
DECRETO Nº 22.209/2011 
(publicado no Diário Oficial n° 3953, de 25/08/2011) 

 
REGULAMENTA ATIVIDADES ECONÔMICAS 
QUE NÃO GERAM GRANDE CIRCULAÇÃO DE 
PESSOAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
  
  
O Prefeito Municipal de Cachoeiro de 
Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de 
suas atribuições legais e considerando o disposto 
no artigo nº 7 da Lei Complementar nº 123/2006, 
  
  
DECRETA: 

 
Art. 1º  Para fins de concessão de Alvará de Licença de Funcionamento, 

dos estabelecimentos comerciais, industriais, prestadores de serviços e outros de 
qualquer natureza e de inscrição fiscal no Cadastro Mobiliário Tributário do 
município, ficam definidas como atividades que não geram grande circulação de 
pessoas aquelas relacionadas no Anexo I deste Decreto. 
  

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogado o Decreto nº 21.984/2011 e demais disposições em contrário. 

 
  

  
Cachoeiro de Itapemirim, 19 de agosto de 2011. 

  
  
 

 CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS 
Prefeito Municipal 

 



 

  
ANEXO I - Decreto nº 22.209

 

ATIVIDADES QUE NÃO GERAM GRANDE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS 
  

      

As atividades relacionadas neste Anexo classificadas em I1, CS1 e CS2, somente serão consideradas como 
atividades que não geram grande circulação de pessoas se exercidas em imóvel com área construida limitada a 
168,00 m2. 

Cód. CNAE  Descrição Atividade 
Classificação

PDM 

0111-3/01 Cultivo de arroz CSA 

0111-3/02 Cultivo de milho CSA 

0111-3/03 Cultivo de trigo CSA 

0111-3/99 Cultivo de outros cereais não especificados anteriormente CSA 

0112-1/01 Cultivo de algodão herbáceo CSA 

0112-1/02 Cultivo de juta CSA 

0112-1/99 Cultivo de outras fibras de lavoura temporária não especificadas anteriormente CSA 

0113-0/00 Cultivo de cana-de-açúcar CSA 

0114-8/00 Cultivo de fumo CSA 

0115-6/00 Cultivo de soja CSA 

0116-4/01 Cultivo de amendoim CSA 

0116-4/02 Cultivo de girassol CSA 

0116-4/03 Cultivo de mamona CSA 

0116-4/99 Cultivo de outras oleaginosas de lavoura temporária não especificadas anteriormente CSA 

0119-9/01 Cultivo de abacaxi CSA 

0119-9/02 Cultivo de alho CSA 

0119-9/03 Cultivo de batata-inglesa CSA 

0119-9/04 Cultivo de cebola CSA 

0119-9/05 Cultivo de feijão CSA 

0119-9/06 Cultivo de mandioca CSA 

0119-9/07 Cultivo de melão CSA 

0119-9/08 Cultivo de melancia CSA 

0119-9/09 Cultivo de tomate rasteiro CSA 

0119-9/99 Cultivo de outras plantas de lavoura temporária não especificadas anteriormente CSA 

0121-1/01 Horticultura, exceto morango CSA 

0121-1/02 Cultivo de morango CSA 

0122-9/00 Cultivo de flores e plantas ornamentais CSA 

0131-8/00 Cultivo de laranja CSA 

0132-6/00 Cultivo de uva CSA 

0133-4/01 Cultivo de açaí CSA 

0133-4/02 Cultivo de banana CSA 

0133-4/03 Cultivo de caju CSA 

0133-4/04 Cultivo de cítricos, exceto laranja CSA 

0133-4/05 Cultivo de coco-da-baía CSA 



0133-4/06 Cultivo de guaraná CSA 

0133-4/07 Cultivo de maçã CSA 

0133-4/08 Cultivo de mamão CSA 

0133-4/09 Cultivo de maracujá CSA 

0133-4/10 Cultivo de manga CSA 

0133-4/11 Cultivo de pêssego CSA 

0133-4/99 Cultivo de frutas de lavoura permanente não especificadas anteriormente CSA 

0134-2/00 Cultivo de café CSA 

0135-1/00 Cultivo de cacau CSA 

0139-3/01 Cultivo de chá-da-índia CSA 

0139-3/02 Cultivo de erva-mate CSA 

0139-3/03 Cultivo de pimenta-do-reino CSA 

0139-3/04 Cultivo de plantas para condimento, exceto pimenta-do-reino CSA 

0139-3/05 Cultivo de dendê CSA 

0139-3/06 Cultivo de seringueira CSA 

0139-3/99 Cultivo de outras plantas de lavoura permanente não especificadas anteriormente CSA 

