos, líquidos e gasosos, exceto gás 
natural e GLP

G 4684-2 TODOS
Comércio atacadista de resinas e 
elastômeros

H 5211-7/01 Armazéns gerais - emissão de warrant

H 5211-7/99
Depósitos de mercadorias para terceiros, 
exceto armazéns gerais e guarda-móveis

G 4789-0/06
Comércio varejista de fogos de artifício e 
artigos pirotécnicos

H 5211-7/01 Armazéns gerais - emissão de warrant

H 5211-7/99
Depósitos de mercadorias para terceiros, 
exceto armazéns gerais e guarda-móveis

Centro de inspeção de veículos M 7120-1/00 Testes e análises técnicas

Empresa transportadora 

Depósito de botijões de gás com 
capacidade de armazenamento acima de 
1.560kg ou 120 botijões  

Depósitos de inflamáveis, combustíveis, 
álcool, inseticidas, lubrificantes, resinas, 
gomas, tintas e vernizes ou outros produtos 
químicos perigosos 

Depósito ou postos de revenda de 
explosivos, inclusive fogos de artifício ou 
estampidos 

nR3-6: 
serviços de 

armazenamento e 
guarda de bens 

móveis de grande 
porte
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Seção Classe Subclasses Denominação
Grupo de atividade Atividade

CNAE 2.2
Descrição Complementar do

 Município de São Paulo

H 4921-3/01
Transporte rodoviário coletivo de 
passageiros, com itinerário fixo, municipal

H 4921-3/02
Transporte rodoviário coletivo de 
passageiros, com itinerário fixo, 
intermunicipal em região metropolitana

H 4922-1/01

Transporte rodoviário coletivo de 
passageiros, com itinerário fixo, 
intermunicipal, exceto em região 
metropolitana

H 4922-1/02
Transporte rodoviário coletivo de 
passageiros, com itinerário fixo, 
interestadual

H 4922-1/03
Transporte rodoviário coletivo de 
passageiros, com itinerário fixo, 
internacional

H 4929-9/01
Transporte rodoviário coletivo de 
passageiros, sob regime de fretamento, 
municipal

H 4929-9/02

Transporte rodoviário coletivo de 
passageiros, sob regime de fretamento, 
intermunicipal, interestadual e 
internacional

H 4929-9/03
Organização de excursões em veículos 
rodoviários próprios, municipal

H 4929-9/04
Organização de excursões em veículos 
rodoviários próprios, intermunicipal, 
interestadual e internacional

H 4929-9/99
Outros transportes rodoviários de 
passageiros não especificados 
anteriormente

H 5310-5/01 Atividades do Correio Nacional

H 5310-5/02
Atividades de franqueadas e 
permissionárias do Correio Nacional

H 5320-2/01
Serviços de malote não realizados pelo 
Correio Nacional

Garagens de ônibus ou de caminhões com 
área de terreno superior a 10.000 m².

nR3-6: 
serviços de 

armazenamento e 
guarda de bens 

móveis de grande 
porte
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Seção Classe Subclasses Denominação
Grupo de atividade Atividade

CNAE 2.2
Descrição Complementar do

 Município de São Paulo

H 4923-0/01 Serviço de táxi

H 5229-0/02 Serviços de reboque de veículos

H 5229-0/99
Outras atividades auxiliares dos transportes 
terrestres não especificadas anteriormente

Leiloeiro oficial N 8299-7/04 Leiloeiros independentes

H 5211-7/01 Armazéns gerais - emissão de warrant

H 5211-7/99
Depósitos de mercadorias para terceiros, 
exceto armazéns gerais e guarda-móveis

N 7721-7/00
Aluguel de equipamentos recreativos e 
esportivos

N 7729-2/02
Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos 
de uso doméstico e pessoal; instrumentos 
musicais

Igreja, templo, mesquitas, sinagogas, 
centros espíritas, terreiros e demais locais 
de culto

S 9491-0/00
Atividades de organizações religiosas ou 
filosóficas

Conventos, mosteiros, seminários S 9491-0/00
Atividades de organizações religiosas ou 
filosóficas

Ambulatório TODOS TODOS TODOS TODOS

Para atividade econômica principal ou 
"unidade auxiliar" (atividade de apoio 
administrativo ou técnico exercida em 
estabelecimento separado ao da atividade 
de mercado), conforme estabelecidona 
Resolução CONCLA nº 1/2008.

