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DECRETO Nº 137/2019
Regulamenta
o
cadastro
dos
estabelecimentos em geral, a Taxa de
Licença de Localização – TLL e a Taxa de
Fiscalização do Funcionamento – TFF e
dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, Estado da Bahia, no uso das
atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município e tendo em vista o disposto no
art. 330 da Lei N 1102/2018 (Código Tributário e de Rendas do Município de Simões
Filho),
DECRETA:
Art. 1° Este Decreto regulamenta o Cadastro dos estabelecimentos em geral, a Taxa
de Licença de Localização – TLL e a Taxa de Fiscalização do Funcionamento – TFF na
forma do disposto, respectivamente, nos art. 301 a 313, 151 a 155 e 156 a 160 da Lei
n° 1102/2018 – Código Tributário e de Rendas do Município de Simões Filho.
CAPITULO I
DO CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS EM GERAL
Seção I
Do Cadastro
Art. 2° O cadastro dos estabelecimentos em geral tem por finalidade o registro de
dados de pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, ainda que imune
ou isenta, que desenvolva atividade econômica, associativa, cooperativa e congêneres.
Art. 3 As pessoas físicas ou jurídicas descritas no art. 2 ficam obrigadas a requerer
sua inscrição e comunicar alterações no cadastro, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar
do ato ou fato que lhes deu origem.
Art. 4 A inscrição será feita de ofício quando a pessoa física ou jurídica descumprir o
previsto no art. 3 e desde que satisfaça a, pelo menos, uma das situações descritas
nos incisos I e II, isoladamente, ou combinadas com uma das situações descritas nos
incisos III, IV e V, deste artigo:
I - manutenção de pessoal, material, máquinas, instrumentos e equipamentos
necessários à execução dos serviços prestados no Município;
II - estrutura organizacional ou administrativa, instalada no local da prestação do
serviço;
III - inscrição em órgãos previdenciários, associações de classe, sindicatos e afins, e
outros órgãos governamentais, na qual conste indicado o endereço neste Município;
IV - indicação como domicílio fiscal, neste Município, para efeito de outros tributos
federal e/ou estadual;
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V - permanência ou ânimo de permanecer no Município, para exploração econômica de
atividades de prestação de serviços, exteriorizada através de indicação do endereço
em impressos formulários ou correspondência, contrato de locação de imóvel,
propaganda ou publicidade, ou em contas de telefone e de fornecimento de energia
elétrica e água, em nome do prestador.
Art. 5 O requerimento de inscrição e a comunicação de alterações cadastrais serão
feitos via cadastro sincronizado ou pelo endereço eletrônico:
redesim.sefaz@simoesfilho.ba.gov.br.
Art. 6 Após o protocolo do pedido de inscrição, instruído com o comprovante de
pagamento da Taxa de Licença de Localização e da Taxa de Fiscalização do
Funcionamento, será emitido o Alvará de Funcionamento Provisório, com validade de
180 (cento e oitenta) dias, salvo nos casos de atividade de alto risco.
§1º. O empresário ou responsável legal da sociedade firmará Termo de Ciência e
Responsabilidade, comprometendo-se, sob as penas da lei, a observar os requisitos
exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do
objeto social, e providenciará, no prazo do alvará provisório, o cumprimento das
normas de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios, sob pena
de cassação do alvará e interdição do estabelecimento;
§2º. A conversão do Alvará de Funcionamento Provisório em Alvará de Funcionamento
está condicionada a apresentação das licenças ou autorizações de funcionamento
emitidas pelos órgãos e entidades competentes.
§3º. A não apresentação dos documentos de que trata o §1º, por exclusiva desídia do
contribuinte, implica a cassação da licença de funcionamento e o cancelamento do
Alvará Provisório.
Art. 7 A pessoa física ou jurídica que se encontrar exercendo atividade sem inscrição
cadastral será autuado pela infração e terá o prazo de 7 (sete) dias para regularizar sua
inscrição.
Parágrafo único. O descumprimento do prazo mencionado no caput ou o
indeferimento da inscrição implicará na interdição do estabelecimento pela autoridade
administrativa, sem prejuízo das demais penalidades aplicáveis.
Art. 8º - Da inscrição no Cadastro Mobiliário:
I - Fica assegurada ao usuário da Redesim, através do Sistema Informatizado de
Registro Integrado – REGIN a entrada única de dados cadastrais e de documentos,
resguardada, a independência das bases de dados e da possibilidade de solicitação de
documentos e informações complementares por parte do Município, de acordo com a
natureza da atividade pretendida, do porte da empresa, do grau de risco e da
localização, necessários ao controle ambiental, de segurança sanitária e do
ordenamento urbano;
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II - As vistorias necessárias à emissão de licenças e de autorizações de natureza
tributária, ambiental, sanitária ou de prevenção contra incêndio poderão ser realizadas
após o inicio de operação do estabelecimento, exceto para atividades, que por sua
natureza ou alto grau de risco exija o prévio controle ambiental, sanitário ou de
prevenção contra incêndio;
III - Para atividade econômica de alto grau de risco de Micro empreendedores
Individuais – MEI - e demais empresas, conforme resolução CGSIM nº 24, deverá ser
realizada vistoria prévia por parte dos órgãos e das entidades responsáveis pela
emissão de licenças e autorizações antes do inicio do funcionamento da empresa,
ficando o termo de viabilidade condicionado ao pronunciamento e vistorias de tais
órgãos;
IV - O Alvará de Funcionamento Provisório não substitui as licenças ou autorizações de
funcionamento relativas à segurança sanitária, controle ambiental e prevenção contra
incêndio, cuja apresentação ou disponibilização atenderá à legislação específica;
