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USO: RESIDENCIAL

Habitação unifamiliar

Habitação multifamiliar (apartamentos)

USO: COMERCIAL

45-G COMÉRCIO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS

45.1 Comércio de veículos automotores

45.12-9 Representantes comerciais e agentes do comércio de veículos automotores

4512-9/01 Representantes comerciais e agentes do comércio de veículos automotores

45.3 Comércio de peças e acessórios para veículos automotores

45.30-7 Comércio por atacado de peças e acessórios para veículos automotores

4530-7/03 Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores

4530-7/04 Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores

4530-7/05 Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar

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

automotores

45.4 Comércio, manutenção e reparação de motocicletas, peças e acessórios

45.41-2 Comércio por atacado e no varejo de motocicletas, peças e acessórios

4541-2/05 Comércio a varejo de peças e acessórios para motocicletas e motonetas

45.42-1 Representantes comerciais e agentes do comércio de motocicletas, peças e acessórios

4542-1/01 Representantes comerciais e agentes do comércio de motocicletas e motonetas, peças e acessórios

46-G COMÉRCIO POR ATACADO, EXCETO VEÍCULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS

46.1 Representantes comerciais e agentes do comércio, exceto de veículos automotores e motocicletas

46.11-7 Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos

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

46.12-5 Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos

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

46.13-3 Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens

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

46.14-1 Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves

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

46.15-0 Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico

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

46.16-8 Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuário, calçados e artigos de viagem

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

46.17-6 Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo

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

46.18-4
Representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados 

anteriormente

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

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

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

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

anteriormente

46.19-2 Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado

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

47-G COMÉRCIO VAREJISTA

47.1 Comércio varejista não-especializado

47.12-1
Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, 

mercearias e armazéns

4712-1/00
Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, 

mercearias e armazéns

47.13-0 Comércio varejista de mercadorias em geral, sem predominância de produtos alimentícios

4713-0/01 Lojas de departamentos ou magazines

DENOMINAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO CNAE

NOTA: Ver as exceções descritas no final desta tabela de atividades UOS CSIIR 1 NO fls. 1/22
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CLASSIFICAÇÃO CNAE

4713-0/02

Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines (comércio varejista não especializado sem 

predominância de gêneros alimentícios em estabelecimentos de pequeno porte que oferecem miudezas, 

quinquilharias e outras mercadorias variadas)

47.2 Comércio varejista de produtos alimentícios, bebidas e fumo

47.21-1 Comércio varejista de produtos de padaria, laticínio, doces, balas e semelhantes

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

4721-1/03 Comércio varejista de laticínios e frios

4721-1/04-B Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes (inclusive baleiro)

47.22-9 Comércio varejista de carnes e pescados - açougues e peixarias

4722-9/01 Comércio varejista de carnes - açougues

4722-9/02 Peixaria

47.23-7 Comércio varejista de bebidas

4723-7/00 Comércio varejista de bebidas

47.24-5 Comércio varejista de hortifrutigranjeiros

4724-5/00 Comércio varejista de hortifrutigranjeiros

47.29-6
Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não 

especificados anteriormente; produtos do fumo

4729-6/01 Tabacaria

4729-6/02 Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência

4729-6/99-B
Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não 

especificados anteriormente (inclusive sorveteiro)

47.4 Comércio varejista de material de construção

47.41-5 Comércio varejista de tintas e materiais para pintura

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

47.42-3 Comércio varejista de material elétrico

4742-3/00 Comércio varejista de material elétrico

47.43-1 Comércio varejista de vidros

4743-1/00 Comércio varejista de vidros

47.44-0 Comércio varejista de ferragens, madeira e materiais de construção

4744-0/01 Comércio varejista de ferragens e ferramentas

4744-0/03 Comércio varejista de materiais hidráulicos

47.5
Comércio varejista de equipamentos de informática e comunicação; equipamentos e artigos de uso 

doméstico

47.51-2 Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

4751-2/01 Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

4751-2/02 Recarga de cartuchos para equipamentos de informática

47.52-1 Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação

4752-1/00 Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação

47.53-9 Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

4753-9/00 Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

47.54-7 Comércio varejista especializado de móveis, colchoaria e artigos de iluminação

4754-7/01 Comércio varejista de móveis

4754-7/02 Comércio varejista de artigos de colchoaria

4754-7/03 Comércio varejista de artigos de iluminação

47.55-5 Comércio varejista especializado de tecidos e artigos de cama, mesa e banho

4755-5/01 Comércio varejista de tecidos

4755-5/02 Comercio varejista de artigos de armarinho

4755-5/03 Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho

47.56-3 Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios

4756-3/00 Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios

47.57-1
Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, 

exceto informática e comunicação

4757-1/00
Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, 

exceto informática e comunicação

47.59-8 Comércio varejista de artigos de uso doméstico não especificados anteriormente

4759-8/01 Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas

4759-8/99

Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente (vidro, cristal, 

porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu e outros similares - panelas, louças, garrafas 

térmicas, escadas domésticas. escovas, vassouras, cabides etc., artigos de cutelaria, toldos e similares, papel 

de parede e similares e sistema de segurança residencial não associado a instalação ou manutenção)

47.6 Comércio varejista de artigos culturais, recreativos e esportivos

47.61-0 Comércio varejista de livros, jornais, revistas e papelaria

NOTA: Ver as exceções descritas no final desta tabela de atividades UOS CSIIR 1 NO fls. 2/22
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4761-0/01 Comércio varejista de livros

4761-0/02 Comércio varejista de jornais e revistas

4761-0/03 Comércio varejista de artigos de papelaria

47.62-8 Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas

4762-8/00 Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas

47.63-6 Comércio varejista de artigos recreativos e esportivos

4763-6/01
Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos (brinquedos, jogos - eletrônicos ou não - e artigos 

recreativos)

4763-6/02
Comércio varejista de artigos esportivos (equipamentos e materiais esportivos, artigos do vestuário e 

acessórios especializados para a prática de esportes)

4763-6/03 Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios (bicicletas e triciclos e suas peças e acessórios)

4763-6/04 Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping

47.7
Comércio varejista de produtos farmacêuticos, perfumaria e cosméticos e artigos médicos, ópticos e 

ortopédicos

47.71-7 Comércio varejista de produtos farmacêuticos para uso humano e veterinário

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

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

4771-7/03 Comércio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos

4771-7/04 Comércio varejista de medicamentos veterinários

47.72-5 Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

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

47.73-3 Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

4773-3/00 Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

47.74-1 Comércio varejista de artigos de óptica

4774-1/00 Comércio varejista de artigos de óptica

47.8 Comércio varejista de produtos novos não especificados anteriormente e de produtos usados

47.81-4 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

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

47.82-2 Comércio varejista de calçados e artigos de viagem

4782-2/01 Comércio varejista de calçados

4782-2/02 Comércio varejista de artigos de viagem

47.83-1 Comércio varejista de jóias e relógios

4783-1/01 Comércio varejista de artigos de joalheria

4783-1/02 Comércio varejista de artigos de relojoaria

47.85-7 Comércio varejista de artigos usados

4785-7/01 Comércio varejista de antigüidades

4785-7/99
Comércio varejista de outros artigos usados (numismática, filatelia, sebo, móveis, utensílios domésticos, 

materiais de demolição e outros)

47.89-0 Comércio varejista de outros produtos novos não especificados anteriormente

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

4789-0/02-A Comércio varejista de plantas e flores naturais (floriculturas)

4789-0/02-B Comércio varejista de plantas e flores naturais (viveiros, …)

4789-0/03 Comércio varejista de objetos de arte

4789-0/04
Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação (cães, gatos, peixes 

ornamentais, mordaça, focinheira, caminha, aquários, gaiolas, ração, … -  petshop)

4789-0/05
Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários (detergentes, desinfetantes, fungicidas, inseticidas, 

desodorizantes, …)

4789-0/07 Comércio varejista de equipamentos para escritório

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

4789-0/99

Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente (artigos religiosos, artigos eróticos, 

funerários, para festas, plantas artificiais, perucas, artigos para bebê, carvão e lenha, redes de dormir, 

extintores, cartões telefônicos, molduras, quadros,...)

