
Seção Classe Subclasses Denominação
Grupo de atividade Atividade

CNAE 2.2
Descrição Complementar do

 Município de São Paulo

G 4771-7/01
Comércio varejista de produtos 
farmacêuticos, sem manipulação de 
fórmulas

G 4771-7/02
Comércio varejista de produtos 
farmacêuticos, com manipulação de 
fórmulas

G 4771-7/03
Comércio varejista de produtos 
farmacêuticos homeopáticos

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 4782-2/01 Comércio varejista de calçados

G 4782-2/02 Comércio varejista de artigos de viagem

G 4783-1/01 Comércio varejista de artigos de joalheria

G 4783-1/02 Comércio varejista de artigos de relojoaria

Varejista de mercadorias em geral, sem 
predominância de produtos alimentícios, 
tais como:
- lojas de conveniência
- charutaria, tabacaria
- farmácia, drogaria
- perfumaria
- suplementos alimentares
- floricultura
- ótica
- jornais e revistas
- livraria
- papelaria
- plantas e raízes medicinais
- equipamentos e artigos de informática
- artigos de vestuário
- artigos esportivos e recreativos
- bijouterias
- boutique
- brinquedos
- calçados
- decoração e utensílios domésticos
- discos, e fitas
- material de limpeza
- molduras, espelhos e vidros
- roupas de cama, mesa e banho
- aeromodelismo
- antiguidades
- artesanato e artigos folclóricos
- casa filatélica e numismática
- artigos para dança
- artigos para festas
- artigos religiosos
- bicicletas
- capas, guarda-chuva, luvas e chapéus
- bricolagem
- linhas telefônicas e celulares
- confecção e entrega de cestas básicas

nR1-3:
comércio 

diversificado de 
âmbito local 
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Seção Classe Subclasses Denominação
Grupo de atividade Atividade

CNAE 2.2
Descrição Complementar do

 Município de São Paulo

G 4785-7/01 Comércio varejista de antigüidades

G 4785-7/99 Comércio varejista de outros artigos usados

G 4789-0/01
Comércio varejista de suvenires, bijuterias 
e artesanatos

G 4789-0/02
Comércio varejista de plantas e flores 
naturais

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

G 4789-0/05
Comércio varejista de produtos saneantes 
domissanitários

G 4789-0/07
Comércio varejista de equipamentos para 
escritório

G 4789-0/08
Comércio varejista de artigos fotográficos e 
para filmagem

G 4789-0/99
Comércio varejista de outros produtos não 
especificados anteriormente

G 4790-3 TODOS
Comércio ambulante e outros tipos de 
comércio varejista

N 8020-0/01
Atividades de monitoramento de sistemas 
de segurança eletrônico

- confecção e entrega de cestas básicas

- eletrodomésticos e equipamentos de som
- equipamentos para piscinas
- estofados e colchões
- artigos para jardins
- lonas e toldos
- luminárias e lustres
- móveis
- peles e tecidos
- equipamentos de ar condicionado e 
aquecedores
- artefatos de metal
- balanças
- artigos para caça e pesca, cutelaria, selas e 
arreios
- cofres
- equipamentos para campismo
- ferragens e ferramentas
- fibras vegetais, juta, sisal e fios têxteis
- mapas e impressos especializados
- material para escritório, desenho e pintura
- material para serviço de reparação e 
confecção
- roupas de proteção, uniformes militares e 
roupas profissionais
- artigos de cerâmica
- pisos e revestimentos
- aviamentos, armarinhos
- artigos para cabelereiros, perucas
- cutelaria
- materiais e equipamentos eróticos 
- preparados de usos dentários
- instrumentos e acessórios musicais
- instrumentos elétricos e eletrônicos de 
precisão
- joalheria
- galeria de arte

nR1-3:
comércio 

diversificado de 
âmbito local 
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Seção Classe Subclasses Denominação
Grupo de atividade Atividade

CNAE 2.2
Descrição Complementar do

 Município de São Paulo

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.

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

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

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

Q 8640-2/02 Laboratórios clínicos

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

Postos de coleta descentralizados de 
materiais para exame clínico

Empresa de assistência domiciliar de saúde 
ou "home care" 

Centro de diagnósticos, sem internação
nR1-4:

 serviços de saúde de 
pequeno 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

Banco de leite humano Q 8690-9/02 Atividades de bancos de leite humano

S 9602-5/01 Cabeleireiros, manicure e pedicure

S 9602-5/02
Atividades de Estética e outros serviços de 
cuidados com a beleza

S 9609-2/05 Atividades de sauna e banhos

Estúdio de tatuagem e piercing S 9609-2/06
Serviços de tatuagem e colocação de 
piercing

C 1821-1/00 Serviços de pré-impressão

C 1822-9 TODOS Serviços de acabamentos gráficos

C 1830-0 TODOS
Reprodução de materiais gravados em 
qualquer suporte

M 7420-0/03 Laboratórios fotográficos

M 7420-0/05 Serviços de microfilmagem

N 8219-9/01 Fotocópias

N 8299-7/99
Outras atividades de serviços prestados 
principalmente às empresas não 
especificadas anteriormente

S 9609-2/04
Exploração de máquinas de serviços 
pessoais acionadas por moeda

S 9601-7/01 Lavanderias

S 9601-7/02 Tinturarias

Postos de coleta de roupas e artigos para 
lavagem

S 9601-7/01 Lavanderias

Bicicletário S 9529-1/04
Reparação de bicicletas, triciclos e outros 
veículos não-motorizados