V - A conversão do Alvará de Funcionamento Provisório em Alvará de Funcionamento
definitivo estará condicionada à concessão das licenças ou autorizações de
funcionamento emitidas pelos demais órgãos competentes, quando necessário, no
prazo de até 180 dias.
VI - As empresas constituídas através de Cartório de Registro de Títulos e Documentos
das Pessoas Jurídicas deverão solicitar vistoria prévia e apresentar formulário de
inscrição, ou, após o deferimento da vistoria prévia, enviá-lo para o endereço
eletrônico: redesim.sefaz@simoesfilho.ba.gov.br, acompanhado dos documentos
abaixo relacionados:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Contrato Social;
CNPJ;
Inscrição Estadual;
Contrato de Locação ou Escritura Pública do Imóvel;
Cópia do Termo de deferimento da vistoria prévia;
CPF e RG, dos sócios;
Procuração, para inscrições efetuadas por procurador;
Certidão negativa do escritório virtual, quando for funcionar em escritório Virtual;
Procuração em nome do escritório virtual, com poderes para receber e assinar
auto de infração, notificações e citações para empresas que funcionarão em
escritório virtual;
VII - Os profissionais autônomos, com ou sem estabelecimento fixo, deverão solicitar
inscrição através de Formulário de Inscrição Municipal, instruído com os documentos
abaixo
indicados,
ou
enviá-los
para
o
endereço
eletrônico:
redesim.sefaz@simoesfilho.ba.gov.br, em arquivo digital na extensão PDF:
a) CPF e RG do requerente;
b) Comprovante de endereço;
c) Registro do órgão de classe, para profissões regulamentadas.
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VIX - A inscrição e funcionamento de empresas com atividade de escritório virtual e
atividades permitidas em escritório virtual estão condicionados aos seguintes
requisitos:
a) Possuir estrutura para recepção de pessoas, documentos, mensagens e
encomendas;
b) Manter serviços de atendimento telefônico e possuir ambientes adequados a
execução de trabalhos e realização de reuniões por seus usuários;
c) Comprovar o funcionamento durante o horário comercial;
d) Comunicar a Coordenação do Cadastro Econômico, qualquer alteração nos
dados dos usuários que possa influir na arrecadação ou fiscalização dos tributos
municipais;
e) Comprovar regularidade fiscal e cadastral;
Parágrafo único. As atividades permitidas em escritório virtual no Município estão
relacionadas no Anexo I deste Decreto.
Seção II
Da Suspensão da Inscrição
Art. 9 Dar-se-á a suspensão da inscrição:
I - a requerimento do contribuinte, quando:
a) não for exercer suas atividades em período determinado e posterior à data do
requerimento.
b) do requerimento de pedido de baixa, até o pronunciamento final da Administração
Tributária, inclusive no caso de parcelamento de débito;
II - de ofício, quando:
a) não estiver exercendo sua atividade no endereço informado no cadastro;
b) estiver exercendo atividade não autorizada pelo Município;
c) quando inscrito de ofício, na forma do art. 4;
d) quando autuado por exercer atividade sem inscrição cadastral e até a regularização
da inscrição, na forma do art. 7.
e) não se recadastrar, quando assim determinar ato de Poder Executivo.
Parágrafo único. O requerimento de suspensão pelo contribuinte deverá:
I - ser subscrito pelo sócio ou administrador;
II - informar o motivo e o prazo de suspensão.
Art. 10. O pedido de suspensão implicará o não lançamento da Taxa de Fiscalização
do Funcionamento – TFF do exercício seguinte ao do requerimento e enquanto a
inscrição estiver suspensa no cadastro de atividades.
Art. 11. A inscrição poderá ficar suspensa no cadastro de atividades mobiliário, por até
dois anos.
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Parágrafo único. Após o prazo de suspensão, o contribuinte fica obrigado a
apresentar ao Fisco municipal a declaração de imposto de renda do período em que a
inscrição esteve inativa no cadastro municipal, além dos livros contábeis, sob pena de
lançamento retroativo da Taxa de Fiscalização e Funcionamento - TFF.
Art. 12. A suspensão de ofício sujeitará o contribuinte às seguintes sanções:
I - não gozar de qualquer benefício fiscal;
II - não será atendido nos pedidos de:
a) Certidão Negativa de Débito;
b) autorização para impressão ou uso de documentos fiscais;
c) autenticação de documentos fiscais;
d) abertura de filial;
e) inscrição cadastral de nova empresa da qual participe sócio ou o próprio
contribuinte;
f) inscrição cadastral de autônomo, sendo este o sócio de contribuinte suspenso ou o
próprio contribuinte suspenso.
Seção III
Da Inatividade da Inscrição
Art. 13. Será inativada a inscrição de ISS quando o contribuinte:
I - não emitir nota fiscal por período superior a 1(um) ano, ressalvados os casos de
desobrigados de emissão;
II - não apresentar recolhimento de tributos ou declaração da falta de movimento
tributável por período superior a 1(um) ano, ressalvado os contribuintes desobrigados
de sua emissão;
Parágrafo único. A inatividade da inscrição sujeita o contribuinte às sanções indicadas
no art. 12, além de tornar inidôneos os documentos fiscais por ele emitidos.
Seção IV
Da Baixa da Inscrição
Art. 14. Quando do encerramento da atividade é obrigatório o pedido de baixa pelo
sujeito passivo, no prazo de até 30 (trinta) dias, salvo se houver cadastro sincronizado
via REDESIM.
Art. 15. Dar-se-á a baixa da inscrição:
I - a requerimento do contribuinte interessado ou seu mandatário;
II - de ofício.
§ 1°. A partir da data do requerimento da baixa não serão exigidos pagamentos e
declarações de tributos relativos a períodos posteriores.
§ 2°. No caso de existência de débito tributário, inclusive com exigibilidade suspensa, o
requerimento de baixa implica a responsabilidade solidária dos titulares, sócios e
administradores da sociedade.
§ 3°. Quando o encerramento das atividades pelo contribuinte não for realizado via
cadastro sincronizado – REDESIM – e não houver comunicação ao Município no prazo