USO: INDUSTRIAL

10-C FABRICAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS

10.3 Fabricação de conservas de frutas, legumes e outros vegetais

10.31-7 Fabricação de conservas de frutas

1031-7/00-B
Fabricação de conservas de frutas (inclui a fabricação de doces, concentrados, polpas, …)(inclusive 

compoteiro e fabricante de conservas de frutas)

10.32-5 Fabricação de conservas de legumes e outros vegetais

1032-5/01 Fabricação de conservas de palmito

1032-5/99-B
Fabricação de conservas de legumes e outros vegetais, exceto palmito (inclui vegetais desidratados, farinha 

e sêmola de batata, batata frita, …)(inclusive fabricante como MEI)

NOTA: Ver as exceções descritas no final desta tabela de atividades UOS CSIIR 1 NO fls. 3/22
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10.33-3 Fabricação de sucos de frutas, hortaliças e legumes

1033-3/01 Fabricação de sucos concentrados de frutas, hortaliças e legumes (inclui polpa de fruta)

1033-3/02 Fabricação de sucos de frutas, hortaliças e legumes, exceto concentrados

10.5 Laticínios

10.52-0 Fabricação de laticínios

1052-0/00
Fabricação de laticínios (manteiga, coalhada, iogurte, queijo, doce de leite, sobremesas lacteas, leite em pó, 

bebidas lácteas)

10.53-8 Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis

1053-8/00 Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis (sorvete, picolé, bolos e tortas gelados)

10.9 Fabricação de outros produtos alimentícios

10.91-1 Fabricação de produtos de panificação

1091-1/01 Fabricação de produtos de panificação industrial (inclui roscas, bolos, tortas, farinha de rosca, …)

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

tradicionais)

10.92-9 Fabricação de biscoitos e bolachas

1092-9/00 Fabricação de biscoitos e bolachas

10.93-7 Fabricação de produtos derivados do cacau, de chocolates e confeitos

1093-7/01-B Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates (inclusive chocolateiro)

1093-7/02 Fabricação de frutas cristalizadas, balas e semelhantes

10.94-5 Fabricação de massas alimentícias

1094-5/00 Fabricação de massas alimentícias

10.95-3 Fabricação de especiarias, molhos, temperos e condimentos

1095-3/00 Fabricação de especiarias, molhos, temperos e condimentos

10.96-1 Fabricação de alimentos e pratos prontos

1096-1/00
Fabricação de alimentos e pratos prontos (não consumidos no local e referentes a congelados, sobremesas e 

salgadinhos)

10.99-6 Fabricação de produtos alimentícios não especificados anteriormente

1099-6/01 Fabricação de vinagres

1099-6/02 Fabricação de pós alimentícios (pó para pudim, gelatina,…)

1099-6/03 Fabricação de fermentos e leveduras

1099-6/04 Fabricação de gelo comum

1099-6/05 Fabricação de produtos para infusão (chá, mate, etc.)

1099-6/06 Fabricação de adoçantes naturais e artificiais

1099-6/07 Fabricação de alimentos dietéticos e complementos alimentares

1099-6/99-B
Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente (inclusive fabricante de pão de 

queijo congelado)

11-C FABRICAÇÃO DE BEBIDAS

11.2 Fabricação de bebidas não-alcoólicas

11.22-4 Fabricação de refrigerantes e de outras bebidas não-alcoólicas

1122-4/02 Fabricação de chá mate e outros chás prontos para consumo

1122-4/03 Fabricação de refrescos, xaropes e pós para refrescos, exceto refrescos de frutas

13-C FABRICAÇÃO DE PRODUTOS TÊXTEIS

13.4 Acabamentos em fios, tecidos e artefatos têxteis

13.40-5 Acabamentos em fios, tecidos e artefatos têxteis

1340-5/01-B
Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário (inclusive estampador de 

peças do vestuário)

1340-5/99-B
Outros serviços de acabamento em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário (inclusive bordadeiras 

e customizadores de roupas)

13.5 Fabricação de artefatos têxteis, exceto vestuário

13.51-1 Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico

1351-1/00 Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico (roupa de cama, banho, cozinha, …)

13.52-9 Fabricação de artefatos de tapeçaria

1352-9/00-B Fabricação de artefatos de tapeçaria (inclusive tapeceiro)

13.59-6 Fabricação de outros produtos têxteis não especificados anteriormente

1359-6/00-B
Fabricação de outros produtos têxteis não especificados anteriormente (sacos de algodão, bandeiras, 

passamanaria, renda, bordados,...)(inclusive rendeiro)

14-C CONFECÇÃO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS

14.1 Confecção de artigos do vestuário e acessórios

14.11-8 Confecção de roupas íntimas

1411-8/01 Confecção de roupas íntimas

1411-8/02 Facção de roupas íntimas

14.12-6 Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas

1412-6/01 Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida

NOTA: Ver as exceções descritas no final desta tabela de atividades UOS CSIIR 1 NO fls. 4/22
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1412-6/02 Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas

1412-6/03 Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas

14.13-4 Confecção de roupas profissionais

1413-4/01 Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida

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

1413-4/03 Facção de roupas profissionais

14.14-2 Fabricação de acessórios do vestuário, exceto para segurança e proteção

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

14.2 Fabricação de artigos de malharia e tricotagem

14.21-5 Fabricação de meias

1421-5/00 Fabricação de meias

14.22-3 Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias

1422-3/00-B
Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias (inclusive 

crocheteiro e tricoteiro)

15-C PREPARAÇÃO DE COUROS E FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE COURO, ARTIGOS PARA VIAGEM E CALÇADOS

15.2 Fabricação de artigos para viagem e de artefatos diversos de couro

15.21-1 Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material

1521-1/00
Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material (couro, tecido, plástico, 

papelão, madeira)

15.29-7 Fabricação de artefatos de couro não especificados anteriormente

1529-7/00-B

Fabricação de artefatos de couro não especificados anteriormente (porta notas, porta documentos, 

artefatos de selaria e artigos de couro para pequenos animais, correias de transmissão e artigos de couro 

para máquinas, pulseiras não-metálicas para relógios) (inclusive artesão em couro)

15.3 Fabricação de calçados

15.31-9 Fabricação de calçados de couro

1531-9/01 Fabricação de calçados de couro

1531-9/02 Acabamento de calçados de couro sob contrato

15.33-5 Fabricação de calçados de material sintético

1533-5/00 Fabricação de calçados de material sintético

15.39-4 Fabricação de calçados de materiais não especificados anteriormente

1539-4/00
Fabricação de calçados de materiais não especificados anteriormente (madeira, tecidos, fibras, borracha e 

outros)

15.4 Fabricação de partes para calçados, de qualquer material

15.40-8 Fabricação de partes para calçados, de qualquer material

1540-8/00 Fabricação de partes para calçados, de qualquer material

16-C FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE MADEIRA

16.2 Fabricação de produtos de madeira, cortiça e material trançado, exceto móveis

16.29-3
Fabricação de artefatos de madeira, palha, cortiça, vime e material trançado não especificados 

anteriormente, exceto móveis

1629-3/01-A
Fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto móveis (exclusivamente artesão em madeira constituído 

como microempreendedor individual)

1629-3/02 Fabricação de artefatos diversos de cortiça, bambu, palha, vime e outros materiais trançados, exceto móveis

17-C FABRICAÇÃO DE CELULOSE, PAPEL E PRODUTOS DE PAPEL

17.4 Fabricação de produtos diversos de papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado

17.42-7 Fabricação de produtos de papel para usos doméstico e higiênico-sanitário

1742-7/01-A
Fabricação de fraldas descartáveis (exclusivamente confeccionador de fraldas descartáveis constituído 

como microempreendedor individual)

18-C IMPRESSÃO E REPRODUÇÃO DE GRAVAÇÕES

18.1 Atividade de impressão

18.13-0 Impressão de materiais para outros usos

1813-0/01-A
Impressão de material para uso publicitário (exclusivamente serigrafista publicitário constituído como 

microempreendedor individual)

1813-0/99-A
Impressão de material para outros usos  (exclusivamente serigrafista constituído como microempreendedor 

individual)

18.2 Serviços de pré-impressão e acabamentos gráficos

18.21-1 Serviços de pré-impressão

1821-1/00 Serviços de pré-impressão

18.22-9 Serviços de acabamentos gráficos

1822-9/01 Serviços de encadernação e plastificação

18.3 Reprodução de materiais gravados em qualquer suporte

18.30-0 Reprodução de materiais gravados em qualquer suporte

NOTA: Ver as exceções descritas no final desta tabela de atividades UOS CSIIR 1 NO fls. 5/22
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1830-0/01
Reprodução de som em qualquer suporte (multiplicação de uma matriz em CD, fita magnética, disco e 

outros meios )

1830-0/02
Reprodução de vídeo em qualquer suporte (multiplicação de uma matriz em CD, fita magnética, disco e 

outros meios)

1830-0/03
Reprodução de software em qualquer suporte (multiplicação de uma matriz em CD, fita magnética, disco e 

outros meios)

21-C FABRICAÇÃO DE PRODUTOS FARMOQUÍMICOS E FARMACÊUTICOS

21.2 Fabricação de produtos farmacêuticos

21.21-1 Fabricação de medicamentos para uso humano

2121-1/01 Fabricação de medicamentos alopáticos para uso humano (inclui as centrais de manipulação)

