
TABELA DE RECEITA N° I

ANEXA A LEI COMPLEMENTAR N° 001/01 DE 22 DE
NOVEMBRO DE 2001.

ALIQUOTAS DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E
TERRITORIAL URBANA

ESPECIFICAÇÕES %

01. Unidade imobiliária constituída por terreno e com muro 0,4

02. Unidade imobiliária constituída por terreno sem muro 0,6

03. Unidade imobiliária constituída por construção com fins Residenciais 0,3

04. Unidade imobiliária constituída por construção com fins Industriais 0,6

05. Unidade imobiliária constituída por construção com fins de Comércio e Serviços 0,3

06. Unidade imobiliária constituída por construção com fins Agropecuários 0,3

07. Unidade imobiliária constituída por construção em estado de Ruína 0,6



TABELA DE RECEITA N° 11

ANEXA A LEI COMPLEMENTAR N° 001/01 DE 22 DE
NOVEMBRO DE 2001.

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER
NATUREZA

CÓD. ESPECIFICAÇÕES UFM %

01 Jogos e diversões publicas, sobre o preço dos serviços

01 Praças e estádios esportivos, circos, parques de diversão e
outros espaços destinados e show musical e artístico, sobre o 5,0
preço dos serviços

3,0
02 Cinemas

3,0
03 Entidades carnavalescas

3,0
04 Produção de shows e espetáculos

02 Florestamento e reflorestamento 2,0

03 Demais prestações de Serviço constantes da Lista de Serviço do Anexo I 5,0

04 Profissionais autónomos de nível superior, por profissional e por mês,
até 2 anos de atividade no município. 20
Após 3 anos de atividade no município. 30

05 Profissionais autónomos de nível não superior, por profissional e por
mês,
até 2 anos de atividade no município. 15
Após 3 anos de atividade no município. 25-

06 Sociedades uniprofissionais
Imposto mensal por sócio ou profissional habilitado, empregado
ou não.
Até cinco sócios ou profissionais habilitados 30

De seis a dez sócios ou profissionais habilitados - no que
exceder a cinco sócios ou profissionais habilitados 40

Mais de dez sócios ou profissionais habilitados - no que exceder
a dez sócios ou profissionais habilitados 50



LISTA DE SERVIÇOS ANEXA AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N° 001/01 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2001.

SERVIÇOS DE:

01 - Médicos, inclusive análises clínicas, eletricidade médica, radioterapia, ultra-
sonografia, radiologia, tumografia e congéneres

02 - Hospitais, clínicas, sanatórios, laboratórios de análise, ambulatórios, prontos-
socorros, manicômios, casas de saúde, de repouso e de recuperação e congéneres

03- Bancos de sangue, leite, pele, olhos, sémen e congéneres

04 - Enfermeiros, obstetras, ortópticos, fonoaudiólogos, protéticos (prótese dentária)

05 - Assistência médica e congéneres previstos nos itens l, 2 e 3 desta Lista,
prestados através de planos de medicina de grupo e convénios, inclusive com empresas
para assistência a empregados

06 - Planos de saúde, prestados por empresa que não esteja incluída no item 5 desta
Lista e que se cumpram através de serviços prestados por terceiros, contratados pela
empresa ou apenas pagos por esta, mediante indicação do beneficiário do plano

07 - Médicos veterinários

08 - Hospitais veterinários, clínicas veterinárias e congéneres

09 - Guarda, tratamento, amestramento, adestramento, embelezamento, alojamento e
congéneres, relativos a animais

10 - Barbeiros, cabeleireiros, manicuros, pedicuros, tratamento de pele, depilação e
congéneres

11 - Banhos, duchas, sauna, massagens, ginásticas e congéneres

12 - Varrição, coleta, remoção e incineração de lixo

13 - Limpeza e dragagem de portos, rios e canais

14 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, inclusive vias públicas, parques e
jardins

15 - Desinfecção, imunização, higienização, desratização e congéneres

16 - Controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza e de agentes físicos e
biológicos

17 - Incineração de resíduos quaisquer

18 - Limpeza de chaminés



19 - Saneamento ambiental e congéneres

20 - Assistência técnica

21 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta
Lista, organização, programação, planejamento, assessoria, processamento de dados,
consultoria técnica, financeira ou administrativa

22 - Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou
administrativa

23 - Análises, inclusive de sistemas, exames, pesquisas e informações, coleta e
processamento de dados de qualquer natureza

24 - Contabilidade, auditoria, guarda-livros, técnicos em contabilidade e congéneres

25 - Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas

26 - Traduções e interpretações

27 - Avaliação de bens

28 - Datilografia, estenografia, expediente, secretaria em geral e congéneres

29 - Projetos, cálculos e desenhos técnicos de qualquer natureza

30 - Aerofotogrametria (inclusive interpretação), mapeamento e topografia

31 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de construção civil,
de obras hidráulicas e outras obras semelhantes e respectiva engenharia consultiva,
inclusive serviços auxiliares ou complementares (exceto o fornecimento de
mercadorias produzidas pelo prestador de serviços, fora do local da prestação dos
serviços, que fica sujeito ao ICMS)

32 - Demolição

33 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e
congéneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos
serviços fora da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS);

34 - Pesquisa, perfuração, cimentação, perfilagem, estimulação e outros serviços
relacionados com a exploração e exploração de petróleo e gás natural

35 - Florestamento e refiorestamento

36 - Escoramento e contenção de encostas e serviços congéneres

37 - Paisagismo, jardinagem e decoração (exeeto o fornecimento de mercadorias, que fica
sujeito ao ICMS)

38 - Raspagem, calafetação, polimento, lustração de pisos, paredes e divisórias



39- Ensino, instrução, treinamento, avaliação de conhecimentos, de qualquer grau ou
natureza

40 - Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e
congéneres

41 - Organização de festas e recepções buffet (exceto o fornecimento de alimentação e
bebidas, que fica sujeito ao ICMS)

42 - Administração de bens e negócios de terceiros e de consórcio

43 - Administração de fundos mútuos (exceto a realizada por instituições autorizadas a
funcionar pelo Banco Central)

44 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de câmbio, de seguros e de planos de
previdência privada

45 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos quaisquer (exceto os
serviços executados por instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central)

46 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de direitos da propriedade industrial,
artística ou literária

47 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de contratos de franquia (franchise) e
de faturação (factoring) (excetuam-se os serviços prestados por instituições autorizadas a
funcionar pelo Banco Central)

48 - Agenciamento, organização, promoção e execução de programas de turismo,
passeios, excursões, guias de turismo e congéneres

49 - Agenciamento, correta em ou intermediação de bens móveis e imóveis não abrangidos
nos itens 44, 45, 46 e 47

50 - Despachantes

51 - Agentes da propriedade industrial

52 - Agentes da propriedade artística ou literária

53 - Leilão

54 - Regulação de sinistros cobertos por contratos de seguros; inspeção e avaliação de
riscos para cobertura de contratos de seguros; prevenção e gerência de riscos
seguráveis, prestados por quem não seja o próprio segurado ou companhia de seguro

55 - Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda de bens de qualquer
espécie (exceto depósitos feitos em instituições financeiras autorizadas a funcionar
pelo Banco Central)

56 - Guarda e estacionamento de veículos automotores terrestres

57 - Vigilância ou segurança de pessoas e bens



58 - Transporte, coleta, remessa ou entrega de bens ou valores, dentro do território do
município

59 - Diversões públicas

a) cinemas, " dancings" e congéneres;

b) bilhares, boliches, corridas de animais e outros jogos;

c) posições, com cobrança de ingresso;

d) bailes, "shows", festivais, recitais e congéneres, inclusive espetáculos
que sejam também transmitidos, mediante compra de direitos para tanto, pela
televisão, ou pelo rádio;

e) jogos eletrônicos;

f) competições esportivas ou de destreza física ou intelectual, com ou sem a
participação do espectador, inclusive a venda de direitos à transmissão pelo rádio ou
pela televisão;

g) execução de música, individualmente ou por conjuntos

60 - Distribuição e venda de bilhetes de loteria, cartões, pules ou cupons de apostas, sorteios
ou prémios

61 - Fornecimento de música, mediante transmissão por qualquer processo, para vias
públicas ou ambientes fechados (exceto transmissões radiofónicas ou de televisão)

62 - Gravação e distribuição de filmes e "video-tapes"

63 - Fonografia ou gravação de sons ou ruídos, inclusive trucagem, dublagem e mixagem
sonora

64 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução e
trucagem

65 - Produção, para terceiros, mediante ou sem encomenda prévia, de espetáculos,
entrevistas e congéneres

66 - Colocação de tapetes e cortinas, com material fornecido pelo usuário final do
serviço

67 - Lubrificação, limpeza e revisão de máquinas, veículos, aparelhos e equipamentos
(exceto o fornecimento de peças e partes, que fica sujeito ao ICMS)

68 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, veículos, motores,
elevadores ou de qualquer objeto (exceto o fornecimento de peças e partes, que fica
sujeito ao ICMS)

69 - Recondicionamento de motores (o valor das peças fornecidas pelo prestador de
serviço fica sujeito ao ICMS)



70 - Recauchutagem ou regeneração de pneus para o usuário final

71 - Recondicionamento, acondicionamento, pintura, benefíciamento, lavagem, secagem,
tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e
congéneres, de objetos não destinados à industrialização ou comercialização

72 - Lustração de bens móveis quando o serviço for prestado para usuário final do objeto
lustrado

73 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, prestados ao
usuário final do serviço, exclusivamente com material por ele fornecido

74 - Montagem industrial, prestada ao usuário final do serviço, exclusivamente com
material por ele fornecido

75 - Cópia ou reprodução, por quaisquer processos, de documentos e outros papéis,
plantas ou desenhos

76 - Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e
fotolitografia

77 - Colocação de molduras e afins, encardenação, gravação e douração de livros,
revistas e congéneres

78 - Locação de bens móveis, inclusive arrendamento mercantil

79 - Funerais

80 - Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo usuário final, exceto
aviamento

81 - Tinturaria e lavanderia

82 - Taxidermia

83 - Recrutamento, agenciamento, seleção, colocação ou fornecimento de mão-de-
obra, mesmo em caráter temporário, inclusive por empregados do prestador do serviço ou
por trabalhadores avulsos por ele contratados.

84 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de
campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais
materiais publicitários (exceto sua impressão, reprodução ou fabricação)

85 - Veiculação e divulgação de textos, desenhos e outros materiais de publicidade, por
qualquer meio (exceto em jornais, periódicos, rádios e televisão)

86 - Serviços portuários e aeroportuários; utilização de porto ou aeroporto; atracação;
capatazia; armazenagem interna, externa e especial; suprimento de água, serviços
acessórios; movimentação de mercadoria fora do cais

87 - Advogados



88 - Engenheiros, arquitetos, urbanistas, agrónomos

89 - Dentistas

90 - Economistas

91 - Psicólogos

92 - Assistentes sociais

93 - Relações públicas

94 - Cobrança e recebimentos por conta de terceiros, inclusive direitos autorais,
protestos de títulos, sustação de protestos, devolução de títulos não pagos,
manutenção de títulos vencidos, fornecimentos de posição de cobrança ou recebimento e
outros serviços correlates de cobrança ou recebimento (este item abrange também os
serviços prestados por instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central)

95 - Instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central fornecimento de
talão de cheques; emissão de cheques administrativos; transferência de fundos; devolução de
cheques; sustação de pagamento de cheques; ordens de pagamento e de créditos,
por qualquer meio; emissão e renovação de cartões magnéticos; consultas em
terminais eletrônicos; pagamentos por conta de terceiros, inclusive os feitos fora do
estabelecimento; elaboração de ficha cadastral; aluguel de cofres; fornecimento de
segunda via de avisos de lançamento e de extrato de contas; emissão de carnes (neste item
não está abrangido o ressarcimento, a instituições financeiras, de gastos com
portes de Correio, telegramas, telex e teleprocessamento, necessários à prestação dos
serviços)

96 - Transporte de natureza estritamente municipal

97 - Comunicações telefónicas de um para outro aparelho dentro do mesmo município

98 - Hospedagem em hotéis, motéis, pensões e congéneres (o valor da alimentação,
quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao imposto sobre serviços)

99 - Distribuições de bens de terceiros em representação de qualquer natureza



TABELA DE RECEITA N° III

ANEXA A LEI COMPLEMENTAR N° 001/01 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2001.

