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USO: RESIDENCIAL

Habitação unifamiliar

Habitação multifamiliar (apartamentos)

USO: COMERCIAL

45-G COMÉRCIO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS

45.3 Comércio de peças e acessórios para veículos automotores

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

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

automotores

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

4713-0/02

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)

47.24-5 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

DENOMINAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO CNAE

NOTA: Ver as exceções descritas no final desta tabela de atividades UOS RO 3 fls. 1/13
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DENOMINAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO CNAE

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

especificados anteriormente (inclusive sorveteiro)

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

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

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

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

NOTA: Ver as exceções descritas no final desta tabela de atividades UOS RO 3 fls. 2/13
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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)

4789-0/03 Comércio varejista de objetos de arte

4789-0/07 Comércio varejista de equipamentos para escritório

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

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)

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)

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

NOTA: Ver as exceções descritas no final desta tabela de atividades UOS RO 3 fls. 3/13
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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-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

13.52-9 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

14.11-8 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

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

15.29-7 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)

15.3 Fabricação de calçados

15.31-9 Fabricação de calçados de couro

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

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)

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)

18.3 Reprodução de materiais gravados em qualquer suporte

18.30-0 Reprodução de materiais gravados em qualquer suporte

1830-0/01
Reprodução de som em qualquer suporte (multiplicação de uma matriz em CD, fita magnética, disco e 

outros meios )

NOTA: Ver as exceções descritas no final desta tabela de atividades UOS RO 3 fls. 4/13
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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

2121-1/02 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)

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-B Fabricação de velas, inclusive decorativas (inclusive fabricante de velas decorativas)

USO: INSTITUCIONAL

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)

85.9 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)

86.5 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

86.9 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)

8690-9/03 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

NOTA: Ver as exceções descritas no final desta tabela de atividades UOS RO 3 fls. 5/13
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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

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

anteriormente

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

91-R ATIVIDADES LIGADAS AO PATRIMÔNIO CULTURAL E AMBIENTAL

91.0 Atividades ligadas ao patrimônio cultural e ambiental

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

e atrações similares

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

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

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

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

3312-1/04
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

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

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

NOTA: Ver as exceções descritas no final desta tabela de atividades UOS RO 3 fls. 6/13
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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

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

NOTA: Ver as exceções descritas no final desta tabela de atividades UOS RO 3 fls. 7/13
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4399-1/05 Perfuração e construção de poços de água

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

52-H ARMAZENAMENTO E ATIVIDADES AUXILIARES DOS TRANSPORTES

52.2 Atividades  auxiliares dos transportes terrestres

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 taxi, centrais de 

chamada e reserva de táxi)

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)

55-I ALOJAMENTO

55.1 Hotéis e similares

55.10-8 Hotéis e similares

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

5620-1/02-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 

autoraIs)

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

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

NOTA: Ver as exceções descritas no final desta tabela de atividades UOS RO 3 fls. 8/13
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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

63.99-2 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

6491-3/00 Sociedades de fomento mercantil - factoring

64.92-1 Securitização de créditos

6492-1/00 Securitização de créditos

NOTA: Ver as exceções descritas no final desta tabela de atividades UOS RO 3 fls. 9/13
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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

66.19-3 Atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente

6619-3/04 Caixas eletrônicos

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

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

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

69.2 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

NOTA: Ver as exceções descritas no final desta tabela de atividades UOS RO 3 fls. 10/13
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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

73.11-4 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

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

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

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

NOTA: Ver as exceções descritas no final desta tabela de atividades UOS RO 3 fls. 11/13
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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)

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

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-N SERVIÇOS PARA EDIFÍCIOS E ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS

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, preparação 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,…)

82.9 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

8299-7/04 Leiloeiros independentes (inclusive autônomo)

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)

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, …)
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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, …)

96.09-2 Atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente

9609-2/02 Agências matrimoniais

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

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 AQÜICULTURA

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

NOTA: Ver as exceções descritas no final desta tabela de atividades UOS RO 3 fls. 13/13