Centro de bioequivalência Q 8640-2/02 Laboratórios clínicos

Q 8630-5/01
Atividade médica ambulatorial com 
recursos para realização de procedimentos 
cirúrgicos

Q 8630-5/02
Atividade médica ambulatorial com 
recursos para realização de exames 
complementares

Centro de diagnósticos, laboratório de 
análises clínicas 

nR3-8: 
serviços de saúde de 

grande porte 

Garagens de máquinas, de veículos de 
socorro, de reboque, de ambulância ou de 
táxis.

Depósito de Madeireira

nR3-6: 
serviços de 

armazenamento e 
guarda de bens 

móveis de grande 
porte

nR3-7: 
local de culto de 

grande porte 
localizado na zona 
urbana com lotação 
máxima superior a 
500 (quinhentas) 
pessoas na área 

interna à edificação 
destinada ao culto

Aluguel de artigos para festas e eventos
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Seção Classe Subclasses Denominação
Grupo de atividade Atividade

CNAE 2.2
Descrição Complementar do

 Município de São Paulo

Q 8640-2/01
Laboratórios de anatomia patológica e 
citológica

Q 8640-2/02 Laboratórios clínicos

Q 8640-2/04 Serviços de tomografia

Q 8640-2/05
Serviços de diagnóstico por imagem com 
uso de radiação ionizante, exceto 
tomografia

Q 8640-2/06 Serviços de ressonância magnética

Q 8640-2/07
Serviços de diagnóstico por imagem sem 
uso de radiação ionizante, exceto 
ressonância magnética

Q 8640-2/08
Serviços de diagnóstico por registro gráfico 
- ECG, EEG e outros exames análogos

Q 8640-2/09
Serviços de diagnóstico por métodos 
ópticos - endoscopia e outros exames 
análogos

Q 8640-2/99
Atividades de serviços de complementação 
diagnóstica e terapêutica não especificadas 
anteriormente

Laboratórios em geral M 7210-0/00
Pesquisa e desenvolvimento experimental 
em ciências físicas e naturais

Q 8650-0/01 Atividades de enfermagem

Q 8712-3/00
Atividades de fornecimento de infra-
estrutura de apoio e assistência a paciente 
no domicílio

Q 8800-6/00
Serviços de assistência social sem 
alojamento

Centro de diagnósticos, laboratório de 
análises clínicas 

Empresa de assistência domiciliar de saúde 
ou "home care" 

nR3-8: 
serviços de saúde de 

grande porte 
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Seção Classe Subclasses Denominação
Grupo de atividade Atividade

CNAE 2.2
Descrição Complementar do

 Município de São Paulo

Q 8630-5/01
Atividade médica ambulatorial com 
recursos para realização de procedimentos 
cirúrgicos

Q 8630-5/06
Serviços de vacinação e imunização 
humana

Q 8640-2/12 Serviços de hemoterapia

Q 8640-2/14
Serviços de bancos de células e tecidos 
humanos

Q 8711-5/03
Atividades de assistência a deficientes 
físicos, imunodeprimidos e convalescentes

Q 8720-4/01
Atividades de centros de assistência 
psicossocial

Q 8720-4/99

Atividades de assistência psicossocial e à 
saúde a portadores de distúrbios psíquicos, 
deficiência mental e dependência química 
não especificadas anteriormente

Hospital ou Maternidade Q 8610-1/01
Atividades de atendimento hospitalar, 
exceto pronto-socorro e unidades para 
atendimento a urgências

Clínica e hospital veterinário M 7500-1/00 Atividades veterinárias

Hemocentro ou Banco de células e tecidos 
humanos

Centro de reabilitação ou residência 
terapêutica

Serviços de vacinação e imunização 
humana 

nR3-8: 
serviços de saúde de 

grande porte 
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Seção Classe Subclasses Denominação
Grupo de atividade Atividade

CNAE 2.2
Descrição Complementar do

 Município de São Paulo

N 8011-1/02 Serviços de adestramento de cães de guarda

S 9609-2/07 Alojamento de animais domésticos

Pronto-socorro Q 8610-1/02
Atividades de atendimento em pronto-
socorro e unidades hospitalares para 
atendimento a urgências