ATIVIDADE E OCUPAÇÃO UFM
01.11-2/01

01.11-2/02

01.11-2/03

01.11-2/99

01.12-0/00

01.13-9/00

01.14-7/00

01.15-5/00

01.19-8/01

01.19-8/02

01.19-8/03

01.19-8/04

01.19-8/05

01.19-8/06

01.19-8/07

01.19-8/08

Cultivo de arroz

Cultivo de milho

Cultivo de trigo

Cultivo de outros cereais

Cultivo de algodão herbáceo

Cultivo de cana-de-açúcar

Cultivo de fumo

Cultivo de soja

Cultivo de abacaxi

Cultivo de amendoim

Cultivo de batata inglesa

Cultivo de cebola

Cultivo de mandioca

Cultivo de feijão

Cultivo de juta

Cultivo de mamona

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200



02.11-9/01

02.11-9/02

02.11-9/03

02.11-9/04

02.11-9/05

02.11-9/06

02.12-7/01

02.12-7/02

02.12-7/03

02.12-7/04

02.12-7/05

02.12-7/99

02.13-5/00

05.11-8/01

05.11-8/02

05.11-8/03

05.11-8/04

05.12-6/01

05.12-6/02

05.12-6/03

Cultivo de eucalipto

Cultivo de acácia

Cultivo de pinus

Cultivo de teça

Cultivo de outras espécies de madeira

Cultivo de viveiros florestais

Extração de madeira

Produção de casca de acácia

Coleta de látex (borracha extrativa )

Coleta de castanha-do-pará

Coleta de palmito

Coleta de outros produtos florestais silvestres

Atividades dos serviços relacionados com a silvicultura e a exploração florestal

Pesca de peixes

Pesca de crustáceos e moluscos

Coleta de produtos de origem marinha

Atividades de serviços relacionados a pesca

Criação de peixes

Criação de camarões

Criação de mariscos

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

100

100

100

100

100

100

100



05.12-6/04

05.12-6/05

05.12-6/99

10.00-6/01

10.00-6/02

11.10-0/01

11.10-0/02

11.10-0/03

11.20-7/00

13.10-2/01

13.10-2/02

13.21-8/01

13.21-8/02

13.22-6/01

13.22-6/02

13.23-4/01

13.23-4/02

13.24-2/00

13.25-0/00

13.29-3/01

Criação de peixes ornamentais

Atividades de serviços relacionados a aquicultura

Outros cultivos e semicultivos da aquicultura

Extração de carvão mineral

Beneficiamento de carvão mineral

Extração de petróleo e gás natural

Extração e beneficiamento de xisto

Extração e beneficiamento de areias betuminosas

Serviços relacionados com a extração de petróleo e gás - exceto a prospecção realizada por terceiros

Extração de minério de ferro e cromo

Pelotização/sinterização de minério de ferro

Extração de minério de alumínio

Beneficiamento de minério de alumínio

Extração de minério de estanho

Beneficiamento de minério de estanho

Extração de minério de manganês

Beneficiamento de minério de manganês

Extração de minérios de metais preciosos

Extração de minerais radioativos

Extração de nióbio e titãnio

100

100

100

200

200

500

500

500

700

700

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500



13.29-3/02 Extração de tungsténio

13.29-3/03 Extração de níquel,

13.29-3/04 Extração de cobre, chumbo, zinco e de outros minerais metálicos não-ferrosos não compreendidos em outras classes

13.29-3/05 Benef. de cobre, chumbo, zinco, níquel, cromo e de outros minerais metálicos não-ferrosos não compreendidos em outras classes

14.10-9/01 Extração de ardósia e beneficiamento associado

14.10-9/02 Extração de granito e beneficiamento associado

14.10-9/03 Extração de mármore e beneficiamento associado

14.10-9/04 Extração de calcário/dolomita e beneficiamento associado

14.10-9/05 Extração de gesso e caulim e benefíciamento associado

14.10-9/06 Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado

14.10-9/07 Extração de argila e beneficiamento associado

14.10-9/08 Extração de saibro e beneficiamento associado

14.10-9/09 Extração de basalto e beneficiamento associado

14.10-9/99 Extração e/ou britamento de pedras e de outros mater. p/ construção não especif. anteriormente e seu beneficiamento associado

14.21 -4/00 Extração de minerais para fabricação de adubos, fertilizantes e produtos químicos

14.22-2/01 Extração de sal marinho

14.22-2/02 Extração de sal-gema

14.22-2/03 Refino e outros tratamentos do sal

14.29-0/01 Extração de gemas

14.29-0/02 Extração de grafita

500

500

500

700

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500



14.29-0/03

14.29-0/04

14.29-0/99

15.11-3/01

15.11-3/02

15.11-3/03

15.11-3/04

15.11-3/05

15.11-3/06

15.12-1/01

15.12-1/02

15.13-0/01

15.13-0/02

15.14-8/00

15.21-0/00

15.22-9/00

15.23-7/00

15.31-8/00

15.32-6/00

15.33-4/00

Extração de quartzo e cristal de rocha

Extração de amianto

Extração de outros minerais não-metálicos não especificados anteriormente

Frigorífico - Abate de bovinos e preparação de came e subprodutos

Frigorífico - Abate de suínos e preparação de carne e subprodutos

Frigorífico - Abate de equinos e preparação de carne e subprodutos

Frigorífico - Abate de ovinos e caprinos e preparação de carne e subprodutos

Frigorífico - Abate de bufalinos e preparação de carne e subprodutos

Matadouro - abate de reses e preparação de carne para terceiros

Abate de aves e preparação de produtos de carne

Abate de pequenos animais e preparação de produtos de came

Preparação de carne, banha e produtos de salsicharia não associadas ao abate

Preparação de subprodutos não associado ao abate

Preparação e conservação do pescado e fabricação de conservas de peixes, crustáceos e moluscos

Processamento, preservação e produção de conservas de frutas, legumes e outros vegetais

Processamento, preservação e produção de conservas de legumes e outros vegetais

Produção de sucos de frutas e de legumes

Produção de óleos vegetais em bruto

Refino de óleos vegetais

Preparação de margarina e outras gorduras vegetais e de óleos de origem animal não comestíveis

500

500

500

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200



15.41-5/00

15.42-3/00

15.43-1/00

15.51-2/01

15.51-2/02

15.52-0/00

15.53-9/00

15.54-7/00

15.55-5/00

15.56-3/00

15.59-8/00

15.61-0/00

15.62-8/01

15.62-8/02

15.62-8/03

15.71-7/00

15.72-5/00

15.81-4/00

15.82-2/00

15.83-0/01

Preparação do leite

Fabricação de produtos do laticínio

Fabricação de sorvetes

Beneficiamento de arroz

Fabricação de produtos do arroz

Moagem de trigo e fabricação de derivados

Produção de farinha de mandioca e derivados

Fabricação de fubá, farinha e outros derivados de milho - exclusive óleo

Fabricação de amidos e féculas de vegetais e fabricação de óleos de milho

Fabricação de rações balanceadas para animais

Beneficiamento, moagem e preparação de outros alimentos de origem vegetal

Usinas de açúcar

Refino e moagem de açúcar de cana

Fabricação de açúcar de cereais (dextrose) e de beterraba

Fabricação de açúcar de Stévia

Torrefação e moagem de café

Fabricação de café solúvel

Fabricação de produtos de padaria, confeitaria e pastelaria

Fabricação de biscoitos e bolachas

Produção de derivados do cacau e elaboração de chocolates

100

100

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200



15.83-0/02

15.84-9/00

15.85-7/00

15.86-5/00

15.89-0/01

15.89-0/02

15.89-0/03

15.89-0/04

15.89-0/05

15.89-0/99

15.91-1/01

15.91-1/02

15.92-0/00

15.93-8/01

15.93-8/02

15.94-6/00

15.95-4/01

15.95-4/02

16.00-4/01

16.00-4/02

Produção de balas e semelhantes e de frutas cristalizadas

Fabricação de massas alimentícias

Preparação de especiarias, molhos, temperos e condimentos

Preparação de produtos dietéticos, alimentos para crianças e outros alimentos conservados

Fabricação de vinagres

Fabricação de pós alimentícios

Fabricação de fermentos, leveduras e coalhos

Fabricação de gelo comum

Benefíciamento de chá, mate e outras ervas para infusão

Fabricação de outros produtos alimentícios

Fabricação, retificação, homogeneização e mistura de aguardente de cana de açúcar

Fabricação, retlficação, homogeneização e mistura de outras aguardentes e bebidas destiladas

Fabricação de vinho

Fabricação de malte, inclusive malte uísque

Fabricação de cervejas e chopes

Engarrafamento e gaseificação de águas minerais

Fabricação de refrigerantes

Fabricação de refrescos, xaropes e pós para refrescos

Fabricação de cigarros e cigarrilhas

Fabricação de fumo em rolo ou em corda e outros produtos do fumo

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

100

100

200

200

200

200

200

200

500

100



16.00-4/03

17.11-6/00

17.19-1/00

17.21-3/00

17.22-1/00

17.23-0/00

17.24-8/00

17.31-0/00

17.32-9/00

17.33-7/00

17.41-8/00

17.49-3/00

17.50-7/00

17.61-2/00

17.62-0/00

17.63-9/00

17.64-7/00

17.69-8/00

17.71-0/00

17.72-8/00

Fabricação de filtros para cigarros

Beneficiamento de algodão

Beneficiamento de outras fibras têxteis naturais

Fiação de algodão

Fiação de outras fibras têxteis naturais

Fiação de fibras artificiais ou sintéticas

Fabricação de linhas e fios para coser e bordar

Tecelagem de algodão

Tecelagem de fios de fibras têxteis naturais

Tecelagem de fios e filamentos contínuos artificiais ou sintéticos

Fabricação de artigos de tecido de uso doméstico, incluindo tecelagem

Fabricação de outros artefatos têxteis, incluindo tecelagem

Serviços de acabamento em fios, tecidos e artigos têxteis produzidos por terceiros

Fabricação de artefatos têxteis a partir de tecidos, exclusive vestuário

Fabricação de artefatos de tapeçaria.

Fabricação de artefatos de cordoaria

Fabricação de tecidos especiais - inclusive artefatos

Fabricação de outros artigos têxteis - exclusive vestuário

Fabricação de tecidos de malha

Fabricação de meias

500

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

35

200

200

200

200

200

200

200



17.79-5/00

18.11-2/01

18.11-2/02

18.12-0/01

18.12-0/02

18.13-9/01

18.13-9/02

18.21-0/00

18.22-8/00

19.10-0/00

19.21-6/00

19.29-1/00

19.31-3/01

19.31-3/02

19.32-1/00

19.33-0/00

19.39-9/00

20.10-9/00

20.21-4/00

20.22-2/01

Fabricação de outros artigos do vestuário produzidos em malharias (tricotagens)

Confecção de peças interiores do vestuário, exclusive sob medida

Confecção, sob medida, de peças interiores do vestuário

Confecção de outras peças do vestuário, exclusive sob medida

Confecção, sob medida, de outras peças do vestuário

Confecção de roupas profissionais, exclusive sob medida

Confecção, sob medida, de roupas profissionais

Fabricação de acessórios do vestuário

Fabricação de acessórios para segurança industrial e pessoal

Curtimento e outras preparações de couro

Fabricação de malas, bolsas, valises e outros artefatos para viagem, de qualquer material

Fabricação de outros artefatos de couro

Fabricação de calçados de couro

Serviço de corte e acabamento de calçados

Fabricação de ténis de qualquer material

Fabricação de calçados de plástico

Fabricação de calçados de outros materiais

Desdobramento de madeira

Fabricação de madeira laminada e de chapas de madeira compensada, prensada ou aglomerada

Produção de casas de madeira pré-fabricadas

100

35

35

35

35

35

35

200

200

200

200

200

200

35

200

200

200

200

200

200



20.22-2/02

20.22-2/99

20.23-0/00

20.29-0/00

21.10-5/00

21.21-0/00

21.22-9/00

21.31-8/00

21.32-6/00

21.41-5/00

21.42-3/00

21.49-0/01

21.49-0/99

22.11-0/00

22.12-8/00

22.13-6/00

22.14-4/00

22.19-5/00

22.21-7/00

22.22-5/01

Fabricação de esquadrias de madeira, venezianas e de peças de madeira para instalações industriais e comerciais

Fabricação de outros artigos de carpintaria

Fabricação de artefatos de tanoaria e embalagens de madeira

Fabricação de artefatos diversos de madeira, palha, cortiça e material trançado - exclusive móveis

Fabricação de celulose e outras pastas para a fabricação de papel

Fabricação de papel

Fabricação de papelão liso, cartolina e cartão

Fabricação de embalagens de papel

Fabricação de embalagens de papelão - inclusive a fabricação de papelão corrugado