5

http://simoesfilho.ba.gov.br/
- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

Terça-feira
26 de fevereiro de 2019
Ano XI • Edição Nº 4421

-11Prefeitura Municipal de Simões Filho - BA

Diário Oficial do
EXECUTIVO

E ESTADO DA BAHIA

P PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
GABINETE DO PREFEITO

subsequente de 30 (trinta dias), o pedido de baixa fica condicionado ao
pagamento da multa prevista no Anexo II, item 5.04, do Código Tributário do Município.
§ 4°. A baixa no cadastro mobiliário será realizada após a comunicação do
encerramento das atividades da empresa via cadastro sincronizado – REDESIM –, sem
prejuízo a cobrança de eventuais débitos vinculados a inscrição da empresa em
solidariedade com seus empresários, titulares, sócios ou administradores legais.
Art. 16. No caso de baixa de Empreendedor Individual (EI), Microempresa (ME) e
Empresa de Pequeno Porte (EPP), optante ou não do Simples Nacional, que esteja
sem movimento há mais de 3 (três) anos:
I - o requerimento deve ser analisado pelo setor de cadastro no prazo máximo de 30
(trinta) dias, contados da data do protocolo;
II - ultrapassado o prazo previsto no inciso I, sem manifestação do órgão competente,
salvo quando o atraso for motivado pelo contribuinte, presumir-se-á deferida a baixa;
Art. 17. Os processos de inscrição de empresas constituídas através de Cartório de
Registro de Pessoas Jurídicas, não regularizadas no prazo de 30(trinta) dias do
deferimento fiscal, serão arquivados eletronicamente, sem possibilidade de
aproveitamento das taxas de vistoria ou de processo de vistoria prévia.
Art. 18. O deferimento da baixa não impede que, posteriormente, sejam lançados
créditos tributários relativos a fatos geradores ocorridos antes do requerimento da
baixa, ressalvada decadência, reputando-se como responsáveis solidários o titular, os
sócios e os administradores da sociedade.
CAPITULO II
DA TAXA DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO - TLL
Art. 19. A Taxa de Licença de Localização – TLL, cujo fato gerador é o licenciamento
obrigatório de estabelecimentos quanto às normas administrativas relativas ao
saneamento da cidade, ao controle e ordenamento das atividades urbanas, à higiene,
costumes, tranquilidade e segurança pública, é devida pelas diligências para verificar
as condições para localização do estabelecimento quanto aos usos existentes no
entorno e sua compatibilidade com o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, do
Código Urbanístico e Ambiental e do Código de Polícia Administrativa.
§1° Inclui-se na incidência da Taxa o exercício de atividades decorrentes de profissão,
arte, ofício ou função, quando realizada em estabelecimento fixo, ainda que residencial.
§2° Consideram-se estabelecimentos distintos, para efeito de incidência da Taxa:
I - os que, embora no mesmo local, ainda que com idêntico ramo de negócio,
pertençam a diferentes pessoas físicas ou jurídicas;
II - os que embora sob as mesmas responsabilidades e ramo de negócio, estejam
situados em locais diferentes.
Art. 20. A TLL deve ser paga de uma só vez no ato de requerimento da licença de
localização.
§ 1 Não haverá diligências para verificação das condições para localização do
estabelecimento sem o pagamento da TLL.
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§ 2 Havendo indeferimento do requerimento da licença de localização do
estabelecimento, não haverá restituição da taxa paga.
§ 3 O indeferimento do requerimento da licença de localização do estabelecimento
não elidi a obrigação de recolhimento da taxa, em novo requerimento feito pelo mesmo
interessado.
§ 4 Quando se tratar de pessoa jurídica ainda não constituída, a TLL deverá ser
emitida em nome de uma pessoa física que comporá a sociedade.
Art. 21. A TLL será calculada de acordo com a Tabela de Receita n° IV, anexa a Lei n
895.2012.
Art. 22. São isentos, em conformidade com o disposto no art. 155 da Lei n 1102/2018:
I - a atividade de artífice ou artesão exercida em sua própria residência, sem
empregado;
II - a empresa pública e a sociedade de economia mista deste município;
III - os órgãos da administração direta, autarquias e fundações municipais;
IV - o microempreendedor individual – MEI, conforme definido na Lei Complementar
Federal n° 128/2008;
V - os templos de qualquer natureza;
VI - organizações da sociedade civil sem fins lucrativos com finalidades sociais
essenciais.
Art. 23. São infrações as situações a seguir indicadas, passíveis de aplicação das
seguintes penalidades, em conformidade com o disposto no art. 155 a Anexo II Código
04 da Lei n 1102//2018:
CÓDIGO
04
04.01

INFRAÇÃO
TLL (art. 155)
não recolhido a falta de informações para
fins de lançamento, combinada com a
prática de ato que configure qualquer das
circunstâncias agravantes previstas no art.
63 desta Lei

PENALIDADE
100%
(cento
cento) do tributo

por
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CÓDIGO
04.02

04.03
04.04
04.05

INFRAÇÃO
do valor da taxa devida aos que
recolherem a Taxa de Licença para
Localização em decorrência da ação fiscal
ou fora do prazo estabelecido em
regulamento municipal
aos contribuintes que estabelecerem ou
iniciarem qualquer atividade, sem prévia
licença de localização
aos que recusarem a exibição do alvará de
Licença, sonegarem documentos para
apuração do valor taxa;
falta de pedido de nova vistoria no prazo
de 30 (trinta) dias a contar da data da
alteração contratual, sempre que houver
mudança de local de estabelecimento, de
atividade ou ramo de atividade e, inclusive
a adição de outros ramos de atividades,
endereço
ou
responsáveis,
concomitantemente
com
aqueles
já
permitidos

PENALIDADE
100%
(cento
cento) do tributo

100%
(cento
cento) do tributo

por

por

R$ 300,00 (trezentos
reais)
R$ 300,00 (trezentos
reais)

CAPITULO III
DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO - TFF
Art. 24. A Taxa de Fiscalização do Funcionamento – TFF tem como fato gerador o
poder de polícia para a fiscalização de estabelecimentos em funcionamento quanto ao
cumprimento das normas administrativas constantes do Plano Diretor de
Desenvolvimento Urbano, do Código Urbanístico e do Código de Polícia Administrativa
relativas ao ordenamento do uso e ocupação do solo, à higiene, costumes,
tranquilidade e segurança pública.
§1° Inclui-se na incidência da taxa o exercício de atividades decorrentes de profissão,
arte, ofício ou função, quando realizadas em estabelecimento fixo, ainda que
residencial.
§2° Consideram-se estabelecimentos distintos, para efeito de incidência da Taxa:
I - os que, embora no mesmo local, ainda que com idêntico ramo de negócio,
pertençam a diferentes pessoas físicas ou jurídicas;
II - os que embora sob as mesmas responsabilidades e ramo de negócio, estejam
situados em locais diferentes.
Art. 25. O fato gerador da TFF ocorre:
I - em 1º de janeiro de cada exercício civil, para contribuintes já inscritos no cadastro de
estabelecimentos em geral;
II - na data do início da atividade, para os contribuintes que se inscreverem no curso do
exercício civil. calculada proporcionalmente aos meses restantes do exercício,
contados a partir do mês do pedido de inscrição ou da inscrição de ofício.
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Art. 26. A Taxa será calculada de acordo com a Tabela de Receita n° IV, anexa a Lei
n 1102.2018 e devida:
I - no valor integral, para os contribuintes cujo fato gerador ocorra em 1 de janeiro;
II - de forma proporcional, para os contribuintes inscritos no curso do exercício civil,
calculada considerando os meses restantes do exercício, contados a partir do mês do
pedido de inscrição ou da inscrição de ofício.
§ 1 O pedido de baixa do cadastro de estabelecimentos em geral, após a ocorrência
do fato gerador, não ilide a obrigação do pagamento da taxa do exercício do
requerimento da baixa, nem gera direito à restituição total ou parcial.
§ 2 Não se considera devida a TFF:
I - no exercício seguinte ao do requerimento de suspensão de inscrição no cadastro de
estabelecimentos em geral e enquanto durar a paralisação das atividades do
requerente, na forma do art. 9, inciso I, alínea ‘a’;
II - a partir da comprovação:
a) de extinção da pessoa jurídica junto à Junta Comercial ou Cartório de Registro de
Pessoa Jurídica;
b) da baixa de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;
c) da transferência do estabelecimento para outro município, devidamente registrado
na Junta Comercial ou Cartório de Registro de Pessoa Jurídica e no Cadastro Nacional
de Pessoa Jurídica – CNPJ e no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ.
§ 3 Na hipótese do Fisco Municipal comprovar o exercício de atividade pela pessoa
jurídica, enquadrada nos incisos do § 2, a TFF será devida de forma retroativa à data
do evento que tornaria a TFF não devida.
§ 4 Para os efeitos deste artigo, considera-se o exercício de atividade a realização de
receita operacional e não operacional ou a realização de despesas operacionais.
Art. 27. São isentos, em conformidade com o art. 159 da Lei n 1102/2018:
I - a atividade de artífice ou artesão exercida em sua própria residência, sem
empregado;
II - a empresa pública e a sociedade de economia mista deste município;
III - os órgãos da administração direta, autarquias e fundações municipais;
IV - o microempreendedor individual – MEI, conforme definido na Lei Complementar
Federal n° 128/2008;
V - os templos de qualquer natureza;
VI - organizações da sociedade civil sem fins lucrativos com finalidades sociais
essenciais.
Art. 28. São infrações as situações a seguir indicadas, passíveis de aplicação das
seguintes penalidades, em conformidade com o disposto no art. 160 a Anexo II Código
05 da Lei n 1102//2018:
CÓDIGO INFRAÇÃO
PENALIDADE
05
TFF (art. 160)
05.01
a falta de informações para fins de 100% (cento por cento)
lançamento, combinada com a prática de ato do tributo não recolhido
que configure qualquer das circunstâncias
agravantes previstas no art. 63 desta Lei
9
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05.02

