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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

GABINETE DO PREFEITOE

-
Lel Municipal N" 5A7l2OL9

De 09 de dezembro de 2019

Altera disposiúiuos da Lei Municipal n" 235/2011 (Côdigo
Tributdio e de Rendas do Município de Sd.o Francisco do Conde)
e dó. outras prouidências.

O PREFEITO DO MUNICíPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE,
Estado da Bahia, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei
Orgânica do MunicÍpio,

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores DECRETA e eu
SANCIONO a seguinte Lei:

lll - a alínea "b", do lnciso I, do Art. 24, pâssa a vigorar com a
uinte redaçâo:

AÍt. 24. Dar-se-á a suspensão da inscrição: a\
I - a requerimento do contribuinte, quando: W
PREFEITURA MUNICIPAL OE FRÂNCISCO OO CONOE
End. Praça da lndependêida, Jn - Cenfo. Sâo Framisco clo Conde-BA

CEP: ,13.90Ê000 / Íê1.: C/l) 3651-{801

Art. 1o. Esta Lei ahera dispositivos da Lei Municipal no 235, de 16 de
dezembro de 2011 que lnstitui o novo Código Tributário e de Rendas do Município de
São Francisco do Conde e dá outras providências.

Art.2'. Os dispositivos abaixo indicados da Lei Municipal no 23512011
passam a vigorar com as seguintes alterações:

| - acrescenta o inciso V, ao § 3o do Art. 3o, com a seguinte redaçáo:

Àr't. 3' - O cadastro fisca] do Município compleende:

§ 3o - O cadasho simplificado tern por finalidado inscrever:

V - os pessoas juríd.icos d.e reduzida movimento econômico,
conforme defi.nida em Atn do Poder Executiuo. (NR)

ll - acrescenta Parágrafo único ao Art. 70, com a seguinte redação:

AÍt.7" - Ato do Poder Executivo disciplinará...

Parôgrafo único. Fica instituíd.a a comunicaçfu eletrônica
entre a Secretari.a da Fazcnda Municipal e o sujeito passiuo dc tributos municipais
por meio d,e portal de seruiços na redc mund.ial de computadores, d.etwminad,o
Domicília Tlibutório Eletrônico @"-e). (NR)
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b) nfu for exzrcer atiuid.ad,es em período determinada,
limitanda-se a 2 (d,ois) anos, possibilitad,a, retwuaqão do pedida. (NRl

lV - acresce as alíneas "d" e "e" ao inciso ll do Art. 24, am a seguinte
redaçáo:

AÍt. 24 - Dar-se-á a suspensão da inscrição:

II - de oficio, quando:

d) nãa atender termo de início de oçãa fiscal ou qualquer outra
requisifro administratiuo; (NR)

e) não cumpritnento do quanto disposto no Art. 3o d,as

d,isposições tro,nsitórias d,a Lei Orgônica d,o Município. lNRl
V - o Art. 39 passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 39 - Os prazos fluírão a partir da data de ci.ência e serãa
contínuos, ercluind.o-se ru, sua corLtagem o dia do inícin e incluinda-se o d,o

uencímento.

§ 1" - Os prazos só se inicíam ou oerlceÍL etn d,i,a de erped,iente
normal rn órgão em que tran ite o processo ou d,euam ser praticad,os os atos.

§ 2' - O prazo para a prótica d,e ato processual a cargo da parte
será de 05 (cinco) d,ia,s quando este nã,o for fixad,o nn Leí, no regulamento ou pela
autorid,ad,e j ulgodar a.

§ 3" - Decorrido o prazo, eúingue-se automaticamente o direito
d,e praticar o ato, saluo se o interessado proDar que nãa o realizou por justa causa.

§ 4" - Em caso d,e enuio de d,ocumento, d,efesa, recursos ou
impugnações por mein das correias, considerar-se-á, como data do protocolo, aquela
constante dn carimbo da postagetn da corresponüncío. (NR)

Vl - o Art. 40 passa a vigorar com a seguinte redaçâo:

Art. 40 - Far-se-ó a intimação:

I - pessoaltnente, pelo autor da proced,ímento, prouad,a com a
assinatura do sujeito passiuo, seu mandatálio ou preposto.

II - por uia postal, telegráfica, fac-símile, e-mail ou similar,
,rL proua de recebimento;

@
PREFEITURÁ MUNICIPAL OE FRANCISCO OO CONOE

-

End. Pràça da lndepe.dência, Vn - Cenúo. Sáo Francisco do Condê,BA
CÊP: 43 900-000 / Iêl : (71) 3651-4801

b
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tema de comunicação eletrôníca a que se refere o ArL 16, §§1zA a 1"-D, da Lei
lementar n" 123, d,e 14 d.e d,ezembro de 2006, tlos termos d.as Resoluções d.o

itê Gestor do Simples Nocionol. (NR)

Vll - acresce ao caput do Art. 41 , o inciso lV com a seguinte redação:

Art. 41 - Considerar-se-á feita a intimação:

PREFEITURÂ iIIUNICIPAL DE FRANCISCO DO CONDE

-

s

Eíú. Prâçe dâ lndêpêírdênda, s/n - Cánto, São Fráncisco do Coír(5BA
cEP: 43.9OGO00 / Tê1.: cIl) 3651{801

L

III - por edital, publicado uma oez em órgãa da irnpren sa ou
afirada em depend.ência, franqueada ao público, da repartição encarregod.a d,a
intimação.

§ 1' - Em caso d,e recusa dn sujeito passiuo em assinar a
intímaçãa, o autuante deueró d.eclarar o fato no corpo do auto.

§ 2' - A comunicação eletrônica entre a Secretaria d,a Fazenda
Municipal e o sujeito passiuo d,e tributos municipais seró realizada por rneio de
portal d.e seruiços rw red,e mund.ial de cornputadnres, d.enomirwd,o Domícílin
Ttibutárin Eletrônico (DT-e).

§ 3" - A comunicação eletrônica será utilizo.da para, dentre
outras finalid,ad.es e sem prejuízo das disposições especiais, cientificar o sujeito
passíoo de quaisquer atos ad,ministratiuos, incluinda tcrmo de início d.e ação fiscal,
termo de intimação, auto d,e infração, termo compl.emerltar ao auto d.e infração,
encaminhar outras notificações e intimações, bem como erpedir auisos em geral.

§ 4" - A comunicaçõo eletrônica sonente seró, implementad.a
após o credenciamento da sujeito passiuo por meio da sistema tributórin SEFAZ
ON-LINE ou por meia de concordãncia expressa em d.eclnraçõo escrita.

§ 5" - A comunicação eletrônira, nos termos d.o § 2" d.este artigo,
seró consid.eroda pessoal para todos os efeitos legais, obseruando-se o seguinte:

I - consid,erar-se-ó realizada no din em que o sujeito passiuo a
aÍessar;

II - nas ccrsos en'L que o acesso se dê em dia não útil, será
considerada como realizad.a rw primeiro dia útil seguinte;

III - caso o acesso não seja realizodo no pratu d.e 15 (quinre)
d,ias úteis, contdos da data dc seu enuio, seró consi.d.era.d.a realizod.a rc dia útil
seguínte ao térmirw desse prazn;

§ 6' - No interesse d.a Ad.ministração hiblica, a comunicaçõo
com o sujeito passiuo cred.encindo poderá ser realizada mediante outras forrnas
preuistas na legislação.

§ 7" - Aplicam-se as dísposições relacianad.as oa Domicílio
Tributaria El.etrônico (DT-e) à fiscalizaçfu que tenha por escopo a tributação d.a
pessoa jurídica optante pelo Simples Nacianal, sem prejuízo da utiliação d,o



4/16

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

GABINETE DO PREFEITO

IV - se por meio da Domicílio Tlibutório Eletrônico (DT-e), m
forma preuista Lo § 5", dn ArL 40 desta Leí. lNRl

Vlll - o Art. 46 passa a viger com a seguinte rêdaçâo:

Art. 46 - A erigência do crédito tributárin se dó por mein do
lanqamento formalizado pela autorid.ade adminístratiua fazendária competente em.

Notifícação de Lançamento ou Auto de Infração, distintos para cad,a tributo,
inclusiue por meia eletrônico.

Pardgrafo único - Os créditos tibutórias iruformodns pelo
sujeito passívo por rnein de d.eclaração, nãa pagos ou pagos a nlerlor, apura.dns pela
Administraçãn Tfibutôria, serão enuiad,os para inscrição em díuida atiua do
Municípia com os aoéscimos legais deuidos. (NR)

lX - o Art. 52 passa a viger com a seguinte redaÉo:

Art. 52. A impugnação da erigência da créd.íto tríbutária, que

instaura a fase contenciasa dn processo ad.ministratiuo fiscal, d,eue ser apresentada
à repartiçãn preparad.ora no prazo de 30 (trinta) d,i.o,s, a contar d.a ci.ência do
ímpugnante.

§ 1" - A impugnoçãn será, formulad,a por escrito e instruída com
os documentos em que se fundanetutar, deuendo o impugnante alegar dc uma só uez

a matéria que entender útil, indicando ou requerendo as prouos que pretend.er
produzir, juntando, desde logo, as que possuir.

§ 2" - A ímpugnação teró efeito suspensiuo para a exigênci.a do
crédíto tributário até a decisãa d.efinitiua d,a autorid.ade julga.d.ora administratiua.

§ 3' - A propositura d.e ação judicial importa renúncia oa
d.ireito d,e litigar rw processo ad.ministratiuo tributôrin e desistência do litígio pelo
autuadn / twtificada, dtuenda os autos ser encaminhadas d.iretamente à
Procuradoria Geral do Munícípio, na fase processual em que se encontrarem.

§ 4" - O curso da processo ad.mínistratiuo tributório, quand,o

houuer matéria d,istinta da constante do processo judicial, terô prosseguin ento em
relação à matéria diferenciad.a, conforme dispuser o Regulamento.

§ 5o - Estando o crédito tributório com a exigibilidade
stlspetusa, tws termos dn Art. 151, inciso II, da Lei Federal no 5.172, d.e 25 de outubro
d.e 1966 (CTN), a notificoção / autuação seró laorada para preuenir os efeitos da
decad,êncin, porém sem a incid.ência de penalída.des. lNRl

X - o Art. 53 passa a viger acrescido de Parágrafo único com a

PREFEITURA MUNICIPAL OE FRANGISCO DO CONOE

-

:i:

uinte redaçáo

End. PÍeça d. lÍúcpcndêrxja. 3/n - Cêíto, Sào Franci.co do Coôdô-BA
CEP:43.900"000 / Íel.: c,1) 365í-4ô01

g
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-
compete:

Pardgafo único - O sujeita passiuo tem o pram dc 30 (trinta)
días para interposição de recurso uoluntó,rio, contados dn intimaçõo d,a d,ecisão em
primeira insúôzcro. (N R)

Xl - o Art. 54 passa a viger acrescido dos §§ 4' ao 7" , com a seguinte
redação:

Art. 54 - O Conselho Municipal de Contribuintes...

§ 4" - Na apreciação dns prouas e alegações a autoridad,e
julgodora formaró liuremente seu conuencíntento, pod,endo ordenar os proucrs

requeridas, pelo sujeito passiuo ou pelo preposto fiscal qu,e contestou a impugnação,
exteto as que sejarn consi.d.erados inúteis ou protelatórias, e determinar a produção
de outras que entendcr necessáría. lNRl

§ 5" - Encontrando-se o processo em fase d,e julgamento,

somente por decisão da órgão julgad.or pod.eró ser dcterminada diligência para
esclarecimento d,e matéria d,e fato. (NRl

§ 6" - Quand,o requerida, a perícia será realizad.a por Agente

Fiscal estranho us feitos, d,euendo ser intimadn o sujeito passiuo e o autor d,o

procedimento para acompanhó-la, cientificanda-os das conclusões, podendo eles se

manifestarem rw prazo d,e 15 (quinx) di.as, contad.os d.a ciência. lNRl

§ 7" - A exibição e o enuia d,e d,ad,os e d,e d,ocumentos resultantes
d.os diligências d.e que trata o § 4' d.este artigo, pod.erfu ser realizados por meio

eletrôni.co, na forma do Regulamenúo. (NR)

Xll - os incisos l, ll e lll do Art. 75 passam a viger com a redaçáo

seguinte :

Art. 75 - Aos contribüntes notificados ou...