2121-1/02 Fabricação de medicamentos homeopáticos para uso humano (inclui as centrais de manipulação)

2121-1/03 Fabricação de medicamentos fitoterápicos para uso humano (inclui as centrais de manipulação)

23-C FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE MINERAIS NÃO-METÁLICOS

23.4 Fabricação de produtos cerâmicos

23.49-4 Fabricação de produtos cerâmicos não-refratários não especificados anteriormente

2349-4/99 Fabricação de produtos cerâmicos não-refratários não especificados anteriormente (inclusive artesanal)

23.9 Aparelhamento de pedras e fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos

23.99-1 Fabricação de produtos de minerais não-metálicos não especificados anteriormente

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

31-C FABRICAÇÃO DE MÓVEIS

31.0 Fabricação de móveis

31.01-2 Fabricação de móveis com predominância de madeira

3101-2/00 Fabricação de móveis com predominância de madeira

31.03-9 Fabricação de móveis de outros materiais, exceto madeira e metal

3103-9/00 Fabricação de móveis de outros materiais, exceto madeira e metal (vime, junco, material plástico)

32-C FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS

32.1 Fabricação de artigos de joalheria, bijuteria e semelhantes

32.11-6 Lapidação de gemas e fabricação de artefatos de ourivesaria e joalheria

3211-6/01 Lapidação de gemas (pedras preciosas e semipreciosas, pérolas trabalhadas)

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

3211-6/03 Cunhagem de moedas e medalhas

32.12-4 Fabricação de bijuterias e artefatos semelhantes

3212-4/00 Fabricação de bijuterias e artefatos semelhantes

32.2 Fabricação de instrumentos musicais

32.20-5 Fabricação de instrumentos musicais

3220-5/00 Fabricação de instrumentos musicais, peças e acessórios

32.3 Fabricação de artefatos para pesca e esporte

32.30-2 Fabricação de artefatos para pesca e esporte

3230-2/00 Fabricação de artefatos para pesca e esporte

32.4 Fabricação de brinquedos e jogos recreativos

32.40-0 Fabricação de brinquedos e jogos recreativos

3240-0/99
Fabricação de outros brinquedos e jogos recreativos não especificados anteriormente (de metal, madeira, 

papel, tecido,…, roupas de bonecas,... )

32.5 Fabricação de instrumentos e materiais para uso médico e odontológico e de artigos ópticos

32.50-7 Fabricação de instrumentos e materiais para uso médico e odontológico e de artigos ópticos

3250-7/06 Serviços de prótese dentária (dentes, dentaduras, …)

3250-7/07 Fabricação de artigos ópticos (óculos, …)

32.9 Fabricação de produtos diversos

32.99-0 Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente

3299-0/06-B Fabricação de velas, inclusive decorativas (inclusive fabricante de velas decorativas)

USO: INSTITUCIONAL

35-D ELETRICIDADE, GÁS E OUTRAS UTILIDADES

35.1 Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica

35.11-5 Geração de energia elétrica

3511-5/02
Atividades de coordenação e controle da operação da geração e transmissão de energia elétrica 

(planejamento, supervisão, controle, administração, … dos serviços)

35.13-1 Comércio atacadista de energia elétrica

3513-1/00
Comércio atacadista de energia elétrica (corretores e agentes que intermediam a venda para os sistemas de 

distribuição, …)

37-E ESGOTO E ATIVIDADES RELACIONADAS

37.0 Esgoto e atividades relacionadas

37.01-1 Gestão de redes de esgoto

NOTA: Ver as exceções descritas no final desta tabela de atividades UOS CSIIR 1 NO fls. 6/22
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3701-1/00 Gestão de redes de esgoto (gestão de redes de esgotos domésticos ou industriais e águas pluviais, ETEs)

84-O ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DEFESA E SEGURIDADE SOCIAL

84.1 Administração do estado e da política econômica e social

84.11-6 Administração pública em geral

8411-6/00 Administração pública em geral

84.12-4 Regulação das atividades de saúde, educação, serviços culturais e outros serviços sociais

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

84.13-2 Regulação das atividades econômicas

8413-2/00 Regulação das atividades econômicass

84.2 Serviços coletivos prestados pela administração pública

84.21-3 Relações exteriores

8421-3/00 Relações exteriores

84.22-1 Defesa

8422-1/00
Defesa (engenharia, transporte, comunicação, inteligência e abastecimento das forças armadas, logística 

militar, Ministério da Defesa e comandos militares)

84.23-0 Justiça

8423-0/00
Justiça (administração e o funcionamento do sistema judicial e dos tribunais civis, penais, trabalhistas, militares, 

etc., administração de penitenciárias e reformatórios, Ministério da Justiça e secretarias de justiça estaduais)

84.24-8 Segurança e ordem pública

8424-8/00

Segurança e ordem pública (administração e funcionamento da polícia federal e das polícias estaduais e 

municipais, civis e militares, assim como das polícias rodoviária, de trânsito, portuária e florestal, secretarias de 

segurança da administração estadual e municipal)

84.25-6 Defesa Civil

8425-6/00 Defesa Civil (direção e funcionamento do corpo de bombeiros, serviços de lanchas contra incêndios)

84.3 Seguridade social obrigatória

84.30-2 Seguridade social obrigatória

8430-2/00 Seguridade social obrigatória

85-P EDUCAÇÃO

85.1 Educação infantil e ensino fundamental

85.11-2 Educação infantil - creche

8511-2/00 Educação infantil - creche (até 3 anos)

85.12-1 Educação infantil - pré-escola

8512-1/00 Educação infantil - pré-escola (4 e 5 anos)

85.13-9 Ensino fundamental

8513-9/00 Ensino fundamental ( supletivo, especial e ensino a distância)

85.5 Atividades de apoio à educação

85.50-3 Atividades de apoio à educação

8550-3/01 Administração de caixas escolares

8550-3/02 Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares (CIEE, teste vocacional,...)

85.9 Outras atividades de ensino

85.91-1 Ensino de esportes

8591-1/00 Ensino de esportes

85.92-9 Ensino de arte e cultura

8592-9/01 Ensino de dança

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

8592-9/03-B Ensino de música (inclusive instrutor de música)

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

85.93-7 Ensino de idiomas

8593-7/00-B Ensino de idiomas (inclusive instrutor de idiomas)

85.99-6 Atividades de ensino não especificadas anteriormente

8599-6/01 Formação de condutores

8599-6/02 Cursos de pilotagem

8599-6/03-B Treinamento em informática (inclusive instrutor de informática)

8599-6/04 Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

8599-6/05 Cursos preparatórios para concursos

8599-6/99-B
Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente (requalificação de trabalhadores, inclusive 

professor particular, …)

86-Q ATIVIDADES DE ATENÇÃO À SAÚDE HUMANA

86.3 Atividades de atenção ambulatorial executadas por médicos e odontólogos

86.30-5 Atividades de atenção ambulatorial executadas por médicos e odontólogos

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

NOTA: Ver as exceções descritas no final desta tabela de atividades UOS CSIIR 1 NO fls. 7/22
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8630-5/02 Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares

8630-5/03 Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

8630-5/04 Atividade odontológica com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos

8630-5/05 Atividade odontológica sem recursos para realização de procedimentos cirúrgicos

8630-5/06 Serviços de vacinação e imunização humana

8630-5/07 Atividades de reprodução humana assistida

8630-5/99 Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente

86.4 Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica

86.40-2 Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica

8640-2/01 Laboratórios de anatomia patológica e citológica

8640-2/02 Laboratórios clínicos

8640-2/03 Serviços de diálise e nefrologia

8640-2/04 Serviços de tomografia

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

8640-2/06 Serviços de ressonância magnética

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

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

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

8640-2/10 Serviços de quimioterapia

8640-2/11 Serviços de radioterapia

8640-2/12 Serviços de hemoterapia

8640-2/13 Serviços de litotripsia

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

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

86.5 Atividades de profissionais da área de saúde, exceto médicos e odontólogos

86.50-0 Atividades de profissionais da área de saúde, exceto médicos e odontólogos

8650-0/01 Atividades de enfermagem

8650-0/02 Atividades de profissionais da nutrição

8650-0/03 Atividades de psicologia e psicanálise

8650-0/04 Atividades de fisioterapia

8650-0/05 Atividades de terapia ocupacional

8650-0/06 Atividades de fonoaudiologia

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

8650-0/99 Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente

86.6 Atividades de apoio à gestão de saúde

86.60-7 Atividades de apoio à gestão de saúde

8660-7/00 Atividades de apoio à gestão de saúde (centrais de regulação da saúde)