05.03
05.04
05.05

recolherem a Taxa de Fiscalização e
Funcionamento em decorrência da ação fiscal
não exposição do alvará de Licença para
Funcionamento em lugar visível ao publico e a
fiscalização municipal
exercício de atividade sem inscrição no
cadastro fiscal municipal
falta de pedido de baixa da inscrição
municipal, no prazo de até 30 (trinta) dias do
encerramento da atividade
falta de renovação dos dados constantes no
formulário de inscrição (Boletim de Cadastro
de
Atividades),
sempre
que
ocorrem
modificações nas declarações e não forem
comunicadas à Secretaria da Fazenda
Municipal, no prazo de 30 (trinta) dias corridos,
contados da data de alteração

100% (cem por cento)
do valor da taxa
R$ 100,00 (cem reais)

R$ 200,00
reais)

(duzentos

R$ 200,00
reais)

(duzentos

CAPITULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 29. Desde que comprovado com os documentos hábeis, fica a Secretaria da
Fazenda autorizada a cancelar o lançamento dos créditos tributários da TFF dos
exercícios posteriores ao da ocorrência dos seguintes eventos:
I - extinção da pessoa jurídica junto à Junta Comercial ou Cartório de Registro de
Pessoa Jurídica;
II - baixa de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica; - CNPJ;
III - transferência do estabelecimento para outro Município, devidamente registrado na
Junta Comercial ou Cartório de Registro de Pessoa Jurídica e no Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica – CNPJ e no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ.
Parágrafo único. Fica a Procuradoria Geral do Município autorizada a extinguir
execução fiscal ou cancelar a execução extrajudicial nos casos do cancelamento dos
créditos tributários da TFF previsto no caput deste artigo,
Art. 30. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, 19 de fevereiro de 2019.
DIOGENES TOLENTINO OLIVEIRA
PREFEITO
EDSON GOMES DE SANTANA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
10
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ANEXO I DO DECRETO Nº 137/2019
ATIVIDADES COM FUNCIONAMENTO PERMITIDO EM ESCRITÓRIO VIRTUAL
CNAE
3250706
3311200
3312101
3312102
3312103
3312104
3313901
3313902
3313999
3314701
3314702
3314703
3314704
3314705
3314706
3314707
3314708
3314709

DESCRIÇÃO
Serviços de prótese dentária
Manutenção e reparação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras, exceto para veículos
Manutenção e reparação de equipamentos transmissores de comunicação
Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle
Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de
irradiação
Manutenção e reparação de equipamentos e instrumentos ópticos
Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos
Manutenção e reparação de baterias e acumuladores elétricos, exceto para veículos
Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados
anteriormente
Manutenção e reparação de máquinas motrizes não-elétricas
Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas
Manutenção e reparação de válvulas industriais
Manutenção e reparação de compressores
Manutenção e reparação de equipamentos de transmissão para fins industriais
Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e equipamentos para instalações térmicas
Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e
comercial
Manutenção e reparação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de
cargas
Manutenção e reparação de máquinas de escrever, calcular e de outros equipamentos não-eletrônicos
para escritório

3314710 Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente
3314711
3314712
3314713
3314714
3314715
3314716
3314717
3314718
3314719
3314720
3314721
3314722
3314799
3315500

Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária
Manutenção e reparação de tratores agrícolas
Manutenção e reparação de máquinas-ferramenta
Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para a prospecção e extração de petróleo
Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso na extração mineral, exceto na
extração de petróleo
Manutenção e reparação de tratores, exceto agrícolas
Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção,
exceto tratores
Manutenção e reparação de máquinas para a indústria metalúrgica, exceto máquinas- ferramenta
Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para as indústrias de alimentos, bebidas e
fumo
Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para a indústria têxtil, do vestuário, do couro e
calçados
Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos para a indústria de celulose, papel e papelão e
artefatos
Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos para a indústria do plástico
Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não especificados
anteriormente
Manutenção e reparação de veículos ferroviários
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CNAE
3316301
3316302
3317101
3317102
3319800
3321000
3329501
3329599
4110700
4120400
4211101
4211102
4212000
4213800
4221901
4221902
4221903
4221904
4221905
4222701
4222702
4223500
4291000
4292801
4292802
4299501
4299599
4311801
4311802
4312600
4313400
4319300
4321500
4322301
4322302
4322303
4329101
4329102
4329103
4329104
4329105
4329199
4330401
4330402
4330403
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DESCRIÇÃO
Manutenção e reparação de aeronaves, exceto a manutenção na pista
Manutenção de aeronaves na pista
Manutenção e reparação de embarcações e estruturas flutuantes
Manutenção e reparação de embarcações para esporte e lazer
Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
Instalação de máquinas e equipamentos industriais
Serviços de montagem de móveis de qualquer material
Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente
Incorporação de empreendimentos imobiliários
Construção de edifícios
Construção de rodovias e ferrovias
Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
Construção de obras de arte especiais
Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
Construção de estações e redes de telecomunicações
Manutenção de estações e redes de telecomunicações
Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto
obras de irrigação
Obras de irrigação
Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto
Obras portuárias, marítimas e fluviais
Montagem de estruturas metálicas
Obras de montagem industrial
Construção de instalações esportivas e recreativas
Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
Demolição de edifícios e outras estruturas
Preparação de canteiro e limpeza de terreno
Perfurações e sondagens
Obras de terraplenagem
Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
Instalação e manutenção elétrica
Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
Instalação de painéis publicitários
Instalação de equipamentos para orientação à navegação marítima fluvial e lacustre
Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes, exceto de fabricação
própria
Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas,
portos e aeroportos
Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração
Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
Impermeabilização em obras de engenharia civil
Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
Obras de acabamento em gesso e estuque
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CNAE
4330404
4330405
4330499
4391600
4399101
4399102
4399103
4399104
4399105
4399199
4512901
4520001
4520003
4520007
4520008
4530706
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DESCRIÇÃO
Serviços de pintura de edifícios em geral
Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
Outras obras de acabamento da construção
Obras de fundações
Administração de obras
Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
Obras de alvenaria
Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas
para uso em obras
Perfuração e construção de poços de água
Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
Representantes comerciais e agentes do comércio de veículos automotores
Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores
Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores
Serviços de capotaria
Representantes comerciais e agentes do comércio de peças e acessórios novos e usados para veículos
automotores

