
9002-7/02 Restauração de obras de arte

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

9101-5/00 Atividades de bibliotecas e arquivos

9102-3/01
Atividades de museus e de exploração de lugares 
e prédios históricos e atrações similares

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

9103-1/00

Atividades de jardins botânicos, zoológicos, 
parques nacionais, reservas ecológicas e áreas 
de proteção ambiental

9200-3/01 Casas de bingo
9200-3/02 Exploração de apostas em corridas de cavalos

9200-3/99
Exploração de jogos de azar e apostas não espe-
cificados anteriormente

9311-5/00 Gestão de instalações de esportes
9319-1/01 Produção e promoção de eventos esportivos

9319-1/99
Outras atividades esportivas não especificadas 
anteriormente

9329-8/01
Discotecas, danceterias, salões de dança e 
similares

9329-8/02 Exploração de boliches
9329-8/03 Exploração de jogos de sinuca, bilhar e similares
9329-8/04 Exploração de jogos eletrônicos recreativos

9411-1/00
Atividades de organizações associativas pa-
tronais e empresariais

9412-0/01 Atividades de fiscalização profissional
9412-0/99 Outras atividades associativas profissionais
9420-1/00 Atividades de organizações sindicais

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

9491-0/00
Atividades de organizações religiosas ou filosófi-
cas

9492-8/00 Atividades de organizações políticas

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

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

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

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

9529-1/01
Reparação de calçados, bolsas e artigos de 
viagem

9529-1/02 Chaveiros
9529-1/03 Reparação de relógios

9529-1/04
Reparação de bicicletas, triciclos e outros veícu-
los não motorizados

9529-1/05 Reparação de artigos do mobiliário
9529-1/06 Reparação de jóias

9529-1/99

Reparação e manutenção de outros objetos e 
equipamentos pessoais e domésticos não espe-
cificados anteriormente

9601-7/02 Tinturarias
9601-7/03 Toalheiros
9602-5/01 Cabeleireiros, manicure e pedicure
9603-3/01 Gestão e manutenção de cemitérios
9609-2/02 Agências matrimoniais

9609-2/04
Exploração de máquinas de serviços pessoais 
acionadas por moeda

9609-2/07 Alojamento de animais domésticos
9609-2/08 Higiene e embelezamento de animais domésticos

9609-2/99
Outras atividades de serviços pessoais não espe-
cificadas anteriormente

9700-5/00 Serviços domésticos

9900-8/00
Organismos internacionais e outras instituições 
extraterritoriais

ANEXO II – CNAES DE MÉDIO RISCO SANITáRIO DECLARA-
ÇÃO DE COMPROMISSO SANITáRIA
(COM INSPEÇÃO POSTERIOR)

Cód CNAE Denominação
1031-7/00 Fabricação de conservas de frutas

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

1063-5/00 Fabricação de farinha de mandioca e derivados

1064-3/00
Fabricação de farinha de milho e derivados, 
exceto óleos de milho

1065-1/01 Fabricação de amidos e féculas de vegetais

1069-4/00
Moagem e fabricação de produtos de origem 
vegetal não especificados anteriormente

1071-6/00 Fabricação de açúcar em bruto
1072-4/01 Fabricação de açúcar de cana refinado

1072-4/02
Fabricação de açúcar de cereais (dextrose) e de 
beterraba

1096-1/00 Fabricação de alimentos e pratos prontos

1099-6/05
Fabricação de produtos para infusão (chá, mate, 
etc.)

3250-7/03

Fabricação de aparelhos e utensílios para cor-
reção de defeitos físicos e aparelhos ortopédicos 
em geral sob encomenda

3250-7/09 Serviço de laboratório óptico

3702-9/00
Atividades relacionadas a esgoto, exceto a 
gestão de redes

4621-4/00
Comércio atacadista de café em grão – Inclusive 
Importadoras

4622-2/00
Comércio atacadista de soja – Inclusive Impor-
tadoras

4623-1/05
Comércio atacadista de cacau – Inclusive Impor-
tadoras

4631-1/00
Comércio atacadista de leite e laticínios – Inclu-
sive Importadoras

4632-0/01
Comércio atacadista de cereais e leguminosas 
beneficiados – Inclusive Importadoras

4632-0/02
Comércio atacadista de farinhas, amidos e fécu-
las – Inclusive Importadoras