86.9 Atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente

86.90-9 Atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente

8690-9/01
Atividades de práticas integrativas e complementares em saúde humana (cromoterapia, shiatzu, do-in e 

similares)

8690-9/02 Atividades de bancos de leite humano

8690-9/03 Atividades de acupuntura

8690-9/04 Atividades de podologia

8690-9/99
Outras atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente (parteiras, curandeiros e 

outros)

87-Q
ATIVIDADES DE ATENÇÃO À SAÚDE HUMANA INTEGRADAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL, PRESTADAS EM 

RESIDÊNCIAS COLETIVAS E PARTICULARES

87.1
Atividades de assistência a idosos, deficientes físicos, imunodeprimidos e convalescentes, e de infra-estrutura 

e apoio a pacientes prestadas em residências coletivas e particulares

87.11-5
Atividades de assistência a idosos, deficientes físicos, imunodeprimidos e convalescentes prestadas em 

residências coletivas e particulares

8711-5/01 Clínicas geriátricas (para idosos sem condições de saúde ou não querem morar sozinhos)

8711-5/02 Instituições de longa permanência para idosos (sem condições econômicas, asilos)

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

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

87.12-3 Atividades de fornecimento de infraestrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio

8712-3/00 Atividades de fornecimento de infraestrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio

87.3 Atividades de assistência social prestadas em residências coletivas e particulares

87.30-1 Atividades de assistência social prestadas em residências coletivas e particulares

8730-1/01 Orfanatos

8730-1/02 Albergues assistenciais

NOTA: Ver as exceções descritas no final desta tabela de atividades UOS CSIIR 1 NO fls. 8/22
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8730-1/99
Atividades de assistência social prestadas em residências coletivas e particulares não especificadas 

anteriormente

88-Q SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO

88.0 Serviços de assistência social sem alojamento

88.00-6 Serviços de assistência social sem alojamento

8800-6/00 Serviços de assistência social sem alojamento

90-R ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CRIATIVAS E DE ESPETÁCULOS

90.0 Atividades artísticas, criativas e de espetáculos

90.01-9 Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares

9001-9/01-A
Produção teatral (exclusivamente humorista e contador de histórias constituído como microempreendedor 

individual)

9001-9/06-A
Atividades de sonorização e de iluminação  (exclusivamente disc jockey ou vídeo jockey constituído como 

microempreendedor individual - escritório)

90.02-7 Criação artística

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

9002-7/02 Restauração de obras de arte

90.03-5 Gestão de espaços para artes cênicas, espetáculos e outras atividades artísticas

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

91-R ATIVIDADES LIGADAS AO PATRIMÔNIO CULTURAL E AMBIENTAL

91.0 Atividades ligadas ao patrimônio cultural e ambiental

91.01-5 Atividades de bibliotecas e arquivos

9101-5/00 Atividades de bibliotecas e arquivos

91.02-3
Atividades de museus e de exploração, restauração artística e conservação de lugares e prédios históricos e 

atrações similares

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

9102-3/02 Restauração e conservação de lugares e prédios históricos

93-R ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE RECREAÇÃO E LAZER

93.1 Atividades esportivas

93.13-1 Atividades de condicionamento físico

9313-1/00 Atividades de condicionamento físico (academias, centros de saúde física, …)

93.19-1 Atividades esportivas não especificadas anteriormente

9319-1/01 Produção e promoção de eventos esportivos (produção, regulação, organização de eventos, ... )

94-S ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES ASSOCIATIVAS

94.1 Atividades de organizações associativas patronais, empresariais e profissionais

94.11-1 Atividades de organizações associativas patronais e empresariais

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

94.12-0 Atividades de organizações associativas profissionais

9412-0/00 Atividades de organizações associativas profissionais (CREA, OAB, …)

94.2 Atividades de organizações sindicais

94.20-1 Atividades de organizações sindicais

9420-1/00 Atividades de organizações sindicais

94.3 Atividades de associações de defesa de direitos sociais

94.30-8 Atividades de associações de defesa de direitos sociais

9430-8/00 Atividades de associações de defesa de direitos sociais (ONG, …)

94.9 Atividades de organizações associativas não especificadas anteriormente

94.91-0 Atividades de organizações religiosas

9491-0/00 Atividades de organizações religiosas (igrejas, mosteiros, …)

94.92-8 Atividades de organizações políticas

9492-8/00 Atividades de organizações políticas

94.93-6 Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte

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

94.99-5 Atividades associativas não especificadas anteriormente

9499-5/00
Atividades associativas não especificadas anteriormente (feministas, de grupos étnicos, de consumidores, de 

pais de alunos, de clubes estudantis, fraternidades, de apoio a serviços municipais e educativos, outros)

USO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

02-A PRODUÇÃO FLORESTAL

02.3 Atividades de apoio à produção florestal

02.30-6 Atividades de apoio à produção florestal

0230-6/00 Atividades de apoio à produção florestal (consultoria técnica, …)

33-C MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

33.1 Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos

33.12-1 Manutenção e reparação de equipamentos eletrônicos e ópticos

NOTA: Ver as exceções descritas no final desta tabela de atividades UOS CSIIR 1 NO fls. 9/22
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3312-1/01 Manutenção e reparação de equipamentos transmissores de comunicação (exceto celulares e similares)

3312-1/02 Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle

3312-1/03 Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação

3312-1/04
Manutenção e reparação de equipamentos e instrumentos ópticos (binóculos, telescópios, equipamentos 

profissionais de foto e cine, …)

33.13-9 Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos elétricos

3313-9/01 Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos

3313-9/02 Manutenção e reparação de baterias e acumuladores elétricos, exceto para veículos

3313-9/99 Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente

41-F CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

41.1 Incorporação de empreendimentos imobiliários

41.10-7 Incorporação de empreendimentos imobiliários

4110-7/00 Incorporação de empreendimentos imobiliários

41.2 Construção de edifícios

41.20-4 Construção de edifícios

4120-4/00 Construção de edifícios

42-F OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA

42.1 Construção de rodovias, ferrovias, obras urbanas e obras-de-arte especiais

42.11-1 Construção de rodovias e ferrovias

4211-1/01 Construção de rodovias e ferrovias

4211-1/02 Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos

42.12-0 Construção de obras-de-arte especiais

4212-0/00 Construção de obras-de-arte especiais

42.13-8 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

4213-8/00 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

42.2 Obras de infraestrutura para energia elétrica, telecomunicações, água, esgoto e transporte por dutos

42.21-9 Obras para geração e distribuição de energia elétrica e para telecomunicações

4221-9/01 Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica

4221-9/02 Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica

4221-9/03 Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica

4221-9/04 Construção de estações e redes de telecomunicações

4221-9/05 Manutenção de estações e redes de telecomunicações

42.22-7 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas

4222-7/01
Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras 

de irrigação

4222-7/02 Obras de irrigação

42.23-5 Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto

4223-5/00 Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto

42.9 Construção de outras obras de infra-estrutura

42.91-0 Obras portuárias, marítimas e fluviais

4291-0/00 Obras portuárias, marítimas e fluviais

42.92-8 Montagem de instalações industriais e de estruturas metálicas

4292-8/01 Montagem de estruturas metálicas

4292-8/02 Obras de montagem industrial

42.99-5 Obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

4299-5/01 Construção de instalações esportivas e recreativas

4299-5/99 Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

43-F SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO

43.1 Demolição e preparação do terreno

43.11-8 Demolição e preparação de canteiros de obras

4311-8/01 Demolição de edifícios e outras estruturas

4311-8/02 Preparação de canteiro e limpeza de terreno

43.12-6 Perfurações e sondagens

4312-6/00 Perfurações e sondagens

43.13-4 Obras de terraplenagem

4313-4/00 Obras de terraplenagem

43.19-3 Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente

4319-3/00 Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente

43.2 Instalações elétricas, hidráulicas e outras instalações em construções

43.21-5 Instalações elétricas
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4321-5/00-B Instalação e manutenção elétrica (inclusive eletricista e instalador de antenas de tv)

43.22-3 Instalações hidráulicas, de sistemas de ventilação e refrigeração

4322-3/01-B Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás (inclusive bombeiro hidráulico e encanador)

4322-3/02 Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

4322-3/03 Instalações de sistema de prevenção contra incêndio

43.29-1 Obras de instalações em construções não especificadas anteriormente

4329-1/01 Instalação de painéis publicitários

4329-1/02 Instalação de equipamentos para orientação à navegação marítima, fluvial e lacustre

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

4329-1/04
Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e 

aeroportos

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

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

43.3 Obras de acabamento

43.30-4 Obras de acabamento

4330-4/01 Impermeabilização em obras de engenharia civil

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

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

4330-4/04-B Serviços de pintura de edifícios em geral (inclusive pintor de parede)

