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Decreto de Simplificação de

Atividades de Baixo Risco



Marcando os cem dias de administração da 

prefeita Margarida Salomão, a Prefeitura de 

Juiz de Fora (PJF) deu início ao maior 

programa de simplificação e redução da 

burocracia da história da cidade. 

Criado pela Secretaria de Desenvolvimento 

Sustentável e Inclusivo, da Inovação e 

Competitividade (Sedic) em parceria com a 

Secretaria de Meio Ambiente e Ordenamento 

Urbano (Sesmaur),  para melhoria do 

ambiente de negócios e recuperação dos 

indicadores locais de desenvolvimento econômico, o “ ” Desenrola Juiz de Fora

atinge microempreendedores individuais (MEI), micro e pequenas empresas e 

empresas de médio e grande portes, em suas fases de implantação.

Em sua primeira etapa, o programa inclui a publicação de três decretos: 

Decreto Municipal 14.479, de 13 de abril de 2021 - Dispõe sobre 

a criação da Câmara Integrada para Análises e Aprovação de 

Novos Empreendimentos (CIAANE) em Juiz de Fora.

https://www.pjf.mg.gov.br/e_atos/e_atos_vis.php?id=83541

Decreto Municipal 14.480, de 13 de abril de 2021 - Regulamenta

as atividades dispensadas de atos públicos de liberação da 

atividade econômica em Juiz de Fora.

https://www.pjf.mg.gov.br/e_atos/e_atos_vis.php?id=83540

Decreto Municipal 14.481, de 13 de abril de 2021 - Institui a

Sala do Empreendedor em Juiz de Fora.

https://www.pjf.mg.gov.br/e_atos/e_atos_vis.php?id=83542
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Nesta cartilha, falaremos sobre o Decreto de Simplificação

Com a publicação do Decreto Municipal 14.480, mais de 270 atividades de baixo 

risco são dispensadas da obrigatoriedade de emissão de alvarás de localização e 

funcionamento na cidade. 

Empreendedores que pretendem abrir o seu negócio e exercer uma das atividades 

classificadas como de baixo risco, devem realizar a consulta de viabilidade de 

endereço. Se liberado, poderão iniciar suas atividades imediatamente.

   Regras de zoneamento urbano, ambiental, bem como as 

sanitárias, de segurança e de posturas deverão ser seguidas 

e estarão sujeitas à fiscalização e às sanções, em casos de 

irregularidade.

    Quando o empreendimento exerce mais de uma atividade 

econômica, será classificado de acordo com a atividade de 

maior grau de risco. Então, atenção às atividades escolhidas 

no preenchimento do formulário.

  As informações prestadas são de responsabilidade do 

empreendedor.

Mas, atenção:  
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CNAE ATIVIDADE 

121101 Horticultura 

122900 Cultivo de flores e plantas ornamentais 

161002 Serviço de poda de árvores para lavouras 

161003 Serviço de preparação de terreno 

161099 Atividades de apoio à agricultura não especificadas 
anteriormente 

230600 Atividades de apoio à produção florestal 

322107 Atividades de apoio à aquicultura em água doce 

1830001 Reprodução de som em qualquer suporte 

1830002 Reprodução de vídeo em qualquer suporte 

1830003 Reprodução de software em qualquer suporte 

2399101 Decoração 

4321500 Instalação e manutenção elétrica 

4322301 Instalações hidráulicas 

4322303 Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 

4329101 Instalação de painéis publicitários 

4330402 Instalação de portas 

4330403 Obras de acabamento em gesso e estuque 

4330404 Serviços de pintura de edifícios em geral 

4330499 Outras obras de acabamento da construção 

4399101 Administração de obras 

4399103 Obras de alvenaria 

4512901 Representantes comerciais e agentes do comércio de veículos 
automotores 

4520007 Serviços de instalação 

4520008 Serviços de capotaria 

4530703 Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos 
automotores 

4530704 Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos 
automotores 

4530705 Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 

4530706 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 

4611700 Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-
primas agrícolas e animais vivos 