4632-0/03

Comércio atacadista de cereais e leguminosas 
beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com 
atividade de fracionamento e acondicionamento 
associada – Inclusive Importadoras

4633-8/01

Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, 
tubérculos, hortaliças e legumes frescos – Inclu-
sive Importadoras

4635-4/03

Comércio atacadista de bebidas com atividade 
de fracionamento e acondicionamento associada 
– Inclusive Importadoras

4635-4/99
Comércio atacadista de bebidas não especifica-
das anteriormente – Inclusive Importadoras

4637-1/01
Comércio atacadista de café torrado, moído e 
solúvel – Inclusive Importadoras

4637-1/02
Comércio atacadista de açúcar – Inclusive 
Importadoras

4637-1/03
Comércio atacadista de óleos e gorduras – Inclu-
sive Importadoras

4637-1/05
Comércio atacadista de massas alimentícias – 
Inclusive Importadoras

4637-1/06
Comércio atacadista de sorvetes – Inclusive 
Importadoras

4637-1/99

Comércio atacadista especializado em outros 
produtos alimentícios não especificados anterior-
mente – Inclusive Importadoras

4639-7/01
Comércio atacadista de produtos alimentícios em 
geral – Inclusive Importadoras

4639-7/02

Comércio atacadista de produtos alimentícios em 
geral, com atividade de fracionamento e acondi-
cionamento associada – Inclusive Importadoras

4711-3/01

Comércio varejista de mercadorias em geral, 
com predominância de produtos alimentícios - 
hipermercados

4711-3/02

Comércio varejista de mercadorias em geral, 
com predominância de produtos alimentícios - 
supermercados

4721-1/03 Comércio varejista de laticínios e frios

4721-1/04
Comércio varejista de doces, balas, bombons e 
semelhantes

4724-5/00 Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
4729-6/01 Tabacaria

4772-5/00
Comércio varejista de cosméticos, produtos de 
perfumaria e de higiene pessoal

4789-0/05
Comércio varejista de produtos saneantes 
domissanitários

5510-8/01 Hotéis
5510-8/02 Apart-hotéis
5510-8/03 Motéis
5590-6/02 Campings

5590-6/99
Outros alojamentos não especificados anterior-
mente

5612-1/00 Serviços ambulantes de alimentação

5620-1/02
Serviços de alimentação para eventos e re-
cepções - bufê

5620-1/03 Cantinas - serviços de alimentação privativos

5620-1/04
Fornecimento de alimentos preparados prepon-
derantemente para consumo domiciliar

7739-0/02
Aluguel de equipamentos científicos, médicos e 
hospitalares, sem operador

8511-2/00 Educação infantil - creche
8512-1/00 Educação infantil - pré-escola
8513-9/00 Ensino fundamental
8520-1/00 Ensino médio
8531-7/00 Educação superior - graduação
8532-5/00 Educação superior - graduação e pós-graduação
8533-3/00 Educação superior - pós-graduação e extensão
8541-4/00 Educação profissional de nível técnico
8542-2/00 Educação profissional de nível tecnológico
8599-6/01 Formação de condutores
8599-6/02 Cursos de pilotagem

8599-6/99
Outras atividades de ensino não especificadas 
anteriormente

8630-5/03

Atividade médica ambulatorial restrita a consul-
tas - incluido as Unidades Públicas de Saúde 
que realizam tais procedimentos

8650-0/01 Atividades de enfermagem

8690-9/01
Atividades de práticas integrativas e complemen-
tares em saúde humana

8690-9/03 Atividades de acupuntura
8690-9/04 Atividades de podologia

8711-5/03
Atividades de assistência a deficientes físicos, 
imunodeprimidos e convalescentes

8711-5/04
Centros de apoio a pacientes com câncer e com 
AIDS

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

8730-1/01
Orfanatos - Incluindo Casa Lar, Abrigo Institucio-
nal

8730-1/02
Albergues assistenciais - Incluindo Casas de 
Passagem

8730-1/99

Atividades de assistência social prestadas em 
residências coletivas e particulares - Incluindo 
Centro correcional e de reabilitação com aloja-
mento

9312-3/00 Clubes sociais, esportivos e similares

9313-1/00
Atividades de condicionamento físico - incluindo 
Estabelecimentos de Ginástica e Academias