4542101 Representantes comerciais e agentes do comércio de motocicletas e motonetas, peças e acessórios
4543900 Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas
4611700 Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos
Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e
4612500
químicos
4613300 Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens
Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e
aeronaves
Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso
4615000
doméstico

4614100

4616800 Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuário, calçados e artigos de viagem
4617600 Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo
Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de
4618401
perfumaria
Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto- médico4618402
hospitalares
4618403 Representantes comerciais e agentes do comércio de jornais, revistas e outras publicações
Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados
4618499
anteriormente
4619200 Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
4923002 Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
4924800 Transporte escolar
4929903 Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, municipal
4930201 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
5021101 Transporte por navegação interior de carga, municipal, exceto travessia
5091201 Transporte por navegação de travessia, municipal
5099801 Transporte aquaviário para passeios turísticos
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CNAE
5232000
5250801
5250802
5250803
5250804
5320201
5320202
5811500
5812300
5813100
5819100
5911102
5911199
5912001
6201500
6202300
6203100
6204000
6209100
6462000
6463800
6621501
6621502
6622300
6629100
6810201
6810202
6810203
6821801
6821802
6822600
6911701
6911702
6920601
6920602
7020400
7111100
7112000
7119701
7119702
7119703
7119704
7119799
7120100
7210000
7220700
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Atividades de agenciamento marítimo
Comissaria de despachos
Atividades de despachantes aduaneiros
Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo
Organização logística do transporte de carga
Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional
Serviços de entrega rápida
Edição de livros
Edição de jornais
Edição de revistas
Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos
Produção de filmes para publicidade
Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas
anteriormente
Serviços de dublagem
Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
Consultoria em tecnologia da informação
Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
Holdings de instituições não-financeiras
Outras sociedades de participação, exceto holdings
Peritos e avaliadores de seguros
Auditoria e consultoria atuarial
Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde
Atividades auxiliares dos seguros, da previdência complementar e dos planos de saúde não
especificadas anteriormente
Compra e venda de imóveis próprios
Aluguel de imóveis próprios
Loteamento de Imóveis próprios
Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis
Corretagem no aluguel de imóveis
Gestão e administração da propriedade imobiliária
Serviços advocatícios
Atividades auxiliares da justiça
Atividades de contabilidade
Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária
Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
Serviços de arquitetura
Serviços de engenharia
Serviços de cartografia, topografia e geodésia
Atividades de estudos geológicos
Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho
Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
Testes e análises técnicas
Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais
Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências sociais e humanas
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CNAE
7311400
7319001
7319002
7319003
7319004
7320300
7410201
7410202
7420001
7420002
7420004
7490101
7490102
7490103
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Agências de publicidade
Criação de estandes para feiras e exposições
Promoção de vendas
Marketing direto
Consultoria em publicidade
Pesquisas de mercado e de opinião pública
Design
Decoração de interiores
Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina
Atividades de produção de fotografias aéreas e submarinas
Filmagem de festas e eventos
Serviços de tradução, interpretação e similares
Escafandria e mergulho
Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias

7490104 Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
7490105
7490199
7500100
7731400
7732201
7732202
7739001
7810800
7820500
7830200
7911200
7912100
7990200
8011101
8011102
8030700
8111700
8121400
8129000
8130300
8219999
8291100
8299704
8550302
8591100
8592901
8592902
8592903
8592999
8593700
8599603

Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas
Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
Atividades veterinárias
Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
Aluguel de andaimes
Aluguel de máquinas e equipamentos para extração de minérios e petróleo, sem operador
Seleção e agenciamento de mão-de-obra
Locação de mão-de-obra temporária
Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros
Agências de viagens
Operadores turísticos
Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente
Atividades de vigilância e segurança privada
Serviços de adestramento de cães de guarda
Atividades de investigação particular
Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
Limpeza em prédios e em domicílios
Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
Atividades paisagísticas
Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados
anteriormente
Atividades de cobranças e informações cadastrais
Leiloeiros independentes
Atividades de apoio à educação exceto caixas escolares
Ensino de esportes
Ensino de dança
Ensino de artes cênicas, exceto dança
Ensino de música
Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente
Ensino de idiomas
Treinamento em informática
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CNAE
8599604
8599699
8630504
8630505
8650001
8650002
8650003
8650004
8650005
8650006
8650007
8650099
8690901
8690903
8690904
8690999
8720499
8800600
9001901
9001902
9001903
9001904
9001905
9001906
9002701
9002702
9102302
9313100
9319101
9319199
9511800
9512600
9521500
9529101
9529103
9529105
9529106
9529199
9602501
9602502
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DESCRIÇÃO
Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente
Atividade odontológica
Atividade odontológica com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos
Atividades de enfermagem
Atividades de profissionais da nutrição
Atividades de psicologia e psicanálise
Atividades de fisioterapia
Atividades de terapia ocupacional
Atividades de fonoaudiologia
Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral
Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente
Atividades de práticas integrativas e complementares em saúde humana
Atividades de bancos de leite humano
Atividades de podologia
Outras atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente
Atividades de assistência psicossocial e à saúde a portadores de distúrbios psíquicos, deficiência mental
e dependência química não especificadas anteriormente
Serviços de assistência social sem alojamento
Produção teatral
Produção musical
Produção de espetáculos de dança
Produção de espetáculos circenses, de marionetes e similares
Produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares
Atividades de sonorização e de iluminação
Atividades de artistas plásticos, jornalistas independentes e escritores
Restauração de obras-de-arte
Restauração e conservação de lugares e prédios históricos
Atividades de condicionamento físico
Produção e promoção de eventos esportivos
Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente
Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação
Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
Repração de calçados bolsas e artigos de viagem
Reparação de relógios
Reparação de artigos do mobiliário
Reparação de jóias
Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados
anteriormente
Cabeleireiros
Outras atividades de tratamento de beleza
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ANEXO II DO DECRETO Nº 137/2019
ATIVIDADES DE ALTO RISCO - MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL
CNAE
161001
1510600
1721400
1742701
2052500
2061400
2062200
2063100
2092402
3104700
3812200
4771702
4784900
4789005
4789006
8122200
9603304

DESCRIÇÃO
Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas
Curtimento e outras preparações de couro
Manutenção e reparação de equipamentos transmissores de comunicação
Fabricação de fraldas descartáveis
Fabricação de desinfestantes domissanitários
Fabricação de sabões e detergentes sintéticos
Fabricação de produtos de limpeza e polimento
Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
Fabricação de artigos pirotécnicos
Fabricação de colchões
Coleta de resíduos perigosos
Comércio varejista de produtos farmacêuticos, com manipulação de fórmulas
Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP)
Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos
Imunização e controle de pragas urbanas
Serviços de funerárias
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ANEXO III DO DECRETO Nº 137/2019
ATIVIDADES DE ALTO RISCO - EXCETO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL
CNAE
161001
1091101
1099607
1122404
1510600
1531902
1532700
1533500
1539400
1540800
1610201
1610202

