
CNAE Descrição

Nº

1 0892-4/03** Refino e outros tratamentos do sal
2 1031-7/00* e ** Fabricação de Conservas de Frutas
3 1032-5/01** Fabricação de Conservas de Palmito
4 1032-5/99* e ** fabricação de conservas de legumes e outros vegetais, exceto palmito
5 1041-4/00** fabricação de óleos vegetais em bruto, exceto óleo de milho
6 1042-2/00** Fabricação de óleos vegetais refinados, exceto óleo de milho

7 1043-1/00**
Fabricação de margarina e outras gorduras vegetais e de óleos não comestíveis de 

animais
8 1053-8/00* e** Fabricação de sorvetes e outros gelados cosmetíveis
9 1061-9/01** Beneficiamento de arroz

10 1061-9/02** Fabricação de produtos do arroz
11 1062-7/00** Moagem de trigo e fabricação de derivados
12 1063-5/00*e** Produção de farinha de mandioca e derivados
13 1064-3/00*e** fabricação de farinha de milho e derivados exceto óleo de milho
14 1065-1/01*e** Fabricação de amidos e féculas de vegetais
15 1065-1/02** Fabricação de óleo de milho em bruto
16 1065-1/03** Fabricação de óleo de milho refinado

17 1069-4/00*e**
Moagem e Fabricação de produtos de origem vegetal, não especificados 

anteriormente 
18 1071-6/00*e** Fabricação de açucar em bruto
19 1072-4/01** Fabricação de açucar de cana refinado
20 1072-4/02** Fabricação de açucar de cereais (dextrose) e de beterraba
21 1081-3/01** Beneficiamento de café
22 1081-3/02*e** Torrefação e moagem de café
23 1082-1/00** Fabricação de Produtos a base de café
24 1091-1/01*e** Fabricação de produtos de panificação industrial
25 1092-9/00*e** Fabricação de biscoitos e bolachas
26 1093-7/01*e** Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates
27 1093-7/02*e** Produção de frutas cristalizadas, balas e semelhantes
28 1094-5/00*e** Fabricação de massas alimentícias
29 1095-3/00*e** Fabricação de especiarias, molhos, temperos e condimentos
30 1096-1/00*e** Fabricação de alimentos e pratos prontos
31 1099-6/02** Fabricação de pós alimentícios
32 1099-6/04** Fabricação de gelo comum
33 1099-6/05*e** Fabricação de produtos para infusão
34 1099-6/06** Fabricação de adoçantes naturais e artificiais
35 1099-6/07** Fabricação de alimentos dietéticos e complementos alimentícios

36 1099-6/99*e** Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente

37 1122-4/04 Fabricante de bebidas isotônicas
38 1121-6/00** Fabricação de águas envasadas
39 1099-6/03** Fabricação de fermentos e leveduras
40 2093-2/00** Fabricação de aditivos de uso industrial
41 1731-1/00** Fabricação de embalagens de papel para alimentos
42 1732-0/00** Fabricação de embalagens de cartolina e papel cartão para alimentos
43 1733-8/00** Fabricação de chapas de embalagens de papelão ondulado para alimentos
44 2071-1/00** Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes e lacas
45 2222-6/00** Fabricação de embalagem de material plástico para alimentos
46 2312-5/00** Fabricação de embalagens de vidro para alimentos
47 2341-9/00** Fabricação de produtos cerâmicos refratários para alimentos

48 2349-4/99**
Fabricação de produtos cerâmicos não refratários, não especificados anteriormente 

para alimentos

ALIMENTOS

* Excetua-se da exigência de LTA o Micro Empreendedor Individual com 

(produção artesanal).

** Excetua-se da exigência de LTA o depósito fechado
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49 2591-8/00** Fabricação de embalagens metálicas para alimentos

50 4691-5/00

Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos 

alimentícios (somente estabelecimentos com medicamentos, produtos para saúde, 

cosméticos, produtos de higiene, perfumes, saneantes domissanitários, insumos 

farmacêuticos ou insumos farmacêuticos de controle especial)

51 5620-1/01

Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas, exceto 

empresa que fornece alimentos preparados preponderantemente para empresa 

(cozinha industrial), para fornecimento sob contrato, para instituições públicas ou 

privadas, hospitais, indústrias, entre outros, que utiliza as instalações do contratante.