Serviço de apoio aos usuários de bicicleta, 
com vestiário

S 9529-1/04
Reparação de bicicletas, triciclos e outros 
veículos não-motorizados

Cochilódromo I 5590-6/99
Outros alojamentos não especificados 
anteriormente

Cabeleireiros e outros serviços de estética, 
incluindo saunas e banhos

Serviços fotográficos e copiadoras

Lavanderias e tinturarias (não industriais)

nR1-5: 
serviços pessoais

Serviços de vacinação e imunização 
humana 

nR1-4:
 serviços de saúde de 

pequeno porte
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Seção Classe Subclasses Denominação
Grupo de atividade Atividade

CNAE 2.2
Descrição Complementar do

 Município de São Paulo

J 5920-1 TODOS
Atividades de gravação de som e de edição 
de música

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

N 7722-5/00
Aluguel de fitas de vídeo, DVDs e 
similares

N 7723-3/00
Aluguel de objetos do vestuário, jóias e 
acessórios

N 7729-2/01 Aluguel de aparelhos de jogos eletrônicos

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

N 7729-2/03 Aluguel de material médico

N 7729-2/99
Aluguel de outros objetos pessoais e 
domésticos não especificados 
anteriormente

N 8299-7/07 Salas de acesso à internet

R 9329-8/04 Exploração de jogos eletrônicos recreativos

S 9601-7/03 Toalheiros

S 9609-2/99
Outras atividades de serviços pessoais não 
especificadas anteriormente

Pet shop S 9609-2/08
Higiene e embelezamento de animais 
domésticos

N 8299-7/07 Salas de acesso à internet

R 9329-8/04 Exploração de jogos eletrônicos recreativos
"Lan house"

nR1-5: 
serviços pessoais

Aluguel de objetos pessoais e domésticos, 
tais como:
- Vestuário, jóias e acessórios
- Livros, fitas, DVDs, jogos eletrônicos e 
similares
- Equipamentos recreativos e esportivos
- Instrumentos musicais
- Material médico
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Seção Classe Subclasses Denominação
Grupo de atividade Atividade

CNAE 2.2
Descrição Complementar do

 Município de São Paulo

M 7500-1/00 Atividades veterinárias

Q 8630-5/03
Atividade médica ambulatorial restrita a 
consultas

Q 8630-5/04 Atividade odontológica

Q 8630-5/07 Atividades de reprodução humana assistida

Q 8690-9/01
Atividades de práticas integrativas e 
complementares em saúde humana

Q 8690-9/03 Atividades de acupuntura

Q 8690-9/04 Atividades de podologia

Q 8690-9/99
Outras atividades de atenção à saúde 
humana não especificadas anteriormente

Q 8650-0 TODOS
Atividades de profissionais da área de 
saúde, exceto médicos e odontólogos

Q 8630-5/03
Atividade médica ambulatorial restrita a 
consultas

Q 8630-5/03
Atividade médica ambulatorial restrita a 
consultas

Q 8630-5/04 Atividade odontológica

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

Escritórios em geral, incluindo espaços 
para Locação de Uso Compartilhado e “Co-
Working”

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.

Consultórios em geral, tais como:
- Nutricionistas
- Psicólogos e psicanalistas
- Fisioterapeutas
- Terapeutas ocupacionais
- Eletroterapeutas
- Fonoaudiólogos
- Puericultura
- Terapia de nutrição enteral e parenteral
- Acupuntura
- Podologia
- Odontólogos
- Veterinários

Clínica médica ambulatorial restrita a 
consultas

nR1-6: 
serviços profissionais
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Seção Classe Subclasses Denominação
Grupo de atividade Atividade

CNAE 2.2
Descrição Complementar do

 Município de São Paulo

G 4530-7/06
Representantes comerciais e agentes do 
comércio de peças e acessórios novos e 
usados para veículos automotores

G 4611-7/00
Representantes comerciais e agentes do 
comércio de matérias-primas agrícolas e 
animais vivos

G 4612-5/00
Representantes comerciais e agentes do 
comércio de combustíveis, minerais, 
produtos siderúrgicos e químicos

G 4613-3/00
Representantes comerciais e agentes do 
comércio de madeira, material de 
construção e ferragens

G 4614-1/00
Representantes comerciais e agentes do 
comércio de máquinas, equipamentos, 
embarcações e aeronaves

G 4615-0/00
Representantes comerciais e agentes do 
comércio de eletrodomésticos, móveis e 
artigos de uso doméstico

G 4616-8/00
Representantes comerciais e agentes do 
comércio de têxteis, vestuário, calçados e 
artigos de viagem

G 4617-6/00
Representantes comerciais e agentes do 
comércio de produtos alimentícios, bebidas 
e fumo

G 4618-4/01
Representantes comerciais e agentes do 
comércio de medicamentos, cosméticos e 
produtos de perfumaria

G 4618-4/02
Representantes comerciais e agentes do 
comércio de instrumentos e materiais 
odonto-médico-hospitalares

G 4618-4/03
Representantes comerciais e agentes do 
comércio de jornais, revistas e outras 
publicações

G 4618-4/99
Outros representantes comerciais e agentes 
do comércio especializado em produtos não 
especificados anteriormente

Agências de prestação de serviços e 
negócios em geral, tais como:
- Agências de representação de indústria, 
comércio, agricultura e negócios em geral
- Agência bancária de capitalização e 
poupança, de cobrança, de crédito, de 
financiamento e investimento, incluindo 
caixas eletrônicos de auto-atendimento
- Agência de informações em geral
- Agência de empregos, de mensageiros e 
entregas de encomendas, de passagens e 
turismo
- Imobiliária
- Assessoria de importação e exportação, 
assessoria fiscal e tributária (auditores, 
peritos e avaliadores)
- Consultoria e serviços técnicos 
profissionais

nR1-6: 
serviços profissionais
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Seção Classe Subclasses Denominação
Grupo de atividade Atividade