DESCRIÇÃO
Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas
Fabricação de produtos de panificação
Manutenção e reparação de equipamentos transmissores de comunicação
Fabricação de bebidas isotônicas
Curtimento e outras preparações de couro
Acabamento de calçados de couro sob contrato
Fabricação de tênis de qualquer material
Fabricação de calçados de material sintético
Fabricação de calçados de materiais não especificados anteriormente
Fabricação de partes para calçados, de qualquer material
Serrarias com desdobramento de madeira
Serrarias sem desdobramento de madeira

1621800 Fabricação de madeira laminada e de chapas de madeira compensada, prensada e aglomerada
1622601 Fabricação de casas de madeira pré-fabricadas
1622602 Fabricação de esquadrias de madeira e de peças de madeira para instalações industriais e comerciais
1622699 Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção
1623400 Fabricação de artefatos de tanoaria e de embalagens de madeira
1629301 Fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto móveis
Fabricação de artefatos diversos de cortiça, bambu, palha, vime e outros materiais trançados, exceto
1629302
móveis
1710900 Fabricação de celulose e outras pastas para a fabricação de papel
1721400 Fabricação de papel
1722200 Fabricação de cartolina e papel-cartão
1731100 Fabricação de embalagens de papel
1732000 Fabricação de embalagens de cartolina e papel-cartão
1733800 Fabricação de chapas e de embalagens de papelão ondulado
1741901 Fabricação de formulários contínuos
Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado para uso comercial e de
1741902
escritório, exceto formulário contínuo
1742701 Fabricação de fraldas descartáveis
1742702 Fabricação de absorventes higiênicos
Fabricação de produtos de papel para uso doméstico e higiênico-sanitário não especificados
1742799
anteriormente
Fabricação de produtos de pastas celulósicas, papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado não
1749400
especificados anteriormente
1811301 Impressão de jornais
1811302 Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas
1812100 Impressão de material de segurança
1813001 Impressão de material para uso publicitário
1813099 Impressão de material para outros usos
1821100 Serviços de pré-impressão
1830001 Reprodução de som em qualquer suporte
1830002 Reprodução de vídeo em qualquer suporte
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CNAE
1830003
1910100
1921700
1922501
1922502
1922599
1931400
1932200
2011800
2012600
2013400
2014200
2019301
2019399
2021500
2022300
2029100
2031200
2032100
2033900
2040100
2051700
2052500
2061400
2062200
2063100
2071100
2072000
2073800
2091600
2092401
2092402
2092403
2093200
2094100
2099101
2099199
2110600
2121101
2121102
2121103
2122000
2123800
2211100
2212900
2219600
2221800
2222600
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EXECUTIVO

DESCRIÇÃO
Reprodução de software em qualquer suporte
Coquerias
Fabricação de produtos do refino de petróleo
Formulação de combustíveis
Rerrefino de óleos lubrificantes
Fabricação de outros produtos derivados do petróleo, exceto produtos do refino
Fabricação de álcool
Fabricação de biocombustíveis, exceto álcool
Fabricação de cloro e álcalis
Fabricação de intermediários para fertilizantes
Fabricação de adubos e fertilizantes
Fabricação de gases industriais
Elaboração de combustíveis nucleares
Fabricação de outros produtos químicos inorgânicos não especificados anteriormente
Fabricação de produtos petroquímicos básicos
Fabricação de intermediários para plastificantes, resinas e fibras
Fabricação de produtos químicos orgânicos não especificados anteriormente
Fabricação de resinas termoplásticas
Fabricação de resinas termofixas
Fabricação de elastômeros
Fabricação de fibras artificiais e sintéticas
Fabricação de defensivos agrícolas
Fabricação de desinfestantes domissanitários
Fabricação de sabões e detergentes sintéticos
Fabricação de produtos de limpeza e polimento
Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes e lacas
Fabricação de tintas de impressão
Fabricação de impermeabilizantes, solventes e produtos afins
Fabricação de adesivos e selantes
Fabricação de pólvoras, explosivos e detonantes
Fabricação de artigos pirotécnicos
Fabricação de fósforos de segurança
Fabricação de aditivos de uso industrial
Fabricação de catalisadores
Fabricação de chapas, filmes, papéis e outros materiais e produtos químicos para fotografia
Fabricação de outros produtos químicos não especificados anteriormente
Fabricação de produtos farmoquímicos
Fabricação de medicamentos alopáticos para uso humano
Fabricação de medicamentos homeopáticos para uso humano
Fabricação de medicamentos fitoterápicos para uso humano
Fabricação de medicamentos para uso veterinário
Fabricação de preparações farmacêuticas
Fabricação de pneumáticos e de câmaras-de-ar
Reforma de pneumáticos usados
Fabricação de artefatos de borracha não especificados anteriormente
Fabricação de laminados planos e tubulares de material plástico
Fabricação de embalagens de material plástico

http://simoesfilho.ba.gov.br/
- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

Terça-feira
26 de fevereiro de 2019
Ano XI • Edição Nº 4421

CNAE
2223400
2229301
2229302
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DESCRIÇÃO
Fabricação de tubos e acessórios de material plástico para uso na construção
Fabricação de artefatos de material plástico para uso pessoal e doméstico
Fabricação de artefatos de material plástico para usos industriais

2229303 Fabricação de artefatos de material plástico para uso na construção, exceto tubos e acessórios
2229399 Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente
2311700
2312500
2320600
2330301
2330302
2330303
2330304
2330305

Fabricação de vidro plano e de segurança
Fabricação de embalagens de vidro
Fabricação de cimento
Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda
Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
Fabricação de artefatos de fibrocimento para uso na construção
Fabricação de casas pré-moldadas de concreto
Preparação de massa de concreto e argamassa para construção
Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais
2330399
semelhantes
2341900 Fabricação de produtos cerâmicos refratários
2342701 Fabricação de azulejos e pisos
2342702 Fabricação de artefatos de cerâmica e barro cozido para uso na construção, exceto azulejos e pisos
2349401
2349499
2391501
2391502

Fabricação de material sanitário de cerâmica
Fabricação de produtos cerâmicos não-refratários não especificados anteriormente
Britamento de pedras, exceto associado à extração
Aparelhamento de pedras para construção, exceto associado à extração

2391503 Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras
2392300
2399102
2399199
2411300
2412100
2421100
2422901
2422902
2423701
2423702
2424501
2424502
2431800
2439300
2441502
2442300
2443100
2449102
2449199
2451200
2452100

Fabricação de cal e gesso
Fabricação de abrasivos
Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos não especificados anteriormente
Produção de ferro-gusa
Produção de ferroligas
Produção de semi-acabados de aço
Produção de laminados planos de aço ao carbono, revestidos ou não
Produção de laminados planos de aços especiais
Produção de tubos de aço sem costura
Produção de laminados longos de aço, exceto tubos
Produção de arames de aço
Produção de relaminados, trefilados e perfilados de aço, exceto arames
Produção de tubos de aço com costura
Produção de outros tubos de ferro e aço
Produção de laminados de alumínio
Metalurgia dos metais preciosos
Metalurgia do cobre
Produção de laminados de zinco
Metalurgia de outros metais não-ferrosos e suas ligas não especificados anteriormente
Fundição de ferro e aço
Fundição de metais não-ferrosos e suas ligas
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2511000
2512800
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DESCRIÇÃO
Fabricação de estruturas metálicas
Fabricação de esquadrias de metal
Fabricação de obras de caldeiraria pesada
Fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras para aquecimento central