I - 80% (oitenta por cento), na multa d.e infração, se o
pagatnento for efetuado no prazo d.e 30 (trinta) di.as a contar da d,ata de intimação;
(NR)

II - 60% (sessenta por cento), na multa de ínfração, se o
to for efetuado após o prazo do inciso anterior e antes do julgamento em

primeira izsránoo; (NR)

PREFEIÍURÂ i,lUNICIPAL DE FRÂNCISCO DO CONDE
ElÉ. Plãça de lndêpeíldaíÉâ, stn - Canro. Sào Frânolco do Coírdâ-BÂ

CEP: 43.S0GOO0 / Trl.: Oí ) 3651-4001

C

Art. 53 - O julgamento do processo administrativo fiscal
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III - 40o/o (cinquenta por cento), nn multa de infração, se o
pagamento for efetuad.o tw prazo d.e 30 (trinta) di.as, após o julgamento em primeira
instônci.a, contado da ciênci.a da d,ecisão. lNRl

Xlll - acresce os §§ 30 e 40 ao Art. 76 com a redação seguinte :

Art. 76 - É permitido o parcelamento do...

§ 3" - A primeira parcela nãa pod.erá ser inferiar a 10% (d,ez
por cento) d,o ualor da crédito tributóno. (NR)

§ 4" - A cada nouo deferimento d.e Parcelamento seró acrescid,o
o percentual de 10% (d.ez por cento), consid,erad,o os pedidos anteriores. (NRl

XIV - o Art. 81 passa a viger com a seguinte redaÉo :

Art. 81. Fica o Pod,er Exccutiuo autoriza.da a cel.ebrar conuênio
com o Seruiço de Proteção ao Crédin (SPC), Centralízaaao d.e Seruíços dos Bancos
S / A (SERASA) ou outra entidad,e semelhante com o objetiuo de registro d,e restriçãa.
(NR)

XV - o inciso lV do Art. 106 passa a viger com a seguinte redaçáo :

Art. 106 - Fica isento do imposto o imóvel:

IV - Por um período d,e até 10 (d.ez) anos, que pertença a
ind.ústri.o. ou enlpresa qu.e uenha a se instalar rw Município, após aprouação d.esta
Lei, d,esde que esteja em algum Prograrna Munícipal de Atração de Inuestimentos.
(NR)

XVI - o inciso I do Art. 124 passa a viger com a seguinte redaÉo :

AÍt. 124 - O serviço considera-se prestado e...

I - dn estabelecünento d,o tomador ou intermediária do seruiço
ou, na falta d,e estabelecimento, ond.e ele estiuer domiciliod.o, na hipótese dn § 1" do
Art. 122 d,esta Zei; (NR)

XVll - o § 'to do Art. í24 passa a viger com a seguinte redação :

Art. 124 - O serviço considera-se prestado e...

§\tu". (NR)

PREFE]TURA fuilclpll oe sÃo raltcrsco oo coxoe
End. PÍãçâ da lndêpondáncia, Jn - Cenfo, Sáo Frâírcalco do Coocle-BA

CEP: a3.SO0-oo0 / Íel.: O1) 3651-4801

§ 1" - No caso d.os seruiços a que se refere o subitem 3.04 d.a
Li.sto dc Seruiços, anexa a esta Lei, considera-se oconido o fato gerad,or e deuido,
neste Município, o imposto proporcinnalmente à extensão d,e ferrouia, rodouia,
postes, cobos, d.utos e cond,utos d,e qualquer natureza, objetos de locação, sublocaçãa,
arrend.amento, direito d,e passagem ou permissão d.e uso, compartilhada ou nãa.
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Xvlll - é acrescido o § 40 ao Art. 124 com a seguinte redação :

AÍf. 124 - O serviço considera-se prestado e...

§ 4' - Saluo proua enx contrório, presutne-se a ocorrência d,e
prestação de seruiço sem o recolhimento do imposto aem.pre que se uerificar ualores
totais d,i,árias das prestações d,eclarad,as pelo contribuinte etn motutarlte inferíor:

a) ao da receita recebida por meio de cartfu de crédito ou
übito, infonna.da pelas respectiuas administrad.oras ou cred,enciadores;

b) oo ualar informado pelas instituições finozceiros. (NR)

XIX - altera o inciso ll, do § 20 do Art. 128 que passa a vigorar com a
seguinte redaÉo:

Art. 128. Fica atribúda a responsabilidade...

§ 2o - Sem prejuízo do disposto no caput...

II - a pessoa juríd.íca, aind,a que imune ou ísenta, tomadora ou
intermediória dos serviços descritos nos subitens 3.04, 3.05, 7.02, 7.04, 7.05, 7.09,
7.10, 7.11, 7.12, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.19, 11.01, 11.02, 11.04, 12.01 a 12.12 e
12.14 a 12.17, 16.01, 16.02, 17.05, 17.09, 17.10, 20.01, 20.02 e 20.03 da Tabela para
cobrança do Imposto Sobre Seruiços d.e Qualquer Natureza - 1SS8N. (NR)

XX - acresce os §§ 30,40e 50 ao AÍ1.'144 com a seguinte redação:

AÍt. 144. O lançamento será feito com base...

§ 3 ' - O Imposto Sobre Seruiços d.e Qualquer Natureza - ISS
não pago ou pago a fiLenor, inclusiue do responsáuel tríbutário, relatiuo ris Noúos
Fiscais d.e Seruiços Eletrônicas - NFS-e emitídas, será enuiada para inscriçõo em
Díuida Atiua d,o Município com. os acréscitnos legais deuid.os, na forma do
Regulamento. lNRl

§ 4' - Quand,o d,a emissãa d,a Nota Fiscal d.e Seruíços
Eletrônica (NFS-e), o tomodor responsáuel tributário poderá ser rwtifica.d,o pela
Ad.ministração Tlibutaria da obrigatoried.ad.e do aceite na forma d.o § 5o deste
orúrgo. (NR)

§ 5" - O tomodor do seruiço, quando responsáuel tributório,
d.euerô manifestar o aceite expresao da Nota Fiscal de Seruiços Eletrônica - NFS-e
e, na falta dcste, a Ad,tninistração Tlibutária considerarô o ateíte tácito na forma,

PREFEITURÂ MUNICIPAL DE FRANCISCO DO CON

L

End. Prâçâ da lndêp€ndêhcja, !/ô - Cento. Sâo Fráhcisco do Condê-gÂ
CEP: 43.9OG0O0 / Tê1.: (7r) 3651{80r

cond.ições e prazos estabelecidas em Regulamen o. (NR)
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XXI - acresce os §§ 10 e 20 ao Art. 149 com a seguinte redaçâo:

Art. 149. Ficam institúdos os Livros de Registro...

§ 1' - Fica instituíd.a a Nota Fiscal Eletrônica do
Tomadar / Intermedidria d.e Sentiços, que deuerd ser emitída pelas pessoos jurídbas
e pelas condomínios edilícias residenciais ou comerciai,s por ocasiÃo d.a contrataçfu
d.e seruiços, ainda que não haja obrigatoried,ad.e dc retenção na fonte dn Imposto
Sobre Seruiços de Qu.alquer Naúurezo -.tSS. (NR)

§ 2' - Caberó aa regulanetuto disciplirwr a emissão da Nota
Fiscal El.etrônica dn Tomadar / Intermedi.ória dc Seruiços, definindn, em especial,
os tomadares e os intermedi.órios sujeitos à suo erzissdo. (NR)

XXll - o Art. 150 passa a vigorar com a seguinte redaÉo:

Art. 150 - Ato da pod.er Executiuo estabelecerá mod,elas de liuros,
rwtas ficais eletrônicas, d.eclarações e d.emais documentos a serem obrigatoriamente
utilizodas pela contribuinte, dcuendo ser manti.da a escritura fiscal em cad.a
estabelecimento, ou na falta dcle, em wn d,e seu d,omicílín. lNRl

XXlll - acresce a alínea 'c", ao inciso lll do Art. 155 com a seguinte
redaÉo:

Art. 155 - São infrações as situações a seguir indicadas...

III - no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais):

PREFEITURA MUNICIPAL OE FRÁNCISCO OO CONDE

-

EíÉ. Preçe de lnd.pândáocia, Jn - CênÍo, Sâo FÉncilco do Cond6-8Â
CEP: ,l3.9OGm0 / Tê1.: (7r) 3€51-4001

c) Por cada Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)
Toma.dor / Intermediório não emitida, ou emitid,a com ualor d.ivergente d.a Nota
Fiscal Eletrônica (NF-e) do prestador, sendo o Tomador / Intermediário obrigad,o ou
não à retençãa e ao recolhimento d,o tributo. lNRl

XXIV - o Art. 160 passa a viger com a seguinte redação:

Art. 160 - A Taxa é deuida pelas diligêncins para oerificação das
condições para lacalização dns estabelecimentos quanto ctas usos existentes rw
entorno e sua compatibilizaçãa com o Código d,e Posturos e o Plarw Diretor Urbano,
e seró calculad.a de acordo com Tabela de Receita IV, Anexo V desta Lei, anern a
esta Lei.

§ 1' - A mudança d,e endereço ou a mudança ou ínclusãa de
atiuidade acarretar<í noua incidência da Taxa. (NRl

§ 2' - Fica o Poder Executiuo autorizado a atualizar as
atiui.da.d.es econÂmicas constatutes da Tabela d,e Receita IV anexa a esta Lei,
aprouad,as med,iante Resolução d,a Comissão Nacional de Classificação (CONCLA).
(NR}
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)(XV - o lnciso I do Art. 162 passa a viger com a seguinte redação:

Art. 162 - São infrações as situações abaixo...

I - tn ualar dz até 700o/o (cem por cento) d,o tributo não
recolhid.o, atualizda monctaria.mente, a falta de informações para fins d,e

la.nçamento, quand.o apurad.a em ação fiscal; (NRl

XXVI - altera a redação do caput e acresce o § 40 ao Art. 163 com a
seguinte redação:

Art. 163 - A Tara d.e Fiscalização dn Funcionamento (TFF) d,os

estabelecimentos em geral tetn conao fato geradnr a sua fiscalização quanto as
twrrlos constantes no Código d.e Posturas relatiuas à higiene, costumes, ordern,
tranquilidad.e e segurança pública e será calculad,a de acordo com a Tabela de
Receita V, Anexa W desta Lei

§ 4' - Fica o Poder Executiuo autoriza.d.o a atualizar as
atiuidad.es econômicas constantes da Tabela d.e Receita n" V anexa a esta Lei,
aprouadas rnediante Resolução da Comissão Nocinwl de Classificaçõ,o (CONCLA).
(NR)

XXVII - acresce ao Capítulo ll, a Seção Vll, com a inserÉo dos artigos
187-A até í87-N, instituindo a Taxa de Coleta, Remoção e Destinaçáo do Lixo
Domiciliar CICRDL), com a seguinte redaÉo:

CAPITULO T

DAS TAXAS DO PODER DE POLICIA

SEÇAOWI

Da Taxa de Coleta, Remoçãa e Destinaçãa dn Lixo Dorniriliar

Art. 167-A - Fica instituídn a Taxa d,e Coleta, Remoção e
Destinnção do Lixo Domiciliar (TCRDL), d.estinada a custear os seruiços específicos
e diuisíueís d.e coleta, remoção e d.estinação do lixo damicili.ar, d.e fruição
obrígatória, prestados em regirne público, nos límítes territoriais do Município d,e

São Francisco do Conde. (NR)

ArL 187-8 - O fato gerador da Taxo de Coleta, Remoção e

Destinação do Lim Domiciliar, é a utilização efetiva ou potencial dos seruiços
específicos e diuisíueis de coleta, remoção e d,estinação do lixo domiciliar, d.e fruição
obrigatória, prestados em regime público.
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Parágrafo Único - O fato gerod,or da To^xa dc Cotnta dc Li.xo,
ocorre anuahnente, rw d,ia primeiro d,e janeiro. lNRl

Art. 187-C - Para fins d.esta lei, são consi.d.eradas resíduos
dnmiciliares todns os resíduos sólidas comuns originárins de resiüncia, comércia e

indústría. lNRl
Art. 187-D - A utilização em potencial dos seruiços dz que trata

da Art. 187-8, ocorte no nxomerlto de sua colocação à d,isposição dos usuôrios, para
Íruição. (NRl

Art. 187-E - São contribuintes da Ta^xa d.e Coleta, Remoção e
Destinação do Lira Domiciliar, o usuólin efetiuo ou potencial d.os seruiços preuistos
rc Art. 187-C d.esta lei.