9601-7/01 Lavanderias - exceto de produtos hospitalares
9603-3/03 Serviços de sepultamento
9603-3/04 Serviços de funerárias

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

9609-2/05 Atividades de sauna e banhos

ANEXO III – CNAES DE ALTO RISCO SANITáRIO (INSPEÇÃO 
PRÉVIA)

Cód CNAE Denominação
0892-4/03 Refino e outros tratamentos do sal
1032-5/01 Fabricação de conservas de palmito

1042-2/00
Fabricação de óleos vegetais refinados, exceto 
óleo de milho

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

1061-9/01 Beneficiamento de arroz
1061-9/02 Fabricação de produtos do arroz
1062-7/00 Moagem de trigo e fabricação de derivados
1065-1/03 Fabricação de óleo de milho refinado
1081-3/01 Beneficiamento de café
1081-3/02 Torrefação e moagem de café
1082-1/00 Fabricação de produtos à base de café
1091-1/01 Fabricação de produtos de panificação industrial
1099-6/02 Fabricação de pós alimentícios
1099-6/03 Fabricação de fermentos e leveduras
1099-6/06 Fabricação de adoçantes naturais e artificiais

1099-6/07
Fabricação de alimentos dietéticos e comple-
mentos alimentares

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

1121-6/00 Fabricação de águas envasadas

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

1122-4/04 Fabricação de bebidas isotônicas

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

1742-7/01 Fabricação de fraldas descartáveis
1742-7/02 Fabricação de absorventes higiênicos
2052-5/00 Fabricação de desinfestantes domissanitários
2061-4/00 Fabricação de sabões e detergentes sintéticos
2062-2/00 Fabricação de produtos de limpeza e polimento

2063-1/00
Fabricação de cosméticos, produtos de perfuma-
ria e de higiene pessoal

2110-6/00 Fabricação de produtos farmoquímicos

2121-1/01
Fabricação de medicamentos alopáticos para 
uso humano

2121-1/02
Fabricação de medicamentos homeopáticos para 
uso humano

2121-1/03
Fabricação de medicamentos fitoterápicos para 
uso humano

2123-8/00 Fabricação de preparações farmacêuticas

2660-4/00
Fabricação de aparelhos eletromédicos e 
eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação

3250-7/01

Fabricação de instrumentos não eletrônicos e 
utensílios para uso médico, cirúrgico, odontológi-
co e de laboratório

3250-7/05
Fabricação de materiais para medicina e odonto-
logia

3600-6/01 Captação, tratamento e distribuição de água
3600-6/02 Distribuição de água por caminhões
3701-1/00 Gestão de redes de esgoto
3811-4/00 Coleta de resíduos não perigosos
3812-2/00 Coleta de resíduos perigosos

3821-1/00
Tratamento e disposição de resíduos não 
perigosos

3822-0/00 Tratamento e disposição de resíduos perigosos

3900-5/00
Descontaminação e outros serviços de gestão de 
resíduos

4634-6/01
Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas 
e derivados – Inclusive Importadoras

4634-6/02
Comércio atacadista de aves abatidas e 
derivados – Inclusive Importadoras

4634-6/03
Comércio atacadista de pescados e frutos do 
mar – Inclusive Importadoras

4634-6/99
Comércio atacadista de carnes e derivados de 
outros animais – Inclusive Importadoras

4644-3/01

Comércio atacadista de medicamentos e drogas 
de uso humano – Inclusive Fracionadoras e 
Envasadoras de Insumos Farmacêuticos e 
Importadoras de Medicamentos e Insumos 
Farmacêuticos

4645-1/01

Comércio atacadista de instrumentos e materi-
ais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de 
laboratórios – Inclusive Importadoras

4645-1/02
Comércio atacadista de próteses e artigos de 
ortopedia – Inclusive Importadoras

4645-1/03
Comércio atacadista de produtos odontológicos – 
Inclusive Importadoras

4646-0/01
Comércio atacadista de cosméticos e produtos 
de perfumaria – Inclusive Importadoras

4646-0/02
Comércio atacadista de produtos de higiene 
pessoal – Inclusive Importadoras
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4649-4/08

Comércio atacadista de produtos de higiene, 
limpeza e conservação domiciliar – Inclusive 
Importadoras – Inclusive Importadoras

4649-4/09

Comércio atacadista de produtos de higiene, 
limpeza e conservação domiciliar, com atividade 
de fracionamento e acondicionamento associada 
– Inclusive Importadoras