4612500 Representantes comerciais e agentes do comércio de 
combustíveis 

4613300 Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira 

4614100 Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas 

4615000 Representantes comerciais e agentes do comércio de 
eletrodomésticos 

4616800 Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis 

4617600 Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos 
alimentícios 

4618401 Representantes comerciais e agentes do comércio de 
medicamentos 

4618402 Representantes comerciais e agentes do comércio de 
instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares 

4618403 Representantes comerciais e agentes do comércio de jornais 

4618499 Outros representantes comerciais e agentes do comércio 
especializado em produtos não especificados anteriormente 

4619200 Representantes comerciais e agentes do comércio de 
mercadorias em geral não especializado 

4635402 Comércio atacadista de cerveja 

4641901 Comércio atacadista de tecidos 

4641902 Comércio atacadista de artigos de cama 

4641903 Comércio atacadista de artigos de armarinho 

4642701 Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios 

4642702 Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso 
profissional e de segurança do trabalho 

4643501 Comércio atacadista de calçados 

4643502 Comércio atacadista de bolsas 

4647801 Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 

4647802 Comércio atacadista de livros 

4649404 Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 

4649405 Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e 
cortinas 



 

4649406 Comércio atacadista de lustres 

4649407 Comércio atacadista de filmes 

4649410 Comércio atacadista de jóias 

4651601 Comércio atacadista de equipamentos de informática 

4651602 Comércio atacadista de suprimentos para informática 

4652400 Comércio atacadista de componentes eletrônicos e 
equipamentos de telefonia e comunicação 

4689302 Comércio atacadista de fios e fibras beneficiados 

4724500 Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 

4729601 Tabacaria 

4742300 Comércio varejista de material elétrico 

4743100 Comércio varejista de vidros 

4744001 Comércio varejista de ferragens e ferramentas 

4744003 Comércio varejista de materiais hidráulicos 

4744006 Comércio varejista de pedras para revestimento 

4744099 Comércio varejista de materiais de construção em geral 

4751201 Comércio varejista especializado de equipamentos e 
suprimentos de informática 

4751202 Recarga de cartuchos para equipamentos de informática 

4752100 Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e 
comunicação 

4753900 Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e 
equipamentos de áudio e vídeo 

4754701 Comércio varejista de móveis 

4754702 Comércio varejista de artigos de colchoaria 

4754703 Comércio varejista de artigos de iluminação 

4755501 Comércio varejista de tecidos 

4755502 Comercio varejista de artigos de armarinho 

4755503 Comercio varejista de artigos de cama 

4756300 Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e 
acessórios 

4757100 Comércio varejista especializado de peças e acessórios para 
aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico 

4759801 Comércio varejista de artigos de tapeçaria 



 

4759899 Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não 
especificados anteriormente 

4761001 Comércio varejista de livros 

4761002 Comércio varejista de jornais e revistas 

4761003 Comércio varejista de artigos de papelaria 

4762800 Comércio varejista de discos 

4763601 Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 

4763602 Comércio varejista de artigos esportivos 

4763603 Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios 

4763604 Comércio varejista de artigos de caça 

4763605 Comércio varejista de embarcações e outros veículos 
recreativos; peças e acessórios 

4774100 Comércio varejista de artigos de óptica 

4781400 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 

4782201 Comércio varejista de calçados 

4782202 Comércio varejista de artigos de viagem 

4783101 Comércio varejista de artigos de joalheria 

4783102 Comércio varejista de artigos de relojoaria 

4785701 Comércio varejista de antiguidades 

4785799 Comércio varejista de outros artigos usados 

4789001 Comércio varejista de suvenires 

4789002 Comércio varejista de plantas e flores naturais 

4789003 Comércio varejista de objetos de arte 

4789007 Comércio varejista de equipamentos para escritório 

4789008 Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem 

4923001 Serviço de táxi 

4923002 Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis 
com motorista 

5232000 Atividades de agenciamento marítimo 

5250801 Comissaria de despachos 

5250802 Atividades de despachantes aduaneiros 

5250803 Agenciamento de cargas 

5250804 Organização logística do transporte de carga 

5250805 Operador de transporte multimodal - OTM 



 