§ 1' - O contribuinte é o proprietório, o titular do domínia útil
ou o possuidar, a qualquer título, dos seguintes bens abrangidos pelos seruiços a
que se refere a taxa:

I - unidade imobiliária edificad,a ou não, lind.eira à uia ou
logradouro públiro;

II - barrata de praia ou banca d.e chapa que explore o comércio
informal;

III - box de mercado.

§ 2" - Consi.d.era-se, também, lindeira a uníd,ad,e imobiliária
que ten acesso, atraués de rua ou possdgem partirular, entrodas d.e uilas ou
assemelhad.os, a uia ou logradouro público.

§ 3" - Considerann-se imóueis não resi.d.enciais do tipo especial
para efeito d,e aplicaçõo d,esta I*i, os hotáis, apart-hotéis, motéis, hospítais, escolas,
restaurantes, shopping centers e ouúros. (NR)

Art. 167-F - A base de cálculo da Taxa d,e Coleta, Remoção e
Destinoçãa da Líxo Domiriliar é o custo estitnad,o ou efetiuo d,a prestação d,os

sentiços, que serd d,iuid,id,o proporcinnnlmente às óreas construídas, em metro
quadradn, das bens imóoeis situados em locais ond,e ocorreró a utilização efetiua,
potencial ou a possibilidod,e de utiliza.çãa.

Parôgrafo único. O ualor do metro quadrado de órea
construí.da fira dzfini.dn d.e forma equítatioa, por fai,xas, levand.o-se em
consid,eração a utilização efetiua ou potencial dos seruíços, de acordo com a Tabela
d.e Rcceita X, a nero XI dcsta Z€r. (NR)

Art. 187-G - Não incidirá Taxa de Coleta,
Destinoção do Lirc Domiciliar sobre os imóueis pertencentes a:

Remoçãa e

Y
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I - quem os tenha cedidn, gratuitarnente, etn sua totalid,ad,e,
para uso erclusiuo d.a Uni.ão, das Esta.dns, das Municípins ou d,e suas autarquias e

fund.a+ões;

II - enti.d.adc religiosa, d,e qualquer culto, desd,e que utilizad.a
para sede, conuento e seminária;

III - associnção cultural, cívica, recreatiua, d.esportiua ou
agrícola, sem fins lucratiuos;

IV - associação beneficente, sem fins lucratiuos; lNRl
Art. 187-H O la,nçamento d,a Tara seró procedi.da

anualmente, etn notne da contribuinte, na forma e nas prazas regulamentareq
isolad,amente ou em conjunto cottl o Imposto Sobre a Propri,ed,ad.e Territorial
Urbana QPTU).

Pardgrafo Único - A ta^xa seró atualizad.a, atuualtnetute,
atraués dc ato da Pod.er Erecutiuo. (NR)

Art. 187-I - A Taxa serô paga, total ou parcialmente, na forma
e nos prazos regulamentares. lNRl

Art. 187J - O contribuinte que pcrgar a Taxa dc uma só vez,

até a data do uencimento da primeira parcela, gozará de desconto d.e 10% (d,ez por
cenúo). (NR)

Art. 187-K - O pagamento d.a Taxa e dns penalidad,es ou
acréscimos legais não ertlui o pagannento dc:

I - preços ou tarifas pel.a prestação de seruiços especiais, tais
como remoção d.e contêineres, entulhos d,e obras, aparas de jardins, bens móueis
inprestáoeis, resíd.uos ertraordinárins resultantes d,e atiuidodcs especiais, animais
abandonadas e/ou mortos, ueículas abandonadoq capina d.e tenerlos, limpeza de
préd.ia, terrenos e disposição de resíd,uos efiL atenos ou assemelhad,os;

II - penalidod,es d,ecorrentes d,a ínfraçã.o à legislação municipal
referente a limpeza urôozo. (NR)

ArL 187-L - A falta de pagamento d.a Tam implicard na
cobrança dns acréscimos legais previ,stos em Zei. (NR)

Art. 187-M - São infrações as situoqões a seguir ind,icadas,
passíoeis dz aplicação d.os seguintes penalidad.es:

I - rw ualor de 60% (sessenta por cento) da tributo nãD
recolhi.d,o, atualizadn monetariamente, a falta d.e informações para fins de
lançamento, quando apurad.a em ação fiscal;
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II - rw ualor d,e 100%o (cento por cento) d,o tributo nfu recolhi.do,
atualizado monptariamente, a falta d.e ínformações para fins d.e lançamento,
combinada com a prática dz ato qu.e configure qualquer d,as circunstôntias
agrauanltes preoistas rw Art. 32, §1" d.esta Zer. (NR)

Art. 187-N - Fita o Poder Exccutioo autorizadn a expedir atos
d,ministratiuos necessórias ao cumpritnento d,as d,isposi{oes d.esta Lei.

§ 1" - Entend.e-se por atos administratiuos, os Decretos, as
Portarias e Instruções Normatiuos baimdos, respectiuamente, pelo Chefe do Pod.er
Executivo, Titular d.a Secretari.a Muniripal da Fazcnda e Orçantento e órgãos

faz*ndórins e de controladnria.

§ 2o - Enquanta não forem erped,idns atos ad,rninistratiuos
referid.os neste artigo, permanecent em. uigor aqueles que d.isponham sobre a
matéria, ou assutlto, no que não contro,riar esta r€r. (NR)

XXVlll - altera o caput, o § 7' e o seu inciso ll, do Art. 201, que passam a
vigorâr com a seguinte redação:

Art. 201 - O lançamento será eíetuad,o, enL non'Le da sujeito
passiuo, mensalmente, consi.d,eranda-se as cl,asses d,e consumid,ores, os alíquotas e

limites preuistos na Tabela dc Receita XI, Anexo XII d,esúo trel (NR)

§ 7" - E atribui4ão d,a empresa concessioná.ria de seruiço
públi.co de distribuição dc energia el.étrica arrecadar a CIP junto a seus
consumidnres, d.eoendo hauer pagamento integradn corn o ualar d,e consunto na
fatura mensal dc energi.a elétrica, tws ternos oóoiro: (NR)

II - nãa serão permitidns quaisquer tipos d,e compensaçãa ou
encontro de contas, d,euendn os ualores arrecadados sererrl integralmente repassadns
e depositados na Conta Específica Municipal d.e Iluminação hiblica, criad.a para
tal fim, erceto os ualores referentes as tarifas d.e manutenção dos serviços bancárias.
(NR)

)(XlX - altera o Art. 206, que passa a vigorar com a seguinte redaçâo:

Art. 206 - Fica o Chefe da Poder Executioo autorizada atraués
d,e Decreto a criar uma Conta Específica dz natureza contábil cuja ad,ministração
seró realizada pela Secretaria Municipal da Fazenda e Orçamento (SEFAZ), para
a qual d.eoerão ser d,estinadas toda atecadnção d,a Contribuição de lluminaçãn

lica (CIP), cujos recursos deuerão ser, obrigatoriatnente, depositados pela
ssionária, na conta bancória específica e d,euerão custear todos os seruiços d,e

çãa pública do Município. lNRl
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§ 2" - A não entrega d.a d,eclaração ou d.o arquiuo sujeitarô o
contribuinte ao pagdmento de multa no ualor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por
dcclaraçãa ou arquíuo nãa entregue. (NRl

XXXII - altera o parágrafo único do Art. 25'1, que passa a vigorar com a
seguinte redaçáo:

Art. 251 - Decorrido o prazo de cobrança amigável, sem...

Parógrafo único - A Fazend,a Públíca pod.erá utilizar o seruiço
d,e Cartoria d,e Protestos, com uistas a prornouer, d,a melhor forma possível, o

interesse público. (NR)

Art.3". Fica criada a Tabela de Receita X - Taxa de Coleta,
Remoção e Destinação do Lixo Domiciliar (TCRDL).

Art 4'. Ficam alteradas a ordem de classificação e a nomenclatura
s Tabelas existentes na Lei Municipal no 23512011, que passam a vigorar com os
ores e redação constantes dos Anexos listados no Art. 5o desta Lei.

AÉ 5o. Fica acrescido o Art. 254-A com a seguinte redação:

PREFEITURA MUNICIPAL OE FRANCISCO DO CON

- Parógrafo único - Pod.eró. ser crind,a pelo CheÍe d,o Pod,er
Executiuo uma Comissãa de Administraçãa e Fiscalizaçãa da Conta Específica da
CIP, para fiscalizar e administrar os recursos prouenizntes da contribuição,
oinculadns ao custeio d,o serviço d.e iluminação,âíblico. (NR)

XXX - altera o Parágrafo único do Àft.224, que passa a vigorar com a
seguinte redação:

Art.224. As pessoas sujeitas à fiscalização exibirão...

§ .1" - ás autorid,ad.es e os agentes fiscais do Municípin poderão
examinar docurnentos, liuros e registros d.e instituições firuanceiras, inclusíue os
referentes a corltas de d,epósitos e aplicações financeiras, d.esde que haja processo
ad,ministratiuo instaurado ou procedimento fiscal eüL curao e tais exames sejatn
considerad.os indispensdueis pela autorid,ad,e ad,ministratiua competente, na forma
da Lei Cotnplementar Federal n" 105, d.e 10 d.e janeiro de 2001, e conforme disposto
em regal4rnento. (NR)

§ 2" - O resultadn d,os exames, as infonnações e os documentos
a que se refere este a,rtigo serão conseruad,os em sigilo, obseruad,a a legislação
tributôri.a. (NRl

XXXI - ahera o § 20 do Art. 239, que passa a vigorar com a seguinte
redaçáo:

Art. 239. Fica o contribuinte do ICMS obrigado a...

ElÚ. Preçá de lndêpendância, ,n - CênlÍo, Sáo Fraacirco do Condê-8Â
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Art. 254-A- Integram a presente Lei, para todns os efeitas, os

seguintes Aneros:

Anern I - LISTA DE SERWÇOS;

An erc II - TABELA DE RECEITA I - Alíquotas dn Imposto Sobre
a Propriedade Pred,ial e Teritorial Urbana (IPflU);

Anerc III - TABELA DE RECEITA II - Auali.oqtu do ITIV para
Imóueis Rurais;

Anexa IV - TABELA DE RECEITA III - Imposto Sobre Servfuos
d.e Qualquer Natureza (ISSQN);

Anexo V - TABELA DE RECEITA IV - Tata d,e licença e

Localizago (TLL);

Anexa W - TABELA DE RECEITA V - Taxn d.e Fiscalização e

Funcionamenta (TFF);

Anexo WI - TABELA DE RECEITA W - Tara dc Licença para
Execuçãa d.e Obras e Urbanização dt óreas Parti.culares;

Anexo WII - TABELA DE RECEITA WI - Tara d,e Licença para
Exposição de hrblicid,ad.e nas uias e Lograd.ouros hiblicos e em locaís erpostos aa
hiblico;

Ancrc D( - TABELA DE RECEITA WII - Vigil.ância Sanitaria -
Parte A;

Anexo D(- TABELA DE RECEITA WII - Tabela de Receita Tara
dc Vigilôncia Sanitária - Partc B - Autorizaçãa Especial;

Anem X - TABELA DE RECEITA Dí - Taxa d.e Controle e

Fiscalizaçãa Ambi.ental - Valores para seruiços de Licenciannento Ambbntal em
Reais;

Anexo X - TABELA DE RECEITA IX - Taxa d,e Control.e e

Fkcalizaqão Ambi.ental - Valores para outros Documentos Licenciatorios;

Anero X - TABELA DE RECEITA IX - Taxa de Controle e

Fiscalizaçfu Ambiental - Para seruiços d,e Li.cenciamento Flarestal e Atiuidnd.es
Relatiuas rc Uso d,os Recursos Naturais;

Anem ){I - TABELA DE RECEITA X - Tara de Coleta, Remoção
e Destinoqão da Lim Dorniciliar;

Anerc XII - TABELA DE RECEITA XI - Contribuiaão d.e

PíôIrco. (NR)
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Parágrafo único - Por força da alteraçâo da ordem de classiÍicaçáo
e a nomenclatura das Tabelas existentes na Lei Municipal no 23512011 , fica alterada
a redaçáo dos arquivos listados a seguir, que passam a viger com a seguinte redação:

Art. 102 - O imposto é calculada aplicando-se sobre o ualor uenal
d,o imóuel, alíquotas d,efinidas na Tabela de Receita I, Anexo II desta r€r. (NR)

Art. 114 - A administração Tlibutária...