CNAE 2.2
Descrição Complementar do

 Município de São Paulo

G 4619-2/00
Representantes comerciais e agentes do 
comércio de mercadorias em geral não 
especializado

H 5229-0/01
Serviços de apoio ao transporte por táxi, 
inclusive centrais de chamada

H 5320-2/02 Serviços de entrega rápida

J 6204-0 TODOS Consultoria em tecnologia da informação

K 6421-2 TODOS Bancos comerciais

K 6422-1 TODOS Bancos múltiplos, com carteira comercial

K 6423-9 TODOS Caixas econômicas

K 6424-7 TODOS Crédito cooperativo

K 6431-0 TODOS Bancos múltiplos, sem carteira comercial

K 6432-8 TODOS Bancos de investimento

K 6433-6 TODOS Bancos de desenvolvimento

K 6434-4 TODOS Agências de fomento

K 6435-2 TODOS Crédito imobiliário

K 6436-1 TODOS
Sociedades de crédito, financiamento e 
investimento - financeiras

K 6437-9 TODOS
Sociedades de crédito ao 
microempreendedor

K 6438-7 TODOS
Bancos de câmbio e outras instituições de 
intermediação não-monetária

K 6440-9 TODOS Arrendamento mercantil

K 6450-6 TODOS Sociedades de capitalização

K 6461-1 TODOS Holdings de instituições financeiras

K 6462-0 TODOS Holdings de instituições não-financeiras

K 6463-8 TODOS
Outras sociedades de participação, exceto 
holdings

K 6470-1 TODOS Fundos de investimento

K 6491-3 TODOS
Sociedades de fomento mercantil - 
factoring

K 6492-1 TODOS Securitização de créditos

K 6493-0 TODOS
Administração de consórcios para 
aquisição de bens e direitos

Agências de prestação de serviços e 
negócios em geral, tais como:
- Agências de representação de indústria, 
comércio, agricultura e negócios em geral
- Agência bancária de capitalização e 
poupança, de cobrança, de crédito, de 
financiamento e investimento, incluindo 
caixas eletrônicos de auto-atendimento
- Agência de informações em geral
- Agência de empregos, de mensageiros e 
entregas de encomendas, de passagens e 
turismo
- Imobiliária
- Assessoria de importação e exportação, 
assessoria fiscal e tributária (auditores, 
peritos e avaliadores)
- Consultoria e serviços técnicos 
profissionais

nR1-6: 
serviços profissionais
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Seção Classe Subclasses Denominação
Grupo de atividade Atividade

CNAE 2.2
Descrição Complementar do

 Município de São Paulo

K 6499-9 TODOS
Outras atividades de serviços financeiros 
não especificadas anteriormente

K 6511-1 TODOS Seguros de vida

K 6512-0 TODOS Seguros não-vida

K 6520-1 TODOS Seguros-saúde

K 6530-8 TODOS Resseguros

K 6541-3 TODOS Previdência complementar fechada

K 6542-1 TODOS Previdência complementar aberta

K 6550-2 TODOS Planos de saúde

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

K 6612-6 TODOS
Atividades de intermediários em transações 
de títulos, valores mobiliários e 
mercadorias

K 6613-4 TODOS Administração de cartões de crédito

K 6619-3 TODOS
Atividades auxiliares dos serviços 
financeiros não especificadas anteriormente

K 6621-5 TODOS Avaliação de riscos e perdas

K 6622-3 TODOS
Corretores e agentes de seguros, de planos 
de previdência complementar e de saúde

K 6629-1 TODOS
Atividades auxiliares dos seguros, da 
previdência complementar e dos planos de 
saúde não especificadas anteriormente

K 6630-4 TODOS
Atividades de administração de fundos por 
contrato ou comissão

L 6822-6/00
Gestão e administração da propriedade 
imobiliária

Agências de prestação de serviços e 
negócios em geral, tais como:
- Agências de representação de indústria, 
comércio, agricultura e negócios em geral
- Agência bancária de capitalização e 
poupança, de cobrança, de crédito, de 
financiamento e investimento, incluindo 
caixas eletrônicos de auto-atendimento
- Agência de informações em geral
- Agência de empregos, de mensageiros e 
entregas de encomendas, de passagens e 
turismo
- Imobiliária
- Assessoria de importação e exportação, 
assessoria fiscal e tributária (auditores, 
peritos e avaliadores)
- Consultoria e serviços técnicos 
profissionais

nR1-6: 
serviços profissionais
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Seção Classe Subclasses Denominação
Grupo de atividade Atividade

CNAE 2.2
Descrição Complementar do

 Município de São Paulo

L 6810-2 TODOS Atividades imobiliárias de imóveis próprios

L 6821-8 TODOS
Intermediação na compra, venda e aluguel 
de imóveis

M 6920-6/02
Atividades de consultoria e auditoria 
contábil e tributária

M 7020-4/00
Atividades de consultoria em gestão 
empresarial, exceto consultoria técnica 
específica

M 7119-7/99
Atividades técnicas relacionadas à 
engenharia e arquitetura não especificadas 
anteriormente

M 7120-1/00 Testes e análises técnicas

M 7311-4/00 Agências de publicidade

M 7312-2/00
Agenciamento de espaços para publicidade, 
exceto em veículos de comunicação

