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USO: RESIDENCIAL

Habitação unifamiliar

USO: COMERCIAL

47-G COMÉRCIO VAREJISTA

47.2 Comércio varejista de produtos alimentícios, bebidas e fumo

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

4721-1/04-A
Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes (exclusivamente baleiro constituído como 

microempreendedor individual)

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

especificados anteriormente; produtos do fumo

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

especificados anteriormente (exclusivamente sorveteiro constituído como microempreendedor individual)

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-A
Fabricação de conservas de frutas (exclusivamente compoteiro e fabricante de conservas de frutas  

constituídos como empreendedores individuais)

10.32-5 Fabricação de conservas de legumes e outros vegetais

1032-5/99-A
Fabricação de conservas de legumes e outros vegetais, exceto palmito (exclusivamente fabricante  

constituído como microempreendedor individual)

10.9 Fabricação de outros produtos alimentícios

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-A
Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates (exclusivamente chocolateiro constituído 

como microempreendedor individual)

10.99-6 Fabricação de produtos alimentícios não especificados anteriormente

1099-6/99-A
Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente (exclusivamente fabricante 

de pão de queijo congelado constituído como microempreendedor individual)

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-A
Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário (exclusivamente 

estampador de peças do vestuário constituído como microempreendedor individual)

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

bordadeiras e customizadores de roupas constituídos como microempreendedores individuais)

13.5 Fabricação de artefatos têxteis, exceto vestuário

13.52-9 Fabricação de artefatos de tapeçaria

1352-9/00-A
Fabricação de artefatos de tapeçaria (exclusivamente tapeceiro constituído como microempreendedor 

individual)

13.59-6 Fabricação de outros produtos têxteis não especificados anteriormente

1359-6/00-A
Fabricação de outros produtos têxteis não especificados anteriormente (exclusivamente rendeiro  

constituído como microempreendedor individual)

14-C CONFECÇÃO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS

14.1 Confecção de artigos do vestuário e acessórios

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

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

14.2 Fabricação de artigos de malharia e tricotagem

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

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

crocheteiro e tricoteiro constituídos como microempreendedores individuais)

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

15.29-7 Fabricação de artefatos de couro não especificados anteriormente

1529-7/00-A
Fabricação de artefatos de couro não especificados anteriormente (exclusivamente artesão em couro  

constituído como microempreendedor individual)

16-C FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE MADEIRA

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

DENOMINAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO CNAE

NOTA: Ver as exceções descritas no final desta tabela de atividades UOS RO 1 fls. 1/5
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DENOMINAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO CNAE

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)

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)

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)

32-C FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS

32.1 Fabricação de artigos de joalheria, bijuteria e semelhantes

32.12-4 Fabricação de bijuterias e artefatos semelhantes

3212-4/00 Fabricação de bijuterias e artefatos semelhantes

32.9 Fabricação de produtos diversos

32.99-0 Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente

3299-0/06-A
Fabricação de velas, inclusive decorativas (exclusivamente fabricante de velas decorativas constituído 

como microempreendedor individual)

USO: INSTITUCIONAL

85-P EDUCAÇÃO

85.9 Outras atividades de ensino

85.92-9 Ensino de arte e cultura

8592-9/03-A Ensino de música (exclusivamente instrutor de música constituído como microempreendedor individual)

85.93-7 Ensino de idiomas

8593-7/00-A Ensino de idiomas (exclusivamente instrutor de idiomas constituído como microempreendedor individual)

85.99-6 Atividades de ensino não especificadas anteriormente

8599-6/03-A
Treinamento em informática (exclusivamente instrutor de informática constituído como 

microempreendedor individual)

8599-6/99-A
Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente (exclusivamente professor particular  

constituído como microempreendedor individual)

86-Q ATIVIDADES DE ATENÇÃO À SAÚDE HUMANA

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

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

99-U ORGANISMOS INTERNACIONAIS E OUTRAS INSTITUIÇÕES EXTRATERRITORIAIS

99.0 Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais

99.00-8 Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais

9900-8/00-A Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais (residência do embaixador)