§ 1" - O ualor d,e aualiação não pod,eró ser inferbr ao ualor d,a

base d.e cólculo do Imposto sobre a Propri.ed,ad,e Pred,ial e Territorial Urbana para
os imóueis da nna urbana ou equitalente, nn exercício ou, quando se tratar de
irnóuel rural o ualor da Tabela de Receita II, Anexo III desto Ieí. (NR)

Art. 122 - O Imposto Sobre Seruíços d.e Qualquer Natureza tem
como fato geradar a prestação de seruiços constarLtes da Lista de Seruiços, conforme
listado no Anew I desta Lei, ainda que esses nãa se constituam como atíuidade
preponderante do prestodor. (NRl

Art. 142 - O irnposto terá o seu cólculo efetuad,o d,e acord.o com as
alíquotas fixad.o.s na Tabela de Receita III, Anexa IV d.esta lei. (NR)

Art. 169 - A taxa será calculada d,e acordo com a Tabela de
Receita W, Anexa WI d,esta r€r. (NR)

Art. 174 - A taxa seró calculada de acordo conr. a Tabela de
Receita WI, Anexo WII dcsta I€r. (NR)

Art. 179 - A Taxa d.e Vigilôncia Sanitária - TYS tem como fato
gerador a fiscalizaçã.o obrigatória da oigilância sanitária municipal nos
estabelecimentos constantes na Tabela de Receita WII, Anexo IX desta Lei, atendid,o
o disposto m Código Municipal d.e Saúdc. (NRl

Art. 182 - São infrações as situações abaixo indicadas...

II - no ualor d,e R$ 20,00 (vinte reak) por d,ia, o funcinnamento
dos estabelecinlentos constdtutes na Tabela d.e Receita WII, sem a licença d.a

ui§lôncia sanitári.a; lNRl
Art. 185 - A taxa é deuida por cada estabelecimento ou

empreendimento e oa seus ualores sãn os fixa.d.os na ?abela d.e Receita Dí Anexo X
desta Lei. lNRl

Art. 2O2 - Ficam isentos da contribúção:

III - os contribuintes nas faixas ind.icadas como ísentos na Tabela

e"a e'"c'a'tffiffi,í3;r?lEi,tilffii-doconó*8Â I



Art. 6". O Poder Executivo fará publicar no Diário Oficial do Município, a
íntegra da Lei Municipal no 235, de 16 de dezembro de 2011, compilada com as
alterações resultantes desta Lei e das Leis Municipais no 43112016, no 486120'17, n"
50512017 e no 550/2018.

Art. 7" - Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

Art. 80 - Ficam revogadas as disposiçÕes em contrário.

São Francisco do Co e, 09 de dezembro de 201 9.

Ev n Almeida

EI e

Maria Natal urenç
Secretária da Fazenda e

da Silva
rçamento
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ANEXO I

LISTA DE SERVIÇOS

I - Serviços de informáüca e congêneres,

1.O1 - AnáIise e desenvolvimento de sistemas.

1.02 - Progremaç56.

1.O3 - Processamento, arrnazenamento ou hospedagem de dados, textos,
imagens, údeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informaçâo, entre
outros formatos, e congêneres.

1.O4 - Elaboração de programas de computadores, inclusive dejogos eletrônicos,
independentemente da arquitetura construtiva da máquina em que o programa será
executado, incluindo tablets, smar@tanes e congêneres.

1.O5 - Licenciarnento ou cessão de direito de uso de prog'rrtr4s de computação.

1.O6 - Assessoria e consultoria em informática.

1.O7 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e

manutençáo de programas de computaçâo e bancos de dados,

1.O8 - Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas
eletrônicas.

I.O9 - Disponibilizaçáo, sem cessão definitiva, de conteúdo de áudio, údeo,
imagem e texto por meio da internet, respeitada a imunidade de üvros, jornais e
periódicos (exceto a distribuiçâo de conteúdos pelas prestadoras de Serviço de Acesso
Condicionado, de que trata aki n" L2.445, de 12 de setembro de 2011, sujeita ao

rcMS).

2 - Serviços de pesqüsas e desenvolvimento de quâIquer natureza.

2.01 - Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer naturezâ.

3 - Serviços prestados mediante locaçáo, cessão de direito de uso e congêneres.

3.0r - (VETADo)

3.O2 - Cessão de direito de uso de marcas e de sinais de propaganda.

3.O3 - Exploração de salões de festas, centro de convenções, escritórios
virtuais, strrnds, quadras esportivas, esádios, ginásios, auditórios, casas de

espetáculos, pzrÍques de diversões, canchas e congêneres, para realização de eventos

ou negócios de qualquer Íratureza.

A.LL
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3.O4 - Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissáo
de uso, compartilhado ou nâo, de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos
de qualquer natureza.

3.O5 - Cessáo de andaimes, palcos, coberturas e outÍas estruturas de uso
temporário.

4 - Serviços de saúde, assistência médica e congêneres.

4.0 I - Medicina e biomedicina.

4.O2 - Anáüses clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia,
quimioterapia, ultrassonografia, ressonância magnéüca, radiologia, tomografia e

congêrreres.

4.03 - Hospitais, clÍnicas, laboratórios, sanatórios, malicômios, casas de saúde,
prontos-socorros, âmbulatórios e congêneres.

4.04 - Instrumentação cirúrgica.

4.05 - Acupuntura.

4.O6 - Enfermagem, inclusive serviços auxiliares.

4.07 - Serviços farmacêuticos.

4.08 - Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia.

4.09 - Terapias de qualquer espécie destinadas ao tratamento fisico, orgânico e

mental.

4.1O - Nutriçâo.

4.1 1 - Obstetrícia.

4.12 - Odontologia.

4.13 - Ortóptica.

4.14 - Próteses sob encomenda.

4.15 - Psicanálise.

4.16 - Psicologia.

4.17 - Casas de relrcuso e de recuperação, creches, asilos e congêneres.

4.18 - lnseminação artifcial, fertilização ln uíbo e congêneres.

4.19 - Bancos de sangue, leite, pele, olhos, óvulos, sêmen e congêneres.

4.2O - Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais biológicos de
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6.O5 - Centros de emagrecimento, sp@ e congêneres.

6.O6 - Aplicação de tatuagens, piercíngs e congêneres.

7 - Serviços relativos à engenharia, aÍqútetura, geologia, urbanismo,
construçáo civil, manutenção,1iínpeÂ,, meio ambiente, saÍleamento e congêneres.

7.01 - Engenharia, agronomia, agrimensura, aÍquitetura, geologia, urbanismo,
paisagismo e congêneres

PREFEIÍURA MUNICIPAL OE FRANCISCO DO CONDE
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4.21 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.

4.22 - Plaros de medicina de grupo ou indiüdual e convênios para prestaçáo de

assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres.

4.23 - Outros planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros
contratados, credenciados, cooperados ou apenas pagos pelo operador do plano
mediante indicação do benefrciário.

5 - Serviços de medicina e assistência veterinária e congêneres.

5.O1 - Medicina veterinária e zootecnia.

5.O2 - Hospitais, clínicas, ambulatórios, prontos-socorros e congêneres, na área
veterinária.

5.O3 - Laboratórios de anáüse na área veterinária.

5.O4 - Inseminaçáo artificial, fertilizaçáo in uitro e congêneres.

5.O5 - Bancos de sangue e de órgãos e congêneres.

5.06 - Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais biológicos de
qualquer espécie.

5.O7 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.

5.O8 - Guarda, tratamento, amestramento, embelezarnento, alojrtnsnls s
congêneres.

5.09 - Planos de atendimento e assistência médico-veterinária.

6 - Serviços de cuidados pessoais, estética, aüvidades fisicas e congêneres.

6.01 - Barbearia, cabeleireiros, manicuros, pedicuros e congêneres.

6.O2 - Esteticistas, tratamento de pele, depilaçáo e congêneres.

6.O3 - Banhos, duchas, sauna, massagens e congêneres.

6.O4 - Ginásticâ, dança, esportes, nataçáo, artes marciais e demais atividades
fisicas.



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

GABINETE DO PREFEITO

7.02 - Execução, por administraçáo, empreitada ou subempreitada, de obras de

construção civil, hidráuüca ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive
sondagem, perfuraçáo de poços, escavaçáo, drenagem e irrigação, terraplanagem,
pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e

equiparnsllss (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de

serviços fora do local da prestaçáo dos serviços, que frca sujeito ao ICMS).

7.O3 - Elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, estudos
organizacionais e outros, relacionados com obras e serviços de engenharia;
elaboraçáo de anteprojetos, projetos básicos e projetos executivos para trabalhos de

engenharia.

7.04 - Demoüção.

7.05 - Reparaçáo, conservaçáo e reforma de ediÍicios, estradas, pontes, portos e
congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos
serviços, fora do local da prestaçáo dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

7.06 - Colocaçáo e instalaçáo de tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas,
revestimentos de parede, vidros, diüsórias, placas de gesso e congêneres, com
material fornecido pelo tomador do serviço.

7.07 - Recuperaçáo, raspagem, polimento e lustração de pisos e congêneres.

7.08 - Calafetação.

7.09 - Varriçáo, coleta, remoçáo, incineraçáo, tratamento, reciclagem, sepaÍação
e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.

7 .lO - L;tmpeza, mânutenção e conservaçáo de vias e logradouros públicos,
imóveis, charrrinés, piscinas, parques, jardins e congêneres.

7. I 1 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de á,rvores.

7.12 - Controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza e de agentes
fisicos, quírnicos e biológicos.

7.13 - Dedetizaçáo, desinfecção, desinsetizaçáo, imunização, higienização,
desratizaçáo, pulverização e congêneres.

7.14 - (VETADO)

7.1s - (VETADO)

7. 16 - Florestarnento, reflorestamento, semeadura, adubação, reparaçáo de solo,
plantio, silagem, colheita, corte e descascamento de árvores, silücultura, exploração

orestal e dos serviços congêneres indissociáveis da formação, manutenção e colheita_
e Ílorestas, para quaisquer fins e por quaisquer meios. 
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7. 17 - EscorameÍrto, contençâo de encostas e serviços congêneres.

7.18 - Lic:peza e dragagem de rios, portos, canais, baías, lagos, lagoas, represas,
açudes e congêneres.

7,19 - Acompanhamento e fiscalização da execuçáo de obras de engenharia,
aÍquitetura e urbanismo.

7.2O - Aerofotog:arn66i2 (inclusive interpretação), cartogra-fia, mapeamento,
levantamentos topográficos, batimétricos, geográficos, geodésicos, geológicos,
geofisicos e congêneres.

7.21 - Pesquisa, perfuraçâo, cimentação, mergulho, perfilagem, concretação,
testemunhagem, pescaria, estimulaçáo e outros seruiços relacionados com a
exploração e explotação de petróleo, gás natural e de outros recursos minerais.

7.22 - Nucleaçáo e bombardeamento de nuvens e congêneres.

8 - Serviços de educação, ensino, orientação pedagógica e educacional,
instruçáo, tÍeinâÍhento e avaliaçáo pessoal de qualquer grau ou natureza.

8.Ol - Ensino regular pré-escolar, fundamental, médio e superior.

8.O2 - Instruçáo, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação
de conhecimentos de qualquer natureza.

9 - Serviços relativos à hospedagem, turismo, viagens e congêneres.

9.Ol - Hospedagem de qualquer natureza em hoteis, apart-
serrzce condominiais, flat, apaft-lateis, hotéis residêncía, residene-seruice, sttíte
seruice, hotelaria marÍtima, motéis, peÍrsões e congêneres; ocupação por temporada
com fornecimento de serviço (o valor d4 alitnsltsçflq e go{eta, quando incluido no
preço da diária, Íica sujeito ao lmposto Sobre Serviços).

9,O2 - Agenciamento, organização, promoçáo, intermediação e execução de
programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres.

9.O3 - Guias de turismo.

lO - Serviços de intermediaçáo e congêneres.

lO.Ol - Agenciamento, corretagem ou intermediaçáo de câmbio, de seguros, de
cartões de crédito, de planos de saúde e de planos de preúdência privada.

1O.O2 - Âgenciamento, corretagem ou intermediaçáo de títulos em geral, valores
biliários e contratos quaisquer.

1O.O3 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de direitos de propriedade
industrial, artística ou üterária.
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ESTADO DA BAHIA

PREFETTURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCTSCO DO CONDE

GABINETE DO PREFEITO

10.04 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de contratos de
arrendamento mercantil (leosingl, de franquia (franchisingl e de faturização
(factonngi.

10.05 - Agenciamento, corretagem ou intermediaçáo de bens móveis ou imóveis,
não abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no âmbito
de Bolsas de Mercadorias e Futuros, por quaisquer meios.