Fabricação de artefatos de papel, papelão, cartolina e cartão para escritório

Fabricação de fitas e formulários contínuos - impressos ou não

Fabricação de fraldas descartáveis e de absorventes higiénicos

Fabricação de outros artefatos de pastas, papel, papelão, cartolina e cartão

Edição; edição e impressão de jornais

Edição; edição e impressão de revistas

Edição; edição e impressão de livros

Edição de discos, fitas e outros materiais gravados

Edição; edição e impressão de produtos gráficos

Impressão de jornais, revistas e livros

Impressão de material para uso escolar

200

200

200

200

500

500

500

500

500

500

500

500

500

100

100

100

100

100

100

100

10



22.22-5/02

22.22-5/03

22.29-2/00

22.31-4/00

22.32-2/00

22.33-0/00

22.34-9/00

23.10-8/00

23.20-5/00

23.30-2/00

23.40-0/00

24.11-2/00

24.12-0/00

24.13-9/00

24.14-7/00

24.19-8/00

24.21-0/00

24.22-8/00

24.29-5/00

24.31-7/00

Impressão de material para uso industrial, comercial e publicitário

Impressão de material de segurança

Execução de outros serviços gráficos

Reprodução de discos e fitas

Reprodução de fitas de vídeos

Reprodução de filmes

Reprodução de programas de informática em disquetes e fitas

Coquerias

Refino de petróleo

Elaboração de combustíveis nucleares

Fabricação de álcool

Fabricação de cloro e álcalis

Fabricação de intermediários para fertilizantes

Fabricação de fertilizantes fosfatados, nitrogenados e potássicos

Fabricação de gases industriais

Fabricação de outros produtos inorgânicos

Fabricação de produtos petroquímicos básicos

Fabricação de intermediários para resinas e fibras

Fabricação de outros produtos químicos orgânicos

Fabricação de resinas termoplásticas

100

100

100

100

100

100

100

5000

5000

5000

5000

500

500

500

500

500

500

500

500

500
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24.32-5/00

24.33-3/00

24.41-4/00

24.42-2/00

24.51-1/00

24.52-0/01

24.52-0/02

24.53-8/00

24.54-6/00

24.61-9/00

24.62-7/00

24.63-5/00

24.69-4/00

24.71-6/00

24.72-4/00

24.73-2/00

24.81-3/00

24.82-1/00

24.83-0/00

24.91-0/00

Fabricação de resinas termofixas

Fabricação de elastômeros

Fabricação de fibras, fios, cabos e filamentos contínuos artificiais

Fabricação de fibras, fios, cabos e filamentos contínuos sintéticos

Fabricação de produtos farmoquimicos

Fabricação de medicamentos alopáticos para uso humano

Fabricação de medicamentos homeopáticos para uso humano

Fabricação de medicamentos para uso veterinário

Fabricação de materiais para usos médicos, hospitalares e odontológicos

Fabricação de inseticidas

Fabricação de fungicidas

Fabricação de herbicidas

Fabricação de outros defensivos agrícolas

Fabricação de sabões, sabonetes e detergentes sintéticos

Fabricação de produtos de limpeza e polimento

Fabricação de artigos de perfumaria e cosméticos

Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes e lacas

Fabricação de tintas de impressão

Fabricação de impermeabilizantes, solventes e produtos afins

Fabricação de adesivos e selantes

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

12



24.92-9/01

24.92-9/02

24.93-7/00

24.94-5/00

24.95-3/00

24.96-1/00

24.99-6/00

25.11-9/00

25.12-7/00

25.19-4/00

25.21-6/00

25.22-4/00

25.29-1/01

25.29-1/02

25.29-1/03

25.29-1/99

26.11-5/00

26.12-3/00

26.19-0/00

26.20-4/00

Fabricação de pólvoras, explosivos e detonantes

Fabricação de artigos pirotécnicos

Fabricação de catalisadores

Fabricação de aditivos de uso industrial

Fabricação de chapas, filmes, papéis e outros materiais e produtos químicos para fotografia

Fabricação de discos e fitas virgens

Fabricação de outros produtos químicos não especificados ou não classificados

Fabricação de pneumáticos e de câmaras-de-ar

Recondicionamento de pneumáticos

Fabricação de artefatos diversos de borracha

Fabricação de laminados planos e tubulares de plástico

Fabricação de embalagem de plástico

Fabricação de artefatos de material plástico para uso pessoal e doméstico, reforçados ou não com fibra de vidro

Fabricação de artefatos de material plástico para usos industriais - exclusive na indústria da construção civil

Fabricação de artefatos de material plástico para uso na construção civil

Fabricação de artefatos de plástico para outros usos

Fabricação de vidro plano e de segurança

Fabricação de vasilhames de vidro

Fabricação de artigos de vidro

Fabricação de cimento

500

500

500

500

500

500

500

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200
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26.30-1/01

26.30-1/02

26.30-1/03

26.30-1/04

26.30-1/05

26.30-1/99

26.41-7/01

26.41-7/02

26.42-5/00

26.49-2/00

26.91-3/01

26.91-3/02

26.91-3/03

26.92-1/00

26.99-9/00

27.11-1/01

27.11-1/02

27.12-0/01

27.12-0/99

27.21-9/00

Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série ou sob encomenda

Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção civil

Fabricação de artefatos de fibrocimento para uso na construção civil

Fabricação de casas pré-moldadas de concreto

Preparação de massa de concreto e argamassa para construção

Fabricação de outros artefatos ou produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e estuque

Fabricação de artefatos de cerâmica ou barro cozido para uso na construção civil - exclusive azulejos e pisos

Fabricação de azulejos e pisos

Fabricação de produtos cerâmicos refratários

Fabricação de produtos cerâmicos não-refratários para usos diversos

Britamento de pedras (não associado à extração)

Aparelhamento de pedras para construção (não associado à extração)

Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras - exclusive para construção

Fabricação de cal virgem, cal hidratada e gesso

Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos

Produção de laminados planos de aço comum revestidos ou não

Produção de laminados planos de aços especiais

Produção de tubos e canos sem costura

Produção de outros laminados não-planos de aço

Produção de gusa

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

500

500

500

500

500

500
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27.22-7/00 Produção de ferro, aço e ferro ligas em formas primárias e semi-acabados

27.29-4/01 Produção de arames de aço

27.29-4/02 Produção de relaminados, trefilados e retrefilados de aço, e de perfis estampados - exclusive em siderúrgicas integradas

27.31-6/00 Fabricação de tubos de aço com costura

27.39-1/00 Fabricação de outros tubos de ferro e aço

27.41-3/01 Metalurgia do alumínio e suas ligas

27.41-3/02 Produção de laminados de alumínio

27.42-1/00 Metalurgia dos metais preciosos

27.49-9/01 Metalurgia do zinco

27.49-9/02 Produção de laminados de zinco

27.49-9/03 Produção de soldas e ânodos para galvanoplastia

27.49-9/99 Metalurgia de outros metais não-ferrosos

27.51-0/00 Produção de peças fundidas de ferroa e aço

27.52-9/00 Produção de peças fundidas de metais não-ferrosos e suas ligas

28.11-8/00 Fabricação e estruturas metálicas para edifícios, pontes, torres de transmissão, andaimes e outros fins, inclusive sob encomenda

28.12-6/00 Fabricação de esquadrias de metal

28.13-4/00 Fabricação de obras de caldeiraria pesada

28.21-5/01 Fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras para aquecimento central

28.21-5/02 Manutenção e reparação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras para aquecimento central

28.22-3/01 Fabricação de caldeiras geradoras de vapor - exclusive para aquecimento central e para veículos

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

200

200

200

200

200

200
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28.22-3/02 Manutenção e reparação de caldeiras geradoras de vapor - exclusive para aquecimento central e para veículos 200

28.31-2/00 Produção de forjados de aço 200

28.32-0/00 Produção de forjados de metais não-ferrosos e suas ligas 200

28.33-9/00 Produção de artefatos estampados de metal 200

28.34-7/00 Metalurgia do pó 200

28.39-8/00 Têmpera, cementação e tratamento térmico do aço, serviços de usinagem, galvanotécnica e solda 200

28.41-0/00 Fabricação de artigos de cutelaria 200

28.42-8/00 Fabricação de artigos de serralheria 200

28.43-6/00 Fabricação de ferramentas manuais 200

28.91-6/00 Fabricação de embalagens metálicas 200

28.92-4/01 Fabricação de produtos padronizados trefílados de ferro, aço e de metais não-ferrosos 200

28.92-4/99 Fabricação de outros produtos de trefílados de ferro, aço e de metais não-ferrosos 200

28.93-2/00 Fabricação de artigos de funilaria e de artigos de metal para usos doméstico e pessoal 200

28.99-1/00 Fabricação de outros produtos elaborados de metal 200

29.11-4/01 Fabric. de motores estacionários de combustão interna, turb. e outras máquinas motrizes não elétricas, incl. peças -excl. p/ aviões e veie. Rodoviários 200

29.11-4/02 I nstalação, reparação e manutenção de máquinas motrizes não-elétricas 200

29.12-2/01 Fabricação de bombas e carneiros hidráulicos, inclusive peças 200

29.12-2/02 Reparação e manutenção de bombas e carneiros hidráulicos 200

29.13-0/01 Fabricação de válvulas, torneiras e registros, inclusive peças 200

29.13-0/02 Reparação e manutenção de válvulas industriais | 200
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29.14-9/01 Fabricação de compressores, inclusive peças

29.14-9/02 Reparação e manutenção de compressores

29.15-7/01 Fabricação de equipamentos de transmissão para fins industriais - inclusive rolamentos e peças

29.15-7/02 Reparação e manutenção de equipamentos de transmissão para fins industriais

29.21-1/01 Fabricação de fomos industriais, aparelhos e equipamentos não-elétricos para instalações térmicas, inclusive peças

29.21-1/02 Instalação, reparação e manutenção de fornos industriais, aparelhos e equipamentos não-elétricos para instalações térmicas

29.22-0/01 Fabricação de estufas elétricas para fins industriais - inclusive peças

29.22-0/02 Instalação, reparação e manutenção de estufas elétricas para fins industriais

29.23-8/00 Fabricação de máquinas, equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas - inclusive peças

29.24-6/01 Fabricação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação de uso industrial - inclusive peças

29.24-6/02 Instalação, reparação e manutenção de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação de uso industrial

29.25-4/00 Fabricação de equipamentos de ar condicionado

29.29-7/01 Fabricação de outras máquinas e equipamentos de uso geral - inclusive peças

29.29-7/02 Instalação, reparação e manutenção de outras máquinas e equipamentos de uso geral

29.31-9/01 Fabricação de máquinas e equipamentos para agricultura, avicultura e obtenção de produtos animais - inclusive peças

29.31-9/02 Instalação, reparação e manutenção de máquinas e equipamentos para agricultura, avicultura e obtenção de produtos animais

29.32-7/01 Fabricação de tratores agrícolas - inclusive peças

29.32-7/02 Reparação e manutenção de tratores agrícolas

29.40-8/01 Fabricação de máquinas-ferramenta - inclusive peças

29.40-8/02 Instalação, reparação e manutenção de máquinas-ferramenta

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200
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29.51-3/01 Fabricação de máquinas e equipamentos para a indústria de prospecção e extração de petróleo - inclusive peças

29.51-3/02 Instalação, reparação e manutenção de maquinas e equipamentos para prospecção e extração de petróleo

29.52-1/01 Fabricação de outras máquinas e equipamentos para a extração de minérios e indústria da construção - inclusive peças

29.52-1/02 Instalação, reparação e manutenção de outras máquinas e equipamentos para a extração de minérios e indústria da construção

29.53-0/01 Fabricação de tratores de esteira e tratores de uso na construção e mineração - inclusive peças

29.53-0/02 Reparação e manutenção de tratores de esteira e tratores de uso na construção e mineração

29.54-8/01 Fabricação de máquinas e equipamentos de terraplenagem e pavimentação

29.54-8/02 Reparação e manutenção de máquinas e equipamentos de terraplenagem e pavimentação

29.61-0/01 Fabricação de máquinas para a indústria metalúrgica, inclusive peças exclusive máquinas-ferramenta

29.61-0/02 Instalação, reparação e manutenção de máquinas para indústria metalúrgica

29.62-9/01 Fabricação de máquinas e equipamentos para as industrias, alimentar, de bebidas e fumo - inclusive peças

29.62-9/02 Instalação, reparação e manutenção de máquinas e equipamentos para as industrias alimentar, de bebidas e fumo

29.63-7/01 Fabricação de máquinas e equipamentos para a indústria têxtil - inclusive peças

29.63-7/02 Instalação, reparação e manutenção de máquinas e equipamentos para a indústria têxtil

29.64-5/01 Fabricação de máquinas e equipamentos para as indústrias do vestuário e de couro e calçados - inclusive peças

29.64-5/02 Instalação, reparação e manutenção de maquinas e equipamentos do vestuário

29.65-3/01 Fabricação de máquinas e aparelhos para a indústria de celulose, papel e papelão - inclusive peças

29.65-3/02 Instalação, reparação e manutenção de máquinas e aparelhos para a indústria de celulose, papel e papelão

29.69-6/01 Fabricação de outras máquinas e equipamentos de uso especifico inclusive peças

29.69-6/02 Instalação, reparação e manutenção outras máquinas e equipamentos de uso específico

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200
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29.71-8/00 Fabricação de armas de fogo e munições l 200

29.72-6/00 Fabricação de equipamento bélico pesado 200

29.81-5/00 Fabricação de fogões, refrigeradores e máquinas de lavar e secar para uso doméstico - inclusive peças 200

29.89-0/00 Fabricação de outros aparelhos eletrodomésticos - inclusive peças 200

30.11-2/00 Fabricação de máquinas de escrever e calcular, copiadoras e outros equipamentos não-eletrônicos para escritório - inclusive peças 200

30.12-0/00 Fabricação de máquinas de escrever e calcular, copiadoras e outros equip. eletrônicos destinados à automação gerencial e comercial - inclusive peças 200

30.21-0/00 Fabricação de computadores 200

30.22-8/00 Fabricação de equipamentos periféricos para máquinas eletrônicas para tratamento de informações 200

31.11 -9/01 Fabricação de geradores de corrente contínua ou alternada, inclusive peças 200

31.11 -9/02 Instalação, reparação e manutenção de geradores de corrente continua ou alternada 200

31.12-7/01 Fabricação de transformadores, indutores, conversores, sincronizadores e semelhantes, inclusive peças 200

31.12-7/02 I nstalação, reparação e manutenção de transformadores, indutores, conversores, sincronizadores e semelhantes 200

31.13-5/01 Fabricação de motores elétricos, inclusive peças 200

31.13-5/02 Recuperação de motores elétricos 50

31.21-6/00 Fabricação de subestações, quadros de comando, reguladores de voltagem e outros apar. Equipam, para distribuição e controle de energia, inclusive peças 200

31.22-4/00 Fabricação de material elétrico para instalações em circuito de consumo 200