M 7319-0/01
Criação de estandes para feiras e 
exposições

M 7320-3/00 Pesquisas de mercado e de opinião pública

M 7490-1/01
Serviços de tradução, interpretação e 
similares

M 7490-1/03
Serviços de agronomia e de consultoria às 
atividades agrícolas e pecuárias

M 7490-1/05
Agenciamento de profissionais para 
atividades esportivas, culturais e artísticas

M 7119-7 TODOS
Atividades técnicas relacionadas à 
arquitetura e engenharia

M 7319-0 TODOS
Atividades de publicidade não 
especificadas anteriormente

N 7810-8/00 Seleção e agenciamento de mão-de-obra

N 7911-2/00 Agências de viagens

N 7912-1/00 Operadores turísticos

N 7990-2/00
Serviços de reservas e outros serviços de 
turismo não especificados anteriormente

Agências de prestação de serviços e 
negócios em geral, tais como:
- Agências de representação de indústria, 
comércio, agricultura e negócios em geral
- Agência bancária de capitalização e 
poupança, de cobrança, de crédito, de 
financiamento e investimento, incluindo 
caixas eletrônicos de auto-atendimento
- Agência de informações em geral
- Agência de empregos, de mensageiros e 
entregas de encomendas, de passagens e 
turismo
- Imobiliária
- Assessoria de importação e exportação, 
assessoria fiscal e tributária (auditores, 
peritos e avaliadores)
- Consultoria e serviços técnicos 
profissionais

nR1-6: 
serviços profissionais
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Seção Classe Subclasses Denominação
Grupo de atividade Atividade

CNAE 2.2
Descrição Complementar do

 Município de São Paulo

N 8011-1/01
Atividades de vigilância e segurança 
privada

N 8020-0/02 Outras atividades de serviços de segurança

N 8299-7/02
Emissão de vales-alimentação, vales-
transporte e similares

N 8299-7/99
Outras atividades de serviços prestados 
principalmente às empresas não 
especificadas anteriormente

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

R 9001-9/01 Produção teatral

R 9001-9/03 Produção de espetáculos de dança

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

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

S 9512-6/00
Reparação e manutenção de equipamentos 
de comunicação

S 9609-2/02 Agências matrimoniais

G 4512-9 TODOS
Representantes comerciais e agentes do 
comércio de veículos automotores

T 9700-5/00 Serviços domésticos

J 6021-7/00 Atividades de televisão aberta

J 5911-1 TODOS
Atividades de produção cinematográfica, 
de vídeos e de programas de televisão

J 5912-0 TODOS
Atividades de pós-produção 
cinematográfica, de vídeos e de programas 
de televisão

J 5920-1 TODOS
Atividades de gravação de som e de edição 
de música

J 6022-5 TODOS
Programadoras e atividades relacionadas à 
televisão por assinatura

M 7420-0/01
Atividades de produção de fotografias, 
exceto aérea e submarina

M 7420-0/02
Atividades de produção de fotografias 
aéreas e submarinas

M 7420-0/03 Laboratórios fotográficos

M 7420-0/04 Filmagem de festas e eventos

Estúdios fotográficos e de filmagem

nR1-6: 
serviços profissionais

Agências de prestação de serviços e 
negócios em geral, tais como:
- Agências de representação de indústria, 
comércio, agricultura e negócios em geral
- Agência bancária de capitalização e 
poupança, de cobrança, de crédito, de 
financiamento e investimento, incluindo 
caixas eletrônicos de auto-atendimento
- Agência de informações em geral
- Agência de empregos, de mensageiros e 
entregas de encomendas, de passagens e 
turismo
- Imobiliária
- Assessoria de importação e exportação, 
assessoria fiscal e tributária (auditores, 
peritos e avaliadores)
- Consultoria e serviços técnicos 
profissionais

41 de 158



Seção Classe Subclasses Denominação
Grupo de atividade Atividade

CNAE 2.2
Descrição Complementar do

 Município de São Paulo

Laboratório de modelagem e pesquisa em 
manufatura

J 6201-5/01
Desenvolvimento de programas de 
computador sob encomenda

Showroom sem venda no local 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.

F 4321-5/00 Instalação e manutenção elétrica

F 4329-1/03
Instalação, manutenção e reparação de 
elevadores, escadas e esteiras rolantes

F 4329-1/05
Tratamentos térmicos, acústicos ou de 
vibração

F 4329-1/99
Outras obras de instalações em construções 
não especificadas anteriormente

F 4330-4/01
Impermeabilização em obras de engenharia 
civil

F 4330-4/02
Instalação de portas, janelas, tetos, 
divisórias e armários embutidos de 
qualquer material

F 4330-4/03 Obras de acabamento em gesso e estuque

F 4330-4/04 Serviços de pintura de edifícios em geral

F 4330-4/05
Aplicação de revestimentos e de resinas em 
interiores e exteriores

F 4330-4/99 Outras obras de acabamento da construção

F 4399-1/99
Serviços especializados para construção 
não especificados anteriormente

nR1-6: 
serviços profissionais

Serviços de manutenção residencial e 
predial eletricista, encanador, pedreiro, 
pintor, chaveiro, vidraceiro, raspagem e 
aplicação de revestimentos, jardineiro, 
detetização, limpeza em prédios, entre 
outros.

nR1-7: 
serviços técnicos de 

confecção ou 
manutenção
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Seção Classe Subclasses Denominação
Grupo de atividade Atividade

CNAE 2.2
Descrição Complementar do

 Município de São Paulo

F 4322-3 TODOS
Instalações hidráulicas, de sistemas de 
ventilação e refrigeração