10.06 - Agenciamento maritimo.

1O.O7 - Agenciamento de noúcias.

lO.O8 - Agenciamento de pubücidade e propaganda, inclusive o agenciamento
de veiculaçáo por quaisquer meios.

fO.Og - Representação de qualquer natureza, inclusive comercial.

lO.lO - DistribuiÉo de bens de terceiros.

I I - Serviços de gu.arda, estacionamento, aÍÍna?ruíaÍnento, vigilância e

congêneres.

I I .O I - Guarda e estacionamento de veÍculos terrestres automotores, de
aeronaves e de embarcações.

ll.O2 - Vigilância, segurançâ ou monitoramento de bens, pessoas e

semoventes.

I l.O3 - Escolta, inclusive de veículos e cargas.

ll.O4 - Arm,azenamento, depósito, carga, descarga, armmação e guarda de bens
de qualquer espécie.

12 - Serviços de diversões, lazer, entretenimento e congêneres.

l2.Ol - Espetáculos teatrais.

12.02 - Exibições cinematográficas.

12.03 - Espetáculos circenses.

12.04 - Programas de auditório.

12.05 - Parques de diversões, centros de lazer e congêneres.

12.06 - Boates, toxiáancing e congêneres.

L2.O7 - Shoros, ballet, danças, desfiles, bailes, óperas, concertos,
stivais e congêneres.

l2.Oa - Feiras, exposiçóes, congressos e congêneres.

recitais,
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

GABINETE DO PREFEITO

12.09 - Bilhares, boüches e diversôes eletrônicas ou náo.

l2.lO - Corridas e competiçóes de animais.

12.1 1 - Competições esportivas ou de destreza fisica ou intelectual, com ou sem
a participação do espectador.

12.12 - ExecuÉo de música.

12.13 - Produçâo, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, espetáculos,
entrevistas, shous, baüet" danças, desfiles, bailes, teatros, óperas, concertos,
recitais, festivais e congêneres.

12.L4 - Fornecimento de música para ambientes fechados ou náo, mediante
transmissâo por qualquer processo.

12.15 - Desfiles de blocos carnavalescos ou folclóricos, trios elétricos e

congêneres.

12.16 - Exibiçâo de filmes, entreüstas, musicais, espetáculos, shou.rs,

concertos, desfiles, óperas, competições esportivas, de destreza intelectual ou
congêneres.

12.17 - Recreação e animaçáo, inclusive em festas e eventos de qualquer
natureza.

13 - Serviços relativos à fonografia, fotografia, cinematografia e reprografia.

l3.ol - (VE'TADO)

13.02 - Fonografa ou gravação de sons, inclusive trucagem, dublagem,
mixagem e congêneres.

13.03 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelaçáo, ampliaçáo, cópia,
reproduçâo, trucagem e congêneres.

13.04 - Reprografia, 6iç16filrn4gs6 e digitalizaÉo.

13.05 - Composição gráfca, inclusive confecção de impressos gráficos,
fotocomposiçáo, clicheria, zimcografta, ütografra e fotolitografia, exceto se destinados
a posterior operaçáo de comercialização ou industrializaçáo, ainda que incorporados,
de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação,
tais como bulas, rótulos, eúquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais
técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS.

14 - Serviços relativos a bens de terceiros.

l4.Ol - Lubrificação, liÍnpeza, lustraçáo, revisáo, carga e recarga, conserto,
restauraçáo, blindagem, manutençâo e consewaçâo de máquinas, veículos,
aparelhos, equipâÍnentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e

pâÍtes empregadas, que Íicam sujeitas ao ICMS). í\
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ESTADO DA BAHIA

PREFE]TURA MUNICIPAL DE SÃO FRANGISCO DO CONDE

GABINETE DO PREFEITO

14.02 - Assistência técrrica.

14.03 - Recondicionamento de motores (exceto peças e partes empregadas, que

ficam sujeitas ao ICMS).

14.04 - Recauchutagem ou regeneraçáo de pneus.

14.05 - RestauraÉo, recondicionamento, acondicionamento, pintura,
beneficia'nento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplasüa, anodizaçáo, corte,
recorte, plastificaçâo, costura, acabamento, polimento e congêneres de objetos
quaisquer.

14.06 - Instalaçáo e montagem de aparelhos, máquinas e equipâmentos,
inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com
material por ele fornecido.

14.07 - Colocaçáo de molduras e congêneres.

14.08 - Encadernaçáo, gravação e douração de liwos, revistas e congêneres.

14.O9 - Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo usuá'rio final,
exceto aüamento.

14.10 - Tinturaria e lavalderia.

14.1 1 - Tapeçaria e reforma de estofamentos em geral.

14.12 - Funilaria e lanternagem.

14. 13 - Carpintaria e serralheria.

14.14 - Guincho intra:nunicipal, guindaste e içamento.

15 - Serviços relacionados ao setor bancário ou financeiro, inclusive aqueles
prestados por instituições financeiras autorizadas a funcionar pela União ou por
quem de direito.

15.01 - Ad:ninistração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartão de crédito
ou débito e congêneres, de carteira de clientes, de cheques pré-datados e congêneres.

15.02 - Abertura de contas em geral, inclusive conta corrente, conta de
úvestimentos e apücaçáo e caderneta de poupança, no Pás e no exterior, bem como
a manutençáo das referidas contas ativas e inativas.

15.03 - Iacação e manutençáo de cofres particulares, de terminais eletrônicos,
de terminais de atendimento e de bens e equipeÍnentos em geral.

15.04 - Fornecimento ou emissáo de atestados em geral, inclusive atestado de
idoneidade, atestado de capacidade fiinarrceira e congêneres.

§ta,.p
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

GABINETE DO PREFEITO

15.05 - Cadastro, elaboração de ficha cadastral, renovaçáo cadastral e

congêneres, inclusão ou exclusáo no Cadastro de Emitentes de Cheques sem F\.rndos

- CCF ou em quaisquer outros bancos cadastrais.

f 5.06 - Emissáo, reemissão e fornecimento de avisos, comprovantes e

documentos em geral; abono de firmas; coleta e entrega de documentos, bens e
valores; comunicação com outra agência ou com a administraçáo central;
ücencia'nento eletrônico de veiculos; transferência de veículos; agencia:mento

frduciário ou depositário; devoluçáo de bens em custódia.

15.07 - Acesso, movimentaçáo, atendimento e consulta a coÍItas em geral, por
qualquer meio ou processo, inclusive por telefone, fac-símile, internet e telex, acesso

a terminais de atendimento, inclusive vinte e quatro horas; acesso a outro banco e a
rede compartilhada; fornecimento de saldo, extrato e demais informações relativas a
contas em geral, por qualquer meio ou processo.

15.08 - Emissáo, reemissão, alteraçáo, cessão, substituição, cancelamento e

registro de contrato de crédito; estudo, análise e avaliação de operações de crédito;
emissão, concessão, alteraçáo ou contrataçáo de aval, frança, anuência e congêneres;
serviços relativos à abertura de crédito, para quaisquer fins.

15.09 - Arrendarnento mercantil (leasing) de quaisquer bens, inclusive cessáo
de dteitos e obrigações, substituição de garantia, alteração, cancelamento e registro
de contrato, e demais serviços relacionados ao arrendamento mercantil (leasing).

15.10 - Serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou pagamentos em
geral, de tÍtulos quaisquer, de contas ou camês, de câmbio, de tributos e por conta
de terceiros, inclusive os efetuados por meio eletrônico, automático ou por máquinas
ds 2f6n.liÍnsnfo; fornecimento de posição de cobrança, recebimento ou pagamento;
emissáo de carnês, fichas de compensaçáo, impressos e documentos em geral.

l5.ll - Devolução de titulos, protesto de títulos, sustaçáo de protesto,
maÍrutençáo de útulos, reapresentação de títulos, e demais serviços a eles

relacionados.

15.12 - Custódia em geral, inclusive de títulos e valores mobiüários.

15.13 - Serviços relacionados a operaçóes de cânbio em geral, edição, âlteração,
prorrogação, cancelamento e baixa de contrato de câmbio; emissão de registro de
exportação ou de crédito; cobrança ou depósito no exterior; emissão, fornecimento e

cancelamento de cheques de üagem; fornecimento, transferência, cancelamento e

demais serviços relativos a carta de crédito de importação, er(portação e garantias
recebidas; enüo e recebimento de mensagens em geral relacionadas a operações de
câmbio.
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

GABINETE DO PREFEITO

15.14 - Fornecimento, emissão, reemissáo, reÍrovaçáo e manutençáo de cartâo
magnético, cartáo de crédito, cartáo de débito, cartáo salário e congêneres.

15.15 - Compensaçâo de cheques e útulos quaisquer; serviços relacionados a
depósito, inclusive depósito identificado, a saque de contas quaisquer, por qualquer
meio ou processo, inclusive em terminais eletrônicos e de atendimento.

15.16 - Emissáo, reemissáo, liquidaçáo, alteraçáo, cancelamento e baixa de

ordens de pagamento, ordens de crédito e similares, por qualquer meio ou processo;

serviços relacionados à transferência de valores, dados, fundos, pagamentos e

simíares, inclusive entÍe contas em geral.

15.17 - Emissão, fornecimento, devolução, sustaçáo, cancelamento e oposiçáo
de cheques quaisquer, avulso ou por taláo.

15.18 - Serviços relacionados a crédito imobürário, avaliação e üstoria de imóvel
ou obra, análise técnica e jurídica, emissáo, reemissão, âlteraçâo, transferência e
renegociação de contrato, emissáo e reemissão do termo de quitaçáo e demais
serviços relacionados a crédito imobürário.

16 - Serviços de transporte de natureza municipal.

16.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroüário,
ferroüário e aquaviário de passageiros.

16.O2 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.

l7 - Serviços de apoio técnico, administrativo, jurídico, contábil, comercial e

congêneres.

17.O1 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros
itens desta üsta; anáüse, exame, pesquisa, coleta, compilaçáo e fornecimento de
dados e informações de qualquer n,atlute?a., inclusive cadastro e similares.

17.02 - Datilogra.fia, digitaçâo, estenografra, expediente, secretaria em geral,
resposta audível, redação, edição, interpretação, revisáo, tradução, apoio e
in-fraestrutura administraüva e congêneres.

17.03 - Planejamsnlq, coordenaçâo, progrâÍnaçáo ou organização técnica,
financeira ou adtninistratiya.

17 .O4 - Recrutamento, agenciarnento, seleçáo e colocaçáo de máo-de-obra.

17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive
empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador

Ít*^t
servrço.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

GABINETE DO PREFEITO

17.O6 - Propaganda e pubücidade, inclusive promoção de vendas, planejamento
dç çarnparúas ou sistemas de publicidade, elaboraçáo de desenhos, textos e demais
materiais publicitários.

r7.o7 - (VETADO)

17.08 - Franquia (ftanclúsing).

17 .O9 - Pericias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.

l7.lO - Planejamgnl6, orgarri?:Lçáo e administração de feiras, exposiçóes,

congressos e congêneres.

l7.ll - Organizaçáo de festas e recepçóes; bufê (exceto o fornecimento de
alim6ft4çfl6 e bebidas, que fica sujeito ao ICMS).

17.12 - Adninistração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.

L7 .13 - Leilâo e congêneres.

17.14 - Advocacia.

17.15 - Arbitragem de qualquer espécie, inclusive jurídica.

17.16 - Auditoria.

17.17 - Análise de Organização e Métodos.

17.18 - Atuária e cálculos técnicos de qualquer flatureza.

17.19 - Contabiüdade, inclusive serviços técnicos e auxiüares.

17 .2O - Consütoria e assessoria econômica ou financeira.

17.21 - EstatÍstica.

17 .22 - Cobrança em geral.

17.23 - Assessoria, anáüse, avaliação, atendimento, consulta, cadastro, seleção,
gerenciamento de informações, adrninistraçáo de contas a receber ou a pagtrr e em
geral, relacionados a operações de faturizaçáo (foctoringll.

17 .24 - Apreserrtação de palestras, conferências, seminários e coÍrgêneres.

17.25 - Inserçáo de textos, desenhos e outros materiais de propaganda e
publicidade, em qualquer meio (exceto em liwos, jornais, periódicos e nas
modalidades de serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção liwe
e gratuita).

18 - Serviços de regulação de sinistros vinculados a contratos de seguros;

,inspeção e avaliaÉo de riscos para cobertura de contratos de seguros; prevençáo e

de riscos seguráveis e congêneres.