USO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

43-F SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO

NOTA: Ver as exceções descritas no final desta tabela de atividades UOS RO 1 fls. 2/5
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43.2 Instalações elétricas, hidráulicas e outras instalações em construções

43.21-5 Instalações elétricas

4321-5/00-A
Instalação e manutenção elétrica (exclusivamente eletricista e instalador de antenas de tv constituído 

como microempreendedores individuais)

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

4322-3/01-A
Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás (exclusivamente bombeiro hidráulico e encanador constituídos 

como microempreendedores individuais)

43.3 Obras de acabamento

43.30-4 Obras de acabamento

4330-4/04-A
Serviços de pintura de edifícios em geral (exclusivamente pintor de parede constituído como 

microempreendedor individual)

4330-4/05-A
Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores (exclusivamente colocador de 

revestimentos, pastilheiro e sintequeiro constituídos como microempreendedores individuais)

43.9 Outros serviços especializados para construção

43.99-1 Serviços especializados para construção não especificados anteriormente

4399-1/03-A Obras de alvenaria (exclusivamente pedreiro constituído como microempreendedor individual)

4399-1/99-A
Serviços especializados para construção não especificados anteriormente (exclusivamente telhador  

constituído como microempreendedor individual)

53-H CORREIO E OUTRAS ATIVIDADES DE ENTREGA

53.2 Atividades de malote e de entrega

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

5320-2/02-A
Serviços de entrega rápida - delivery (exclusivamente bikeboy - ciclista mensageiro - constituído como 

microempreendedor individual)

56-I ALIMENTAÇÃO

56.1 Restaurantes e outros serviços de alimentação e bebidas

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

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

churrasqueiro em domicílio - constituído  como microempreendedor individual)

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

alimentos (exclusivamente doceiro e salgadeiro constituídos como microempreendedores individuais)

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

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

5912-0/01-A Serviços de dublagem (exclusivamente dublador constituído como microempreendedor individual)

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

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

63.99-2 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)

NOTA: Ver as exceções descritas no final desta tabela de atividades UOS RO 1 fls. 3/5
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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

69.2 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

70.2 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

73-M PUBLICIDADE E PESQUISA DE MERCADO

73.1 Publicidade

73.19-0 Atividades de publicidade não especificadas anteriormente

7319-0/99-A
Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente (exclusivamente bike propagandista  

constituído como microempreendedor individual)

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)

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

7420-0/03-A
Laboratórios fotográficos (exclusivamente revelador fotográfico constituído como microempreendedor 

individual)

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

7490-1/03 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

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

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

80.3 Atividades de investigação particular

80.30-7 Atividades de investigação particular

8030-7/00 Atividades de investigação particular

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

82.9 Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas

NOTA: Ver as exceções descritas no final desta tabela de atividades UOS RO 1 fls. 4/5
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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

8299-7/04 Leiloeiros independentes (inclusive autônomo)

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-A
Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente (exclusivamente animador de 

festas e mágico constituídos como microempreendedores individuais)

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

PESSOAIS E DOMÉSTICOS

95.2 Reparação e manutenção de objetos e equipamentos pessoais e domésticos

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

anteriormente

9529-1/01-A
Reparação de calçados, bolsas e artigos de viagem (exclusivamente sapateiro constituído como 

microempreendedor individual)

9529-1/02 Chaveiros

9529-1/99-A

Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados 

anteriormente (exclusivamente amolador de artigos de cutelaria e reparador de artigos e acessórios do 

vestuário constituídos como microempreendedores individuais)

96-S OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PESSOAIS

96.0 Outras atividades de serviços pessoais

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, …)

96.09-2 Atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente

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)

OUTRAS ATIVIDADES

03.22-1 Aqüicultura em água doce

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

NOTA: Ver as exceções descritas no final desta tabela de atividades UOS RO 1 fls. 5/5