2522500 Fabricação de caldeiras geradoras de vapor, exceto para aquecimento central e para veículos
2531401
2531402
2532201
2532202
2541100
2542000
2543800
2550101
2550102
2591800
2592601
2592602
2593400
2599301
2599399
2610800
2621300
2622100
2631100

Produção de forjados de aço
Produção de forjados de metais não-ferrosos e suas ligas
Produção de artefatos estampados de metal
Metalurgia do pó
Fabricação de artigos de cutelaria
Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias
Fabricação de ferramentas
Fabricação de equipamento bélico pesado, exceto veículos militares de combate
Fabricação de armas de fogo e munições
Fabricação de embalagens metálicas
Fabricação de produtos de trefilados de metal padronizados
Fabricação de produtos de trefilados de metal, exceto padronizados
Fabricação de artigos de metal para uso doméstico e pessoal
Serviços de confecção de armações metálicas para a construção
Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente
Fabricação de componentes eletrônicos
Fabricação de equipamentos de informática
Fabricação de periféricos para equipamentos de informática
Fabricação de equipamentos transmissores de comunicação, peças e acessórios

2632900 Fabricação de aparelhos telefônicos e de outros equipamentos de comunicação, peças e acessórios
2640000
2651500
2652300
2660400
2670101
2670102
2680900
2710401
2710402
2710403
2721000
2722801
2722802
2731700
2732500
2733300
2740601
2740602

Fabricação de aparelhos de recepção, reprodução, gravação e amplificação de áudio e vídeo
Fabricação de aparelhos e equipamentos de medida, teste e controle
Fabricação de cronômetros e relógios
Fabricação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação
Fabricação de equipamentos e instrumentos ópticos, peças e acessórios
Fabricação de aparelhos fotográficos e cinematográficos, peças e acessórios
Fabricação de mídias virgens, magnéticas e ópticas
Fabricação de geradores de corrente contínua e alternada, peças e acessórios
Fabricação de transformadores, indutores, conversores, sincronizadores e semelhantes, peças e
acessórios
Fabricação de motores elétricos, peças e acessórios
Fabricação de pilhas, baterias e acumuladores elétricos, exceto para veículos automotores
Fabricação de baterias e acumuladores para veículos automotores
Recondicionamento de baterias e acumuladores para veículos automotores
Fabricação de aparelhos e equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica
Fabricação de material elétrico para instalações em circuito de consumo
Fabricação de fios, cabos e condutores elétricos isolados
Fabricação de lâmpadas
Fabricação de luminárias e outros equipamentos de iluminação

2751100 Fabricação de fogões, refrigeradores e máquinas de lavar e secar para uso doméstico, peças e acessórios
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CNAE
DESCRIÇÃO
2759701 Fabricação de aparelhos elétricos de uso pessoal, peças e acessórios
2759799 Fabricação de outros aparelhos eletrodomésticos não especificados anteriormente, peças e acessórios
Fabricação de eletrodos, contatos e outros artigos de carvão e grafita para uso elétrico, eletroímãs e
isoladores
2790202 Fabricação de equipamentos para sinalização e alarme
2790299 Fabricação de outros equipamentos e aparelhos elétricos não especificados anteriormente
2790201

2811900 Fabricação de motores e turbinas, peças e acessórios, exceto para aviões e veículos rodoviários
2812700 Fabricação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, peças e acessórios, exceto válvulas
2813500
2814301
2814302
2815101
2815102
2821601
2821602
2822401
2822402
2823200
2824101
2824102

Fabricação de válvulas, registros e dispositivos semelhantes, peças e acessórios
Fabricação de compressores para uso industrial, peças e acessórios
Fabricação de compressores para uso não industrial, peças e acessórios
Fabricação de rolamentos para fins industriais
Fabricação de equipamentos de transmissão para fins industriais, exceto rolamentos
Fabricação de fornos industriais, aparelhos e equipamentos não-elétricos para instalações térmicas,
peças e acessórios
Fabricação de estufas e fornos elétricos para fins industriais, peças e acessórios
Fabricação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de pessoas, peças e
acessórios
Fabricação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de cargas, peças e
acessórios
Fabricação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial, peças e
acessórios
Fabricação de aparelhos e equipamentos de ar condicionado para uso industrial
Fabricação de aparelhos e equipamentos de ar condicionado para uso não-industrial

2825900 Fabricação de máquinas e equipamentos para saneamento básico e ambiental, peças e acessórios
2829101
2829199
2831300
2832100
2833000
2840200

Fabricação de máquinas de escrever, calcular e outros equipamentos não-eletrônicos para escritório,
peças e acessórios
Fabricação de outras máquinas e equipamentos de uso geral não especificados anteriormente, peças e
acessórios
Fabricação de tratores agrícolas, peças e acessórios
Fabricação de equipamentos para irrigação agrícola, peças e acessórios
Fabricação de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária, peças e acessórios, exceto para
irrigação
Fabricação de máquinas-ferramenta, peças e acessórios

2851800 Fabricação de máquinas e equipamentos para a prospecção e extração de petróleo, peças e acessórios
Fabricação de outras máquinas e equipamentos para uso na extração mineral, peças e acessórios,
exceto na extração de petróleo
2853400 Fabricação de tratores, peças e acessórios, exceto agrícolas
Fabricação de máquinas e equipamentos para terraplenagem, pavimentação e construção, peças e
2854200
acessórios, exceto tratores
2852600

2861500 Fabricação de máquinas para a indústria metalúrgica, peças e acessórios, exceto máquinas-ferramenta
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2862300
2863100
2864000
2865800
2866600
2869100
2910701
2910702
2910703
2920401
2920402
2930101
2930102
2930103
2941700
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DESCRIÇÃO
Fabricação de máquinas e equipamentos para as indústrias de alimentos, bebidas e fumo, peças e
acessórios
Fabricação de máquinas e equipamentos para a indústria têxtil, peças e acessórios
Fabricação de máquinas e equipamentos para as indústrias do vestuário, do couro e de calçados, peças e
acessórios
Fabricação de máquinas e equipamentos para as indústrias de celulose, papel e papelão e artefatos,
peças e acessórios
Fabricação de máquinas e equipamentos para a indústria do plástico, peças e acessórios
Fabricação de máquinas e equipamentos para uso industrial específico não especificados anteriormente,
peças e acessórios
Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários
Fabricação de chassis com motor para automóveis, camionetas e utilitários
Fabricação de motores para automóveis, camionetas e utilitários
Fabricação de caminhões e ônibus
Fabricação de motores para caminhões e ônibus
Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para caminhões
Fabricação de carrocerias para ônibus
Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para outros veículos automotores, exceto caminhões e
ônibus
Fabricação de peças e acessórios para o sistema motor de veículos automotores