N 8111-7/00
Serviços combinados para apoio a 
edifícios, exceto condomínios prediais

N 8121-4/00 Limpeza em prédios e em domicílios

N 8122-2/00 Imunização e controle de pragas urbanas

N 8130-3/00 Atividades paisagísticas

N 8299-7/99
Outras atividades de serviços prestados 
principalmente às empresas não 
especificadas anteriormente

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

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

S 9529-1/02 Chaveiros

S 9529-1/05 Reparação de artigos do mobiliário

S 9529-1/99
Reparação e manutenção de outros objetos 
e equipamentos pessoais e domésticos não 
especificados anteriormente

T 9700-5/00 Serviços domésticos

C 1411-8/01 Confecção de roupas íntimas
Alfaiate, costureiro, bordadeiro, camiseiro 
e silmilares

C 1412-6/02
Confecção, sob medida, de peças do 
vestuário, exceto roupas íntimas

Alfaiate, costureiro, bordadeiro, camiseiro 
e silmilares

C 1413-4/02
Confecção, sob medida, de roupas 
profissionais

Alfaiate, costureiro, bordadeiro, camiseiro 
e silmilares

G 4689-3/99
Comércio atacadista especializado em 
outros produtos intermediários não 
especificados anteriormente

S 9529-1/01
Reparação de calçados, bolsas e artigos de 
viagem

Serviços de manutenção residencial e 
predial eletricista, encanador, pedreiro, 
pintor, chaveiro, vidraceiro, raspagem e 
aplicação de revestimentos, jardineiro, 
detetização, limpeza em prédios, entre 
outros.

Serviço de manutenção e confecção de 
artigos pessoais: alfaiate, costureiro, 
bordadeiro, camiseiro, sapateiro e 
similares.

nR1-7: 
serviços técnicos de 

confecção ou 
manutenção
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Seção Classe Subclasses Denominação
Grupo de atividade Atividade

CNAE 2.2
Descrição Complementar do

 Município de São Paulo

C 3314-7/10
Manutenção e reparação de máquinas e 
equipamentos para uso geral não 
especificados anteriormente

N 8129-0/00
Atividades de limpeza não especificadas 
anteriormente

S 9521-5/00
Reparação e manutenção de equipamentos 
eletroeletrônicos de uso pessoal e 
doméstico

S 9529-1/99
Reparação e manutenção de outros objetos 
e equipamentos pessoais e domésticos não 
especificados anteriormente

C 3329-5/01
Serviços de montagem de móveis de 
qualquer material

S 9529-1/04
Reparação de bicicletas, triciclos e outros 
veículos não-motorizados

S 9529-1/99
Reparação e manutenção de outros objetos 
e equipamentos pessoais e domésticos não 
especificados anteriormente

C 3314-7/20
Manutenção e reparação de máquinas e 
equipamentos para a indústria têxtil, do 
vestuário, do couro e calçados

S 9529-1/99
Reparação e manutenção de outros objetos 
e equipamentos pessoais e domésticos não 
especificados anteriormente

Reparação de obra e objetos de arte R 9002-7/02 Restauração de obras de arte

C 3299-0/02
Fabricação de canetas, lápis e outros artigos 
para escritório

M 7119-7/03
Serviços de desenho técnico relacionados à 
arquitetura e engenharia

Reparação e manutenção de artigos de 
couro

Confecção de carimbos, maquetes e 
molduras

nR1-7: 
serviços técnicos de 

confecção ou 
manutenção

Conservação, reparação e manutenção, 
limpeza e reparos de máquinas e de 
aparelhos eletrodomésticos, elétricos e 
eletrônicos de uso domiciliar

Conservação, reparação e manutenção, 
limpeza e reparos de outros objetos 
pessoais e domésticos (bicicletas, 
brinquedos, canetas, cutelarias, 
engraxatarias, extintores e outros)
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Seção Classe Subclasses Denominação
Grupo de atividade Atividade

CNAE 2.2
Descrição Complementar do

 Município de São Paulo

M 7319-0/01
Criação de estandes para feiras e 
exposições

M 7410-2/03 Design de produto

N 8299-7/03
Serviços de gravação de carimbos, exceto 
confecção

C 2670-1/01
Fabricação de equipamentos e instrumentos 
ópticos, peças e acessórios

C 3250-7/06 Serviços de prótese dentária

C 3250-7/09 Serviço de laboratório óptico

C 3312-1/04
Manutenção e reparação de equipamentos e 
instrumentos ópticos

Decoração, lapidação, gravação, 
vitrificação e outros trabalhos em cerâmica, 
louça, vidro e cristal

C 2399-1/01
Decoração, lapidação, gravação, 
vitrificação e outros trabalhos em cerâmica, 
louça, vidro e cristal

C 2399-1/01
Decoração, lapidação, gravação, 
vitrificação e outros trabalhos em cerâmica, 
louça, vidro e cristal

C 2652-3/00 Fabricação de cronômetros e relógios

C 3211-6/01 Lapidação de gemas

C 3211-6/02
Fabricação de artefatos de joalheria e 
ourivesaria

C 3212-4/00
Fabricação de bijuterias e artefatos 
semelhantes

S 9529-1/03 Reparação de relógios

S 9529-1/06 Reparação de jóias

Borracharia G 4520-0/06
Serviços de borracharia para veículos 
automotores

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

Laboratório ótico ou de prótese dentária

Oficinas de jóias, gravação, ourivesaria, 
relógios, bijuterias e similares

nR1-8: 
serviços de educação

nR1-7: 
serviços técnicos de 

confecção ou 
manutenção

Confecção de carimbos, maquetes e 
molduras
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Seção Classe Subclasses Denominação
Grupo de atividade Atividade