4722-9/02 Peixaria

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

4771-7/03
Comércio varejista de produtos farmacêuticos 
homeopáticos

5620-1/01
Fornecimento de alimentos preparados prepon-
derantemente para empresas

8122-2/00 Imunização e controle de pragas urbanas

8610-1/01

Atividades de atendimento hospitalar, exceto 
pronto-socorro e unidades para atendimento a 
urgências - Incluindo: Hospital Geral, Hospital 
Geral com Unidade Psiquiátrica, Hospital Espe-
cializado em Psiquiatria, Hospital de Custódia, 
Hospital Dia, Serviço de atenção obstétrica e 
neonatal, UTI Adulto/Neonatal/Pediátrica, Farmá-
cia Privativa de Unidade Hospitalar e Serviço 
de Nutrição e Dietética Intra-hospitalar/Enteral/
Paraenteral

8610-1/02

Atividades de atendimento em pronto-socorro e 
unidades hospitalares para atendimento a urgên-
cias - Inclusive em Saúde Mental e UPA

8621-6/01 UTI móvel

8621-6/02
Serviços móveis de atendimento a urgências, 
exceto por UTI móvel

8622-4/00
Serviços de remoção de pacientes, exceto os 
serviços móveis de atendimento a urgências

8630-5/01

Atividade médica ambulatorial com recursos para 
realização de procedimentos cirúrgicos - incluido 
as Unidades Públicas de Saúde que realizam 
tais procedimentos

8630-5/04 Atividade odontológica
8630-5/06 Serviços de vacinação e imunização humana
8630-5/07 Atividades de reprodução humana assistida
8640-2/01 Laboratórios de anatomia patológica e citológica

8640-2/02
Laboratórios clínicos - Análises Clínicas ou Posto 
de Coleta Laboratorial

8640-2/03
Serviços de diálise e nefrologia - incluindo 
Serviço de Terapia Renal Substitutiva

8640-2/04 Serviços de tomografia

8640-2/05

Serviços de diagnóstico por imagem com uso 
de radiação ionizante - Inclusive para Medicina 
Nuclear ou Radiologia Intervencionista/Hemod-
inâmica

8640-2/06 Serviços de Ressonância Magnética

8640-2/07

Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de 
radiação ionizante, exceto ressonância magnéti-
ca - incluindo ultrassonografia e densitometria 
óssea

8640-2/08
Serviços de diagnóstico por registro gráfico - 
ECG, EEG e outros exames análogos

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

8640-2/10 Serviços de quimioterapia
8640-2/11 Serviços de radioterapia

8640-2/12
Serviços de hemoterapia - inclusive bancos de 
sangue

8640-2/13 Serviços de litotripsia

8640-2/14
Serviços de bancos de células e tecidos hu-
manos - inclusive Centro de Terapia Celular

8640-2/99

Atividades de serviços de complementação 
diagnóstica e terapêutica não especificadas ante-
riormente

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

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

8690-9/02
Atividades de Bancos de Leite Humano - inclu-
sive posto de coleta

8690-9/99
Outras atividades de atenção à saúde humana 
não especificadas anteriormente

8711-5/01 Clínicas e residências geriátricas
8711-5/02 Instituições de longa permanência para idosos

8711-5/05

Condomínios residenciais para idosos - Incluindo 
Centros de Atenção Diária e Centro de Convivên-
cia de Idosos

8720-4/01
Atividades de centros de assistência psicossocial 
- CAPS AD, I, 1, 2, 3 ou 4

8720-4/99

Atividades de assistência psicossocial e à saúde 
a portadores de distúrbios psíquicos, deficiência 
mental e dependência química e grupos simi-
lares não especificadas anteriormente - Incluindo 
Serviços Residenciais Terapêuticos em Saúde 
Mental, Comunidades Terapêuticas de Saúde e 
de Interesse da Saúde

9601-7/01 Lavanderias - de produtos hospitalares
9603-3/02 Serviços de cremação
9603-3/05 Serviços de somatoconservação
9609-2/06 Serviços de tatuagem e colocação de piercing

ANEXO IV – CNAES COM MAIS
DE UMA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

DE ACORDO COM SUAS ESPECIFICIDADES

Cód CNAE Nova Denominação...
1092-9/00 Fabricação de biscoitos e bolachas...