0141-5/01 Produção de sementes certificadas, exceto de forrageiras para pasto CSA 

0141-5/02 Produção de sementes certificadas de forrageiras para formação de pasto CSA 

0142-3/00 Produção de mudas e outras formas de propagação vegetal, certificadas CSA 

0151-2/01 Criação de bovinos para corte CSP 

0151-2/02 Criação de bovinos para leite CSP 

0151-2/03 Criação de bovinos, exceto para corte e leite CSP 

0152-1/01 Criação de bufalinos CSP 

0152-1/02 Criação de eqüinos CSP 

0152-1/03 Criação de asininos e muares CSP 

0153-9/01 Criação de caprinos CSP 

0153-9/02 Criação de ovinos, inclusive para produção de lã CSP 

0154-7/00 Criação de suínos CSP 

0155-5/01 Criação de frangos para corte CSP 

0155-5/02 Produção de pintos de um dia CSP 

0155-5/03 Criação de outros galináceos, exceto para corte CSP 

0155-5/04 Criação de aves, exceto galináceos CSP 

0155-5/05 Produção de ovos CSP 

0159-8/01 Apicultura CSP 

0159-8/02 Criação de animais de estimação CSP 

0159-8/03 Criação de escargô CSP 

0159-8/04 Criação de bicho-da-seda CSP 

0159-8/99 Criação de outros animais não especificados anteriormente CSP 

0161-0/02 Serviço de poda de árvores para lavouras CS2 

0161-0/03 Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita CS2 

0161-0/99 Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente CS2 

0162-8/01 Serviço de inseminação artificial em animais CS2 



0162-8/02 Serviço de tosquiamento de ovinos CS2 

0162-8/03 Serviço de manejo de animais CS2 

0162-8/99 Atividades de apoio à pecuária não especificadas anteriormente CS2 

0163-6/00 Atividades de pós-colheita CS2 

0210-1/01 Cultivo de eucalipto CSA 

0210-1/02 Cultivo de acácia-negra CSA 

0210-1/03 Cultivo de pinus CSA 

0210-1/04 Cultivo de teca CSA 

0210-1/05 Cultivo de espécies madeireiras, exceto eucalipto, acácia-negra, pinus e teca CSA 

0210-1/06 Cultivo de mudas em viveiros florestais CSA 

0210-1/07 Extração de madeira em florestas plantadas CSA 

0210-1/08 Produção de carvão vegetal - florestas plantadas CSA 

0210-1/09 Produção de casca de acácia-negra - florestas plantadas CSA 

0210-1/99 
Produção de produtos não-madeireiros não especificados anteriormente em florestas 
plantadas 

CSA 

0220-9/01 Extração de madeira em florestas nativas CSA 

0220-9/02 Produção de carvão vegetal - florestas nativas CSA 

0220-9/03 Coleta de castanha-do-pará em florestas nativas CSA 

0220-9/04 Coleta de látex em florestas nativas CSA 

0220-9/05 Coleta de palmito em florestas nativas CSA 

0220-9/06 Conservação de florestas nativas CSA 

0220-9/99 
Coleta de produtos não-madeireiros não especificados anteriormente em florestas 
nativas 

CSA 

0230-6/00 Atividades de apoio à produção florestal CSA 

0311-6/01 Pesca de peixes em água salgada CSP 

0311-6/02 Pesca de crustáceos e moluscos em água salgada CSP 

0311-6/03 Coleta de outros produtos marinhos CSP 

0311-6/04 Atividades de apoio à pesca em água salgada CSP 

0312-4/01 Pesca de peixes em água doce CSP 

0312-4/02 Pesca de crustáceos e moluscos em água doce CSP 

0312-4/03 Coleta de outros produtos aquáticos de água doce CSP 

0312-4/04 Atividades de apoio à pesca em água doce CSP 

0321-3/01 Criação de peixes em água salgada e salobra CSP 

0321-3/02 Criação de camarões em água salgada e salobra CSP 

0321-3/03 Criação de ostras e mexilhões em água salgada e salobra CSP 

0321-3/04 Criação de peixes ornamentais em água salgada e salobra CSP 

0321-3/05 Atividades de apoio à aqüicultura em água salgada e salobra CSP 

0321-3/99 
Cultivos e semicultivos da aqüicultura em água salgada e salobra não especificados 
anteriormente 