-

->:á

{*au,l
PREFEtTURA MUNtctpaL DE sÃo FRANCtsco oo coNoE
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

GABINETE DO PREFEITO

18.01 - Serviços de regulaçáo de sinistros vinculados a contratos de seguros;
inspeção e avaliaçáo de riscos para cobertura de contratos de seguros; prevençáo e

gerência de riscos seguráveis e congêneres.

19 - Serviços de distribuição e venda de bilhetes e demais produtos de loteria,
bingos, cartões, pules ou cupons de apostas, sorteios, prêmios, inclusive os

decorrentes de títulos de capitalização e congêneres.

l9.O I - Serviços de distribuiçáo e venda de bilhetes e demais produtos de loteria,
bingos, cartões, pules ou cupons de apostas, sorteios, prêmios, inclusive os

decorrentes de titulos de capitalização e congêneres.

20 - Serviços portuários, aeroportuários, ferroportuários, de terminais
rodoviários, ferroviários e metroüários.

20.01 - Serviços portuários, ferroportuários, utilização de porto, movimentação
de passageiros, reboque de embarcaçôes, rebocador escoteiro, atracaçáo,
desatracaçáo, serviços de praticagem, capatazia, aÍÍl.a rragem de qualquer
natureza, serviços acessórios, movimentação de mercadorias, serviços de apoio
marítimo, de movimentaçáo ao largo, serviços de armadores, estiva, conferência,
logística e congêneres.

2O.O2 - Serviços aeroportuários, utilização de aeroporto, movimentação de
passageiros, armazenagem de qualquer naturezâ, capatazia, movimentação de

aeronaves, serviços de apoio aeroportuários, serviços acessórios, movimentação de

mercadorias, logÍstica e congêneres.

20.03 - Serviços de terminais rodoüários, ferroviários, metroviários,
movimentaçáo de passagetos, mercadorias, inclusive suas operaçóes, logística e

congêneres.

21 - Serviços de registros públicos, caÍtorários e notariais.

21.01 - Serviços de registros públicos, cartorários e notariais.

22 - Serviços de exploração de rodoüa.

22.OL - Serviços de e:cploraçáo de rodoüa mediante cobrança de preço ou
dágio dos usuários, envolvendo execuçáo de serviços de coÍrservação, manutenção,

oramentos para adequação de capacidade e segurzrnça de trânsito, operação,
monitoraçâo, assistência aos usuários e outÍos serviços defrnidos em contÍatos, atos
de concessão ou de permissáo ou em norrras oficiais.

23 - Serviços de prog'atn2çâo e comunicação visual, desenho industrial e

congêneres.

PREFEITURA UNICIPAL DE SÃO FRÂNCISCO DO CO DE
End Píaça d. lndependêírciâ. !,/n - CentÍo, São FÍaírcilco do Cooclo-BA

CEP: 43.9OGOO0 / Tel.: (71 ) 3651-tEo1
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

GABINETE DO PREFEITO

23.01 - Serviços de progratn6ç56 e comunicaçáo visual, desenho industrial e

congêneres.

24 - Serviços de chaveiros, confecçáo de carimbos, placas, sinalização
üsual, banners, adesivos e congêneres.

24.07 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalizaçáo
visual, banners, adesivos e congêneres.

25 - Serviços funerários.

25.O1 - Funerais, inclusive fornecimento de caixâo, urna ou esquifes; aluguel de
capela; transporte do corpo cadavérico; fornecimento de flores, coroas e outros
paramentos; desembaraço de certidão de óbito; fornecimento de véu, essa e outros
adornos; embalsamento, embelezamento, conservaçáo ou restauração de cadáveres.

25.02 - Translado intramunicipal e cremação de co4ros e partes de corpos
cadavéricos.

25.03 - Planos ou convênio funerários.

25.04 - Manutençáo e conservação de jazigos e cemitérios.

25.O5 - Cessão de uso de espaços em cemitérios para sepultamento.

26 - Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos,
objetos, bens ou valores, inclusive pelos correios e suas agências
franqueadas; courrier e congêneres.

26.OL - Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências,
documentos, objetos, bens ou valores, inclusive pelos correios e suas agências
franqueadas; canrier e congêneres.

27 - Serviços de assistência social.

27 .Ol - Serviços de assistência social.

28 - Serviços de avaliaçáo de bens e serviços de qualquer natureza.

2A.Ol - Serviços de avaliação de bens e serviços de qualquer natureza,

29 - Serviços de bibüoteconomia.

29.01 - Serviços de bibüoteconomia.

3O - Serviços de biologia, biotecnologia e quimica.

3O.Ol - Serviços de biologia, biotecnologia e quÍmica.

31 - Serviços técnicos em edifcações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica,
telecomunicações e congêneres.

{b,,o

-
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- Serviços relaüvos a obras de arte sob encomenda

Ol - Obras de arte sob encomenda.

PREFEITURA MUNICIPAL OE FRÂNCISCO OO CONOE

A/
Eú. Praça da lndcprndâode, Jn - C6írÍo, São FraÍxisco do Conrre-BA

CEPi ,t3.8OGm0 / Tê1.i O1) 3{151-,lEOi

31.01 - Serviços técnicos em erlificaçôes, eletrônica, eletrotécrrica, mecánica,
telecomunica@es e congêneres.

32 - Serviços de desenhos técnicos.

32.01 - Serviços de desenhos técrricos.

33 - Serviços de desembaraço aduaneiro, comissários, despachantes e

congêneres.

33.01 - Serviços de desembaraço aduaneiro, comissários, despachantes e

congêneres.

34 - Senriços de investigaçôes particulares, detetives e congêneres.

34.01 - Serviços de investigações particulares, detetives e congêneres.

35 - Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relaçóes
públicas.

35.01 - Senriços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações
públicas.

36 - Serviços de meteorologia.

36.01 - Serviços de meteorologia.

37 - Serviços de aÉistas, atletas, modelos e manequins.

37 .Ol - Sewiços de artistas, aüetas, modelos e manequins.

38 - Serviços de museologia.

38.01 - Senriços de museologia.

39 - Senriços de ourivesaria e lapidaçáo.

39.O1 - Serviços de ourivesaria e lapidação (quando o material for fornecido pelo
tomador do serviço).

-{ia^,,t,
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ANEXO II

TABELA OE RECEITA I

Alíquotes do lmposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)

coD. ESPECTFTCAçÔES

1 í,0

Unidade imobiliária constituída por teneno sem muro 2,0

3 Unidade imobiliária constituída por construção com fins residenciais

4 Unidade imobiliária constituída por construção com Íins lndustriais 1,0

5
Unidade imobiliária constituída por construçáo com Íins de Comércio e
Serviços 1,0

b Unidade imobiliárraconstituída por construção com fins Agropecuários/t 0,5

7 Unidade im/1iy'aria/constituída por construçáo em estado ruÍna 2,O

PREFEITURA UI{ICIPAL DE sÃo FRÂNcIsco Do coNDE
End. Praç€ da lndcpondência, ,n - Cêntro, Sâo FrancEco do Conde-8A

CEP: 43.90G0O0 / Íê1.: (71) 3651-4801

Unidade imobiliária constituída por teneno e com muro

2

0,s
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GABINETE DO PREFEITO

ANEXO lll

TABELA DE RECEITA I!

Avaliacão do lTlV para lmóveis Rurais

*S

a,

MEDIDA TIPO Em Real

Hectare Terra com BenÍeitorias 3.814,00

Hectare Terra itorias 2.479,00

PREFEITURA MUNICIPAL OE SÂO FRANCISCO OO CONOE
EÍú. Práçá da hdafÊndêrxiâ, Jn - C.õro, Sáo F.ancilco do CondG.BA

CEP: /t3.90G000 / T.l.: (71) 3451-480r
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-a

]MPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN)

cóo.

PRESTAçÃo DE sERvrços

Prestações de Serviço constantes da Lista de Serviços Anexa *

p.Of - fnsino regular pré-escolar, fundamental, médio !
5,0

2,O
uperior da Lista de Serviços Anexa. *

PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS DE NÍVTI SUPENION, POR PROFISSIONAT E POR MÊS

até 2 anos de atividade no município 52,70

a 2 anos de atividade no município 87 ,36

lmposto Ínensal por sócio ou pÍofissional habilitado, empretado ou não

o4

|TEM DA UÍA/ESPECT FICÁçÔES

15.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário,l
metroviário, ferroviário e aquaviário de passagêiros da Lista del

Serviços Anexa. * i

2,O

PROF|SS|ONA|S AUToilOMOS DE NíVet tÃO SUpemOR, POR PROFISS|ONAI E POR

MÊs

Até 2 anos de atividade no município. 43,67

Após 2 anos atividade no município. 72,79

Até cinco sócios ou profissionais habilitados

De seis a dez sócios ou profissionais habilitados;

87,36 l

115,4d

Mais de dez sócios ou profissionais habilitados 145,60

06

DETAXT/MOTOTÁX|

SERV|çO OE TRANSPORTE ESCOIÁR

Serviço de Táxi até 2 (dois) anos. 32,L7

Serviço de Táxiapós 2 (dois) anos. 53,63

Serviço de Mototáxi até 2 (dois) anos 16,08

Sewiço de Mototáxi após 2 (dois) anos 26,81

Serviço de Motofrete até (dois)) anos 16,08

Serviço de Motofrete epós 2 (dois) anos 26,8L

Lista de Servi

End. Praçá da llxiâpêndêhcia, ín - Cenfo, Sáo FÍancieco do Condê-8A
CEP: 43.9O(}'0O0 / Tel.: (71) 3651-4801

6o,od

Serviço de Transporte Escolar até 2 (dois) anos

Serviço de Transporte Escolar após 2 (dois) anos

ços, conforme Anexo I desta Lei.

PREFEITURA MUNICIPAL DE O FRÂNCISCO OO CONDE

40,00

g
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ANEXO IV

TABELA DE RECEITA III

EM REAL %

01

02

03

SOCIEDADES UNIPROFISSIONAIS

05

07

^A
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ANEXO V

TABELA DA RECEITA IV

TAXA LICENÇA DE LOCALIZAÇÁO

ATUALIZADA PARA O EXECICIO 2O2O CONFORME LEI

CLASSE DAS ATIVIDADES

Soção Divisão Grupo Classo Subclasse
DENOMINÂÇÂO VÂLOR

AGRICULTURA, PECUÁRlA, PRODUÇÃO FLORESTAL, PESCA E AQÜICULTURÂ

01 AGRICULTURA, PECUÁRIA E SERVIÇOS RELACIONADOS

01.1 Produção de lavouras temporárias

01.11,3 Cullivo de cêreais

0111-3/01 Cullivo de arÍoz 542,17

0777-3102 Cultivo de milho 542,17

0111-3/03 Cultivo de trigo 542,77

Cultivo de outros cereab náo especiÍicados anteriormente0111-3/99 542,17

01.12-1 Cultivo do algodão horbáceo o do outÍas fibras do lavoura temporáía

0772-7107 Cultivo dê algodáo heÍbáceo 542,7L

0772-7102 Cultivo de juta 542,71

0772-7/99 Cultivo de outras íibras de lavoura temporâria não egpecificadas anteriormente 542,7r

0í.r3.0 Cultivo do canadg-açúcaÍ

0113-0/00 Cultivo de cana{e-açúcar 542,71

0í.í4-8 Cultivo de Íumo

0114-8/00 Cultivo de fumo 542,L7

01.15-6 Cultivo de so,a

0115-6/00 Cultivo de sojâ 542,t7

01.16-4 Cultivo de oleaginosas de lavoura temporária, exceto soja

oL76-4/07 Cultivo de amendoim 542,L7

ot76-4/02 Cullivo de girassol À 542,17

0176-4/03 Cultivo de mamona I 542,77

I0116-4/99 Cultivo de outras ol€aginosas de lavoura temporária não especiÍcadas anteriormente A\ ,
542,1L

01.19-9 Cullivo de plantas de lavouÍa temporária não especifcadas anteriormente \ÀV
0119-9/01 Cultivo de abacaxi 542,77ô

IIII

IIII

III
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0779-91O2 Cultivo de alho 542,7L

0779-9 /03 Cultivo de batata-inglêsa 542,71

0119-9/04 542,17

0119-9/05 Cullivo de feijâo 542,77

07t9-9/06 Cultivo de mandioca s42,77

0779-9107 Cultivo de meláo 542,77

0119-9/08 Cultivo de melancia 542,71

0119-9/09 Cultivo de lomale rasteiro 542,7L

Cultivo de outras plantas de lavoura temporária náo especificadas anteriormente0119-9/99 542,7L