5811500 Edição de livros 

5812301 Edição de jornais diários 

5812302 Edição de jornais não diários 

5813100 Edição de revistas 

5819100 Edição de cadastros 

5911102 Produção de filmes para publicidade 

5911199 Atividades de produção cinematográfica 

5912001 Serviços de dublagem 

5912002 Serviços de mixagem sonora em produção audiovisual 

5920100 Atividades de gravação de som e de edição de música 

6201501 Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda 

6201502 Web desing 

6204000 Consultoria em tecnologia da informação 

6209100 Suporte técnico 

6311900 Tratamento de dados 

6319400 Portais 

6391700 Agências de notícias 

6399200 Outras atividades de prestação de serviços de informação não 
especificadas anteriormente 

6440900 Arrendamento mercantil 

6450600 Sociedades de capitalização 

6461100 Holdings de instituições financeiras 

6462000 Holdings de instituições não financeiras 

6463800 Outras sociedades de participação 

6470101 Fundos de investimento 

6470102 Fundos de investimento previdenciários 

6470103 Fundos de investimento imobiliários 

6491300 Sociedades de fomento mercantil - factoring 

6492100 Securitização de créditos 

6493000 Administração de consórcios para aquisição de bens e direitos 

6499901 Clubes de investimento 

6499902 Sociedades de investimento 

6499903 Fundo garantidor de crédito 



 

6499904 Caixas de financiamento de corporações 

6499905 Concessão de crédito pelas OSCIP 

6499999 Outras atividades de serviços financeiros não especificadas 
anteriormente 

6511101 Sociedade seguradora de seguros vida 

6511102 Planos de auxílio-funeral 

6512000 Sociedade seguradora de seguros não vida 

6520100 Sociedade seguradora de seguros-saúde 

6530800 Resseguros 

6541300 Previdência complementar fechada 

6542100 Previdência complementar aberta 

6550200 Planos de saúde 

6612601 Corretoras de títulos e valores mobiliários 

6612602 Distribuidoras de títulos e valores mobiliários 

6612603 Corretoras de câmbio 

6612604 Corretoras de contratos de mercadorias 

6612605 Agentes de investimentos em aplicações financeiras 

6613400 Administração de cartões de crédito 

6619302 Correspondentes de instituições financeiras 

6619399 Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não 
especificadas anteriormente 

6621501 Peritos e avaliadores de seguros 

6621502 Auditoria e consultoria atuarial 

6622300 Corretores e agentes de seguros 

6629100 Atividades auxiliares dos seguros 

6630400 Atividades de administração de fundos por contrato ou 
comissão 

6810201 Compra e venda de imóveis próprios 

6810202 Aluguel de imóveis próprios 

6821801 Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis 

6821802 Corretagem no aluguel de imóveis 

6911701 Serviços advocatícios 

6911702 Atividades auxiliares da justiça 

6911703 Agente de propriedade industrial 



 

6920601 Atividades de contabilidade 

6920602 Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária 

7020400 Atividades de consultoria em gestão empresarial 

7111100 Serviços de arquitetura 

7112000 Serviços de engenharia 

7119701 Serviços de cartografia 

7119702 Atividades de estudos geológicos 

7119703 Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e 
engenharia 

7119704 Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do 
trabalho 

7119799 Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura 
não especificadas anteriormente 

7220700 Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências sociais e 
humanas 

7311400 Agências de publicidade 

7312200 Agenciamento de espaços para publicidade 

7319002 Promoção de vendas 

7319003 Marketing direto 

7319004 Consultoria em publicidade 

7319099 Outras atividades de publicidade não especificadas 
anteriormente 

7320300 Pesquisas de mercado e de opinião pública 

7410202 Design de interiores 

7410203 Desing de produto 

7410299 Atividades de desing não especificadas anteriormente 

7420001 Atividades de produção de fotografias 

7420002 Atividades de produção de fotografias aéreas e submarinas 

7420003 Laboratórios fotográficos 

7420004 Filmagem de festas e eventos 

7420005 Serviços de microfilmagem 

7490101 Serviços de tradução 

7490103 Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e 
pecuárias 



 