4330-4/05-B
Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores (inclusive colocador de revestimentos, 

pastilheiro e sintequeiro)

4330-4/99 Outras obras de acabamento da construção

43.9 Outros serviços especializados para construção

43.91-6 Obras de fundações

4391-6/00 Obras de fundações

43.99-1 Serviços especializados para construção não especificados anteriormente

4399-1/01 Administração de obras

4399-1/02 Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias

4399-1/03-B Obras de alvenaria (inclusive pedreiro)

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

para uso em obras

4399-1/05 Perfuração e construção de poços de água

4399-1/99-B Serviços especializados para construção não especificados anteriormente (inclusive telhador)

49-H TRANSPORTE TERRESTRE

49.2 Transporte rodoviário de passageiros

49.21-3 Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal e em região metropolitana

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

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

49.22-1 Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal, interestadual e internacional

4922-1/01
Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal, exceto em região 

metropolitana

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

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

49.23-0 Transporte rodoviário de táxi

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

49.24-8 Transporte escolar

4924-8/00 Transporte escolar

49.29-9
Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, e outros transportes rodoviários não 

especificados anteriormente

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

4929-9/02
Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e 

internacional

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

49.3 Transporte rodoviário de carga

49.30-2 Transporte rodoviário de carga

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

4930-2/02
Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e 

internacional

4930-2/03 Transporte rodoviário de produtos perigosos

4930-2/04 Transporte rodoviário de mudanças

49.4 Transporte dutoviário
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49.40-0 Transporte dutoviário

4940-0/00 Transporte dutoviário

49.5 Trens turísticos, teleféricos e similares

49.50-7 Trens turísticos, teleféricos e similares

4950-7/00 Trens turísticos, teleféricos e similares

50-H TRANSPORTE AQUAVIÁRIO

50.1 Transporte marítimo de cabotagem e longo curso

50.11-4 Transporte marítimo de cabotagem

5011-4/01 Transporte marítimo de cabotagem - Carga

5011-4/02 Transporte marítimo de cabotagem - passageiros

50.12-2 Transporte marítimo de longo curso

5012-2/01 Transporte marítimo de longo curso - Carga

5012-2/02 Transporte marítimo de longo curso - Passageiros

50.2 Transporte por navegação interior

50.21-1 Transporte por navegação interior de carga

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

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

50.22-0 Transporte por navegação interior de passageiros em linhas regulares

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

5022-0/02
Transporte por navegação interior de passageiros em linhas regulares, intermunicipal, interestadual e 

internacional, exceto travessia

50.9 Outros transportes aquaviários

50.91-2 Transporte por navegação de travessia

5091-2/01 Transporte por navegação de travessia, municipal

5091-2/02 Transporte por navegação de travessia, intermunicipal

50.99-8 Transportes aquaviários não especificados anteriormente

5099-8/01 Transporte aquaviário para passeios turísticos

51-H TRANSPORTE AÉREO

51.1 Transporte aéreo de passageiros

51.11-1 Transporte aéreo de passageiros regular

5111-1/00 Transporte aéreo de passageiros regular

51.12-9 Transporte aéreo de passageiros não-regular

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

5112-9/99 Outros serviços de transporte aéreo de passageiros não-regular (exceto taxi aéreo)

51.20-0 Transporte aéreo de carga

5120-0/00 Transporte aéreo de carga

52-H ARMAZENAMENTO E ATIVIDADES AUXILIARES DOS TRANSPORTES

52.2 Atividades  auxiliares dos transportes terrestres

52.21-4 Concessionárias de rodovias, pontes, túneis e serviços relacionados

5221-4/00 Concessionárias de rodovias, pontes, túneis e serviços relacionados

52.29-0 Atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente

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

chamada e reserva de táxi)

52.3 Atividades auxiliares dos transportes aquaviários

52.31-1 Gestão de portos e terminais

5231-1/01 Administração da infraestrutura portuária

52.39-7 Atividades auxiliares dos transportes aquaviários não especificadas anteriormente

5239-7/00
Atividades auxiliares dos transportes aquaviários não especificadas anteriormente (traslado de passageiros, 

praticagem, apoio a navios, centro de controle de navegação, …)

52.4 Atividades auxiliares dos transportes aéreos

52.40-1 Atividades auxiliares dos transportes aéreos

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

(pilotos constituídos como empresas, controle de voo, guarda-volumes, traslado de passageiros, outras)

52.5 Atividades relacionadas à organização do transporte de carga

52.50-8 Atividades relacionadas à organização do transporte de carga

5250-8/01 Comissaria de despachos (despachantes)

5250-8/02 Atividades de despachantes aduaneiros (despachantes)

5250-8/03
Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo (contratação de fretes, agenciamento de 

cargas, …)

5250-8/04 Organização logística do transporte de carga (coordenação e desenvolvimento de projetos logísticos)
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5250-8/05
Operador de transporte multimodal - OTM (organização do transporte de carga por mais de uma 

modalidade)

53-H CORREIO E OUTRAS ATIVIDADES DE ENTREGA

53.1 Atividades de Correio

53.10-5 Atividades de Correio

5310-5/01-A Atividades do Correio Nacional - posto de coleta

5310-5/01-B Atividades do Correio Nacional - central de distribuição

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

53.2 Atividades de malote e de entrega

53.20-2 Atividades de malote e de entrega (DHL, …)

5320-2/01-A Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional - posto de coleta

5320-2/01-B Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional - central de distribuição

5320-2/02-B Serviços de entrega rápida - delivery (inclusive bikeboy)

55-I ALOJAMENTO

55.1 Hotéis e similares

55.10-8 Hotéis e similares

5510-8/01 Hotéis

5510-8/02 Apart-hotéis

55.9 Outros tipos de alojamento não especificados anteriormente

55.90-6 Outros tipos de alojamento não especificados anteriormente

5590-6/01 Albergues, exceto assistenciais

5590-6/03 Pensões (alojamento com ou sem alimentação)

5590-6/99
Alojamentos, exceto hotéis, apart-hotéis, albergues, pensões, motéis e campings (alojamentos coletivos para 

estudantes, pensionatos, ...)

56-I ALIMENTAÇÃO

56.1 Restaurantes e outros serviços de alimentação e bebidas

56.11-2 Restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação e bebidas

5611-2/01 Restaurantes e similares

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

56.12-1 Serviços ambulantes de alimentação

5612-1/00 Serviços ambulantes de alimentação - preparação dos alimentos

56.2 Serviços de catering, bufê e outros serviços de comida preparada

56.20-1 Serviços de catering, bufê e outros serviços de comida preparada

5620-1/01 Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas - preparação dos alimentos

5620-1/02-B
Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê - preparação dos alimentos (inclusive 

churrasqueiro em domicíio)

5620-1/04-B
Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar - preparação dos 

alimentos (inclusive doceiro e salgadeiro)

58-J EDIÇÃO E EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO

58.1 Edição de livros, jornais, revistas e outras atividades de edição

58.11-5 Edição de livros

5811-5/00 Edição de livros - inclusive para divulgação eletrônica e internet (inclui aquisição e gestão de direitos autorias)

58.12-3 Edição de jornais

5812-3/00 Edição de jornais - inclusive para divulgação eletrônica e internet 

58.13-1 Edição de revistas

5813-1/00 Edição de revistas - inclusive para divulgação eletrônica e internet 

58.19-1 Edição de cadastros, listas e outros produtos gráficos

5819-1/00 Edição de cadastros, listas e outros produtos gráficos - inclusive para divulgação eletrônica e internet

58.2 Edição integrada à impressão de livros, josnais, revistas e outras publicações

58.21-2 Edição integrada à impressão de livros

5821-2/00 Edição integrada à impressão de livros

58.22-1 Edição integrada à impressão de jornais

5822-1/00 Edição integrada à impressão de jornais

58.23-9 Edição integrada à impressão de revistas

5823-9/00 Edição integrada à impressão de revistas

58.29-8 Edição integrada à impressão de cadastros, listas e outros produtos gráficos

5829-8/00 Edição integrada à impressão de cadastros, listas e outros produtos gráficos

59-J
ATIVIDADES CINEMATOGRÁFICAS, PRODUÇÃO DE VÍDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO; GRAVAÇÃO DE 

SOM E EDIÇÃO DE MÚSICA

59.1
Atividades cinematográficas, produção de vídeos e de programas de televisão; gravação de som e edição 

de música

59.11-1 Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão
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5911-1/01 Estúdios cinematográficos

5911-1/02 Produção de filmes para publicidade

5911-1/99
Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas 

anteriormente

59.12-0 Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão

5912-0/01-B Serviços de dublagem (inclusive dublador)