31.30-5/00 Fabricação de fios, cabos e condutores elétricos isolados 200

31.41-0/00 Fabricação de pilhas, baterias e acumuladores elétricos - exclusive para veículos 200

31.42-9/01 Fabricação de baterias e acumuladores para veículos 200

31.42-9/02 Recondicionamento de baterias e acumuladores para veículos 200
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31.51 -8/00 Fabricação de lâmpadas : l 200

31.52-6/00 Fabricação de luminárias e equipamentos de iluminação - exclusive para veículos 200

31.60-7/00 Fabricação de material elétrico para veículos - exclusive baterias 200

31.91 -7/00 Fabricação de eletrodos, contatos e outros artigos de carvão e grafita para uso elétrico, eletroimãs e isoladores 200

31.92-5/00 Fabricação de aparelhos e equipamentos para sinalização e alarme 200

31.99-2/00 Fabricação de outros aparelhos ou equipamentos elétricos 200

32.10-7/00 Fabricação de material eletrônico básico 200

32.21-2/01 Fabric. de equip. Transmis. de rádio e telev. e de equip. p/estações telefôn. p radiotelefonia e radiotelegrafía, de microondas e repetid. - inclus. Peças 200

32.21-2/02 Manut. de equipam, transmissores de rádio e telev. e de equip. para estações telef. para radiotelef. e radiotelegrafía - mel. de microondas e repetidoras 200

32.22-0/01 Fabricação de aparelhos telefónicos, sistemas de intercomunicação e semelhantes, inclusive peças 200

32.22-0/02 Manutenção e reparação de aparelhos telefónicos, sistemas de intercomunicação e semelhantes 200

32.30-1/00 Fabricação de aparelhos receptores de rádio e televisão e de reprodução, gravação ou amplificação de som e vídeo 200

33.10-3/01 Fabricação de aparelhos, equipamentos e mobiliários para instalações hospitalares, em consultórios médicos e odontológicos e para laboratórios 200

33.10-3/02 Fabricação de instrumentos e utensílios para usos médicos, cirúrgicos, odontológicos e de laboratórios 200

33.10-3/03 Fabricação de aparelhos e utensílios para correção de defeitos físicos e aparelhos ortopédicos em geral - inclusive sob encomenda 200

33.20-0/00 Fabricação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle - exclusive equipamentos para controle de processos industriais 200

33.30-8/01 Fabricação de máquinas, aparelhos e equipamentos de sistemas eletrônicos dedicados a automação industrial e controle do processo produtivo 200

33.30-8/02 Manut. e instalação de máquinas, aparelhos e equipamentos de sistemas eletrônicos dedicados a automação industrial e controle do processo produtivo 200

33.40-5/01 Fabricação de aparelhos fotográficos e cinematográficos, peças e acessórios 200

33.40-5/02 Fabricação de instrumentos ópticos, peças e acessórios 200
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33.40-5/03

33.50-2/00

34.10-0/01

34.10-0/02

34.10-0/03

34.20-7/01

34.20-7/02

34.31-2/00

34.32-0/00

34.39-8/00

34.41-0/00

34.42-8/00

34.43-6/00

34.44-4/00

34.49-5/00

34.50-9/00

35.11-4/01

35.11-4/02

35.12-2/01

35.12-2/02

Fabricação de material óptico

Fabricação de cronometres e relógios

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 caminhão

Fabricação de carrocerias para ônibus

Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para outros veículos

Fabricação de peças e acessórios para o sistema motor

Fabricação de peças e acessórios para os sistemas de marcha e transmissão

Fabricação de peças e acessórios para o sistema de freios

Fabricação de peças e acessórios para o sistema de direção e suspensão

Fabricação de peças e acessórios de metal para veículos automotores não classificados em outra classe

Recondicionamento ou recuperação de motores para veículos automotores

Construção e reparação de embarcações de grande porte

Construção e reparação de embarcações para uso comercial e para usos especiais, exclusive de grande porte

Construção de embarcações para esporte e lazer

Reparação de embarcações de lazer

200

200

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

200

200

200

200
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35.21-1/00

35.22-0/00

35.23-8/00

35.31-9/00

35.32-7/00

35.91-2/00

35.92-0/00

35.99-8/00

36.11-0/01

36.11-0/02

36.12-9/01

36.12-9/02

36.13-7/01

36.13-7/02

36.14-5/00

36.91-9/01

36.91-9/02

36.91-9/03

36.92-7/00

36.93-5/00

Construção e montagem de locomotivas, vagões e outros materiais rodantes

Fabricação de peças e acessórios para veículos ferroviários

Reparação de veículos ferroviários

Construção e montagem de aeronaves

Reparação de aeronaves

Fabricação de motocicletas - inclusive peças

Fabricação de bicicletas e triciclos não-motorizados - inclusive peças

Fabricação de outros equipamentos de transporte

Fabricação de móveis com predominância de madeira

Serviços de montagem de móveis de madeira para consumidor final

Fabricação de móveis com predominância de metal

Serviços de montagem de móveis de metal para consumidor final

Fabricação de móveis de outros materiais

Serviços de montagem de móveis de materiais diversos (exclusive madeira e metal), para consumidor final

Fabricação de colchões

Lapidação de gemas

A fabricação de artefatos de joalheria e ourivesaria

A cunhagem de moedas e medalhas

Fabricação de instrumentos musicais, peças e acessórios

Fabricação de artefatos para caça, pesca e esporte

200

200

200

200

200

200

200

200

15

20

35

40

100

30

200

200

200

200

200

200
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36.94-3/00

36.95-1/00

36.96-0/00

36.97-8/00

36.99-4/01

36.99-4/99

37.10-9/00

37.20-6/00

40.10-0/01

40.10-0/02

40.10-0/03

40.20-7/01

40.20-7/02

40.20-7/03

40.30-4/00

41.00-9/01

41.00-9/02

45.11-0/01

45.11-0/02

45.12-8/01

Fabricação de brinquedos e de jogos recreativos

Fabricação de canetas, lápis, fitas impressoras para máquinas e outros artigos para escritório

Fabricação de aviamentos para costura

Fabricação de escovas, pincéis e vassouras

Decoração, lapidação, gravação, espelhação, bisotagem, vitrificação e outros trabalhos em cerâmica, louça, vidro ou cristal

Fabricação de produtos diversos

Reciclagem de sucatas metálicas

Reciclagem de sucatas não-metálicas

Produção de energia elétrica

Transmissão e a distribuição de energia elétrica

Serviço de medição de consumo de energia elétrica

Produção e distribuição de gás através de tubulações

Distribuição de combustíveis gasosos de qualquer tipo por sistema de tubulação

Serviços de medição de consumo de gás

Produção e distribuição de vapor e água quente

Captação, tratamento e distribuição de água canalizada

Serviço de medição de consumo de água

Demolição de edifícios e outras estruturas

Preparação de terrenos

Perfurações e execução de fundações destinadas à construção civil

200

200

200

200

200

200

200

200

200

500

200

200

200

200

200

500

500

500

500

500
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45.12-8/02

45.13-6/00

45.21-7/00

45.22-5/01

45.22-5/02

45.23-3/00

45.24-1/00

45.25-0/01

45.25-0/02

45.29-2/01

45.29-2/02

45.29-2/03

45.29-2/04

45.29-2/05

45.29-2/99

45.31-4/00

45.32-2/01

45.32-2/02

45.33-0/00

45.34-9/00

Sondagens destinadas à construção civil

Terraplenagem e outras movimentações de terra

Edificações (residenciais, industriais, comerciais e de serviços)

Obras viárias (rodovias, vias férreas e aeroportos)

Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos

Grandes estruturas e obras de arte

Obras de urbanização e paisagismo

Montagem de estruturas metálicas, exclusive andaimes

Montagens de andaimes

Obras marítimas e fluviais

Obras de irrigação

Construção de redes de água e esgoto

Construção de redes de transportes por dutos

Perfuração e construção de poços de águas

Outras obras de engenharia civil

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 telefonia e comunicação

Construção de obras de prevenção e recuperação do meio ambiente

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

300

500

500

500

500

500
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45.41-1/00

45.42-0/00

45.43-8/01

45.43-8/02

45.49-7/01

45.49-7/02

45.49-7/03

45.49-7/04

45.49-7/99

45.51-9/01

45.51-9/02

45.52-7/01

45.52-7/02

45.59-4/01

45.59-4/02

45.59-4/99

45.60-8/00

50.10-5/01

50.10-5/02

50.10-5/03

Instalação e manutenção elétrica em edificações, inclusive elevadores, escadas, esteiras rolantes e antenas

Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás

Instalações de sistema de prevenção contra incêndio

Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos

Instalação de equipamentos para orientação a navegação marítima fluvial e lacustre

Tratamentos acústico e térmico

Instalação de anúncios

Outras obras de instalações

Obras de alvenaria e reboco

Obras de acabamento em gesso e estuque

Impermeabilização em obras de engenharia civil

Serviços de pintura em edificações em geral

Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material, inclusive de esquadrias

Serviços de revestimentos e aplicação de resinas em interiores e exteriores

Outras obras de acabamento da construção

Aluguel de máquinas e equipamentos de construção e demolição com operários

Comércio por atacado de veículos automotores

Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos

Comércio a varejo de caminhões novos

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

1000

500

500
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50.10-5/04

50.10-5/05

50.10-5/06

50.10-5/07

50.20-2/01

50.20-2/02

50.20-2/03

50.20-2/04

50.20-2/05

50.20-2/06

50.30-0/01

50.30-0/02

50.30-0/03

50.30-0/04

50.30-0/05

50.41-5/01

50.41-5/02

50.41-5/03

50.41-5/04

50.41-5/05

Comércio a varejo de reboques e semi-reboques novos

Comércio a varejo de ônibus e microônibus novos

Comércio a varejo de veículos automotores usados

Intermediários do comércio de veículos automotores

Serviços de manutenção e reparação de automóveis

Serviços de manutenção e reparação de caminhões, ônibus e outros veículos pesados

Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos

Serviços de borracheiros e gomaria

Serviços de manutenção e reparação de ar condicionado para veículos automotores

Serviços de reboque de veículos

Comércio por atacado de peças e acessórios para veículos automotores.

Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras de ar

Comércio a varejo de peças e acessórios para veículos automotores

Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras de ar

Intermediários do comércio de peças e acessórios para veículos automotores

Comércio por atacado de motocicletas e motonetas

Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas

Comércio a varejo de motocicletas e motonetas

Comércio a varejo de peças e acessórios para motocicletas e motonetas

Intermediários do comércio de peças e acessórios para motocicletas e motonetas

500

500

200

200

25

35

25

20

50

100

200

200

30

30

30

70

60

50

25

30
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50.42-3/00

50.50-4/00

51.11-0/00

51.12-8/00

51.13-6/00

51.14-4/00

51.15-2/00

51.16-0/00

51.17-9/00

51.18-7/00

51.19-5/00

51.21-7/01

51.21-7/02

51.21-7/03

51.21-7/04

51.21-7/05

51.21-7/06

51.21-7/07

51.21-7/08

51.21-7/99

Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas

Comércio a varejo de combustíveis e lubrificantes para veículos automotores

Intermediários do comércio de matérias primas agrícolas, animais vivos, matérias primas têxteis e produtos semi-acabados

Intermediários do comércio de combustíveis, minerais, metais e produtos químicos industriais

Intermediários do comércio de madeira, material de construção e ferragens

Intermediários do comércio de máquinas, equipamentos industriais, embarcações e aeronaves

Intermediários do comércio de móveis e artigos de uso doméstico

Intermediários do comércio de têxteis, vestuário, calçados e artigos de couro.