Horticultura e f,oricultura07.2

Horticultura07.27-1

ot27-t/07 Horticultura, exceto morango 542,t7

ot27-1/02 Cultivo de morango 542,77

0t.22-9 Cultivo de íores e plantas ornamentais

0122-9lOO Cultivo dê flores e plantas omamentais 542,71

01.3 Produçâo de lavouras permanenles

01.31,8 Cultivo de laranja

0131-8/00 Cultivo de laranja 542,17

01.32-6 Cullivo de uva

542,L70732-5/OO Cultivo de uva

Cullivo de írulas de lavoura permanente, exceto laÍanja e uva01.33-4

Cultivo de açai 542,t70733-4/07

ot33-4/02 Cultivo de banana 542,77

0133-4/03 Cultivo de câiu 542,7r

ot33-4/04 Cultivo de cllricos, excelo laranja s42,7t

0133-4/05 Cultivo de coco-da-bala 542,77

Cultivo de guaíaná 542,770133-4/06

542,710733-4/07 Cultivo de maçã

0133-4/08 Cullivo de mamão 542,L7

0133-4/09 Cultivo de maracujá 542,L7

i0133-4/10 Cultivo de manga
I

542,t7

0733-4/7L Cullivo de pêssego i\ 542,71

0133-4/99 Cullivo de frutas de lavoura permanente nâo especificadas anteriormente ,[./ 542,71

I

T
IIII
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01.34-2 Cultivo de café

0734-2lOO Cultivo de café 542,7r

Cultivo de cacau01.35-1

Cullavo de cacau0135-1/00 542,7t

Cullivo de plantas de lavoura peÍmanente nâo especiÍicadas anteriormentê01.39-3

0139-3/01 Cultivo de chá-da-Índia 542,r7

0139-3/02 Cultivo de êrva-male 542,t7

0139-3/03 Cullivo de pimenta-do-reino 542,77

0139-3/04 Cultivo de plantas para condimento. exceto pimenta-do-reino 542,71

0139-3/05 Cultivo de dendê 542,17

0139-3/05 Cullivo de seringueira 542,17

0139-3/99 Cultivo de outras planlas de lavouía permanente não especillcadas anteriormenle 542,77

01.4 Produçáo de sementes e mudas certiÍicadas

01.41-5 ProduÉo de sementes certillcadas

Produçáo de semenles certilicadas, exceto de forrageiras para pasto0141-s/01 542,77

Píodução de sementes certificadas de íonageiras para Íormaçáo de pasto074L-sl02 542,77

07.42-3 Produçáo de mudas e outras íormas de pÍopagaçáo vegetal, certificádas

0742-3lOO ProduÉo de mudas e outras íormas de propagação vegetal, certiÍcadas 542,7r

01.5 Pecuária

01-s1-2 Criaçáo de bovinos

0151-2/01 Criaçáo de bovinos para corte 542,L7

oL'7-2/02 Criaçào de bovinog para leite 542,L7

ots7-2/03 Criaçáo de bovinog, exceio paía corte e leite 542,7r

01.52-1 Criaçáo de outrog animais de grande porte

oLsz-L/07 Criaçáo de buíalinos 542,77

ot52-t/02 Criação de eqüinos 542,r7

01s2-1/03 Criaçáo de asininos e muares 542,t7

01.53-9 Criaçáo de caprinos e ovinos

Criagáo de ca nos0153-9/01 542,7r

Àooüçao oe ra01s3-9/02 de ovinos, inclusiveC 542,7t

CriaÉo de suÍnos \ \.Lz01.54-7

0154-7/00 CriaÉo de sulnos \\ \, rÀ 542,rr

01.55-5 de avesC

III

II

III
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542,7L01s5-s/01 Criaçáo de frangos para corte

542,t\01ss-s/02 Produçào de pintos de um dia

CriaÇão de outÍos galináceos, excêlo para corle 542,t701ss-s/03

Criaçâo de aves, exceto galináceos 542,710155-5/04

0155-5/05 Produçâo de ovos 342,71

Criaçáo de animais não especificados anteriormente01.59-8

o1s9-8/01 Apicultuía 542,7t

542,7t0159-8/02 Criaçáo de animais de êstimaÉo

542,7701s9-8/03 Cdação de êscargô

542,770159-8/04 Criação dê bacho-da-seda

542,770159-8/99 Criâçáo de outrog animais náo $pecificados anteriormente

Atavidades de apoio à agricultuÍa e à pêcuária; ativadades de pós-colheata

01.61 0 Atividades de apoio à agricultura

542,t70161-0/01 Serviço de pulverizaçáo e conirole de pragas agrÍcolas

Serviço de poda de árvores para lavouras 542,77oL67-0/02

ServiÇo de preparaçâo de terÍeno, cultivo e colheita 542,L70161-0/03

0161-0/99 Atividades de apoio à agÍicultura não especificadas anleriormente 542,7L

01.62-8 Atividades de apoio à pecuária

0162-8/07 Serviço de inseminação aÍtiíicial em animais 542,71

542,710162-8102 Serviço de tosquiamenlo de ovinos

542,710162-8/03 SeNiço de manejo de animais

542,7L0162-8199 Atividades de apoio â pecuária não especiÍicadas anteriormenle

01.63-6 Ativadades de pós-colheita

542,710153-6/00 Atividades de pôs-colheila

CaÇa e sêrviços relacionados07.7

Caça e servigos relacionados01.70-9

542,7r0170-9/00 Caça e serviços relacionadog

02 PRODUÇÃO FLORESTAL

ProduÉo f,orestal - llorestas02.1

02.10-1 Produçáo florestal - 11or."",r. p["nt\,

\ 542,71o27O-1/Or Cultivo de eucalipto \
Cultivo de acáciâ-negra \\ , // 542,770210-7102

542,710210-1/03 Cultivo de pinus I t irr, ,,t
AN V. TLL Página 4
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o2to-7/04 Cultivo de teca 542,77

02L0-7/Os Cultivo de espécies madeiÍei.as, exceto eucalipto, acácia-negía, pinus e leca 542,71

0270-7/06 Cultivo de mudas em viveiros florestais 542,7t

0210-1/o7 Extraçáo de madeira em florestas plantadas 542,77

0210-1/08 Produção de carváo vegetal - florestas plantadas 542,17

0210-1/09 Produçáo de casca de acácia-negra - ílorestas plantadas 542,Lt

Produçáo de produtos nâo-madêiÍeiros não especificados anteíormente em llorestas plantadas02L0-7/99 542,t\

02.2 PÍoduÉo foÍestal - fioÍêstas nalivas

Produção floreslal - florestas nalivas02.20-9

0220-9/Or Extraçáo de madeira em floreslas nativas 542,77

0220-9/02 Produção de carváo vegetal - florestas nativag 542,77

o22O-9/03 Coleta dê castanha-do-pará em floregtas nativag 542,11

o22O-9/04 Coleta de látex em Ílorestas nativas 542,t\

0220-9/Os Coleta de palmito em f,oreslas nativas 542,t7

0220-9/06 ConservaÉo dê llorêstas nativas 542,t7

0220-9/99 Coleta de produtos nào-madeireiros náo especiíicados anteriormente em florestas nalivas 542,17

02.3 Alividades de apoio à produção florestal

02.30-5 Atividades de apoio à produção floÍestal

0230-6/00 Atividades de apoio à pÍodução floÍestal 542,77

03 PESCA E AOÜICULTURA

Pesca03.1

Pesca em água salgada03.11-6

0377-6107 Pesca de peixes em água salgada 27 t,O5

o3t7-6/02 Pesca de crustácêos e moluscos em água salgada 277,O5

0311-6/03 Coleta de outros produtos marinhos 277,05

0377-6/04 Alividades de apoio à pesca em água salgada 277,O5

Pesca em água doce03.12-4

Pesca de peix6 em água doce0372-4/Ot 271,O5

0372-4102 Pesca de crusláceos e moluscos em água doce /r\ 27t,O5

0372-4103 Coleta de outros produtos aquáticos de água 27 t,O5

0372-4/04 Atividadês de apoio à pesca em água doce 27L,O5

03.2 Aqúicullura |"\1 lv /
03.21-3 Aqúicultura em água salgada e salobra \ lfÁr^, , , n

III
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0321-3/Or Criação de peixeg em água salgada e salobra 277,O5

0327-3/02 Criação de camarões em água galgada e salobra 277,O5

0321-3/03 Criaçâo dê ostras e mêxilhôes em água salgada e salobra 277,O5

0327-3/04 Criação de peixes ornamenlais em água salgada e salobía 271,O5

0321-3/0s Atividades de apoio à aqüicullura em água salgada e salobrâ 27 t,O5

0327-3/99 Cultivos e semicultivos da aqüicultura em água salgada e salobra náo especificados anteriormente 277,05

03.22-7 Aq0icultuÍa em água doce

0322-7/07 Cíaçâo de peixes em água doce 277,05

0322-7/02 Criação de camarÕes em água doce 277,05

0322-7/03 Criação de ostras e mexilhões em água doce 277,O5

0322-7/04 CriaÇào de peixes omamentais em água doce 277,O5

0322-r/Os Ranicultura 277,O5

0322-L/06 Criaçào de jacaré 271,O5

0322-r/07 Atividades de apoio á aqúicultura em água doce 27t,O5

0322-1/99 Cuttivos e semicultivos da aqúicultura em água doce náo especifcâdos anleriormenle 27L,O5

B

05 EXTRAÇAO DE CARVÂO MINERAL

05.0 Eíraçáo de carváo mineral

05.00-3 Eíração de carvão mineral

0s00-3/01 Eíraçáo de carváo mineral 542,L7

0s00-3/02 Benêlciâmenlo de cârvào minêrel 542,17

06 EXTRAÇÁO DE PEIRÓLEO E GAS NATURAL

06.0 Eíraçáo de petróleo e gás natural

06.00-0 Eíraçáo de petróleo e gás natuíal

0600-0/01 ExiÍaÉo de petróleo e gás natural 11.293,18

0500-0/02 ExtraÉo e beneíiciamenlo de xislo 11.293,18

0600-0/03 ExtraÉo e beneíiciamento d€ areias beluminosas 11.293,18

o7 EXTRAÇÃO DE MINERAIS METÁLICOS

o7.t EíraÉo de minério de íeno

07.10-3 ExtraÉo de minério de íeno

o7r0-3/07 Eíraçáo de minério de feffo r\ \ 7 52,94

o710-3/02 Pelotizaçáo, sinteíizaçâo e oulros beneíiciamenfos delnirlflo\g" r"..o 7 52,94

01.2 ExtraÇáo de mineraas metálicos não-ferrosos

III

IIIIII

IIII

III

II

II II
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o7.27-9 EÍÍaÉo de minério de alumínio

0727-9101, EÍraçáo de minéÍio de alumínio 752,94

o727-9/02 Benêíciamênto de minério de âlumínio 752,94

Eíração de minério de estanhoo7.22-7

0722-7 /O7 Eíraçáo de minério de estanho 752,94

0722-7 /O2 Benellciamenlo de minério de estanho 752,94

07.23-5 Eíraçáo de minério de mangânês

0723-5/07 Extraçáo de miné.io de manganês 152,94

o723-s/02 Beneficiamento de minério de manganês 152,94

07.24-3 Extração de minério de metais preciosos

0724-3/07 Extração dê minério de metaig preciosog 752,94

0724-3/02 Benefciamento de minério de metais preciosos 752,94

07 .25-l Eíraçáo de minerais radioativos

0723-uOO Extraçáo de minerais radioativos 152,94

07.29-4 Eíraçâo de minerais metálicos não-fenosos náo especificâdos anteriormente

752,940729-4/07 Eíração de minérios de nióbao e titânio

0729-4/02 Extraçâo de minério de tungstênio 752,94

0729-4103 Extraçáo de minério de nlquel 752,94

0729-4104 Extraçáo de minérios de cobre, chumbo, zinco e outÍos minerais metálicos nâo-íerrosos não espec 752,94

0729-4105 Benefciamento de minérios de cobÍe, chumbo, zinco e outros minerais metálicos nâo-íeírosos não 752,94