52 2219-6/00 Fabricação de artefatos de borracha não especificados anteriormente

53 2660-4/00
Fabricação de aparelhos eletromédicos e eletroterapeuticos e equipamentos de 

irradiação

54 2829-1/99
Fabricação de outras máquinas e equipamentos de uso geral, não especificados 

anteriormente, peças e acessórios
55 3092-0/00 Fabricação de bicicletas e triciclos não motorizados, peças e acessórios

56 3250-7/01
Fabricação de instrumentos não eletrônicos e utensílios para uso médico, cirurgico, 

odontológico e de laboratórios

57 3250-7/02 Fabricação de mobiliário para uso médico, cirúrgico, odontológico e de laboratórios

58 3250-7/04
Fabricação de aparelhos e utensílios para correção de defitos físicos e aparelhos 

ortopédicos em geral, exceto sob encomenda
59 3250-7/05 Fabricação de materiais para medicina e odontologia
60 3250-7/07 Fabricação de artigos ópticos

61 3292-2/02 Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional

62 6203-1/00 Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não costumizáveis

63 1742-7/01 fabricação de fraldas descartáveis
64 1742-7/02 Fabricação de absorventes higiênicos
65 2063-1/00 Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
66 3291-4/00 Fabricação de escovas, pinceis e vassouras
67 2052-5/00 Fabricação de desinfestantes domissanitários
68 2061-4/00 Fabricação de sabões e detergentes sintéticos
69 2062-2/00 Fabricação de produtos de limpeza e polimento
70 2014-2/00 Fabricação de gases industriais
71 2121-1/01 Fabricação de medicamentos alopáticos para uso humano
72 2121-1/02 Fabricação de medicamentos homeopáticos para uso humano
73 2121-1/03 Fabricação de medicamentos fitoterápicos par auso humano
74 2123-8/00 Fabricação de preparações farmacêuticas
75 2110-6/00 Fabricação de produtos farmoquímicos

76 4693-1/00

Comércio Atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou 

de insumos agropecuários (exceto empresa importadora, comercial atacadista que 

contrata local de armazenamento de produtos sujeitos à ação da vigilância sanitária)

77 4645-1/01

Comércio atacadista de instrumentos e materiais par auso médico, cirúrgico, 

hospitalar e de laboratórios (exceto empresa importadora, comercial atacadista, que 

contrata local de armazenamento )

78 4645-1/02
Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia (exceto empresa 

importadora, comercial atacadista, que contrata local de armazenamento )

79 4645-1/03
Comércio atacadista de produtos odontológicos (exceto empresa importadora, 

comercial atacadista, que contrata local de armazenamento )

80 4664-8/00

Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-

médico-hospitalar, parte e peças (exceto empresa importadora, comercial atacadista, 

que contrata local de armazenamento )

Medicamentos e Afins



81 4646-0/01
Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria (exceto empresa 

importadora, comercial atacadista, que contrata local de armazenamento )

82 4646-0/02
Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal (exceto empresa importadora, 

comercial atacadista, que contrata local de armazenamento )

83 4649-4/08
Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar (exceto 

empresa importadora, comercial atacadista, que contrata local de armazenamento )

84 4644-3/01 Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

85 4772-5/00
Comércio Varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal (com 

atividade de fracionamento)

86 4771-7/02 Comércio varejista de produtos farmacêuticos, com manipulação de fórmulas

87 4771-7/03 Comércio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos (manipulação)

88 8292-0/00 Envasamento e empacotamento sob contrato
89 5211-7/01 Armazens Gerais

90 5211-7/99 Depósito de mercadorias para terceiros - exceto armazens gerais e guarda móveis

91 4930-2/01

Transporte Rodoviário de cargas -exceto produtos perigosos e mudanças, municipal 

(Estabelecimento que exerce atividade de transporte rodoviário intramunicipal de 

produtos relacionados à saúde, sujeitos à atuação da vigilância sanitária, exceto 

produtos alimentícios; e Estabelecimento que exerce atividade de transporte 

rodoviário intramunicipal de alimentos e água para trabalhadores por meio de 

veículos adaptados, dotados de reservatórios específicos para o armazenamento 

(ônibus, carretas, entre outros)

92 4930-2/02

Transporte Rodoviário de cargas -exceto produtos perigosos e mudanças, municipal 

(Estabelecimento que exerce atividade de transporte rodoviário intermunicipal, 

interestadual e internacional de produtos sujeitos à atuação da vigilância sanitária, 

exceto medicamentos e insumos farmacêuticos e produtos alimentícios, com área de 

armazenamento; Estabelecimento que xerce atividade de transporte rodoviário 

intermunicipal, interestadual e nternacional de medicamentos e insumos 

farmacêuticos, com área de rmazenamento; Estabelecimento que exerce atividade de 

transporte rodoviário intermunicipal, interestadual e internacional de produtos 

sujeitos à atuação da vigilância sanitária, exceto medicamentos e insumos 

farmacêuticos e podutos alimentícios, em contêiner, com área de armazenamento; 

stabelecimento que exerce atividade de transporte rodoviário intermunicipal, 

interestadual e internacional de medicamentos e insumos farmacêuticos, em 

contêiner, com área de armazenamento.