Intermediários do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo

Intermediários do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente

Intermediários do comércio de mercadorias em geral (não especializado)

Comércio atacadista de produtos alimentícios industrializados para animais

Comércio atacadista de algodão

Comércio atacadista de café em grão

Comércio atacadista de soja

Comércio atacadista de fumo em folha não beneficiado

Comércio atacadista de cacau em baga

Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas

Comércio atacadista de sisal

Comércio atacadista de outros cereais e leguminosas em bruto e matérias primas agrícolas diversas

20

80

40

70

40

70

40

40

30

70

70

200

200

200

200

200

200

200

60

60

27



51.22-5/01

51.22-5/02

51.22-5/03

51.22-5/04

51.22-5/05

51.22-5/06

51.31-4/00

51.32-2/01

51 32-2/02

51.33-0/01

51.33-0/02

51.33-0/03

51.34-9/00

51.35-7/00

51.36-5/01

51.36-5/02

51

51

51

51

.36-5/99

.37-3/01

.37-3/02

.39-0/01

Comércio atacadista

Comércio

Comércio

Comércio

Comércio

Comércio

Comércio

atacadista

atacadista

atacadista

atacadista

atacadista

atacadista

de

de

de

de

de

de

de

Comércio atacadista de

Comércio atacadista

Comércio

Comércio

Comércio

atacadista

atacadista

atacadista

Comércio atacadista

Comércio

Comércio

Comércio

Comércio

Comércio

atacadista

atacadista

atacadista

atacadista

atacadista

Comércio atacadista

Comércio atacadista

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

bovinos

equinos

ovinos

suínos

outros animais vivos .

couros, peles, chifres, ossos, cascos, crinas, lã, pelos e cerdas em bruto, penas e plumas

leite e produtos do leite

cereais beneficiados

farinhas, amidos e féculas

frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos

aves vivas e ovos

coelhos e outros pequenos animais vivos para alimentação

carnes e produtos de carne

pescados e frutos do mar

água mineral

cerveja, chope e refrigerante

outras bebidas em geral

fumo beneficiado

cigarros, cigarrilhas e charutos

café torrado, moído e solúvel

200

200

200

200

200

200

80

200

100

200

200

200

200

200

200

50

50

200

200

200
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51.39-0/02

51.39-0/03

51.39-0/04

51.39-0/05

51.39-0/06

51.39-0/07

51.39-0/99

51.41-1/01

51.41-1/02

51.41-1/03

51.41-1/04

51.42-0/01

51.42-0/02

51.42-0/03

51.43-8/00

51.44-6/01

51.44-6/02

51.45-4/01

51.45-4/02

51.45-4/03

Comércio atacadista de açúcar

Comércio atacadista de óleos refinados e gorduras

Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares

Comércio atacadista de massas alimentícias em geral

Comércio atacadista de sorvetes

Comércio atacadista de produtos alimentícios para animais domésticos

Comércio atacadista de outros produtos alimentícios

Comércio atacadista de fios e fibras têxteis

Comércio atacadista de tecidos

Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho

Comércio atacadista de artigos de armarinho

Comércio atacadista de artigos do vestuário e complementos, exclusive profissionais e de segurança

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

Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem

Comércio atacadista de calçados

Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico

Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico

Comércio atacadista de produtos farmacêuticos de uso humano

Comércio atacadista de produtos farmacêuticos de uso veterinário

Comércio atacadista de instrumentos e materiais médico-cirúrgico- hospitalares

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

50

50

50

50

50

200

200

200

200

200
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51.45-4/04

51.45-4/05

51.46-2/01

51.46-2/02

51.47-0/01

51.47-0/02

51.49-7/01

51.49-7/02

51.49-7/03

51.49-7/04

51.49-7/05

51.49-7/06

51.49-7/99

51.51-9/01

51.51-9/02

51.51-9/03

51.51-9/04

51.51-9/05

51.52-7/00

Comércio

Comércio

Comércio

Comércio

Comércio

Comércio

Comércio

Comércio

Comércio

Comércio

Comércio

Comércio

Comércio

Comércio

Comércio

Comércio

Comércio

Comércio

Comércio

atacadista

atacadista

atacadista

atacadista

atacadista

atacadista

atacadista

atacadista

atacadista

atacadista

atacadista

atacadista

atacadista

atacadista

atacadista

atacadista

atacadista

atacadista

atacadista

de

de

de

próteses e artigos de ortopedia

produtos odontológicos

cosméticos e produtos de perfumaria

de produtos de higiene pessoal

de

de

artigos de escritório e de papelaria

livros, jornais e outras publicações

de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos

móveis

artigos de tapeçaria, colchoaria; persianas e cortinas

lustres, luminárias e abajures

filmes, fitas e discos

outros artigos de uso pessoal e doméstico

álcool carburante, gasolina e demais derivados de petróleo exceto transportador retalhista (TRR)

combustíveis realizado por transportador retalhista (TRR)

gás liquefeito de petróleo (GLP)

combustíveis de origem vegetal exceto álcool carburante

combustíveis de origem mineral em bruto

produtos extrativos de origem mineral

200

200

200

200

80

200

200

200

80

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200
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M.

51.

51

53-5/01

53-5/02

53-5/03

51.53-5/04

51.53-5/05

51.53-5/06

51.53-5/99

51.54-3/01

51.54-3/99

51.55-1/00

51

51

51

.59-4/01

.59-4/99

.61-6/00

51.62-4/00

51

51

.63-2/01

.63-2/02

51.69-1/01

51.69-1/02

51

51

.69-1/03

.69-1/99

Comércio atacadista

Comércio atacadista

Comércio atacadista

Comércio

Comércio

Comércio

Comércio

Comércio

Comércio

Comércio

Comércio

Comércio

Comércio

Comércio

Comércio

Comércio

Comércio

Comércio

Comércio

Comércio

atacadista

atacadista

atacadista

atacadista

atacadista

atacadista

atacadista

atacadista

atacadista

atacadista

atacadista

atacadista

atacadista

atacadista

atacadista

de

de

de

madeira em bruto e produtos derivados

cimento

ferragens e ferramentas

de tintas, vernizes, solventes e similares

de

de

de

de

de

de

material elétrico para construção

mármores e granitos

outros materiais para construção

defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo

outros produtos químicos

resíduos e sucatas

de embalagens

de

de

de

de

de

de

de

outros produtos intermediários não-agropecuários, não especificados anteriormente

máquinas, aparelhos e equipamentos de uso agropecuário; suas peças e acessórios

máquinas e equipamentos para o comércio; suas peças e acessórios

máquinas e equipamentos para escritório

equipamentos de informática e comunicação

máquinas, aparelhos e equipamentos para uso industrial

máquinas, aparelhos e equipamentos odonto-médico-hospitalares e laboratoriais

atacadista de bombas e compressores

atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para outros usos não especificados anteriormente

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200
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51.91-8/00 Comércio atacadista de mercadorias em geral 80

51.92-6/00 Comércio atacadista especializado em mercadorias não especificadas anteriormente 200

52.11 -6/00 Com. varejista de mercad. em geral, com predominância de prod. alimentícios, com área de venda superior a 5000 metros quadrados - hipermercados 100

52.12-4/00 Com. Varej. de mercad. em geral, com predominância de produtos alimentícios, com área de venda entre 300 e 5000 metros quadrados - supermercados 100

52.13-2/01 Minimercados 20

52.13-2/02 Mercearias e armazéns varejistas 25

52.14-0/00 Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência 25

52.15-9/01 Lojas de departamentos ou magazines 25

52.15-9/02 Lojas de variedades de pequeno porte 20

52.15-9/03 Lojas duty free de aeroportos internacionais 100

52.21 -3/01 Comércio varejista de produtos de padaria e de confeitaria 20

52.21-3/02 Comércio varejista de laticínios, frios e conservas 50

52.22-1/00 Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes 20

52.23-0/00 Comércio varejista de carnes - açougues 30

52.24-8/00 Comércio varejista de bebidas 15

52.29-9/01 Tabacaria 40

52.29-9/02 Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 25

52.29-9/03 Peixaria 25

52.29-9/99 Comércio varejista de outros produtos alimentícios não especificados anterirormente 50

52.31-0/01 Comércio varejista de tecidos _^____ l 25
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52.31-0/02

52.31-0/03

52.32-9/00
vz e i - y/oA
52.33-7/01

52.33-7/02

52.41-8/01

52.41-8/02

52.41-8/03

52.41^8/04

52.41-8/05

52.41-8/06

52.42-6/01

52.42-6/02

52.42-6/03

52.42-6/04

52.43-4/01

52.43-4/02

52.43-4/03

52.43-4/04

52.43-4/99

Comercio varejista de artigos de armarinho

Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho

Cpmércio varejista de artigos do vestuário e complementos

Comercio varejista de calçados

Comércio varejista de artigos de couro e de viagem

Comércio varejista de produtos farmacêuticos alopáticos (farmácias e drogarias) *

Comércio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos

Farmácias de manipulação
>

Comércio varejista de artigos de perfumaria, cosméticos e de higiene pessoal

Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

Comércio varejista de medicamentos veterinários

Comércio varejista de máquinas e aparelhos de uso doméstico e pessoal

Comércio varejista de artigos fotográficos e cinematográficos

Comércio varejista de instrumentos musicais e acessórios

Comércio varejista de discos e fitas

Comércio varejista de móveis

Comércio varejista de artigos de colchoaria

Comércio varejista de artigos de tapeçaria

Comércio varejista de artigos de iluminação

Comércio varejista de outros artigos de utilidade doméstica

20

20

25

30

30

35

30

30

25

30

35

30

25

30

26

30

30

30

20

30
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52.44-2/01

52.44-2/02

52.44-2/03

52.44-2/04

52.44-2/05

52.44-2/99

52.45-0/01

52.45-0/02

52.45-0/03

52.46-9/01

52.46-9/02

52.46-9/03

52'.47-7/00

52.49-3/01

52.49-3/02

52.49-3/03

52.49-3/04

52.49-3/05

52.49-3/06

52.49-3/07

Comércio varejista de ferragens, ferramentas e produtos metalúrgicos

Comércio varejista de vidros, espelhos, vitrais e molduras

Comércio varejista de material para pintura

Comércio varejista de madeira e seus artefatos

Comércio varejista de materiais elétricos para construção

Comércio varejista de materiais de construção em geral

Comércio varejista de máquinas e equipamentos para escritório

Comércio varejista de máquinas, equipamentos e materiais de informática

Comércio varejista de máquinas, equipamentos e materiais de comunicação

Comércio varejista de livros

Comércio varejista de artigos de papelaria

Comércio varejista de jornais e revistas

Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP)

Comércio varejista de artigos de ótica

Comércio varejista de artigos de relojoaria e joalheria

Comércio varejista de artigos de "souveniers", bijuterias e artesanatos

Comércio varejista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos; suas peças e acessórios

Comércio varejista de artigos esportivos

Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

Comércio varejista de plantas e flores naturais e artificiais e frutos ornamentais

30 '

30

25

40

30

30

30

30

40

20

20

28

28

25

20

30

30

20

20

30
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52.49-3/08

52.49-3/09

52.49-3/10

52.49-3/99

52.50-7/01

52.50-7/99

52.61-2/01

52.61-2/02

52.69-8/01

52.69-8/02

52.69-8/03

52.69-8/04

52.71-0/00

52.72-8/00

52.79-5/01

52.79-5/99

55.11-5/01

55.11-5/02

55.11-5/03

55.12-3/01

Comércio varejista de artigos de caça, pesca e "camping"

Comércio varejista de armas e munições

Comércio varejista de objetos de arte

Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

Comércio varejista de antiguidades

Comércio varejista de outros artigos usados, em lojas

Comércio varejista de artigos em geral, por catálogo ou pedido pelo correio

Comércio varejista de artigos em geral, por televisão, internet e outros meios de comunicação

Comércio varejista realizado em vias públicas

Comércio varejista a domicílio

Comércio varejista realizado em postos móveis

Comércio varejista realizado através de máquinas automáticas

Reparação e manutenção de máquinas e de aparelhos eletrodomésticos

Reparação de calçados

Chaveiros

Reparação de outros objetos pessoais e domésticos

Hotel com restaurante

Apart-hotel (usado como hotel), com restaurante

Motel (com serviço de alimentação)

Hotel sem restaurante

20

40

30

40

40

20

40

40

15

15

25

40

18

15

15

15

60

80

50

30
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55.12-3/02

55.12-3/03

55.19-0/01

55.19-0/02

55.19-0/03

55.19-0/04

55.19-0/99

55.21-2/01

55.21-2/02

55.22-0/00

55.23-9/01

55.23-9/02

55.24-7/01

55.24-7/02

55.29-8/00

60.10-0/01

60.10-0/02

60.21-6/00

60.22-4/00

Apart-hotel (usado como hotel), sem restaurante

Motel (sem serviço de alimentação)

Albergues, exclusive assistenciais

Camping

Pensão com serviço de alimentação

Pensão sem serviço de alimentação

Outros tipos de alojamento

Restaurante

Choperias, whiskeria e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas

Lanchonete, casas de chá, de sucos e similares

Cantina (serviço de alimentação privativo) - exploração própria

Cantina (serviço de alimentação privativo) - exploração por terceiros

Fornecimento de alimentos preparados

Serviços de buffet

Outros serviços de alimentação (em "traillers", quiosques, veículos e outros equipamentos)

Transporte ferroviário de passageiros, intermunicipal e interestadual

Transporte ferroviário de cargas, intermunicipal e interestadual

Transporte ferroviário de passageiros municipal e intermunicipal metropolitano

Transporte metroviário

50

40

50

50

25

20

40

30

35

20

20

20

25

25

20

100

100

100

100
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60.23-2/01

60.23-2/02

60.24-0/01

60.24-0/02

60.24-0/03

60.24-0/04

60.25-9/01

60.25-9/02

60.25-9/03

60.25-9/04

60.25-9/05

60.25-9/06

60.25-9/07

60.26-7/01

60.26-7/02

60.26-7/03

60.27-5/00

60.28-3/01

60.28-3/02

60.29-1/00

Transporte rodoviário de passageiros, regular, municipal urbano

Transporte rodoviário de passageiros, regular, intermunicipal metropolitano

Transporte rodoviário de passageiros, regular, municipal não urbano

Transporte rodoviário de passageiros, regular, intermunicipal

Transporte rodoviário de passageiros, regular, interestadual

Transporte rodoviário de passageiros, regular, internacional

Serviços de táxis

Locação de veículos rodoviários de passageiros com motorista, municipal

Locação de veículos rodoviários de passageiros com motorista, intermunicipal, interestadual e internacional

Organização de excursões em veículos rodoviários próprios municipal

Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, intermunicipal, interestadual e internacional

Transporte escolar municipal

Transporte escolar intermunicipal

Transporte rodoviário de cargas em geral, municipal

Transporte rodoviário de cargas em geral, intermunicipal, interestadual e internacional

Locação de veículos rodoviários de carga, com motorista

Transporte rodoviário de produtos perigosos

Transporte rodoviário de mudanças

Serviço de guarda-móveis

Transporte regular em bondes, funiculares, teleféricos ou trens próprios para exploração de pontos turísticos