2942500 Fabricação de peças e acessórios para os sistemas de marcha e transmissão de veículos automotores
2943300 Fabricação de peças e acessórios para o sistema de freios de veículos automotores
2944100 Fabricação de peças e acessórios para o sistema de direção e suspensão de veículos automotores
2945000 Fabricação de material elétrico e eletrônico para veículos automotores, exceto baterias
2949201 Fabricação de bancos e estofados para veículos automotores
2949299 Fabricação de outras peças e acessórios para veículos automotores não especificadas anteriormente
3011301 Construção de embarcações de grande porte
3011302 Construção de embarcações para uso comercial e para usos especiais, exceto de grande porte
3012100
3031800
3032600
3041500
3042300
3050400
3092000
3099700
3101200
3102100
3103900
3104700
3211601
3211602
3211603
3212400

Construção de embarcações para esporte e lazer
Fabricação de locomotivas, vagões e outros materiais rodantes
Fabricação de peças e acessórios para veículos ferroviários
Fabricação de aeronaves
Fabricação de turbinas, motores e outros componentes e peças para aeronaves
Fabricação de veículos militares de combate
Fabricação de bicicletas e triciclos não-motorizados, peças e acessórios
Fabricação de equipamentos de transporte não especificados anteriormente
Fabricação de móveis com predominância de madeira
Fabricação de móveis com predominância de metal
Fabricação de móveis de outros materiais, exceto madeira e metal
Fabricação de colchões
Lapidação de gemas
Fabricação de artefatos de joalheria e ourivesaria
Cunhagem de moedas e medalhas
Fabricação de bijuterias e artefatos semelhantes
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3220500
3230200
3240001
3240002
3240003
3240099
3250701
3250702
3250703
3250704
3250705
3250707
3291400
3292201
3292202
3299001
3299002
3299003
3299004
3299005
3299099
3511501
3812200
4644301
4644302
4671100
4679601
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Fabricação de instrumentos musicais, peças e acessórios
Fabricação de artefatos para pesca e esporte
Fabricação de jogos eletrônicos
Fabricação de mesas de bilhar, de sinuca e acessórios não associada à locação
Fabricação de mesas de bilhar, de sinuca e acessórios associada à locação
Fabricação de outros brinquedos e jogos recreativos não especificados anteriormente
Fabricação de instrumentos não-eletrônicos e utensílios para uso médico, cirúrgico, odontológico e de
laboratório
Fabricação de mobiliário para uso médico, cirúrgico, odontológico e de laboratório
Fabricação de aparelhos e utensílios para correção de defeitos físicos e aparelhos ortopédicos em geral
sob encomenda
Fabricação de aparelhos e utensílios para correção de defeitos físicos e aparelhos ortopédicos em geral,
exceto sob encomenda
Fabricação de materiais para medicina e odontologia
Fabricação de artigos ópticos
Fabricação de escovas, pincéis e vassouras
Fabricação de roupas de proteção e segurança e resistentes a fogo
Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional
Fabricação de guarda-chuvas e similares
Fabricação de canetas, lápis e outros artigos para escritório
Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos
Fabricação de painéis e letreiros luminosos
Fabricação de aviamentos para costura
Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente
Geração de energia elétrica
Coleta de resíduos perigosos
Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário
Comércio atacadista de madeira e produtos derivados
Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares

4679604 Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
4679699 Comércio atacadista de materiais de construção em geral
Comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel, gasolina e demais derivados de petróleo, exceto
4681801
lubrificantes, não realizado por transportador retalhista (T.R.R.)
4681802 Comércio atacadista de combustíveis realizado por transportador retalhista (T.R.R.)
4681803 Comércio atacadista de combustíveis de origem vegetal, exceto álcool carburante
4681804 Comércio atacadista de combustíveis de origem mineral em bruto
4681805 Comércio atacadista de lubrificantes
4682600 Comércio atacadista de gás liqüefeito de petróleo (GLP)
4683400 Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo
4684201 Comércio atacadista de resinas e elastômeros
4684202 Comércio atacadista de solventes
4684299 Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente
4687702 Comércio atacadista de resíduos e sucatas não-metálicos, exceto de papel e papelão
Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios 4711301
hipermercados
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4711302
4731800
4732600
4771701
4771702
4771703
4772500
4784900
4789005
4789006
4789009
4911600
4912401
4912402
4912403
4921301
4921302
4922101
4922102
4922103
4924800
4929901
4929902
4929903
4929904
4929999
4930203
5211701
5211799
5222200
5223100
5240101
5510801
5510802
5510803
5821200
5822100
5823900
5829800
5914600
8122200
8230002
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Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios supermercados
Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Comércio varejista de lubrificantes
Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
Comércio varejista de produtos farmacêuticos, com manipulação de fórmulas
Comércio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos
Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP)
Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos
Comércio varejista de armas e munições
Transporte ferroviário de carga
Transporte ferroviário de passageiros intermunicipal e interestadual
Transporte ferroviário de passageiros municipal e em região metropolitana
Transporte metroviário
Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal
Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal em região
metropolitana
Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal, exceto em região
metropolitana
Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, interestadual
Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, internacional
Transporte escolar
Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual
e internacional
Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, municipal
Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, intermunicipal, interestadual e
internacional
Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente
Transporte rodoviário de produtos perigosos
Armazéns gerais - emissão de warrant
Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
Terminais rodoviários e ferroviários
Estacionamento de veículos
Operação dos aeroportos e campos de aterrissagem
Hotéis
Apart-hotéis
Motéis
Edição integrada à impressão de livros
Edição integrada à impressão de jornais
Edição integrada à impressão de revistas
Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos
Atividades de exibição cinematográfica
Imunização e controle de pragas urbanas
Casas de festas e eventos
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8610101 Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências
8610102 Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências
8630501
8630502
8630503
8630507
8630599
8640201
8640202
8640203
8640204
8640205
8640206

Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos
Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares
Atividade médica ambulatorial restrita a consultas
Atividades de reprodução humana assistida
Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente
Laboratórios de anatomia patológica e citológica
Laboratórios clínicos
Serviços de diálise e nefrologia
Serviços de tomografia
Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia
Serviços de ressonância magnética

8640207 Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética
8640208
8640209
8640210
8640211
9311500
9312300
9319199
9321200
9329801
9329899
9601701
9601702
9601703
9603301
9603302
9603303
9603304

Serviços de diagnóstico por registro gráfico - ECG, EEG e outros exames análogos
Serviços de diagnóstico por métodos ópticos - endoscopia e outros exames análogos
Serviços de quimioterapia
Serviços de radioterapia
Gestão de instalações de esportes
Clubes sociais, esportivos e similares
Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente
Parques de diversão e parques temáticos
Discotecas, danceterias, salões de dança e similares
Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente
Lavanderias
Tinturarias
Toalheiros
Gestão e manutenção de cemitérios
Serviços de cremação
Serviços de sepultamento
Serviços de funerárias
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