CNAE 2.2
Descrição Complementar do

 Município de São Paulo

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

Creche P 8511-2/00 Educação infantil - creche

Associações beneficentes S 9499-5/00
Atividades associativas não especificadas 
anteriormente

Associações comunitárias e de bairro S 9499-5/00
Atividades associativas 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

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

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

Associações científicas, políticas, culturais 
e profissionais

Institutos, fundações ou organizações não 
governamentais

nR1-9:
 associações 

comunitárias, 
culturais e esportivas 
de caráter local, com 

lotação de até 100 
(cem) pessoas

nR1-8: 
serviços de educação
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Seção Classe Subclasses Denominação
Grupo de atividade Atividade

CNAE 2.2
Descrição Complementar do

 Município de São Paulo

Equipamentos de educação infantil, tais 
como:
- CEI - Centro de Educação Infantil
- EMEI - Escola Municipal de Educação 
Infantil
- CEMEI - Centros Municipais de 
Educação Infantil

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

P 8513-9/00 Ensino fundamental

P 8520-1/00 Ensino médio

P 8541-4/00 Educação profissional de nível técnico

Equipamentos de educação complementar 
ou de educação especial, tais como:
- CEL - Centro de Estudos de Línguas
- CEII - Centros de Educação Infantil 
Indígena  
- CECI - Centros de Educação e Cultura 
Indígena
- EMEBS - Escolas Municipais de 
Educação Bilingue para surdos

P 8593-7/00 Ensino de idiomas

Equipamentos de assistência social 
relacionados à proteção básica, tais como:
- Centro do Referência da Assistência 
Social - CRAS
- Centro de Referência da Diversidade - 
CRD
- Centro de Referência do Idoso
- Núcleo do Migrante
- Restaurante Escola

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

Equipamentos de ensino de jovens e 
adultos, tais como: 
- CIEJA - Centro Integrado de Educação de 
Jovens e Adultos
- Ensino técnico, tal como PRONATEC

nR1-10:
serviço público social 

de pequeno 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

Q 8730-1/01 Orfanatos

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

Equipamentos de proteção social especial 
de média complexidade, tais como:
- Centro de Referência Especializado de 
Assistência Social - CREAS
- Centro de Referência Especializado de 
Assistência Social - CREAS POP RUA
- Bagageiro
- Centro de Capacitação Técnica para 
Adultos em Situação de Rua
- Centro de Defesa e de Convivência da 
Mulher
- Espaço de Convivência para Adultos em 
Situação de Rua - TENDA
- Espaço de Convivência para Crianças e 
Adolescentes em Situação de 
Vulnerabilidade Social
- Núcleo de Apoio à Inclusão Social para 
Pessoas com Deficiência
- Núcleo de Convivência com Restaurante 
Comunitário para Adultos em Situação de 
Rua
- Núcleo de Convivência para Adultos em 
Situação de Rua
- Núcleo de Proteção Jurídico Social e 
Apoio Psicológico - NPJ
- Serviço de Inclusão Social e Produtiva
- Serviço de Medida Socioeducativa em 
Meio Aberto - MSE - MA
- Serviço de Proteção Social às Crianças e 
Adolescentes Vítimas de Violência
- Serviço Especializado de Abordagem a 
Adultos em Situação de Rua
- Serviço Especializado de Abordagem às 
crianças e adolescentes em Situação de Rua

nR1-10:
serviço público social 

de pequeno porte
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Seção Classe Subclasses Denominação
Grupo de atividade Atividade

CNAE 2.2
Descrição Complementar do

 Município de São Paulo

Q 8711-5/02
Instituições de longa permanência para 
idosos

Q 8730-1 TODOS
Atividades de assistência social prestadas 
em residências coletivas e particulares

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

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

Equipamentos de atenção básica em saúde, 
tais como:
- Unidade Básica de Saúde - UBS
- Assistência Médica Ambulatorial - AMA 
12 hs
- Centro de Saúde

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

Serviços de convivência e fortalecimento 
de vínculos, tais como:
- Centro de Desenvolvimento Social e 
Produtivo para Adolescentes, Jovens e 
Adultos - CEDESP
- Centro para Crianças e Adolescentes
- Centro para Juventude
- Serviço de Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos para Crianças, Adolescentes e 
Jovens
- Núcleo de Convivência do Idoso
- Serviços de Convivência Municipalizados

nR1-10:
serviço público social 

de pequeno porte

Equipamentos de proteção social especial 
de alta complexidade, tais como:
- Centro de Acolhida Especial para 
Famílias
- Centro de Acolhida Especial para 
Gestantes, mães e bebês
- Centro de Acolhida Especial para 
Mulheres
- Projeto Família em Foco
- Instituição de Longa Permanência para 
Idosos - ILPI
- Moradias Especiais Provisórias
- República para Adultos
- República para Jovens
- Serviço de Acolhimento Institucional para 
Crianças e Adolescentes
- Centro de Acolhida Especial para 
Mulheres em Situação de Violência
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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