CSP 

0322-1/01 Criação de peixes em água doce CSP 

0322-1/02 Criação de camarões em água doce CSP 

0322-1/03 Criação de ostras e mexilhões em água doce CSP 

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

0322-1/05 Ranicultura CSP 



0322-1/07 Atividades de apoio à aqüicultura em água doce CSP 

0322-1/99 Cultivos e semicultivos da aqüicultura em água doce não especificados anteriormente CSP 

1031-7/00 Fabricação de conservas de frutas I1 

1032-5/01 Fabricação de conservas de palmito I1 

1032-5/99 Fabricação de conservas de legumes e outros vegetais, exceto palmito I1 

1033-3/01 Fabricação de sucos concentrados de frutas, hortaliças e legumes I1 

1033-3/02 Fabricação de sucos de frutas, hortaliças e legumes, exceto concentrados I1 

1053-8/00 Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis I1 

1091-1/00 Fabricação de produtos de panificação I1 

1092-9/00 Fabricação de biscoitos e bolachas I1 

1093-7/01 Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates I1 

1093-7/02 Fabricação de frutas cristalizadas, balas e semelhantes I1 

1094-5/00 Fabricação de massas alimentícias I1 

1095-3/00 Fabricação de especiarias, molhos, temperos e condimentos I1 

1096-1/00 Fabricação de alimentos e pratos prontos I1 

1122-4/02 Fabricação de chá mate e outros chás prontos para consumo I1 

1122-4/03 Fabricação de refrescos, xaropes e pós para refrescos, exceto refrescos de frutas I1 

1122-4/99 Fabricação de outras bebidas não-alcoólicas não especificadas anteriormente I1 

1411-8/01 Confecção de roupas íntimas I1 

1411-8/02 Facção de roupas íntimas I1 

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

I1 

1412-6/02 Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas I1 

1412-6/03 Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas I1 

1413-4/01 Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida I1 

1413-4/02 Confecção, sob medida, de roupas profissionais I1 

1413-4/03 Facção de roupas profissionais I1 

1521-1/00 Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material I1 

1529-7/00 Fabricação de artefatos de couro não especificados anteriormente I1 

3250-7/06 Serviços de prótese dentária CS1 

3312-1/01 Manutenção e reparação de equipamentos transmissores de comunicação CS2 

3312-1/02 Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle CS2 

3312-1/04 Manutenção e reparação de equipamentos e instrumentos ópticos CS2 

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

CS2 

3314-7/09 
Manutenção e reparação de máquinas de escrever, calcular e de outros equipamentos 
não-eletrônicos para escritório 

CS2 

3314-7/13 Manutenção e reparação de máquinas-ferramenta CS2 

3316-3/02 Manutenção de aeronaves na pista CS2 

3321-0/00 Instalação de máquinas e equipamentos industriais CS2 

3329-5/01 Serviços de montagem de móveis de qualquer material CS2 

3329-5/99 Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente CS2 

4110-7/00 Incorporação de empreendimentos imobiliários CS1 

4321-5/00 Instalação e manutenção elétrica CS2 



4322-3/01 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás CS2 

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

CS2 

4322-3/03 Instalações de sistema de prevenção contra incêndio CS2 

4329-1/01 Instalação de painéis publicitários CS2 

4329-1/02 Instalação de equipamentos para orientação à navegação marítima, fluvial e lacustre CS2 

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

CS2 

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

CS2 

4329-1/05 Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração CS2 

4330-4/01 Impermeabilização em obras de engenharia civil CS2 

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

CS2 

4330-4/03 Obras de acabamento em gesso e estuque CS2 

4330-4/04 Serviços de pintura de edifícios em geral CS2 

4330-4/99 Outras obras de acabamento da construção CS2 

4399-1/01 Administração de obras CS1 

4399-1/03 Obras de Alvenaria (CNAE incluída pelo art. 1º do Decreto nº 24.642/2014) CS1 

4399-1/99 Serviços especializados para construção não especificados anteriormente.  
(CNAE incluída pelo art. 1º do Decreto nº 24.642/2014) CS1 

4611-7/00 
Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e 
animais vivos. (CNAE incluída pelo art. 1º do Decreto nº 24.642/2014). 