7490104 Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e 
negócios em geral 

7490105 Agenciamento de profissionais para atividades esportivas 

7490199 Outras atividades profissionais 

7719502 Locação de aeronaves sem tripulação 

7721700 Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos 

7722500 Aluguel de fitas de vídeo 

7723300 Aluguel de objetos do vestuário 

7729201 Aluguel de aparelhos de jogos eletrônicos 

7729202 Aluguel de móveis 

7729299 Aluguel de outros objetos pessoais e domésticos não 
especificados anteriormente 

7733100 Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório 

7740300 Gestão de ativos intangíveis não financeiros 

7810800 Seleção e agenciamento de mão-de-obra 

7820500 Locação de mão de obra temporária 

7830200 Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros 

7911200 Agências de viagens 

7912100 Operadores turísticos 

7990200 Serviços de reservas e outros serviços de turismo não 
especificados anteriormente 

8020001 Atividades de monitoramento de sistemas de segurança 
eletrônico 

8030700 Atividades de investigação particular 

8111700 Serviços combinados para apoio a edifícios 

8112500 Condomínios prediais 

8130300 Atividades paisagísticas 

8211300 Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 

8219901 Fotocópias 

8219999 Preparação de documentos e serviços especializados de apoio 
administrativo não especificados anteriormente 

8220200 Atividades de teleatendimento 

8291100 Atividades de cobrança e informações cadastrais 

8299701 Medição de consumo de energia elétrica 



 

8299702 Emissão de vales-alimentação 

8299703 Serviços de gravação de carimbos 

8299704 Leiloeiros independentes 

8299707 Salas de acesso à Internet 

8550302 Atividades de apoio à educação 

8591100 Ensino de esportes 

8592901 Ensino de dança 

8592902 Ensino de artes cênicas 

8592903 Ensino de música 

8592999 Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente 

8593700 Ensino de idiomas 

8599602 Cursos de pilotagem 

8599603 Treinamento em informática 

8599604 Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 

8599605 Cursos preparatórios para concursos 

8599699 Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente 

9001901 Produção teatral 

9001902 Produção musical 

9001903 Produção de espetáculos de dança 

9002701 Atividades de artistas plásticos 

9002702 Restauração de obras de arte 

9101500 Atividades de bibliotecas e arquivos 

9102301 Atividades de museus e de exploração de lugares e prédios 
históricos e atrações similares 

9319101 Produção e promoção de eventos esportivos 

9430800 Atividades de associações de defesa de direitos sociais 

9491000 Atividades de organizações religiosas ou filosóficas 

9492800 Atividades de organizações políticas 

9493600 Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à 
arte 

9511800 Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos 
periféricos 

9512600 Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação 



 

9521500 Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de 
uso pessoal e doméstico 

9529101 Reparação de calçados 

9529102 Chaveiros 

9529103 Reparação de relógios 

9529104 Reparação de bicicletas 

9529106 Reparação de jóias 

9529199 Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos 
pessoais e domésticos não especificados anteriormente 

9609202 Agências matrimoniais 

9609204 Exploração de máquinas de serviços pessoais acionadas por 
moeda 

9609299 Outras atividades de serviços pessoais não especificadas 
anteriormente 

9700500 Serviços domésticos 
 

 

Outras 160 atividades realizadas na residência do empreendedor ou através de 
prestação de serviço são dispensadas da consulta de viabilidade ou de qualquer 
análise de endereço, para emissão da Inscrição Municipal.  