Casas de parto

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

Q 8630-5/04 Atividade odontológica

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

Q 8640-2/02 Laboratórios clínicos

Q 8640-2/03 Serviços de diálise e nefrologia

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

Q 8650-0/03 Atividades de psicologia e psicanálise

Q 8650-0/04 Atividades de fisioterapia

Q 8650-0/05 Atividades de terapia ocupacional

Q 8650-0/06 Atividades de fonoaudiologia

Unidades especializadas em saúde, tais 
como:
- AMA E - Assistência Médica 
Ambulatorial de Especialidades
- AME - Ambulatório Médico de 
Especialidades
- AMB ESPEC - Ambulatório de 
Especialidades
- AMB S MENTAL - Ambulatório Saúde 
Mental
- CAPS AD  - Centro de Atenção 
Psicossocial de Álcool e Drogas 
- CAPS AD INF - Centro de Atenção 
Psicossocial de Álcool e Drogas Infantil
- CAPS ADUL  - Centro de Atenção 
Psicossocial  Adulto 
- CAPS INF  - Centro de Atenção 
Psicossocial Infantil
- CASA SER - Casa SER - Atenção à 
Saúde Sexual e Reprodutiva
- CECCO - Centro de Convivência e 
Cooperativa
- CEO - Centro de Especialidades 
Odontológicas
- CER II-AUDI e VISUAL - CER II - 
Centro Especializado em Reabilitação - 
Auditiva e Visual
- CER II-FISICA e INTELEC - CER II - 
Centro Especializado em Reabilitação - 
Fisica e Intelectual
- CER III-AUDI,FISICA e INTELEC - 
CER III - Centro Especializado em 
Reabilitação - Auditiva, Fisica e Intelectual
- CER III-FISICA,INTELEC e VISUAL - 
CER III - Centro Especializado em 
Reabilitação - Fisica, Intelectual e Visual
- CER IV-AUDI,FISICA,INTELEC e 
VISUAL - CER IV - Centro 

nR1-10:
serviço público social 

de pequeno porte
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Seção Classe Subclasses Denominação
Grupo de atividade Atividade

CNAE 2.2
Descrição Complementar do

 Município de São Paulo

Q 8650-0/07
Atividades de terapia de nutrição enteral e 
parenteral

Q 8690-9/01
Atividades de práticas integrativas e 
complementares em saúde humana

Q 8690-9/02 Atividades de bancos de leite humano

Q 8690-9/99
Outras atividades de atenção à saúde 
humana não especificadas anteriormente

Q 8711-5/02
Instituições de longa permanência para 
idosos

Q 8711-5/04
Centros de apoio a pacientes com câncer e 
com AIDS

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

Q 8730-1/02 Albergues assistenciais

Q 8730-1/99
Atividades de assistência social prestadas 
em residências coletivas e particulares não 
especificadas anteriormente

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

Especializado em Reabilitação - Auditiva, 
Fisica, Intelectual e Visual
- CLIN ODONTO - Clínica Odontológica
- CPARTO - Casa de Parto
- CR DST/AIDS - Centro de Referência 
DST
- CTA DST/AIDS - Centro de Testagem e 
Aconselhamento em DST/AIDS
- HORA CERTA - Hosp Dia - HORA 
CERTA - Hospital Dia
- MTHPIS - Medicinas Tradicionais, 
Homeopatia e Praticas Integrativas de 
Saúde
- NIR - Núcleo Integrado de Reabilitação
- NISA - Núcleo Integrado de Saúde 
Auditiva
- Out Estab Especializado - Outros 
Estabelecimentos Especializados
- RT - Residência Terapêutica - Saúde 
Mental
- SAE DST/AIDS - Serviço de Assistência 
Especializado em DST/AIDS
- UAA - Unidade de Acolhimento Adulto - 
Saúde Mental
- UAI - Unidade de Acolhimento Infantil - 
Saúde Mental
- UNAD - Unidade de Atendimento ao 
Dependente
- URSI - Unidade de Referência Saúde do 
Idoso
- Banco de leite humano

nR1-10:
serviço público social 

de pequeno porte
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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 8640-2/04 Serviços de 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

Equipamentos de vigilância à saúde, tais 
como:
- CCZ - CCZ - Centro de Controle de 
Zoonoses
- LAB ZOO - Laboratório - Zoo
- SUVIS - SUVIS

Q 8690-9/99
Outras atividades de atenção à saúde 
humana não especificadas anteriormente

Equipamentos de cultura de referência 
local, com ou sem salas de espetáculos com 
até 100 lugares, tais como:
- Bibliotecas
- Casas de Cultura
- Espaços Culturais
- Teatro e cinema
- Museu
- Galerias de exposição
- Galerias de arte

J 5914-6/00 Atividades de exibição cinematográfica

Equipamentos de apoio diagnóstico de 
referência local, tais como:
- CDI - Centro de Diagnósticos por 
Imagem
- LAB - Laboratório
- SEDI - Serviço Estadual de Diagnostico 
por Imagem

nR1-10:
serviço público social 

de pequeno porte
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Seção Classe Subclasses Denominação
Grupo de atividade Atividade

CNAE 2.2
Descrição Complementar do

 Município de São Paulo

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

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

R 9101-5/00 Atividades de bibliotecas e arquivos

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

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

P 8591-1/00 Ensino de esportes

R 9311-5/00 Gestão de instalações de esportes

S 9499-5/00
Atividades associativas não especificadas 
anteriormente

Equipamentos de abastecimento de 
referência local, tais como:
- Sacolão

G 4724-5/00 Comércio varejista de hortifrutigranjeiros

Equipamentos de cultura de referência 
local, com ou sem salas de espetáculos com 
até 100 lugares, tais como:
- Bibliotecas
- Casas de Cultura
- Espaços Culturais
- Teatro e cinema
- Museu
- Galerias de exposição
- Galerias de arte