CS1 

4612-5/00 
Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos 
siderúrgicos e químicos. (CNAE incluída pelo art. 1º do Decreto nº 24.642/2014). 

CS1 

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

CS1 

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

CS1 

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

CS1 

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

CS1 

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

CS1 

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

CS1 

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

CS1 

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

CS1 

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

CS1 

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

CS1 

5229-0/01 Serviços de apoio ao transporte por táxi, inclusive centrais de chamada CS2 

5250-8/01 Comissaria de despachos CS2 

5250-8/02 Atividades de despachantes aduaneiros CS2 

5250-8/03 Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo CS2 



5250-8/04 Organização logística do transporte de carga CS2 

5250-8/05 Operador de transporte multimodal - OTM CS2 

5320-2/01 Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional CS2 

5612-1/00 Serviços ambulantes de alimentação CS1 

5620-1/01 Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas CS1 

5620-1/04 Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar CS1 

5812-3/00 Edição de jornais CS2 

5813-1/00 Edição de revistas CS2 

5819-1/00 Edição de cadastros, listas e outros produtos gráficos CS2 

5911-1/02 Produção de filmes para publicidade CS2 

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

CS2 

5912-0/01 Serviços de dublagem CS1 

5912-0/02 Serviços de mixagem sonora em produção audiovisual CS1 

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

CS1 

5913-8/00 Distribuição cinematográfica, de vídeo e de programas de televisão CS2 

5920-1/00 Atividades de gravação de som e de edição de música CS1 

6010-1/00 Atividades de rádio CS2 

6022-5/01 Programadoras CS2 

6022-5/02 Atividades relacionadas à televisão por assinatura, exceto programadoras CS2 