BR

... desde que o resultado do exercício da ativi-
dade econômica não será diferente de produto 
artesanal.

MR
...exclusivamente no exercício da atividade 
econômica diferente de produto artesanal.

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

BR

...desde que o resultado do exercício da atividade 
econômica não será diferente de produto arte-
sanal.

MR
...exclusivamente no exercício da atividade 
econômica diferente de produto artesanal.

1093-7/02
Fabricação de frutas cristalizadas, balas e sem-
elhantes...

BR

...desde que o resultado do exercício da atividade 
econômica não será diferente de produto arte-
sanal.

MR
...exclusivamente no exercício da atividade 
econômica diferente de produto artesanal.

1094-5/00 Fabricação de massas alimentícias...

BR

...desde que o resultado do exercício da atividade 
econômica não será diferente de produto arte-
sanal.

MR
...exclusivamente no exercício da atividade 
econômica diferente de produto artesanal.

5914-6/00 Atividades de exibição cinematográfica...
BR ...SEM serviços de alimentação
MR ...COM serviços de alimentação
8230-0/02 Casas de festas e eventos...
BR ...SEM serviços de alimentação
MR ...COM serviços de alimentação
9321-2/00 Parques de diversão e parques temáticos...
BR ...SEM piscina
MR ...COM piscina

9329-8/99
Outras atividades de recreação e lazer não espe-
cificadas anteriormente...

BR ...SEM atividades aquáticas e piscinas coletivas
MR ...COM atividades aquáticas ou piscinas coletivas

9499-5/00
Atividades associativas não especificadas ante-
riormente...

BR
...exceto APAE-Associação de pais e Amigos dos 
Excepcionais

MR
...exclusivamente APAE-Associação de pais e 
Amigos dos Excepcionais

1043-1/00
Fabricação de margarina e outras gorduras vege-
tais e de óleos não comestíveis de animais...

BR ...exclusivamente produtos não comestíveis
AR ...exclusivamente produtos comestíveis

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

BR

...desde que o resultado do exercício da atividade 
econômica não será diferente de especiaria ou 
condimentos desidratado produzido artesanal-
mente.

AR

...exclusivamente no exercício da atividade 
econômica diferente de especiaria ou condimen-
tos desidratado produzido artesanalmente.

1099-6/04 Fabricação de gelo comum...

BR

...desde que o gelo fabricado não será para 
consumo humano e não entrará em contato com 
alimentos e bebidas.

AR
...para consumo humano ou se entrará em conta-
to com alimentos e bebidas.

1721-4/00 Fabricação de papel...
BR ...exceto papel Grau Cirúrgico
AR ...Grau Cirúrgico
1731-1/00 Fabricação de embalagens de papel...
BR ...exceto para alimentos e bebidas
AR ...para alimentos e/ou bebidas

1749-4/00

Fabricação de produtos de pastas celulósicas, 
papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado 
não especificados anteriormente...

BR
...exceto para fabricação de caixas perfurocor-
tantes

AR
...exclusivamente para fabricação de caixas 
perfurocortantes

2014-2/00 Fabricação de gases industriais...

BR

...exceto Gases Comprimidos e Liquefeitos Me-
dicinais (incluindo envase) e Líquidos Criogênicos 
Medicinais

AR

... exclusivamente para Gases Comprimidos e 
Liquefeitos Medicinais (incluindo envase) e/ou 
Líquidos Criogênicos Medicinais

2031-2/00 Fabricação de resinas termoplásticas...

BR
...que NÃO entrarão em contato com alimentos e 
bebidas

AR
...que entrarão em contato com alimentos e/ou 
bebidas

2099-1/99
Fabricação de outros produtos químicos não 
especificados anteriormente...

BR
...exceto para fabricação de Insumos Farmacêuti-
cos, alimentícios e bebidas

AR
...exclusivamente para fabricação de Insumos 
Farmacêuticos, alimentícios e/ou bebidas

2222-6/00 Fabricação de embalagens de material plástico...
BR ...exceto para alimentos e bebidas

AR ...para alimentos e/ou bebidas

2229-3/01
Fabricação de artefatos de material plástico para 
uso pessoal e doméstico...

BR ...exceto destinados para alimentos e bebidas
AR ...destinados para alimentos e/ou bebidas

2229-3/99
Fabricação de artefatos de material plástico para 
outros usos não especificados anteriormente...