Equipamentos de esporte e lazer de 
referência local, tais como:
- Campos de Futebol
- Centros Educacionais e Esportivos - CEE
- Mini Balnearios - MBAL
- Centros de Esporte e Lazer - CEL
- Balnearios - BAL
- Modelodromos
- Clube da Comunidade (CDC)
- Centro de Iniciação Esportiva (CIE)
- Estádio de Beisebol 

nR1-10:
serviço público social 

de pequeno porte
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Seção Classe Subclasses Denominação
Grupo de atividade Atividade

CNAE 2.2
Descrição Complementar do

 Município de São Paulo

O 8424-8/00 Segurança e ordem pública

P 8591-1/00 Ensino de esportes

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

Casas lotéricas N 8299-7/06 Casas lotéricas

H 5231-1/01 Administração da infra-estrutura portuária

H 5231-1/02 Atividades do Operador Portuário

H 5231-1/03 Gestão de terminais aquaviários 

H 5239-7/01 Serviços de praticagem

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

H 5240-1/01
Operação dos aeroportos e campos de 
aterrissagem

H 5240-1/99
Atividades auxiliares dos transportes 
aéreos, exceto operação dos aeroportos e 
campos de aterrissagem

O 8411-6/00 Administração pública em geral

O 8412-4/00
Regulação das atividades de saúde, 
educação, serviços culturais e outros 
serviços sociais

O 8413-2/00 Regulação das atividades econômicas

O 8422-1/00 Defesa

O 8423-0/00 Justiça

O 8424-8/00 Segurança e ordem pública

O 8425-6/00 Defesa Civil

O 8430-2/00 Seguridade social obrigatória

Cartórios de registro civil M 6912-5/00 Cartórios

Cartórios de notas e protestos M 6912-5/00 Cartórios

Agências de correios e telégrafos

Sedes de órgãos da administração pública 
direta ou indireta

nR1-11: 
serviços da 

administração e 
serviços públicos de 

pequeno porte

Equipamentos de segurança de referência 
local, tais como:
- Posto policial - Base comunitária
- Divisão especial de atendimento ao turista

nR1-10:
serviço público social 

de pequeno porte
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CNAE 2.2
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 Município de São Paulo

nR1-11: 
serviços da 

administração e 
serviços públicos de 

pequeno porte

Câmara de mediação, arbitragem e 
conciliação

M 6911-7/02 Atividades auxiliares da justiça

Q 8711-5 TODOS

Atividades de assistência a idosos, 
deficientes físicos, imunodeprimidos e 
convalescentes prestadas em residências 
coletivas e particulares

Q 8730-1 TODOS
Atividades de assistência social prestadas 
em residências coletivas e particulares

I 5510-8/02 Apart-hotéis

I 5590-6/03 Pensões (alojamento)

I 5590-6/99
Outros alojamentos não especificados 
anteriormente

Hotéis I 5510-8/01 Hotéis

I 5510-8/01 Hotéis

I 5590-6/01 Albergues, exceto assistenciais

I 5590-6/99
Outros alojamentos não especificados 
anteriormente

Motel I 5510-8/03 Motéis
Serviços de alojamento de estudantes, 
como casa de estudantes ou repúblicas

I 5590-6/99
Outros alojamentos não especificados 
anteriormente

Spa com alojamento I 5510-8/01 Hotéis

“Hostels”, hospedarias, pousadas e 
estalagens

nR1-12: 
serviços de 

hospedagem ou 
moradia

Casas de repouso, geriatria ou residências 
coletivas com serviço de assistência

Flats, Apart Hotéis, pensionatos ou pensões
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Seção Classe Subclasses Denominação
Grupo de atividade Atividade

CNAE 2.2
Descrição Complementar do

 Município de São Paulo

Auditório para convenções, congressos ou 
conferências 

N 8230-0/02 Casas de festas e eventos

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 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

Cinemateca ou filmoteca J 5914-6/00 Atividades de exibição cinematográfica

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

Cinema, teatro, anfiteatro, arena, sala de 
concerto ou casa de espetáculonR1-13:

local de reunião ou 
de eventos de 
pequeno porte 

localizado na zona 
urbana com lotação 

de até 100 (cem) 
pessoas

Museu ou espaços para exposições
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Seção Classe Subclasses Denominação
Grupo de atividade Atividade

CNAE 2.2
Descrição Complementar do

 Município de São Paulo

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

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

Depósitos de material em geral, exceto 
inflamáveis ou explosivos

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

nR1-14:
central de 

armazenamento e 
distribuição de cargas 

de pequeno porte 
com dimensão de até 

1.500m² (mil e 
quinhentos metros 
quadrados) de área 

construída total

Mini-terminal logístico

Depósitos de máquinas e equipamentos

nR1-15:
serviços de 

armazenamento e 
guarda de bens 

móveis de pequeno 
porte
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Grupo de atividade Atividade

CNAE 2.2
Descrição Complementar do

 Município de São Paulo

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

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

nR1-15:
serviços de 

armazenamento e 
guarda de bens 

móveis de pequeno 
porte

Aluguel de veículos, móveis, máquinas ou 
outros equipamentos pesados
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Grupo de atividade Atividade

CNAE 2.2
Descrição Complementar do

 Município de São Paulo

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

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 até 40 vagas (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

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

Guarda-móveis ou self-storage

Empresa transportadora 

nR1-15:
serviços de 

armazenamento e 
guarda de bens 

móveis de pequeno 
porte

Aluguel de veículos, móveis, máquinas ou 
outros equipamentos pesados
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CNAE 2.2
Descrição Complementar do

 Município de São Paulo

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

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

nR1-15:
serviços de 

armazenamento e 
guarda de bens 

móveis de pequeno 
porte

Empresa transportadora 
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