Radioterapia Q 8640-2/11 Serviços de radioterapia

Sanatório Q 8720-4/99

Atividades de assistência psicossocial e à 
saúde a portadores de distúrbios psíquicos, 
deficiência mental e dependência química 
não especificadas anteriormente

Biblioteca ou gibiteca R 9101-5/00 Atividades de bibliotecas e arquivos

Brinquedoteca R 9329-8/99
Outras atividades de recreação e lazer não 
especificadas anteriormente

Educação pré-escolar P 8512-1/00 Educação infantil - pré-escola

Parque Infantil R 9321-2/00 Parques de diversão e parques temáticos

Creche P 8511-2/00 Educação infantil - creche

Ensino fundamental P 8513-9/00 Ensino fundamental

P 8520-1/00 Ensino médio

P 8541-4/00 Educação profissional de nível técnico

P 8531-7/00 Educação superior - graduação

P 8532-5/00
Educação superior - graduação e pós-
graduação

P 8533-3/00
Educação superior - pós-graduação e 
extensão

P 8542-2/00 Educação profissional de nível tecnológico

P 8599-6/01 Formação de condutores

P 8599-6/02 Cursos de pilotagem

P 8513-9/00 Ensino fundamental

P 8520-1/00 Ensino médio

P 8531-7 TODOS Educação superior - Graduação

P 8599-6/03 Treinamento em informática

Hospedagem e adestramento de animais 
domésticos

nR3-8: 
serviços de saúde de 

grande porte 

Ensino médio de formação geral, técnica 
ou profissional

Faculdade ou Universidade

Ensino em auto-escolas, moto-escolas e 
cursos de pilotagem

Ensino a distância

nR3-9: 
serviços de educação 

de grande porte
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Seção Classe Subclasses Denominação
Grupo de atividade Atividade

CNAE 2.2
Descrição Complementar do

 Município de São Paulo

P 8599-6/04
Treinamento em desenvolvimento 
profissional e gerencial

P 8599-6/99
Outras atividades de ensino não 
especificadas anteriormente

P 8599-6/03 Treinamento em informática

P 8599-6/04
Treinamento em desenvolvimento 
profissional e gerencial

P 8599-6/99
Outras atividades de ensino não 
especificadas anteriormente

P 8599-6/03 Treinamento em informática

P 8599-6/04
Treinamento em desenvolvimento 
profissional e gerencial

P 8599-6/99
Outras atividades de ensino não 
especificadas anteriormente

P 8513-9/00 Ensino fundamental

P 8520-1/00 Ensino médio
Ensino preparatório para processos 
seletivos

P 8599-6/05 Cursos preparatórios para concursos

P 8591-1/00 Ensino de esportes

P 8592-9/01 Ensino de dança

P 8592-9/02 Ensino de artes cênicas, exceto dança

P 8592-9/03 Ensino de música

P 8592-9/99
Ensino de arte e cultura não especificado 
anteriormente

P 8593-7/00 Ensino de idiomas

P 9313-1/00 Atividades de condicionamento físico

Centros de pesquisa M 7210-0/00
Pesquisa e desenvolvimento experimental 
em ciências físicas e naturais

Centros de pesquisa M 7220-7/00
Pesquisa e desenvolvimento experimental 
em ciências sociais e humanas

Educação continuada ou permanente

Aprendizagem ou treinamento profissional

Ensino a distância

Escola de línguas, de informática, de dança, 
de música, de esporte, de natação e bem 
estar, excluindo academias de ginástica

Ensino supletivo

nR3-9: 
serviços de educação 

de grande porte
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Seção Classe Subclasses Denominação
Grupo de atividade Atividade

CNAE 2.2
Descrição Complementar do

 Município de São Paulo

C 1411-8 TODOS Confecção de roupas íntimas

C 1412-6 TODOS
Confecção de peças do vestuário, exceto 
roupas íntimas

C 1413-4 TODOS Confecção de roupas profissionais

C 3240-0/99
Fabricação de outros brinquedos e jogos 
recreativos não especificados anteriormente

C 1414-2/00
Fabricação de acessórios do vestuário, 
exceto para segurança e proteção