 

 

CNAE ATIVIDADE 

162801 Serviço de inseminação artificial em animais 

162802 Serviço de tosquiamento de ovinos 

162803 Serviço de manejo de animais 

162899 Atividades de apoio à pecuária não especificadas anteriormente 

230600 Atividades de apoio à produção florestal 

322107 Atividades de apoio à aquicultura em água doce 

1629301 Fabricação de artefatos diversos de madeira 

1822999 Serviços de acabamentos gráficos 

1830001 Reprodução de som em qualquer suporte 

1830002 Reprodução de vídeo em qualquer suporte 

1830003 Reprodução de software em qualquer suporte 

2399101 Decoração 



 

3212400 Fabricação de bijuterias e artefatos semelhantes 

3311200 Manutenção e reparação de tanques 

3312102 Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de 
medida 

3312103 Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e 
eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação 

3312104 Manutenção e reparação de equipamentos e instrumentos 
ópticos 

3313901 Manutenção e reparação de geradores 

3313902 Manutenção e reparação de baterias e acumuladores elétricos 

3313999 Manutenção e reparação de máquinas 

3314701 Manutenção e reparação de máquinas motrizes não elétricas 

3314702 Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e 
pneumáticos 

3314703 Manutenção e reparação de válvulas industriais 

3314704 Manutenção e reparação de compressores 

3314705 Manutenção e reparação de equipamentos de transmissão para 
fins industriais 

3314706 Manutenção e reparação de máquinas 

3314707 Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de 
refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial 

3314708 Manutenção e reparação de máquinas 

3314709 Manutenção e reparação de máquinas de escrever 

3314710 Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso 
geral não especificados anteriormente 

3314711 Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para 
agricultura e pecuária 

3314712 Manutenção e reparação de tratores agrícolas 

3314713 Manutenção e reparação de máquinas-ferramenta 

3314714 Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para a 
prospecção e extração de petróleo 

3314715 Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso 
na extração mineral 

3314716 Manutenção e reparação de tratores 

3314717 Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de 
terraplenagem 



 

3314718 Manutenção e reparação de máquinas para a indústria 
metalúrgica 

3314719 Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para as 
indústrias de alimentos 

3314720 Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para a 
indústria têxtil 

3314721 Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos para a 
indústria de celulose 

3314722 Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos para a 
indústria do plástico 

3314799 Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos 
para usos industriais não especificados anteriormente 

3315500 Manutenção e reparação de veículos ferroviários 

3316301 Manutenção e reparação de aeronaves 

3316302 Manutenção de aeronaves na pista 

3319800 Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não 
especificados anteriormente 

3321000 Instalação de máquinas e equipamentos industriais 

3329501 Serviços de montagem de móveis de qualquer material 

3329599 Instalação de outros equipamentos não especificados 
anteriormente 

4120400 Construção de edifícios 

4212000 Construção de obras de arte especiais 

4221905 Manutenção de estações e redes de telecomunicações 

4292802 Obras de montagem industrial 

4299599 Outras obras de engenharia civil não especificadas 
anteriormente 

4311801 Demolição de edifícios e outras estruturas 

4311802 Preparação de canteiro e limpeza de terreno 

4312600 Perfurações e sondagens 

4313400 Obras de terraplenagem 

4319300 Serviços de preparação do terreno não especificados 
anteriormente 

4321500 Instalação e manutenção elétrica 

4322301 Instalações hidráulicas 



 

4322302 Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar 
condicionado 

4329103 Instalação 

4329104 Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de 
iluminação e sinalização em vias públicas 

4329199 Outras obras de instalações em construções não especificadas 
anteriormente 

4330401 Impermeabilização em obras de engenharia civil 

4330402 Instalação de portas 

4330403 Obras de acabamento em gesso e estuque 

4330404 Serviços de pintura de edifícios em geral 

4330405 Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e 
exteriores 

4330499 Outras obras de acabamento da construção 

4399102 Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas 
temporárias 

4399103 Obras de alvenaria 

4399199 Serviços especializados para construção não especificados 
anteriormente 

4512901 Representantes comerciais e agentes do comércio de veículos 
automotores 

4520005 Serviços de lavagem 

4520006 Serviços de borracharia para veículos automotores 

4520007 Serviços de instalação 

4611700 Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-
primas agrícolas e animais vivos 

4612500 Representantes comerciais e agentes do comércio de 
combustíveis 

4613300 Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira 

4614100 Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas 

4615000 Representantes comerciais e agentes do comércio de 
eletrodomésticos 

4616800 Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis 

4617600 Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos 
alimentícios 

4618401 Representantes comerciais e agentes do comércio de 



 

medicamentos 

4618402 Representantes comerciais e agentes do comércio de 
instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares 