5912-0/02 Serviços de mixagem sonora em produção audiovisual

5912-0/99
Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas 

anteriormente

59.13-8 Distribuição cinematográfica, de vídeo e de programas de televisão

5913-8/00 Distribuição cinematográfica, de vídeo e de programas de televisão

59.14-6 Atividades de exibição cinematográfica

5914-6/00-A Atividades de exibição cinematográfica - drive in

59.2 Atividades de gravação de som e de edição de música

59.20-1 Atividades de gravação de som e de edição de música

5920-1/00 Atividades de gravação de som e de edição de música

60-J ATIVIDADES DE RÁDIO E DE TELEVISÃO

60.1 Atividades de rádio

60.10-1 Atividades de rádio

6010-1/00 Atividades de rádio

60.21-7 Atividades de televisão aberta

6021-7/00 Atividades de televisão aberta

60.22-5 Programadoras e atividades relacionadas à televisão por assinatura

6022-5/01 Programadoras

6022-5/02 Atividades relacionadas à televisão por assinatura, exceto programadoras

61-J TELECOMUNICAÇÕES

61.1 Telecomunicações por fio

61.10-8 Telecomunicações por fio

6110-8/01 Serviços de telefonia fixa comutada - STFC

6110-8/02 Serviços de redes de transporte de telecomunicações - SRTT

6110-8/03 Serviços de comunicação multimídia - SCM

6110-8/99 Serviços de telecomunicações por fio não especificados anteriormente

61.2 Telecomunicações sem fio

61.20-5 Telecomunicações sem fio

6120-5/01 Telefonia móvel celular

6120-5/02 Serviço móvel especializado - SME

6120-5/99 Serviços de telecomunicações sem fio não especificados anteriormente

61.3 Telecomunicações por satélite

61.30-2 Telecomunicações por satélite

6130-2/00 Telecomunicações por satélite

61.4 Operadoras de televisão por assinatura

61.41-8 Operadoras de televisão por assinatura por cabo

6141-8/00 Operadoras de televisão por assinatura por cabo

61.42-6 Operadoras de televisão por assinatura por microondas

6142-6/00 Operadoras de televisão por assinatura por microondas

61.43-4 Operadoras de televisão por assinatura por satélite

6143-4/00 Operadoras de televisão por assinatura por satélite

61.9 Operadoras de televisão por assinatura

61.90-6 Outras atividades de telecomunicações

6190-6/01 Provedores de acesso às redes de comunicações

6190-6/02 Provedores de voz sobre protocolo internet - VOIP 

6190-6/99 Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente

62-J ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

62.0 Atividades dos Serviços de Tecnologia da Informação

62.01-5 Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda

6201-5/00 Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda

62.02-3 Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis

6202-3/00 Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis

62.03-1 Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis

6203-1/00 Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis

62.04-0 Consultoria em tecnologia da informação

6204-0/00 Consultoria em tecnologia da informação

62.09-1 Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação

NOTA: Ver as exceções descritas no final desta tabela de atividades UOS CSIIR 1 NO fls. 14/22
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6209-1/00 Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação

63-J ATIVIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO

63.1 Tratamento de dados, hospedagem na internet e outras atividades relacionadas

63.11-9 Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet

6311-9/00 Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet

63.19-4 Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet

6319-4/00 Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet

63.9 Outras atividades de prestação de serviços de informação

63.91-7 Agências de notícias

6391-7/00 Agências de notícias

63.99-2 Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente

6399-2/00
Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente (informação 

telefônica, levantamento de informações, clipping)

64-K ATIVIDADES DE SERVIÇOS FINANCEIROS

64.2 Intermediação monetária - depósitos à vista

64.21-2 Bancos comerciais

6421-2/00 Bancos comerciais

64.22-1 Bancos múltiplos, com carteira comercial

6422-1/00 Bancos múltiplos, com carteira comercial

64.23-9 Caixas econômicas

6423-9/00 Caixas econômicas

64.24-7 Crédito cooperativo

6424-7/01 Bancos cooperativos

6424-7/02 Cooperativas centrais de crédito

6424-7/03 Cooperativas de crédito mútuo

6424-7/04 Cooperativas de crédito rural

64.3 Intermediação não-monetária - outros instrumentos de captação

64.31-0 Bancos múltiplos, sem carteira comercial

6431-0/00 Bancos múltiplos, sem carteira comercial

64.32-8 Bancos de investimento

6432-8/00 Bancos de investimento

64.33-6 Bancos de desenvolvimento

6433-6/00 Bancos de desenvolvimento

64.34-4 Agências de fomento

6434-4/00 Agências de fomento

64.35-2 Crédito imobiliário

6435-2/01 Sociedades de crédito imobiliário

6435-2/02 Associações de poupança e empréstimo - atendimento ao público

6435-2/03 Companhias hipotecárias

64.36-1 Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras

6436-1/00 Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras

64.37-9 Sociedades de crédito ao microempreendedor

6437-9/00 Sociedades de crédito ao microempreendedor

64.4 Arrendamento mercantil

64.40-9 Arrendamento mercantil

6440-9/00 Arrendamento mercantil

64.5 Sociedades de capitalização

64.50-6 Sociedades de capitalização

6450-6/00 Sociedades de capitalização

64.6 Atividades de sociedades de participação

64.61-1 Holdings de instituições financeiras

6461-1/00 Holdings de instituições financeiras

64.62-0 Holdings de instituições não-financeiras

6462-0/00 Holdings de instituições não-financeiras

64.63-8 Outras sociedades de participação, exceto holdings

6463-8/00 Outras sociedades de participação, exceto holdings

64.7 Fundos de investimento

64.70-1 Fundos de investimento

6470-1/01 Fundos de investimento, exceto previdenciários e imobiliários

6470-1/02 Fundos de investimento previdenciários

6470-1/03 Fundos de investimento imobiliários

64.9 Atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente

64.91-3 Sociedades de fomento mercantil - factoring

NOTA: Ver as exceções descritas no final desta tabela de atividades UOS CSIIR 1 NO fls. 15/22



ANEXO I B - Tabela de Usos e Atividades LUOS DF

- UOS CSIIR 1 NO -

A
TI

V
ID

A
D

E

G
R

U
P

O

C
LA

S
S
E

S
U

B
C

LA
S
S
E

DENOMINAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO CNAE

6491-3/00 Sociedades de fomento mercantil - factoring

64.92-1 Securitização de créditos

6492-1/00 Securitização de créditos

64.93-0 Administração de consórcios para aquisição de bens e direitos

6493-0/00 Administração de consórcios para aquisição de bens e direitos

64.99-9 Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente

6499-9/01 Clubes de investimento

6499-9/02 Sociedades de investimento

6499-9/03 Fundo garantidor de crédito

6499-9/04 Caixas de financiamento de corporações

6499-9/05 Concessão de crédito pelas OSCIP

6499-9/99 Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente

65-K SEGUROS, RESSEGUROS, PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E PLANOS DE SAÚDE

65.1 Seguros, resseguros, previdência complementar e planos de saúde

65.11-1 Seguros de vida

6511-1/01 Seguros de vida

6511-1/02 Planos de auxílio-funeral

65.12-0 Seguros não-vida

6512-0/00 Seguros não-vida

65.2 Seguros-saúde

65.20-1 Seguros-saúde

6520-1/00 Seguros-saúde

65.3 Resseguros

65.30-8 Resseguros

6530-8/00 Resseguros

65.4 Previdência complementar

65.41-3 Previdência complementar fechada

6541-3/00 Previdência complementar fechada

65.42-1 Previdência complementar aberta

6542-1/00 Previdência complementar aberta

65.5 Planos de saúde

65.50-2 Planos de saúde

6550-2/00 Planos de saúde

66-K
ATIVIDADES AUXILIARES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS, SEGUROS, PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E PLANOS DE 

SAÚDE

66.1 Atividades auxiliares dos serviços financeiros

66.11-8 Administração de bolsas e mercados de balcão organizados

6611-8/01 Bolsa de valores

6611-8/02 Bolsa de mercadorias

6611-8/03 Bolsa de mercadorias e futuros

6611-8/04 Administração de mercados de balcão organizados

66.12-6 Atividades de intermediários em transações de títulos, valores mobiliários e mercadorias

6612-6/01 Corretoras de títulos e valores mobiliários

6612-6/02 Distribuidoras de títulos e valores mobiliários

6612-6/03 Corretoras de câmbio

6612-6/04 Corretoras de contratos de mercadorias

6612-6/05 Agentes de investimentos em aplicações financeiras

66.13-4 Administração de cartões de crédito

6613-4/00 Administração de cartões de crédito

66.19-3 Atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente

6619-3/01 Serviços de liquidação e custódia (SELIC, CETIP, CBLC, …)