C 3292-2/01
Fabricação de roupas de proteção e 
segurança e resistentes a fogo

C 3292-2/02
Fabricação de equipamentos e acessórios 
para segurança pessoal e profissional

C 1731-1/00 Fabricação de embalagens de papel

C 1732-0/00
Fabricação de embalagens de cartolina e 
papel-cartão

Fabricação de chapas e de embalagens de 
papelão ondulado

C 1733-8/00
Fabricação de chapas e de embalagens de 
papelão ondulado

C 1741-9/01 Fabricação de formulários contínuos

C 1741-9/02
Fabricação de produtos de papel, cartolina, 
papel-cartão e papelão ondulado para uso 
comercial e de escritório

Fabricação de componentes eletrônicos C 2610-8/00 Fabricação de componentes eletrônicos

C 2631-1/00
Fabricação de equipamentos transmissores 
de comunicação, peças e acessórios

C 2632-9/00
Fabricação de aparelhos telefônicos e de 
outros equipamentos de comunicação, 
peças e acessórios

Fabricação de aparelhos de recepção, 
reprodução, gravação e amplificação de 
áudio e vídeo

C 2640-0/00
Fabricação de aparelhos de recepção, 
reprodução, gravação e amplificação de 
áudio e vídeo

Subcategoria Ind-1a:
Atividade industrial não incômoda, compatível com a vizinhança residencial no que diz respeito às características de

ocupação dos lotes, de acesso, de localização, de tráfego, de serviços urbanos e aos níveis de ruído, de vibração e de poluição ambiental

Confecção de artigos do vestuário em geral

Fabricação de acessórios do vestuário ou de 
segurança profissional em geral

Ind-1a-1:
confecção de artigos 

de vestuário e 
acessórios 

Fabricação de embalagens de papel, 
cartolina ou papel-cartão

Fabricação de produtos diversos de papel, 
cartolina, papel-cartão ou papelão ondulado

Ind-1a-2:
fabricação de 

artefatos de papel 

Fabricação de equipamentos transmissores 
comunicação, peças e acessórios

Ind-1a-3:
fabricação de 

equipamentos de 
comunicações 
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Seção Classe Subclasses Denominação
Grupo de atividade Atividade

CNAE 2.2
Descrição Complementar do

 Município de São Paulo

Fabricação de máquinas para escritório em 
geral

C 2829-1/01

Fabricação de máquinas de escrever, 
calcular e outros equipamentos não-
eletrônicos para escritório, peças e 
acessórios

C 2621-3/00 Fabricação de equipamentos de informática

S 9511-8/00
Reparação e manutenção de computadores 
e de equipamentos periféricos

C 2621-3/00 Fabricação de equipamentos de informática

C 3240-0/01 Fabricação de jogos eletrônicos

C 2621-3/00 Fabricação de equipamentos de informática

C 2622-1/00
Fabricação de periféricos para 
equipamentos de informática

C 2829-1/99

Fabricação de outras máquinas e 
equipamentos de uso geral não 
especificados anteriormente, peças e 
acessórios

C 3250-7/01
Fabricação de instrumentos não-eletrônicos 
e utensílios para uso médico, cirúrgico, 
odontológico e de laboratório

C 3250-7/05
Fabricação de materiais para medicina e 
odontologia

C 2651-5/00
Fabricação de aparelhos e equipamentos de 
medida, teste e controle

C 2652-3/00 Fabricação de cronômetros e relógios

Fabricação de máquinas e equipamentos de 
sistemas eletrônicos para processamento de 
dados em geral

Fabricação de computadores e 
equipamentos de informática

Fabricação de equipamentos periféricos 
para equipamentos de informática

Ind-1a-4:
fabricação de 
máquinas para 

escritório e 
equipamentos de 

informática 

Fabricação de  instrumentos não-
eletrônicos e utensílios para uso médico, 
cirúrgico, odontológico e de laboratório

Fabricação de aparelhos e instrumentos de 
medida, teste, controle, cronômetros e 
relógios 

Ind-1a-5:
fabricação de 

equipamentos de 
instrumentação 

médico-hospitalares, 
instrumentos de 

precisão e ópticos, 
equipamentos para 

automação industrial, 
cronômetros e 

relógios
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