4618403 Representantes comerciais e agentes do comércio de jornais 

4618499 Outros representantes comerciais e agentes do comércio 
especializado em produtos não especificados 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 

4929999 Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados 
anteriormente 

4930201 Transporte rodoviário de carga 

4930204 Transporte rodoviário de mudanças 

5320202 Serviços de entrega rápida 

5620102 Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê 

5911102 Produção de filmes para publicidade 

5911199 Atividades de produção cinematográfica 

5912001 Serviços de dublagem 

5912002 Serviços de mixagem sonora em produção audiovisual 

5912099 Atividades de pós-produção cinematográfica 

5913800 Distribuição cinematográfica 

6022501 Programadoras 

6202300 Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador 
customizáveis 

6203100 Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador 
não-customizáveis 

6204000 Consultoria em tecnologia da informação 

6209100 Suporte técnico 

6311900 Tratamento de dados 

6319400 Portais 

6391700 Agências de notícias 



 

6399200 Outras atividades de prestação de serviços de informação não 
especificadas anteriormente 

6619304 Caixas eletrônicos 

6810202 Aluguel de imóveis próprios 

6821801 Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis 

6821802 Corretagem no aluguel de imóveis 

6822600 Gestão e administração da propriedade imobiliária 

7210000 Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e 
naturais 

7500100 Atividades veterinárias 

7711000 Locação de automóveis sem condutor 

7740300 Gestão de ativos intangíveis não financeiros 

7810800 Seleção e agenciamento de mão-de-obra 

7820500 Locação de mão de obra temporária 

7830200 Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros 

7912100 Operadores turísticos 

7990200 Serviços de reservas e outros serviços de turismo não 
especificados anteriormente 

8011101 Atividades de vigilância e segurança privada 

8011102 Serviços de adestramento de cães de guarda 

8020002 Outras atividades de serviços de segurança 

8112500 Condomínios prediais 

8121400 Limpeza em prédios e em domicílios 

8129000 Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 

8130300 Atividades paisagísticas 

8230001 Serviços de organização de feiras 

8299705 Serviços de levantamento de fundos sob contrato 

8299799 Outras atividades de serviços prestados principalmente às 
empresas não especificadas anteriormente 

8550301 Administração de caixas escolares 

8599603 Treinamento em informática 

8599604 Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 

8599605 Cursos preparatórios para concursos 

8599699 Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente 



 

8650001 Atividades de enfermagem 

8650002 Atividades de profissionais da nutrição 

8650003 Atividades de psicologia e psicanálise 

8650004 Atividades de fisioterapia 

8650005 Atividades de terapia ocupacional 

8650006 Atividades de fonoaudiologia 

8650099 Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas 
anteriormente 

8660700 Atividades de apoio à gestão de saúde 

8690903 Atividades de acupuntura 

8690904 Atividades de podologia 

9001901 Produção teatral 

9001902 Produção musical 

9001903 Produção de espetáculos de dança 

9001904 Produção de espetáculos circenses 

9001905 Produção de espetáculos de rodeios 

9001906 Atividades de sonorização e de iluminação 

9001999 Artes cênicas 

9002701 Atividades de artistas plásticos 

9002702 Restauração de obras de arte 

9003500 Gestão de espaços para artes cênicas 

9102302 Restauração e conservação de lugares e prédios históricos 

9311500 Gestão de instalações de esportes 

9313100 Atividades de condicionamento físico 

9319101 Produção e promoção de eventos esportivos 

9319199 Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente 

9329899 Outras atividades de recreação e lazer não especificadas 
anteriormente 

9511800 Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos 
periféricos 

9512600 Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação 

9521500 Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de 
uso pessoal e doméstico 

9529105 Reparação de artigos do mobiliário 



 

9529199 Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos 
pessoais e domésticos não especificados anteriormente 

9602501 Cabeleireiros 

9609208 Higiene e embelezamento de animais domésticos 

9700500 Serviços domésticos 
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