6201-5/00 Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda CS1 

6202-3/00 Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis CS1 

6203-1/00 Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis CS1 

6204-0/00 Consultoria em tecnologia da informação CS1 

6209-1/00 Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação CS1 

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

CS1 

6319-4/00 Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet CS1 

6391-7/00 Agências de notícias CS1 

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

CS1 

6463-8/00 Outras sociedades de participação, exceto holdings CS2 

6493-0/00 Administração de consórcios para aquisição de bens e direitos CS2 

6511-1/01 Seguros de vida CS2 

6511-1/02 Planos de auxílio-funeral CS2 

6512-0/00 Seguros não-vida CS2 

6520-1/00 Seguros-saúde CS2 

6530-8/00 Resseguros CS2 

6541-3/00 Previdência complementar fechada CS2 

6542-1/00 Previdência complementar aberta CS2 

6621-5/01 Peritos e avaliadores de seguros CS1 

6621-5/02 Auditoria e consultoria atuarial CS1 

6622-3/00 Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde CS2 



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

CS2 

6630-4/00 Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão CS1 

6810-2/01 Compra e venda de imóveis próprios CS1 

6810-2/02 Aluguel de imóveis próprios CS1 

6821-8/01 Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis CS1 

6821-8/02 Corretagem no aluguel de imóveis CS1 

6822-6/00 Gestão e administração da propriedade imobiliária CS1 

6911-7/01 Serviços advocatícios CS1 

6911-7/02 Atividades auxiliares da justiça CS1 

6911-7/03 Agente de propriedade industrial CS1 

6920-6/01 Atividades de contabilidade CS1 

6920-6/02 Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária CS1 

7020-4/00 Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica CS1 

7111-1/00 Serviços de arquitetura CS1 

7112-0/00 Serviços de engenharia CS1 

7119-7/01 Serviços de cartografia, topografia e geodésia CS1 

7119-7/02 Atividades de estudos geológicos CS1 

7119-7/03 Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia CS1 

7119-7/04 Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho CS1 

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

CS1 

7120-1/00 Testes e análises técnicas CS2 

7311-4/00 Agências de publicidade CS1 

7312-2/00 Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação CS1 

7319-0/01 Criação de estandes para feiras e exposições CS1 

7319-0/02 Promoção de vendas CS1 

7319-0/03 Marketing direto CS1 

7319-0/04 Consultoria em publicidade CS1 

7319-0/99 Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente CS1 

7320-3/00 Pesquisas de mercado e de opinião pública CS1 

7410-2/01 Design CS1 

7410-2/02 Decoração de interiores CS1 

7420-0/01 Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina CS1 

7420-0/02 Atividades de produção de fotografias aéreas e submarinas CS1 

7420-0/03 Laboratórios fotográficos CS1 

7420-0/04 Filmagem de festas e eventos CS1 

7420-0/05 Serviços de microfilmagem CS1 

7490-1/01 Serviços de tradução, interpretação e similares CS1 

7490-1/02 Escafandria e mergulho CS1 

7490-1/03 Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias CS1 

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

CS1 

7490-1/05 Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas CS1 



7490-1/99 Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente CS1 

7721-7/00 Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos CS1 

7722-5/00 Aluguel de fitas de vídeo, DVDs e similares CS1 

7729-2/01 Aluguel de aparelhos de jogos eletrônicos CS2 

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

CS2 

7733-1/00 Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório CS2 

7740-3/00 Gestão de ativos intangíveis não-financeiros CS2 

7810-8/00 Seleção e agenciamento de mão-de-obra CS2 

7820-5/00 Locação de mão-de-obra temporária CS2 

7830-2/00 Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros CS2 

7911-2/00 Agências de viagens CS2 

7912-1/00 Operadores turísticos CS1 

7990-2/00 Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente CS2 

8030-7/00 Atividades de investigação particular CS1 

8111-7/00 Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais CS2 

8112-5/00 Condomínios prediais CS2 

8121-4/00 Limpeza em prédios e em domicílios CS2 

8129-0/00 Atividades de limpeza não especificadas anteriormente CS2 

8130-3/00 Atividades paisagísticas CS1 

8211-3/00 Serviços combinados de escritório e apoio administrativo CS1 

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

CS1 

8220-2/00 Atividades de teleatendimento CS1 

8230-0/01 Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas CS2 

8291-1/00 Atividades de cobrança e informações cadastrais CS2 

8299-7/01 Medição de consumo de energia elétrica, gás e água CS2 

8299-7/02 Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares CS2 

8299-7/03 Serviços de gravação de carimbos, exceto confecção CS2 

8299-7/04 Leiloeiros independentes CS2 

8299-7/05 Serviços de levantamento de fundos sob contrato CS2 

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

CS2 

8413-2/00 Regulação das atividades econômicas CS2 

8421-3/00 Relações exteriores CS2 

8650-0/01 Atividades de enfermagem CS1 

8650-0/02 Atividades de profissionais da nutrição CS1 

8650-0/03 Atividades de psicologia e psicanálise CS1 

8650-0/07 Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral CS1 

8650-0/99 Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente CS1 

8690-9/01 Atividades de práticas integrativas e complementares em saúde humana CS1 

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

CS2 

9001-9/01 Produção teatral CS1 



9001-9/02 Produção musical CS1 

9001-9/03 Produção de espetáculos de dança CS1 

9001-9/04 Produção de espetáculos circenses, de marionetes e similares CS1 

9001-9/06 Atividades de sonorização e de iluminação CS2 

9002-7/01 Atividades de artistas plásticos, jornalistas independentes e escritores CS1 

9002-7/02 Restauração de obras de arte CS1 

9003-5/00 Gestão de espaços para artes cênicas, espetáculos e outras atividades artísticas CS2 

9102-3/02 Restauração e conservação de lugares e prédios históricos CS1 

9319-1/01 Produção e promoção de eventos esportivos CS2 

9411-1/00 Atividades de organizações associativas patronais e empresariais CS2 

9412-0/00 Atividades de organizações associativas profissionais CS2 

9420-1/00 Atividades de organizações sindicais CS2 

9430-8/00 Atividades de associações de defesa de direitos sociais CS2 

9492-8/00 Atividades de organizações políticas CS2 

9493-6/00 Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte CS1 

9499-5/00 Atividades associativas não especificadas anteriormente CS2 

9511-8/00 Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos CS1 

9512-6/00 Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação CS1 

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

CS1 

9529-1/02 Chaveiros CS1 

9529-1/03 Reparação de relógios CS1 

9529-1/04 Reparação de bicicletas, triciclos e outros veículos não-motorizados CS1 

9529-1/05 Reparação de artigos do mobiliário CS1 

9529-1/06 Reparação de jóias CS1 

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

CS1 

9602-5/01 Cabeleireiros CS1 

9602-5/02 Outras atividades de tratamento de beleza CS1 

9609-2/02 Agências matrimoniais CS1 

9700-5/00 Serviços domésticos CS1 

9900-8/00 Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais CS2 

 