70

100

100

60

80

100

30

50

60

50

50

40

40

40

100 -

50

100

50

50

150
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• • • • • * • • • • • • * • •
60.30-5/00

63.11-8/00

63.12-6/01

63.12-6/02

63.12-6/03

63.21-5/01

63.21-5/02

63.21-5/03

63.21-5/04

63.21-5/99

63.22-3/01

63.22-3/02

63.22-3/03

63.22-3/04

63.22-3/99

63.23-1/01

63.23-1/02

63.23-1/99

63.30-4/00

63.40-1/01

Transporte dutoviário

Carga e descarga

Armazéns gerais (emissão de warrants)

Outros depósitos de mercadorias para terceiros

Depósitos de mercadorias próprias

Terminais rodoviários e ferroviários

Operação de pontes, túneis e rodovias

Exploração de estacionamento para veículos

Centrais de chamadas e reserva de táxis

Outras atividades auxiliares aos transportes terrestres

Operação de portos e terminais

Rebocagem em estuários e portos

Limpeza de cascos e manutenção de navios, exclusive reparação

Escafandria e mergulho

Outras atividades auxiliares aos transportes aquaviários

Operação de aeroportos e campos de aterrissagem

Manutenção de aeronaves, exclusive reparação

Outras atividades auxiliares aos transportes aéreos

Atividades de agências de viagens e organizadores de viagem

Atividades de despachantes aduaneiros

100

50

200

30

20

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150
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63.40-1/02

63.40-1/03

63.40-1/99

64.11-4/01

64.11-4/02

64.12-2/00

64.20-3/01

64.20-3/02

64.20-3/03

64.20-3/04

64.20-3/05

64.20-3/06

65.10-2/00

65.21-8/00

65.22-6/00

65.23-4/00

65.24-2/01

65.24-2/02

65.24-2/03

65.31-5/00

Atividades de comissária

Agenciamento de cargas

Outras atividades relacionadas a organização do transporte de cargas

Atividades do Correio Nacional

Atividades do Correio Nacional executadas por franchising

Serviços de malotes e entrega rápida não realizados pelo Correio Nacional

Telecomunicações por fio

Telecomunicações sem fio

Telecomunicações por satélite

Outras telecomunicações

Provedores de acesso às redes de telecomunicações

Serviços de manutenção de redes de telecomunicações

Banco Central

Bancos comerciais

Bancos múltiplos (com carteira comercial)

Caixas económicas

Bancos cooperativos

Cooperativas de crédito mútuo

Cooperativas de crédito rural

Bancos múltiplos (sem carteira comercial)

200

200

200

150

100

100

300

300

300

300

200

150

1500

200

200

200.

300

100

140

500
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65.32-3/00

65.33-1/00

65.34-0/01

65.34-0/02

65.34-0/03

65.35-8/00

65.40-4/00

65.51-0/00

65.59-5/01

65.59-5/02

65.59-5/03

65.59-5/04

65.59-5/99

65.91-9/00

65.92-7/00

65.99-4/01

65.99-4/02

65.99-4/03

65.99-4/04

65.99-4/05

Bancos de investimento

Bancos de desenvolvimento

Sociedades de crédito imobiliário

Associações de poupança e empréstimo

Companhias hipotecárias

Sociedades de crédito, financiamento e investimento

Arrendamento mercantil

Agências de desenvolvimento

Administração de consórcios

Administração de cartão de crédito

Factoring

Caixas de financiamento de corporações

Outras atividades de concessão de crédito

Fundos mútuos de investimento

Sociedades de capitalização

Clubes de investimento

Sociedades de investimento

Sociedades de participação

Escritórios de representação de bancos estrangeiros

Holdings de instituições financeiras

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500
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65.99-4/06

65.99-4/07

65.99-4/99

66.11-7/00

66.12-5/01

66.12-5/99

66.13-3/00

66.21-4/00

66.22-2/00

66.30-3/00

67.11-3/01

67.11-3/02

67.11-3/03

67.11-3/04

67.12-1/01

67.12-1/02

67.12-1/03

67.12-1/04

67.12-1/05

Licenciamento, compra e venda e leasing de ativos intangíveis não financeiros, exclusive direitos autorais

Gestão de fundos para fins diversos, exclusive investimentos

Outras atividades de intermediação financeira, não especificadas anteriormente

Seguros de vida

Seguro saúde

Outros seguros não-vida

Resseguros

Previdência privada fechada

Previdência privada aberta

Planos de saúde

Bolsa de valores

Bolsa dê mercadorias

Bolsa de mercadorias e futuros

Administração de mercados de balcão organizados

Corretoras de títulos e valores mobiliários

Distribuidoras de títulos e valores mobiliários

Corretoras de câmbio

Corretoras de contratos de mercadorias

Administração de carteiras de títulos e valores para terceiros

1500

1500

1500

300

300

300

300

300

300

300

300

200

200

200

200

200

200

200

200
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67.19-9/01

67.19-9/02

67.19-9/03

67.19-9/99

67.20-2/01

67.20-2/02

67.20-2/03

67.20-2/04

67.20-2/99

70.10-6/00

70.20-3/00

70.31-9/00

70.32-7/00

70.40-8/00

71.10-2/00

71.21-8/00

71.22-6/00

71.23-4/00

71.31-5/00

71.32-3/00

Serviços de liquidação e custódia

Caixas de liquidação de mercados bursáteis

Emissão de vales alimentação, transporte e similares

Outras atividades auxiliares da intermediação financeira, não especificadas anteriormente

Corretores e agentes de seguros e de planos de previdência privada e de saúde

Peritos e avaliadores de seguros

Auditoria e consultoria atuarial

Clube de seguros

Outras atividades auxiliares dos seguros e da previdência privada, não especificadas anteriormente

Incorporação e compra e venda de imóveis

Aluguel de imóveis

Corretagem e avaliação de imóveis

Administração de imóveis por conta de terceiros

Condomínios de prédios residenciais ou não

Aluguel de automóveis sem motorista.

Aluguel de outros meios de transporte terrestre, inclusive containers

Aluguel de embarcações sem tripulação, exclusive para fins recreativos

Aluguel de aeronaves sem tripulação

Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas

Aluguel de máquinas e equipamentos para construção e engenharia civil, inclusive andaime

200

200

200

200

200

200

200

200

200

150

100

100

150

150

100

100

100

100

100

100
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71.33-1/00

71.39-0/01

71.39-0/02

71.39-0/03

71.39-0/99

71.40-4/01

71.40-4/02

71.40-4/03

71.40-4/04

71.40-4/05

71.40-4/99

72.10-9/00

72.20-6/00

72.30-3/00

72.40-0/00

72.50-8/00

72.90-7/00

73.10-5/00

73.20-2/00

74.11-0/01

Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios, inclusive computadores e material telefónico

Aluguel de aparelhos de jogos eletrônicos

Aluguel de máquinas e equipamentos para extração de minérios e petróleo, sem operador

Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador

Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais, industriais, elétricos ou não, sem operador

Aluguel de objetos de vestuário, jóias, calçados e outros acessórios

Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal, inclusive instrumentos musicais

Aluguel de fitas, vídeos, discos, cartuchos e similares

Aluguel de material médico e paramédico

Aluguel de material e equipamento esportivo

Aluguel de outros objetos pessoais e domésticos

Consultoria e/ou assessoria em sistemas de informática

Desenvolvimento de programas de informática

Processamento de dados

Atividades de banco de dados

Manutenção, reparação e instalação de máquinas de escritório e de informática

Outras atividades de informática, não especificadas anteriormente

Pesquisa e desenvolvimento das ciências físicas e naturais

Pesquisa e desenvolvimento das ciências sociais e humanas

Serviços advocatícios

100

100

100

100

100

100

100

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

500

500

60
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74.11-0/02

74.11-0/03

74.12-8/01

74.12-8/02

74.13-6/00

74.14-4/00

7.4.15-2/00

74.16-0/01

74.16-0/02

74.20-9/01

74.20-9/02

74.20-9/03

74.20-9/04

74.20-9/05

74.20-9/99

74.30-6/00

74.40-3/01

74.40-3/02

74.40-3/99

74.50-0/01

Atividades cartonais

Atividades auxiliares da justiça

Atividades de contabilidade

Atividades de auditoria contábil

Pesquisas de mercado e de opinião pública

Gestão de participações societárias (holdings)

Sedes de empresas e unidades administrativas locais

Assessoria às atividades agrícolas e pecuárias

Atividades de assessoria em gestão empresarial

Serviços técnicos de arquitetura

Serviços técnicos de engenharia

Serviços técnicos de cartografia, topografia e geodésia

Atividades de prospecção geológica

Serviços de desenho técnico especializado

Outros serviços técnicos especializados

Ensaios de materiais e de produtos; análise de qualidade

Agências de publicidade e propaganda

Agenciamento e locação de espaços publicitários

Outros serviços de publicidade

Seleção e agenciamento de mão-de-obra

60

70

50

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70
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74.50-0/02

74.60-8/01

74.60-8/02

74.60-8/03

74.60-8/04

74.70-5/01

74.70-5/02

74.91-8/01

74.91-8/02

74.91-8/03

74.91-8/04

74.92-6/00

74.99-3/01

74.99-3/02

74.99-3/03

74.99-3/04

74.99-3/05

74.99-3/06

74.99-3/07

Locação de mão-de-obra

Atividades de investigação particular

Atividades de vigilância e segurança privada

Serviços de adestramento de cães de guarda

Serviços de transporte de valores

Atividades de limpeza em imóveis

Serviços de dedetização, desratização, descupinização e similares

Estúdios fotográficos

Exploração de máquinas fotográficas de auto atendimento

Laboratórios fotográficos

Serviços de fotografias aéreas, submarinas e similares

Atividades de envasamento e empacotamento, por conta de terceiros

Serviços de tradução, interpretação e similares

Serviços de fotocópias e microfilmagem

Serviços de contatos telefónicos

Serviços de leiloeiros

Serviços administrativos para terceiros

Serviços de decoração de interiores

Serviços de organização de eventos - exclusive culturais e desportivos

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70
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74.99-3/08

74.99-3/99

75.13-2/00

75.14-0/00

80.11-0/00

80.12-8/00

80.21-7/00

80.22-5/00

80.30-6/00

80.91-8/00

80.92-6/00

80.93-4/01

80.93-4/02

80.93-4/03

80.93-4/99

80.94-2/00

80.95-0/00

85.11-1/00

85.12-0/00

85.13-8/01

Serviços de cobrança e de informações cadastrais

Outros serviços prestados principalmente às empresas

Regulação das atividades económicas

Atividades de apoio à administração pública

Educação pré-escolar

Educação fundamental

Educação média de formação geral

Educação média de formação técnica e profissional

Educação Superior

Ensino em auto-escolas e cursos de pilotagem

Educação supletiva

Cursos de línguas estrangeiras

Cursos de informática

Cursos de aprendizagem e treinamento gerencial e profissional

Outros cursos de educação continuada ou permanente

Ensino à distância

Educação especial

Atividades de atendimento hospitalar

Atividades de atendimento a urgências e emergências

Clínica médica

70

100

80

80

20

20

35

40

50

100

60

60

30

60

60

60

60

60

60

60
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85.13-8/02

85.13-8/03

85.13-8/99

85.14-6/01

85.14-6/02

85.14-6/03

85.14-6/04

85.14-6/05

85.14-6/06

85.14-6/99

85.15-4/01

85.15-4/02

85.15-4/03

85.15-4/04

85.15-4/05

85.15-4/99

85.16-2/01

85.16-2/02

85.16-2/03

85.16-2/04

Clínica odontológica

Serviços de vacinação e imunização humana

Outras atividades de atenção ambulatorial

Atividades dos laboratórios de anatomia patológica/citológica

Atividades dos laboratórios de análises clínicas

Serviços de diálise

Serviços de raio-x, radiodiagnóstico e radioterapia

Serviços de quimioterapia

Serviços de banco de sangue

Outras atividades de serviços de complementação diagnostica e terapêutica

Serviços de enfermagem

Serviços de nutrição

Serviços de psicologia

Serviços de fisioterapia e terapia ocupacional

Serviços de fonoaudiologia

Outras atividades de serviços profissionais da área de saúde

Atividades de terapias alternativas

Serviços de acupuntura

Serviços de hidroterapia

Serviços de banco de leite materno

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60
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85.16-2/05

85.16-2/06

85.16-2/07

85.16-2/99

85.20-0/00

85.31-6/01

85.31-6/02

85.31-6/03

85.31-6/04

85.31-6/99

85.32-4/01

85.32-4/02

85.32-4/99

90.00-0/01

90.00-0/02

90.00-0/03

90.00-0/99

91.11-1/00

91.12-0/00

91.20-0/00

Serviços de banco de esperma

Serviços de banco de órgãos

Serviços de remoções

Outras atividades relacionadas com a atenção à saúde

Serviços veterinários

Asilos

Orfanatos

Albergues assistenciais

Centros de reabilitação para dependentes químicos com alojamento

Outros serviços sociais com alojamento

Creches

Centros de reabilitação para dependentes químicos sem alojamento

Outros serviços sociais sem alojamento

Limpeza urbana - exclusive gestão de aterros sanitários

Gestão de aterros sanitários

Gestão de redes de esgoto

Outras atividades relacionadas a limpeza urbana e esgoto

Atividades de organizações empresariais e patronais

Atividades de organizações profissionais

Atividades de organizações sindicais

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60
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91.91-0/00