93 8122-2/00 Controle de pragas urbanas
94 8129-0/00 Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
95 7120-1/00 Testes e análises técnicas

96 8610-1/01
Atividade de atendimento hospitalar - exceto pronto socorro e unidades para 

atendimento de urgências

97 8610-1/02
Atividade de atendimento em pronto socorro e unidades hospitalares para 

atendimento a urgências

98 8630-5/01

Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos 

cirúrgicos (Ambulatório cirúrgico tipo II, III, Clínica de Estética tipo II, e III conforme 

Resolução SS 02/06)

99 8630-5/02
Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames 

complementares

100 8630-5/04 Atividade Odontológica - clínicas e policlínicas (exceto consultórios isolados)

101 8630-5/06 Serviços de vacinação e imunização humana
102 8630-5/07 Atividade de Reprodução Humana Assistida
103 8640-2/01 Laboratório de Anatomia Patológica e Citológica

Serviços de Saúde



104 8640-2/02 Laboratórios clínicos
105 8640-2/03 Serviços de diálise e nefrologia
106 8640-2/04 Serviços de tomografia

107 8640-2/05 Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante-exceto tomografia

108 8640-2/06 Serviços de ressonância magnética

109 8640-2/07
Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante-exceto 

ressonância magnética

110 8640-2/09 Serviços de diagnóstico por métodos ópticos-endoscopia e outros exames análogos

111 8640-2/10 Serviço de quimioterapia
112 8640-2/11 Serviços de radioterapia
113 8640-2/12 Serviços de hemoterapia
114 8640-2/13 Serviços de litotripsia
115 8640-2/14 Serviços de bancos de células e tecidos humanos

116 8640-2/99

Atividades de serviços de complementação diagnóstica-não especificadas 

anteriormente (exceto estabelecimento no qual se presta serviço de radiometria e de 

testes de qualidade em radiodiagnóstico)

117 8650-0/04

Atividades de fisiotrapia - centros ou núcleos no qual se presta serviço de reabilitação 

física (dispensado para estabelecimento ou consultório isolado no qual se presta 

serviço de fisioterapia)
118 8690-9/02 Atividade de banco de leite humano
119 8711-5/01 Clínicas e residências geriátricas

120 8711-5 03
Atividade de assistência a deficientes físicos, imunodeprimidos e convalescentes

121 8712-3/00
Atividade de forneciemnto de infraestrutura de apoio e assistência a pacientes no 

domicílio
122 8720-4/01 Atividades de centros de assistência psicossocial
123 8511-2/00 Educação infantil - creches com crianças até 3 anos

124 8730-1/99
Atividade de assistência social prestadas em residências coletivas e particulares não 

especificadas anteriormente, exceto residências terapêuticas

125 9603-3/99
Atividades funerárias e serviços relacionados não especificados anteriormente (SVO e 

IML)
126 8711-5/02 Instituições de longa permanência para idosos

127 8720-4/99
Atividades de assistência psicossocial e à saúde à portadores de disturbios psíquicos, 

deficiência mental e dependência química, não especificadas antriormente

128 9313-1/00 Atividades de condicionamento físico (academia com atividade de hidroginástica)

129 9601-7 03
Toalheiros (Lavanderias que processam roupas hospitalares autônomas e 

independentes de outro estabelecimento)

131 3822-0/00 Tratamento e disposição de resíduos perigosos

132 9311-5/00

Gestão e instalação de esportes (estabelecimentos com piscinas e / ou  no qual se 

exerce a gestão de instalações destinadas a competições esportivas, com capacidade 

de público superior a dois mil torcedores)
133 9312-3/00 Clubes sociais, desportivos e similares (com piscinas)
134 9321-2/00 Parques de diversões e parques temáticos
135 9603-3/01 Gestão e manutenção de cemitérios
136 9603-3/02 Serviços de cremação
137 9603-3/05 Serviços de somato conservação

138 7500-1/00
Atividades veterinárias com uso de equiapamento de radiação ionizante para 

diagnóstico ou para terapia
139 8591-1/00 Ensino de Esportes (praticados em piscinas)

Meio Ambiente