BR ...exceto destinados para alimentos e bebidas
AR ...destinados para alimentos e/ou bebidas
2312-5/00 Fabricação de embalagens de vidro...
BR ...exceto para alimentos e bebidas
AR ...para alimentos e/ou bebidas
2319-2/00 Fabricação de artigos de vidro...

BR

...esde que o resultado do exercício da atividade 
econômica não seja produto industrial sujeito à 
vigilãncia sanitária.

AR

...esde que o resultado do exercício da atividade 
econômica seja produto industrial sujeito à vig-
ilância sanitária.

2341-9/00 Fabricação de produtos cerâmicos refratários...
BR ...exceto destinados para alimentos e bebidas
AR ...destinados para alimentos e/ou bebidas
2441-5/02 Produção de laminados de alumínio...
BR ...exceto destinados para alimentos
AR ...destinados para alimentos
2541-1/00 Fabricação de artigos de cutelaria...
BR ...exceto destinados alimentos
AR ...destinados alimentos

2593-4/00
Fabricação de artigos de metal para uso domésti-
co e pessoal...

BR ...exceto destinados alimentos e bebidas
AR ...destinados alimentos e/ou bebidas
2610-8/00 Fabricação de componentes eletrônicos...
BR ...exceto Produtos para Saúde
AR ...Produtos para Saúde

2651-5/00
Fabricação de aparelhos e equipamentos de 
medida, teste e controle...

BR ...exceto Produtos para Saúde
AR ...Produtos para Saúde

2670-1/01
Fabricação de equipamentos e instrumentos 
ópticos, peças e acessórios...

BR
...exclusivamente para peças e acessórios, excet-
uando equipamentos e instrumentos ópticos

AR
...exclusivamente para equipamentos e instru-
mentos ópticos, excetuando peças e acessórios

2759-7/01
Fabricação de aparelhos elétricos de uso pes-
soal, peças e acessórios...

BR ...exceto Produtos para Saúde
AR ...produtos para Saúde

2790-2/99
Fabricação de outros equipamentos e aparelhos 
elétricos não especificados anteriormente...

BR ...exceto Produtos para Saúde
AR ...produtos para Saúde

2823-2/00

Fabricação de máquinas e aparelhos de refriger-
ação e ventilação para uso industrial e comercial, 
peças e acessórios..

BR ...exceto Produtos para Saúde
AR ...produtos para Saúde

2862-3/00

Fabricação de máquinas e equipamentos para as 
indústrias de alimentos, bebidas e fumo, peças e 
acessórios...

BR
...que NÃO entrarão em contato com alimentos e 
bebidas

AR
...que entrarão em contato com alimentos e/ou 
bebidas

3104-7/00 Fabricação de colchões...
BR ...exceto Produtos para Saúde
AR ...produtos para Saúde

3250-7/02
Fabricação de mobiliário para uso médico, cirúrgi-
co, odontológico e de laboratório...

BR ...exceto Produtos para Saúde
AR ...produtos para Saúde

3250-7/04

Fabricação de aparelhos e utensílios para cor-
reção de defeitos físicos e aparelhos ortopédicos 
em geral, exceto sob encomenda...

BR ...exceto Produtos para Saúde
AR ...produtos para Saúde
3250-7/07 Fabricação de artigos ópticos...

BR
...desde que não haverá fabricação de produto 
para saúde.

AR
...exclusivamente fabricação de produto para 
saúde.

3291-4/00 Fabricação de escovas, pincéis e vassouras...

BR
...desde que não haverá no exercício a fabricação 
de escova dental.

AR
...exclusivamente no exercício a fabricação de 
escova dental.

3299-0/06 Fabricação de velas, inclusive decorativas...

BR

...desde que não haverá no exercício da atividade 
a fabricação de velas, sebo e/ou estearina utiliza-
das como cosmético ou saneante.

AR

...exclusivamente no exercício da atividade a fab-
ricação de velas, sebo e/ou estearina utilizadas 
como cosmético ou saneante.

4649-4/01
Comércio atacadista de equipamentos elétricos 
de uso pessoal e doméstico...

BR ...exceto Produtos para Saúde
AR ...produtos para Saúde – Inclusive Importadoras

4649-4/02
Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de 
uso pessoal e doméstico...

BR ...exceto Produtos para Saúde
AR ...produtos para Saúde
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