91.99-5/00

92.11-8/01

92.11-8/02

92.11-8/03

92.11-8/99

92.12-6/00

92.13-4/00

92.21-5/00

92.22-3/01

92.22-3/02

92.31-2/01

92.31-2/02

92.31-2/03

92.31-2/04

92.31-2/05

92.31-2/99

92.32-0/01

92.32-0/02

92.32-0/03

Atividades de organizações religiosas

Outras atividades associativas, não especificadas anteriormente

Estúdios cinematográficos

Atividades de produção de filmes e fitas de vídeo, exclusive estúdios fotográficos

Serviços de dublagem e mixagem sonora

Outras atividades relacionadas a produção de filmes e fitas de vídeos

Distribuição de filmes e de vídeo

Projeção de filmes e de vídeos

Atividades de rádio

Atividades de televisão aberta

Atividades de televisão por assinatura

Companhias de teatro

Outras companhias artísticas, exclusive de teatro

Produção, organização e promoção de espetáculos artísticos e eventos culturais

Restauração de obras de arte

Gestão de direitos autorais de obras artísticas, literárias e musicais

Outros serviços especializados ligados às atividades artísticas

Exploração de salas de espetáculos

Agências de venda de ingressos para salas de espetáculos

Estúdios de gravação de som

60

60

60

60

60

60

60

300

300

300

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60
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92.32-0/04

92.39-8/01

92.39-8/02

92.39-8/03

92.39-8/04

92.39-8/99

92.40-1/00

92.51-7/00

92.52-5/01

92.52-5/02

92.53-3/00

92.61-4/01

92.61-4/02

92.61-4/03

92.61-4/04

92.61-4/05

92.61-4/06

92.61-4/99

92.62-2/01

92.62-2/02

Serviços de sonorização e outras atividades ligadas à gestão de salas de espetáculos

Produção de espetáculos circenses, marionetes e similares

Produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares

Academias de dança

Discotecas, danceterias e similares

Outras atividades de espetáculos, não especificadas anteriormente

Atividades de agências de notícias

Atividades de bibliotecas e arquivos

Gestão de museus

Conservação de lugares e edifícios históricos

Atividades de jardins botânicos, zoológicos, parques nacionais e reservas ecológicas

Clubes sociais, desportivos e similares

Organização e exploração de atividades desportivas

Gestão de instalações desportivas

Ensino de esportes

Academias de ginástica

Atividades ligadas à corrida de cavalos

Outras atividades desportivas

Exploração de bingos

Atividades das concessionárias e da venda de bilhetes de loterias

60

60

40

28

40

40

40

40

40

40

400

40

40

40

35

25

40

40

40

40

50



10.10-0/00

10.20-0/00

10.30-0/00

10.40-0/00

10.50-0/00

10.60-0/00

10.70-0/00

10.80-0/00

10.90-0/00

11.10-0/00

11.20-0/00

11.30-0/00

11.40-0/00

11.50-0/00

11.60-0/00

11.70-0/00

11.80-0/00

OCUPAÇÕES

Engenheiro

Arquiteto

Agrónomo

Químico

Desenhista Industrial

Físico

Geólogo

Tecnólogo

Outros

Médico

Veterinário e Zootecnista

Enfermeiro e Nutricionista

Fisioterapeuta e Terapeuta ocupacional

Odontólogo

Biólogo e Biomédico

Farmacêutico

Fonaudiólogo

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50
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11.90-0/00

12.10-0/00

12.20-0/00

12.30-0/00

12.40-0/00

12.50-0/00

12.60-0/00

12.70-0/00

12.80-0/00

12.90-0/00

13.10-0/00

13.20-0/00

13.30-0/00

13.40-0/00

13.50-0/00

13.60-0/00

13.70-0/00

13.80-0/00

13.90-0/00

14.20-0/00

Outros

Economista

Estatístico

Atuário e Matemático

Contador

Administrador

Analista de sistema

Geógrafo

Astrónomo e Meterologista

Outros

Advogado

Psicólogo

Sociólogo

Assistente Social

Bibliotecário, Arquivista, Museólogo e Arqueólogo

Comunicólogo

Relações-públicas

Profissionais de Letras e de Artes

Outros

Professor de ensino superior

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50
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14.30-0/00

14.40-0/00

14.50-0/00

15.10-0/00

15.20-0/00

15.30-0/00

15.40-0/00

15.50-0/00

15.60-0/00

15.70-0/00

15.80-0/00

15.90-0/00

16.10-0/00

16.20-0/00

16.30-0/00

16.40-0/00

16.50-0/00

16.60-0/00

16.70-0/00

Professor de ensino de primeiro e segundo graus

Diretor de estabelecimento de ensino

Outros trabalhadores de nível superior ligados ao ensino

Técnico de Contabilidade e Estatística

Técnico de Biologia

Técnico em Agronomia e Agrimensura

Técnico de Química

Técnico de Mecânica

Técnico de Eletricidade, Eletrônica e Telecomunicações

Técnico de Laboratório e Raios X

Desenhista Técnico

Outros

Empresário e Produtor de espetáculos públicos

Ator e Diretor de espetáculos públicos

Cantor e Compositor

Músico

Coreógrafo e Bailarino

Locutor e Comentarista de rádio e televisão e Radialista

Operador de câmara de cinema e televisão

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50
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16.80-0/00 Atleta profissional e Técnico em desportos

16.90-0/00 Outros

17.10-0/00 Jornalista

17.20-0/00 Publicitário

17.90-0/00 Outros

18.10-0/00 Piloto de aeronave

18.20-0/00 Comissário de bordo

18.30-0/00 Comandante de embarcações

18.90-0/00 Outros

19.10-0/00 Escultor, pintor e assemelhados

19.20-0/00 Desenhista Comercial

19.30-0/00 Decorador

19.90-0/00 Outros

20.10-0/00 Membro do Poder Legislativo: Senador, Deputado Federal, Deputado Estadual, Vereador

20.30-0/00 Membros do Poder Executivo: Pres. República, Ministro Est, Gov. Est., Secret. Est., Prefeito, Secret. Mun. e Membros do Min Público

20.50-0/00 Membros do Poder Judiciário: Ministro do Tribunal Superior, Desembargador e Juiz

20.90-0/00 Outros

21.10-0/00 Procurador e assemelhados

21.20-0/00 Diplomata

21.30-0/00 Fiscal

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50
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21.40-0/00

21.50-0/00

21.60-0/00

21.90-0/00

29.10-0/00

29.20-0/00

29.30-0/00

29.40-0/00

29.50-0/00

29.60-0/00

29.70-0/00

29.80-0/00

29.90-0/00

30.10-0/00

30.30-0/00

30.90-0/00

39.10-0/00

39.20-0/00

39.30-0/00

Delegado de Polícia

Ocupante de cargo de Direção e assessoramento Superior

Oficiais das Forças Armadas e Forças Auxiliares

Outros

Ocupante de Cargo de Direção e Assessoramento Intermediário

Agente Administrativo

Serventuário de Justiça

Tabelião

Militar em Geral

Servidor Público Federal

Servidor Público Estadual

Servidor Público Municipal

Outros

Diretor de empresas

Gerente

Outros

Chefe intermediário

Trabalhador dos Serviços de Contabilidade, de Caixas e trabalhadores assemelhados

Secretário, Estenógrafo, Datilógrafo, Recepcionista, Telefonista e trabalhadores assemelhados

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50
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39.40-0/00

39.50-0/00

39.60-0/00

39.90-0/00

40.10-0/00

40.20-0/00

40.30-0/00

40.40-0/00

40.50-0/00

40.90-0/00

41.10-0/00

41.20-0/00

41.30-0/00

41.90-0/00

49.10-0/00

49.20-0/00

49.90-0/00

50.10-0/00

50.90-0/00

51.10-0/00

Auxiliar de Escritório e assemelhados

Bancário e Economiário

Securitário

Outros

Superior, Inspetor e Agente de compras e vendas

Vendedor Pracista, Representante Comercial, caixeiro- viajante e trabalhadores assemelhados

Corretor de Imóveis, Seguros, títulos e valores

Leiloeiro, Avaliador e assemelhados

Agenciador de propaganda

Outros

Vendedor de comércio Varejista e Atacadista

Jornaleiro

Feirante

Outros

Demonstrador

Modelo de Modas

Outros

Porteiro de edifício, Ascensorista, Garagista e Faxineiro

Outros

Cabeleireiro, Barbeiro, Manicure, Pedicure. Maquilador, Esteticista e Massagista

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

25
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51.90-0/00

52.10-0/00

52.90-0/00

53.10-0/00

53.20-0/00

53.30-0/00

53.40-0/00

53.50-0/00

53.90-0/00

54.10-0/00

54.20-0/00

54.30-0/00

54.40-0/00

54.90-0/00

59.10-0/00

59.20-0/00

59.30-0/00

59.40-0/00

59.50-0/00

Outros

Governanta de hotel, Camareiro, Porteiro, Cozinheiro e Garçon

Outros

Motorista de veículos de transporte de passageiros

Motorista de veículos de transporte de carga

Contramestre de embarcações

Marinheiro e assemelhados

Maquinista e Foguista de embarcações, locomotivas e assemelhados

Outros

Mecânico de manutenção de veículos automotores e máquinas

Eletricista de manutenção de veículos automotores, máquinas e aparelhos elétricos, eletrônicos e de telecomunicações

Lantemeiro e Pintor de Veículos metálicos

Bombeiro e Instalador de gás, água, esgoto e assemelhados

Outros

Alfaiate

Protético

Despachante, inclusive o aduaneiro

Agente de viagem e Guia de turismo

Agente de serviços funerários e Embalsamador

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

30

25

25

50

50

50
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59.60-0/00

59.70-0/00

59.80-0/00

59.90-0/00

60.10-0/00

60.20-0/00

60.30-0/00

60.40-0/00

60.50-0/00

60.90-0/00

70.10-0/00

70.20-0/00

70.30-0/00

70.40-0/00

70.50-0/00

70.60-0/00

70.70-0/00

70.80-0/00

70.90-0/00

71.00-0/00

Auxiliar de Laboratório

Estivador, Carregador, Embalador e assemelhados

Empregado Doméstico

Outros

Trabalhador agrícola

Trabalhador de pecuária

Trabalhador florestal

Trabalhador de pesca

Garimpeiro

Outros

Mestre e Contramestre

Mecânico de manutenção, Montador, Preparador e Operador de máquinas e aparelhos de produção industrial

Eletricista e assemelhados

Trabalhador de instalações de processamento químico

Trabalhador de fabricação de roupas

Trabalhador de tratamento de fumo e de fabricação de cigarros

Trabalhador metalúrgico e siderúrgico

Trabalhador de usinagem de metais

Trabalhador de construção civil

Trabalhador de fabricação e preparação de alimentos e bebidas

50

50

20

50

20

20

20

20

30

50

50

50

25

50

25

50

50

50

25

50
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71.10-0/00

71.20-0/00

71.30-0/00

71.40-0/00

71.50-0/00

71.60-0/00

71.70-0/00

71.90-0/00

90.10-0/00

90.20-0/00

90.30-0/00

90.40-0/00

90.50-0/00

90.60-0/00

90.70-0/00

90.90-0/00

91.00-0/00

91.90-0/00

92.10-0/00

Trabalhador de artes gráficas

Trabalhador de fabricação de produtos têxteis (exceto roupas)

Trabalhador de fabricação de artefatos de madeira

Trabalhador de fabricação de papel e papelão

Trabalhador de fabricação de calçados e artefatos de couro

Trabalhador de fabricação de produtos de borracha e plástico

Joalheiros e Ouríveis

Outros

Proprietário de estabelecimento agrícola, de pecuária e florestal

Proprietário de estabelecimento comercial

Proprietário de estabelecimento industrial

Proprietário de estabelecimento de prestação de serviços

Proprietários de microempresas

Proprietário de imóvel, recebendo rendimento de aluguel

Capitalista, recebendo rendimento de aplicação de capital em ativos financeiros

Outros

Sacerdotes ou membros de ordem ou seitas religiosas

Outros

Militar reformado

20

15

20

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

60



92.20-0/00 Funcionário Público civil aposentado

92.30-0/00 Aposentado (exceto funcionário público)

92.40-0/00 Pensionista

92.90-0/00 Outros

93.10-0/00 Bolsista, Estagiários e assemelhados

93.90-0/00 Outros

94.90-0/00 Espólio

99.90-0/00 Outros

50

50

50

50

50

50

50

50
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TABELA DE RECEITA N° IV

ANEXA A LEI COMPLEMENTAR N° 001/01 DE 22 DE NOVEMBRO DE
2001.

TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
DE ÁREAS PARTICULARES.

CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES UFM

01 - Exame de projeto de construção em geral e fiscalização da execução, por m2 ou fração

a) até 60 m2 ( estritamente residencial e proletária )
b) até 60 m2
c) de 61 m2 até 100 m2
d) de 101 m2 até 200 m2
e) de 201 m2 até 999 m2
f) acima dei 000 m2

Isento
0,20
0,25
0,50
0,75
1,00

02 - Exame de modificação em projeto de construção em geral, aprovado e com Alvará
ainda em vigor, por m2 ou fração

a) sem aumento ou com redução dá área
b) com aumento da área aplica-se a tabela
UFM j á pagas anteriormente

do código 01, abatendo-se as
0,15

03 - Demolições

Fiscalização de obra de demolição, por M2, ( com expedição do Alvará ) 0,30

04 - Cadastro para averbação

Cadastro de imóvel construído, para fins de averbação junto a cartório de
registro de imóveis, por M2 ou fração da área total construída

1,0

05 - Reconstruções, reformas e reparos

porM2 1,0

06 - Desmembramento

Excluídas as áreas destinadas a vias e logradouros públicos e que sejam
doados ao município por M2 do projeto

0,10



07 Remembramentos

| Por M2 do projeto | 0,05

08 - Loteamentos

Excluídas as áreas destinadas a vias e logradouros públicos e as que sejam 0,10
doados ao município, por M2 do projeto

09 - Qualquer obra não especificada nesta tabela,

|porM2 do projeto | 1,00

10 - Instalação de elevadores, monta-cargas e escadas rolantes,

l Por unidade l 100



TABELA DE RECEITA N° V

ANEXA A LEI COMPLEMENTAR N° 001/01 DE 22 DE NOVEMBRO DE
2001.

VIGILÂNCIA SANITÁRIA
UFM

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

DROGARIA

LABORATÓRIO INDUSTRIAL DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS OU DE PRODUTOS
QUÍMICOS EM GERAL

FARMÁCIAS

SOCORROS FARMACÊUTICOS

DEPÓSITOS DE DROGAS, FILIAIS, DISTRIBUIDORAS, AGENCIAS OU
REPRESENTAÇÕES DE LABORATÓRIOS OU INDUSTRIA FARMACÊUTICA

ESTABELECIMENTOS QUE NEGOCIEM COM PRODUTOS DIETÉTICOS E DEMAIS
CORRELATOS, ESTABELECIMENTOS QUE PRODUZAM OU NEGOCIEM PRODUTOS
DE SANEAMENTOS, ANTISSÉPTICOS, DESINFETANTES, RATICIDAS, PRODUTOS
DE HIGIENE, PRODUTOS DE TOUCADOR, CASAS DE ÓTICA, ESTABELECIMENTOS
QUE PRODUZAM OU VENDAM ARTIGOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,
HOSPITALARES

ERVANARIAS E ESTABELECIMENTOS SIMILARES.

LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS OU DE PESQUISA
ANATOMOPATOLÓGICA

GABINETES DE RAIO "X" E RADIOTERAPIA, INSTITUTOS DE FISIOTERAPIA,
ORTOPEDIA, PSICOTERAPIA, DERMATOLOGIA, HEMATOLOGIA, DE
REABILITAÇÃO FÍSICA OU MENTAL E SIMILARES, BANCOS DE SANGUE,
OFICINAS ORTOPÉDICAS OU DE PRÓTESE EM GERAL.

CONSULTÓRIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS VETERINÁRIOS, DE
PSICOLOGIA E SIMILARES.

CLÍNICAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E VETERINÁRIAS

HOSPITAIS DE QUALQUER NATUREZA, SANATÓRIOS EM GERAL,
MATERNIDADES, CASAS DE SAÚDE, CLÍNICAS EM GERAL

DE 01 A 20 LEITOS
DÊ 21 A 50 LEITOS
ACIMA DE 50 LEITOS

ESTABELECIMENTOS DE FABRICAÇÃO E EMPREGO DE MATERIAL PLÁSTICO
PARA ENVASILHAMENTO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS

EMPRESAS DE DETETIZAÇÃO E LIMPADORAS DE FOSSAS

HOTÉIS PENSÕES, POUSADAS, MOTÉIS, RESTAURANTES, BOATES,
CHURRASCARIAS E ESTABELECIMENTOS SIMILARES

CLASSE "A"
CLASSE "B"
CLASSE "C"

60

100

70

50

100

75

40

80

70

50

60

70
100
150

55

50

60
40
20



16

17

18

19

20

21

22

23

24
25

CASAS BALNEARIAS, TERMAS, SAUNAS, ESTANCIAS HIDROMINERAIS E
SIMILARES

SUPERMERCADOS, MERCADINHOS, MERCEARIAS, ESPECIARIAS, ESTIVAS E
INDUSTRIAS DE BEBIDAS OU ALIMENTOS

CLASSE "A"
CLASSE "B"
CLASSE "C"

DOÇARIAS, BOMBONERIAS, CASAS DE FRUTAS OU DE VERDURAS

CANTINAS E QUITANDAS

CASAS DE CHÁ

DEPÓSITOS DE ALIMENTOS

ABATEDOUROS E MATADOUROS

ARMAZÉNS, AÇOUGUES, FRIGORÍFICOS, BARES, LANCHONETES, TABERNAS,
SORVETERIAS, CASAS DE SUCOS, PADARIAS E CONFEITARIAS

CLASSE "A"
CLASSE "B"
CLASSE "C"

SALÕES DE BELEZA, PEDICURE, MANICURE, ESTETICISTA OU MASSAGISTA.
OUTROS ESTABELECIMENTOS NÃO CLASSIFICADOS

50

100
60
30

12

5

18

30

30

30
20
12

15
30



TABELA N° VI

ANEXA A LEI COMPLEMENTAR N° 001/01 DE 22 DE NOVEMBRO
DE 2001

FATORES CORRETIVOS DO TERRENO

SITUAÇÃO
UMA FRENTE
ESQUINA/MAIS DE UMA FRENTE
TODA QUADRA
VILA
ENCRAVADO
GLEBA

PONTUAÇÃO
1,00
1,10
1,10
0,80
0,60
0,60

TOPOGRAFIA
PLANO
ACLIVE
DECLIVE
IRREGULAR

PONTUAÇÃO
1,00
0,70
0,70
0,50

PEDOLOGIA
NORMAL
INUNDÁVEL
ALAGADO
ROCHOSO
ARENOSO

PONTUAÇÃO
1,00
0,80
0,60
0,50
0,50



TABELA N° VII

ANEXA A LEI COMPLEMENTAR N° 001/01 DE 22 DE DEZEMBRO
DE 2001.

VALORES UNITÁRIOS PARA CONSTRUÇÕES

TIPO

CASA

CONSTRUÇÃO
PRECÁRIA

APARTAMENTO

LOJA

GALPÃO

TELHEIRO

FABRICA

ESPECIAL

UFM / M2

60

15

60

60

30

20

70

80

TIPO

NOVA/ÓTIMA
BOA
REGULAR
MAU

MAU

NOVO/ÓTIMO
BOM
REGULAR
MAU

NOVA/ÓTIMA
BOA
REGULAR
MAU

NOVO/ÓTIMO
BOM
REGULAR
MAU

NOVO/ÓTIMO
BOM
REGULAR
MAU

NOVA/ÓTIMA
BOA
REGULAR
MAU

NOVA/ÓTIMA
BOA
REGULAR
MAU

COEFICIENTE DE
CONSERVAÇÃO

1,00
0,90
0,70
0,40

1,00

1,00
0,90
0,70
0,40

1,00
0,90
0,70
0,40

1,00
0,90
0,70
0,40

1,00
0,90
0,70
0,40

1,00
0,90
0,70
0,40

1,00
0,90
0,70
0,40

UFM
60
54
42
24

15

60
54
42
24

40
36
28
16

30
27
21
12

20
18
14
8

40
36
28
16

80
72
56
32



TABELA N° VIII

ANEXA A LEI COMPLEMENTAR N° 001/01 DE 22 DE NOVEMBRO DE
2001.

AVALIAÇÃO DO ITIV PARA IMÓVEIS RURAIS

MEDIDA

HECTARE
HECTARE

TIPO

TERRA C/ BENFEITORIAS
TERRA S/ BENFEITORIAS

UFM

300
150



rTABELA DE RECEITA N° IX

ANEXA A LEI COMPLENTAR N°001/01 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2001.

VALORES UNITÁRIOS DE TERRENOS

CÓDIGO DE
LOGRADOURO

01
02
03
04
05

06

07
08
09
10

11
12
13
14
15
16

TIPO

Rua
Rua
Rua
Trv
Avn

Avn

Pça
Pça
Avn
Rua

Trv
Rua
Rua
Rua
Rua
Rua

NOME DO LOGRADOURO

João Moura filho
Rio Jacuípe
Joaquim C de Souza
Humberto de Campos
Humberto de Campos

Lomanto Júnior

Joaquim P da Cunha
Maria Quitéria
João Durval
Cecília Moura de Souza

Lomanto Júnior
Conrrado Cunha
Alzira de Moura Cunha
Laurentino de Moura Cunha
Abelardo Moura Cunha
Irmã Dulce

DIST.

01
01
01
01
01

01

01
01
01
01

01
01
01
01
01
01

SETOR

01
01
01
01
01
04
01
03
04
01
01
01
01
03
03
03
03
03
03
02
03

N° QUADRAS

01,05,06,07,08
01,02,08,21
05,06
08,10
02,04,05,07,08,09,10,1 1,12,22
01,02
01,05,09,15
01,03,11
01,02,03,04
02,03,04,11,12,19
03,04,12
10,16,17
01,15,16,17
01,02
01,02,03,04,05
04,11,12
05,12,13,14,15,16,17
04,05,11,12
06,07,08,09,10,14,15
17,18
02,05,06,09,13

VALOR
UFM
8,30
3,35
5,25
5,25
10,65

9,80
8,10
7,80
10,65
3,80
10,20
8,30

8,30
3,00
8,50
8,30
8,30
8,50



CÓDIGO DE
LOGRADOURO

17
18
19
20
21
22
23

24

25
26

27
28
29
30
31
32
33
34
35

•36
37
38

TIPO

Rua
Pça
Rua
Rua
Pça
Rua
Rua

Rua

Rua
Avn

Pça
Rua
Bco
Trv
Rua
Bco
Rua
Bco
Pça
Trv
Trv
Trv

NOME DO LOGRADOURO

Eunice Almeida Moura
Alzira de Moura Cunha
José Domingos da Cunha
Nova
Vitorino Gomes
Hermelino Soares
Ulysses Guimarães

Abraão Moura

Lúcio Rodrigues
João Batista da Conceição

lolando Moura
Das Palmeiras (Laurentino de Moura)
Da Avn João Batista da Conceição
Maria Quitéria
Felix Ferreira
Da Rua Beira Rio (Felix Ferreira)
Beira Rio (Felix Ferreira)
Da Avn Humberto de Campos
Cel Agostinho Alexandre de Moura
Cel Agostinho Alexandre de Moura
João durval
Cecília Moura de Souza

DIST.

01
01
01
01
01
01
01

01

01
01

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

SETOR

03
03
03
03
01
01
01
02
03
02
03
02
01
02
03
02
03
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

N° QUADRAS

06,07,09,10,18
05,09,10,14,17
07,08
07,14,15
10,11,13,18
13,14,18
18
10,12,13,14,15
06,07,16,17
11,12,13
07
09,11,13,14
11,12
06,07,08,09,15
16
02,05,08,10
01,02,03,04,11
12
03,12
02,03,11

01,02,20
07
05,06,07,09,10,15,16,23
06,07

17,18

VALOR
UFM
8,30
8,50
7,50
7,45
6,50
3,25

8,30

7,20

7,20
8,30
8,30
7,95
8,30
10,20
3,00
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
8,30
7,20
7,45
8,15



CÓDIGO DE
LOGRADOURO

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

TIPO

Trv
Trv
Trv

Bco
Trv
Rua
Trv
Trv
Trv
Trv
Rua
Trv
Avn

NOME DO LOGRADOURO

1a Da Hermelino Joares
Irmã Dulce
2a Da Hermelino Soares
Da Rua Hermelino Soares
Abelardo Moura Cunha
Lourival Filho
Ulysses Guimarães
Lúcio Rodrigues
2a da Avn Lomanto Júnior
Abraão Moura
Projetada
Eunice Almeida Moura
Do Curral

DIST.

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

SETOR

01
01
01
01
03
03
02
02
03
03
03
03
03

N° QUADRAS

18

10,
15,16
14
14
05 j
12
16
07
18

VALOR
UFM
3,00
7,85
3,00
3,00
4,65
7,25
7,35
5,85
6,25
5,85
5,38
3,00
4,55



92.62-2/03

92.62-2/04

92.62-2/05

92.62-2/06

92.62-2/07

92.62-2/99

93.01-7/01

93.01-7/02

93.02-5/01

93.02-5/02

93.03-3/01

93.03-3/02

93.03-3/03

93.03-3/04

93.03-3/99

93.04-1/00

93.09-2/01

93.09-2/02

93.09-2/99

95.00-1/00

Atividades de sorteio via telefone

Exploração de outros jogos de azar

Exploração de boliches

Exploração de fliperamas e jogos eletrônicos

Exploração de parques de diversões e similares

Outras atividades relacionadas ao lazer.

Lavanderias e tinturarias

Toalheiros

Cabeleireiros

Manicures e outros serviços de tratamento de beleza

Gestão e manutenção de cemitérios

Serviços de cremação de cadáveres humanos e animais

Serviços de sepultamento

Serviços de funerárias

Outras atividades funerárias

Atividades de manutenção do físico corporal

Atividades de agências matrimoniais

Atividades de embelezamento de animais

Outras atividades de serviços pessoais, não especificadas anteriormente

Serviços domésticos

50

50

30

20

50

50

50

15

15

18

25

60

30

50

50

50

50

50

30

25

51