6619-3/02 Correspondentes de instituições financeiras

6619-3/03 Representações de bancos estrangeiros

6619-3/04 Caixas eletrônicos

6619-3/05 Operadoras de cartões de débito

6619-3/99 Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente

66.2 Atividades auxiliares dos seguros, da previdência complementar e dos planos de saúde

66.21-5 Avaliação de riscos e perdas

6621-5/01 Peritos e avaliadores de seguros

6621-5/02 Auditoria e consultoria atuarial

66.22-3 Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde

6622-3/00 Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde
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66.29-1
Atividades auxiliares dos seguros, da previdência complementar e dos planos de saúde não especificadas 

anteriormente

6629-1/00
Atividades auxiliares dos seguros, da previdência complementar e dos planos de saúde não especificadas 

anteriormente

66.3 Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão

66.30-4 Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão

6630-4/00 Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão

68-L ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS

68.2 Atividades imobiliárias por contrato ou comissão

68.21-8 Intermediação na compra, venda e aluguel de imóveis

6821-8/01 Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis

6821-8/02 Corretagem no aluguel de imóveis

68.22-6 Gestão e administração da propriedade imobiliária

6822-6/00 Gestão e administração da propriedade imobiliária

69-M ATIVIDADES JURÍDICAS, DE CONTABILIDADE E DE AUDITORIA

69.1 Atividades jurídicas

69.11-7 Atividades jurídicas, exceto cartórios

6911-7/01 Serviços advocatícios

6911-7/02 Atividades auxiliares da justiça

6911-7/03 Agente de propriedade industrial

69.12-5 Cartórios

6912-5/00 Cartórios

69.2 Atividades de contabilidade, consultoria e auditoria contábil e tributária

69.20-6 Atividades de contabilidade, consultoria e auditoria contábil e tributária

6920-6/01 Atividades de contabilidade

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

70-M ATIVIDADES DE SEDES DE EMPRESAS E DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL

70.1 Sedes de empresas e de consultoria em gestão empresarial

70.10-7 Sedes de empresas e unidades administrativas locais

70.2 Atividades de empresas e unidades administrativas locais

70.20-4 Atividades de consultoria em gestão empresarial

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

71-M SERVIÇOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA; TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS

71.1 Serviços de arquitetura e engenharia e atividades técnicas relacionadas

71.11-1 Serviços de arquitetura

7111-1/00 Serviços de arquitetura

71.12-0 Serviços de engenharia

7112-0/00 Serviços de engenharia

71.19-7 Atividades técnicas relacionadas à arquitetura e engenharia

7119-7/01 Serviços de cartografia, topografia e geodésia

7119-7/02 Atividades de estudos geológicos

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

7119-7/04 Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho

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

71.2 Testes a análises técnicas

71.20-1 Testes e análises técnicas

7120-1/00 Testes e análises técnicas (de arquitetura e engenharia)

72-M PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO

72.1 Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências fisicas e naturais

72.10-0 Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais

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

72.2 Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências sociais e humanas

72.20-7 Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências sociais e humanas

7220-7/00 Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências sociais e humanas

73-M PUBLICIDADE E PESQUISA DE MERCADO

73.1 Publicidade

73.11-4 Agências de publicidade

7311-4/00 Agências de publicidade

73.12-2 Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação

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

73.19-0 Atividades de publicidade não especificadas anteriormente

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

7319-0/02 Promoção de vendas
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7319-0/03 Marketing direto

7319-0/04 Consultoria em publicidade

7319-0/99-B Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente (inclusive bike propagandista)

73.2 Pesquisas de mercado e de opinião pública

73.20-3 Pesquisas de mercado e de opinião pública

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

74-M OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS

74.1 Design e decoração de interiores

74.10-2 Design e decoração de interiores

7410-2/01 Design

7410-2/02 Decoração de interiores

74.2 Atividades fotográficas e similares

74.20-0 Atividades fotográficas e similares

7420-0/01-A Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina (fotógrafos independentes)

7420-0/01-B
Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina (fotos para documentos, para fins 

comerciais, …)

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

7420-0/03-B Laboratórios fotográficos (inclusive revelador fotográfico)

7420-0/04 Filmagem de festas e eventos

7420-0/05 Serviços de microfilmagem

74.9 Atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente

74.90-1 Atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente

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

7490-1/02 Escafandria e mergulho

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

7490-1/04 Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários

7490-1/05
Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas (agências de modelos, 

empresários de artistas, …)

7490-1/99
Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente (serviços 

meteorológicos, avaliação de jóias, antiguidades, …, consultoria em segurança, meio ambiente, …, outras)

75-M ATIVIDADES VETERINÁRIAS

75.0 Atividades veterinárias

75.00-1 Atividades veterinárias

7500-1/00 Atividades veterinárias (consultórios, clínicas,  laboratórios, hospitais)

77-N ALUGUÉIS NÃO-IMOBILIÁRIOS E GESTÃO DE ATIVOS INTANGÍVEIS NÃO-FINANCEIROS

77.2 Aluguel de objetos pessoais e domésticos

77.21-7 Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos

7721-7/00
Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos (barcos, bicicletas, cadeiras e guarda sois, mesas de sinuca 

e bilhar, brinquedos não eletrônicos, outros)

77.22-5 Aluguel de fitas de vídeo, DVDs e similares

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

77.23-3 Aluguel de objetos do vestuário, jóias e acessórios

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

77.29-2 Aluguel de objetos pessoais e domésticos não especificados anteriormente

7729-2/01 Aluguel de aparelhos de jogos eletrônicos

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

7729-2/03 Aluguel de material médico (cadeira de rodas, camas hospitalares, muletas, inaladores, outros)

7729-2/99
Aluguel de outros objetos pessoais e domésticos não especificados anteriormente (plantas e flores, livros, 

jornais e revistas, outros)

77.3 Aluguel de máquinas e equipamentos sem operador

77.33-1 Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório

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

77.39-0 Aluguel de máquinas e equipamentos não especificados anteriormente

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

77.4 Gestão de ativos intangíveis não-financeiros

77.40-3 Gestão de ativos intangíveis não-financeiros

7740-3/00 Gestão de ativos intangíveis não-financeiros (patentes, direitos autorais, …)

78-N SELEÇÃO, AGENCIAMENTO E LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA

78.1 Seleção e agenciamento de mão-de-obra

77.10-8 Seleção e agenciamento de mão-de-obra

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

78.2 Locação de mão-de-obra temporária
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78.20-5 Locação de mão-de-obra temporária

7820-5/00 Locação de mão-de-obra temporária

78.3 Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros

78.30-2 Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros

7830-2/00 Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros

79-N AGÊNCIAS DE VIAGENS, OPERADORES TURÍSTICOS E SERVIÇOS DE RESERVAS

79.1 Agências de viagens e operadores turísticos

79.11-2 Agências de viagens

7911-2/00 Agências de viagens

79.12-1 Operadores turísticos

7912-1/00 Operadores turísticos

79.9 Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente

79.90-2 Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente

7990-2/00 Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente (guia turístico) 

80-N ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E INVESTIGAÇÃO

80.1 Atividades de vigilância, segurança privada e transporte de valores

80.11-1 Atividades de vigilância e segurança privada

8011-1/01 Atividades de vigilância e segurança privada

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

80.12-9 Atividades de transporte de valores

8012-9/00 Atividades de transporte de valores

80.2 Atividades de monitoramento de sistemas de segurança

80.20-0 Atividades de monitoramento de sistemas de segurança

8020-0/00 Atividades de monitoramento de sistemas de segurança

80.3 Atividades de investigação particular

80.30-7 Atividades de investigação particular

8030-7/00 Atividades de investigação particular

81-N SERVIÇOS PARA EDIFÍCIOS E ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS

81.1 Serviços combinados para apoio a edifícios

81.11-7 Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais

8111-7/00 Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais (limpeza e manutenção)

81.2 Atividades de limpeza

81.22-2 Imunização e controle de pragas urbanas

8122-2/00 Imunização e controle de pragas urbanas

81.29-0 Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

8129-0/00

Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (limpeza e tretamento de piscinas,de chaminés, 

fornos e caldeiras, máquinas industriais, trens, ônibus e caminhões, tanques marítimos, garrafas, ruas, caixa 

d'água e de gordura)

81.3 Atividades paisagísticas

81.30-3 Atividades paisagísticas

8130-3/00 Atividades paisagísticas

82-N
SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, DE APOIO ADMINISTRATIVO E OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS 

EMPRESAS

82.1 Serviços de escritório e apoio administrativo

82.11-3 Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

8211-3/00

Serviços combinados de escritório e apoio administrativo (prestação de serviços a empresas e escritórios 

virtuais, serviços de recepção, planejamento financeiro, contabilidade, arquivamento, preparaçao de 

material para envio pelo correio, outros)

82.19-9 Fotocópias, preparação de documentos e outros serviços especializados de apoio administrativo

8219-9/01 Fotocópias

8219-9/99
Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados 

anteriormente (digitação, plotagem,…)

82.2 Atividades de teleatendimento

82.20-2 Atividades de teleatendimento

8220-2/00 Atividades de teleatendimento (telemarketing, SAC, pesquisas, compras, …)

82.3 Atividades de organização de eventos, exceto culturais e esportivos

82.30-0 Atividades de organização de eventos, exceto culturais e esportivos

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

8230-0/02 Casas de festas e eventos

82.9 Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas

82.91-1 Atividades de cobrança e informações cadastrais

8291-1/00 Atividades de cobrança e informações cadastrais

82.99-7 Atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
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8299-7/01 Medição de consumo de energia elétrica, gás e água

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

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

8299-7/04 Leiloeiros independentes (inclusive autônomo)

8299-7/05 Serviços de levantamento de fundos sob contrato

8299-7/06 Casas lotéricas

8299-7/07 Salas de acesso à internet e postos telefônicos

8299-7/99

Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente 

(estenografia, taquigrafia, captação de imagens de reuniões, serviços de clipping,  impressão e de colocação 

de código de barras para endereços postais, avaliadores, exceto de seguros e imóveis, despachantes exceto 

aduaneiros, manutenção de extintores de incêndio, administração de cartões de desconto, outras)

92-R ATIVIDADES DE EXPLORAÇÃO DE JOGOS DE AZAR E APOSTAS

92.0 Atividades de exploração de jogos de azar e apostas

92.00-3 Atividades de exploração de jogos de azar e apostas

9200-3/02 Exploração de apostas em corridas de cavalos

93-R ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE RECREAÇÃO E LAZER

93.2 Atividades de recreação e lazer

93.29-8 Atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente

9329-8/99-B
Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente (inclusive animador de festas e 

mágico)

95-S
REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO E DE OBJETOS PESSOAIS E 

DOMÉSTICOS

95.1 Reparação e manutenção de equipamentos de informática e comunicação

95.11-8 Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

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

95.12-6 Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação

9512-6/00
Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação (telefones, fax, modem, roteadores, rádios, 

câmeras)

95.2 Reparação e manutenção de objetos e equipamentos pessoais e domésticos

95.21-5 Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

9521-5/00
Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico (televisão, 

vídeorreprodutores, ar condicionado, …)

95.29-1
Reparação e manutenção de objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados 

anteriormente

9529-1/01-B Reparação de calçados, bolsas e artigos de viagem (inclusive sapateiro)

9529-1/02 Chaveiros

9529-1/03 Reparação de relógios

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

9529-1/05 Reparação de artigos do mobiliário

9529-1/06 Reparação de jóias

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

anteriormente (inclusive amolador de artigos de cutelaria e reparador de artigos e acessórios do vestuário)

96-S OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PESSOAIS

96.0 Outras atividades de serviços pessoais

96.01-7 Lavanderias, tinturarias e toalheiros

9601-7/01
Lavanderias (lavar, passar e limpar todo tipo de artigos têxteis e do vestuário, inclusive couro e peles, auto-

serviço, avagem de tapetes, carpetes e cortinas, inclusive na residência do cliente)

9601-7/02 Tinturarias (tingimento de todo tipo de artigos têxteis e do vestuário, inclusive de couro e peles)

9601-7/03
Toalheiros (aluguel e lavagem de roupas de cama, mesa e banho, de uniformes de trabalho e artigos 

relacionados)

96.02-5 Cabeleireiros e outras atividades de tratamento de beleza

9602-5/01 Cabeleireiros (tratamentos do cabelo, barbearia, manicure, pedicure, …)

9602-5/02
Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza (depilação, massagem, limpeza de pele, 

…)

96.03-3 Atividades funerárias e serviços relacionados

9603-3/04 Serviços de funerárias

9603-3/99
Atividades funerárias e serviços relacionados não especificados anteriormente (serviços de remoção, venda 

de tumbas, …)

96.09-2 Atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente

9609-2/02 Agências matrimoniais

9609-2/03 Alojamento, higiene e embelezamento de animais

NOTA: Ver as exceções descritas no final desta tabela de atividades UOS CSIIR 1 NO fls. 20/22
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9609-2/04 Exploração de máquinas de serviços pessoais acionadas por moeda (fotografia, balança, …)

9609-2/05 Atividades de sauna e banhos

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

9609-2/99
Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente (astrólogos, videntes, engraxates, 

mensagens fonadas, sanitários públicos)

USO: AGRICULTURA, PECUÁRIA E AQUICULTURA

03-A PESCA E AQÜICULTURA

03.2 Aqüicultura

03.22-1 Aquicultura em água doce

0322-1/04 Criação de peixes ornamentais em água doce

OUTRAS ATIVIDADES

Escritórios de empresas industriais, comerciais e de serviços, quando situados em área diferente da atividade 

principal

EXCEÇÕES:

1- Ficam proibidos os usos com as respectivas atividades, grupo, classe e subclasse para a UPT Central 

Adjacente 1 (Lago Sul, Park Way, Lago Norte e Varjão) na UOS CSIIR1 NO:

USO: INDUSTRIAL

31-C FABRICAÇÃO DE MÓVEIS

31.0 Fabricação de móveis (todas as classes e subclasses)

32-C FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS

32.2 Fabricação de instrumentos musicais (todas as classes e subclasses)

USO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

49-H TRANSPORTE TERRESTRE

49.2 Transporte rodoviário de passageiros

49.21-3
Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal e em região metropolitana (todas 

as subclasses

49.22-1
Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal, interestadual e internacional 

(todas as subclasses)

49.23-0 Transporte rodoviário de táxi

49.29-9
Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, e outros transportes rodoviários não 

especificados anteriormente (todas as subclasses)

49.3 Transporte rodoviário de carga (toda a classe e subclasses)

49.4 Transporte dutoviário

49.5 Trens turísticos, teleféricos e similares

59-J
ATIVIDADES CINEMATOGRÁFICAS, PRODUÇÃO DE VÍDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO; GRAVAÇÃO DE 

SOM E EDIÇÃO DE MÚSICA

59.1
Atividades cinematográficas, produção de vídeos e de programas de televisão; gravação de som e edição 

de música

59.14-6 Atividades de exibição cinematográfica

5914-6/00-A Atividades de exibição cinematográfica - drive in

2- Ficam proibidos os usos com as respectivas atividades, grupo, classe e subclasse para a UPT Norte (somente 

Sobradinho II e Planaltina) na UOS CSIIR1 NO:

USO: INDUSTRIAL

11-C FABRICAÇÃO DE BEBIDAS

11.2 Fabricação de bebidas não-alcoólicas

11.22-4 Fabricação de refrigerantes e de outras bebidas não-alcoólicas (todas as subclasses)

31-C FABRICAÇÃO DE MÓVEIS

31.0 Fabricação de móveis (todas as classes e subclasses)

32-C FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS

32.2 Fabricação de instrumentos musicais (todas as classes e subclasses)

USO: INSTITUCIONAL

85-P EDUCAÇÃO

85.9 Outras atividades de ensino

85.99-6 Atividades de ensino não especificadas anteriormente

8599-6/01 Formação de condutores

8599-6/02 Cursos de pilotagem

USO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

49-H TRANSPORTE TERRESTRE

49.2 Transporte rodoviário de passageiros

NOTA: Ver as exceções descritas no final desta tabela de atividades UOS CSIIR 1 NO fls. 21/22
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49.21-3
Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal e em região metropolitana (todas 

as subclasses

49.22-1
Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal, interestadual e internacional 

(todas as subclasses)

49.23-0 Transporte rodoviário de táxi

49.29-9
Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, e outros transportes rodoviários não 

especificados anteriormente (todas as subclasses)

49.3 Transporte rodoviário de carga (toda a classe e subclasses)

49.4 Transporte dutoviário

49.5 Trens turísticos, teleféricos e similares

59-J
ATIVIDADES CINEMATOGRÁFICAS, PRODUÇÃO DE VÍDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO; GRAVAÇÃO DE 

SOM E EDIÇÃO DE MÚSICA

59.1
Atividades cinematográficas, produção de vídeos e de programas de televisão; gravação de som e edição 

de música

59.14-6 Atividades de exibição cinematográfica

5914-6/00-A Atividades de exibição cinematográfica - drive in

NOTA: Ver as exceções descritas no final desta tabela de atividades UOS CSIIR 1 NO fls. 22/22