08 ExrRAÇAo DE MTNERATS NÃo-[4ETÁLrcos

08.1 Extrâção de pedra, areaa e argala

08.10-0 Extração de pedra, areia e argila

0810-0/01 Extração de ardôsia e beneficiamento associado 537,81

o8L0-o/02 Extrâçâo de granito e bêneficiamenlo associado 537,81

0810-0/03 Extraçáo de mármoÍe e beneÍiciamento associado 537,81

0810-0/04 ExtraÉo de calcâíio e dolomila e beneficiamenlo associado 537,81

0810-0/05 ExtÍaçáo de gesso e caulim 537,81

0810-0/06 Eíraçâo de areia. cascalho ou ulho e beneíiciamento 537,81

0810-0/07 Êxtração de aÍgila e beneficiamento associado
I

537,81

de saibro e beneÍiciamenlo associado I // 537,810810-0/08

0810-0/09 de basalto e beneÍciamento associado t/ 537,81

0810-0/10 Benefciamento d€ gesso e caulim associsdo à BíraÉo ) r/ 537,81

AN t Página 7
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0810-0/99 Eíração e britamento de pedras e oulros materiais para construçáo e beneÍciamento asEociado 537,8L

08.9 EíraÉo de oulros minerais náo-metálicos

08.91-6 Eíraçáo de minerab para ÍabricaÉo de adubos, íeÍtilizanles e oulíos produlos qulmicos

537,810891-6/00 Eíraçáo de mineÍais para íabricsçâo dê adubos, fêrlilizantes e outros produtos qulmicos

08.92-4 Eíraçáo e refino de sal marinho e sal-gema

537,8L0892-4107 Eíraçáo de sal maíinho

0892-4/02 ExtÍação de sal-gema 537,87

0892,4/03 Rêlino e outros tratamentos do sal 537,47

Eldraçáo de gemas (pedras preciosas e semipreciosas)08.93-2

0893-2/00 Exlraçáo de gema§ (pedías precrosas ê semipreciosas) 537,81

08.99-1 Eíraçáo de minerais nâo-metálicos não especificados anleriormente

0899-u01 Eíraçáo de gÍafita 537,81

0899-u02 EíÍaÉo de quartzo 537,8t

537,810899-1/03 Eíração de amianto

537,810899-1/99 Extraçáo de outros minerais não-metálicos não especiÍicados anteriormenle

09 ATIVIDADES OE APOIO À EXTRAÇÃO DE MINERAIS

09.1 Atividades de apoio à eíÍaçào de pêtÍólêo e gás nalural

09.10-6 Atividades de apoio à exlraçâo de petróleo e 9âs natural

Atividades de apoio à extração de petróleo e gâs natural 5.378,090910-6/00

Atividades de apoio à eíraÉo de minerais, exceto petróleo e gás natural09.9

09.90-4 Atividades de apoio á extraçáo de minerais, excêlo pelróleo e gás natural

o99O-4/07 Atividades de apoio à extração de minério de ferro 5.378,09

o99O-4/02 Atividades de apoio à eíração dê minerais metálicos náo-Íerrosos 5.378,09

5.378,090990-4/03 Atividades de apoio à extraçâo de mineíais nào-metálicos

c INDÚSTRIAS OE ÍRANSFORMAÇÀO

FABRICAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS

Abate e fabricaÉo de produtos de carne10.1

Abate de reses. ex@to sulnos10.11-2

1077-2107 oríÍico - abate de bovinos 542,71

Iro77-2102 FrigoíÍfico - abate de eqüinos 542,t7
!

542,7t1077-2/03 Frigorífico - abate de ovinos e capÍinos
I

542,7170tt-u04 Frigorlfico - abate de bufalinos

ü ,.+' 542,717O7r-2105 l\,,latadouro - abate de rêses sob contrato, exceto abate de sulnos /

ANEXO V, Página 8
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10.12-1 Abate de sulnos, aves ê outros pequênos animaia

542,7t7OL2-u07 Abate de aves

Abate de pequenos animaas 542,7tL012-7102

t072-7103 Frigorííico - abate de suinos 542,7L

to72-7/04 Matadouro - abate de suínos sob conkato 542,77

10.13-9 Fabricaçáo de produtos de carne

542,t71013-9/01 FâbricáÉo de produtos de came

542,L7L073-9/02 Prêparaçáo dê subprodutos do abale

to.2 Preservaçâo do pescado e fabricação de produtos do pescado

10.20-1 Preservaçáo do pescado E fabricaçáo de produtos do pescado

542,7L1020-1/01 PrBervaÉo de peixes, crusláceos e moluscos

542,7L7O2O-r/02 Fabricaçào de conseívas de peixes, crusláceos e molwcos

10.3 FabÍicaçáo de conservas de ÍÍutas, lêgumes ê outros vegetais

10.31-7 Fabricaçáo de conservas de írutas

FabÍicaçáo de conservas de írutas 542,177037-7 lOO

10,32-5 FabÍicação de conseNas de legumes e outros vegetais

7O32-s/07 Fabricaçáo de conservas de palmito 542,L7

7032-5/99 FabricaÇão de conseívas de legumes e outros veg€tais, exceto palmito 542,t7

10.33-3 Fabricaçáo de sucos de fÍutas, hortaliças e legumes

542,t71033-3/01 Fabricaçáo de sucos concentrados de frutas, hortaliças e legumes

542,71L033-3/02 Fabricação de sucos de frutas, hortaliças e legumes, exceto concenlrados

10.4 Fabricação de óleos e gorduras vegetais e animais

Fabricaçáo de ôleos vegetais em bruto, exceto óleo de milho

542,71ro4r-4loo Fabricaçáo de ôleos vegetais em bruto, excelo óleo de milho

Fabricação de óleos vegetais reÍinados, exceto óleo dê milhoto.42-2

Fabricação de óleos vegetais refinados, excêto óleo de milho 542,771042-2/O0

10.43-1 Fabricaçáo de maÍgarina e oulras gorduras vegetab e de ôleos náo-comestlveis de aôimais

542,771043-1/00 FabÍicaçâo de margarina e outras gorduíAvegetaÉ e de ólêos nâo-comestiveis dê animais

\Laticinios

I \10.51-1 Preparaçáo do leite

Prepaíação do leite I
N 542,L710s1-1/00

Fabricaçáo de laticlnios \à10.s2-0

542,L77052-0/OO Fabricação de laticlnio" A

ANEXO V - TLL Página 9
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FabricaÉo de sorvetes e oulros gelados comesllveis

FãbricaÇão de soívetes e outros gelados comestlveis 542,771053-8/00

Moagem, Íabricaçáo de produtos âmiláceos e de alimentos para animais10.6

Beneficiamento de arroz e fabricaçáo de produtos do ârroz10.61'9

542,tt1061-9/01 Beneficiamênto de arroz

542,7!LO6r-9/02 Fabricaçáo de produtos do arÍoz

70.62-7 Moagem de trigo e fabricação de derivados

542,L7t062-7lOO Moagem de trigo e íabricaÉo de derivados

10,63-s Fabricaçào de farinha de mandioca e derivados

542,t\1063-s/00 Fabricaçào de farinha de mandioca e derivados

FabricaÉo de íarinha de milho e de.ivados, excelo óleos de milho10.64-3

FabÍicação de Íarinha de milho e derivados, excelo óleos de milho 542,7t1054-3/00

Fabricaçâo de amidos e Íéculas de vegetais ê de óleos de milho10.55-1

1065-1/01 FabricaÉo de amidos e féculas de vegetais 542,17

1065-1/02 Fabricaçáo de óleo de milho em brulo 542,77

1065-1/03 FabÍicaÉo de óleo de milho refinado s42,77

Fabricaçáo de alimêntos para animais10.66-0

542,711066-0/00 Fabricaçáo de alimentos para animais

10.59-4 Moagêm e fabricaÉo de produtos de origem vegetal náo especifrcados anleriormente

542,t71069-4/00 Moagem e fabricaÉo de produtos de origem vegetal náo especifrcados anteriormente

10.7 Fabricaçáo e refino de açúcar

10.71-6 Fabricação de açúcar em bruto

Fabíicação de açúcar em bíuto 542,t77O7r-610O

Fabricâçâo de açúcar refinado70.72-4

542,7L7072-4/07 FabricaÉo de açúcaÍ de cana reíinado

542,71t072-4102 Fabricaçáo de açucar de cereais (dextÍose) e de beterÍaba

TorreÍaçáo e moagem de café10.8

10.81-3 ÍoÍreÍaçáo e moagem de caíé

BeneÍiciamento dê caíé 542,771081-3/01

de caféTo e 542,t77081-3102

\Fabricaçâo de produtos â base de caÍé \10.82-1 tf/ 542,L7t082-r/oo Fabricaçáo de produtos à base de caÍé \\t,
Fabricação dê outros alimentícios10.9

IIII

III
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10.91-1 Fabricagáo de produtos de paniíicaçáo

1091-1/00 FabricaÉo de produtos de panilcaçáo 542,t\

10.92-9 Fabricaçáo de biscoitos e bolachas

LO92-9/0O FabricaÉo de biscoilos e bolachas 542,tl

10.93-7 Fabícaçáo d€ produlos derivados do cacau, de chocolates e confeitos

t093-7107 FabícaÉo de produlos derivados do cacau e de chocolates 542,r1

542,t71093-7102 Fabricaçào d€ frutas cristalizadas, balas e semelhantes

10.94-5 Fabricaçào de massas alimenllcias

542,77L094-sl0o Fabricação de massas alimentlcias

FabÍicaçáo de especiadas, molhos, tempêros e condimentos10.95-3

1095-3/00 Fabricação de especiarias, molhos, temperos e condimentos 542,7r

FabricaÉo de alimentos e pratos prontog10.96-1

1096-1/00 Fabricação de alimentos e pratos prontog 542,77

10.99-6 FabricaÉo de produtos alimentícios nào esp€cificados anteriormenle

1099-6/01 Fabricaçáo de vinagres 542,77

1099-6/02 Fabricação de pós alimenticios 542,t7

542,171099-6/03 Fabricação dê íeímentos e leveduras

542,t71099-6104 FabricaÉo de gelo comum

542,t71099-6/0s Fabricação de produtos para infusão (chá, mate, etc.)

542,t\1099-6/06 Fabricação de adoçantes naturais e artifciais

Fabricação de outros produtos alimentlcios não especificados anteriormente 542,711099-6/99

FABRTcAÇAo DE BEBTDAS11

Fabricação de bebidas alcoólicas11.1

11.11-9 Fabricaçâo de aguardentes e out.as bebidas destiladas

777L-9/07 Fabricaçáo de aguardentê de cana-de-açúcar 542,7L

542,7t1777-9102 FabricaÉo de oulras aguardentes e bebidas destiladas

7L.72-7 Fabricação de vinho

542,171772-7 lOO FabÍicação de vinho

Fab.i o de malle, as e chopes11,13-5

1113-5/01 Fa de malte, inclusive malte ul 542,7L

1113-s/02 Fabricaçáo de cervejas e chopes \ 542,71

u.2 FabricaÉo de bebidas nao-atcoôticas [ \ i
7L.2t-6 Fabricação de águas envasadas

ANEXO V - Ttt Página 11
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7L27-6/OO Fabricaçáo de águas envasadas 542,t7

t7.22-4 Fabricaçào de Íefrigerantes e de outras bebidas não-alcoólicas

t122-4101 FabÍicaçáo de refÍigerantes s42,r1

tt22-4102 Fabricâçáo de chá mate e outros chás prontoa para consumo 542,t7

542,t71722,4/03 Fabricação de refrescos, xaropes e pós para refrescos, exceto refrescos de fÍutas

542,t7t722-4/99 Fabricaçâo de outrag bebidas não-alcoólicas não especiícadas anteriormenle

t2 FABRICAÇÀO DE PRODUTOS DO FUMO

12.7 Píocessamento industrial do íumo

Processamento industrial do fumo72.70-7

Processamento industaial do Íumo 1.355,28t27O-7100

FabricaÉo de produtos do íumoL2.2

FabricaÉo de produtos do fumo72.20-4

7220-4/07 Fabricação de cigarros 1.355,28

7220-4102 Fabricaçáo de cigaírilhas e charutos 1.355,28

7220-4103 Fabricaçáo de filtros paía cigaÍÍos 1.3s5,28

7220-4199 Fabricaçào de outros pÍodutos do fumo, exceto cigarÍos, cigarÍilhas e charutos 1.355,28

13 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS IÊXTEIS

13.1 Preparação e íiação de Íibras têxteis

13.11-1 PreparaÉo e íiaçáo de Íibras de algodáo

542,171311-1/00 PreparaÉo e façáo de fibras de algodáo

13.12-0 Preparação e íaçáo de fibras têxlêis natu.ais, excelo algodão

Preparação e fiaçáo de libras têxteis naturais, exceto algodão 542,7773L2-0/0O

FiaÉo dê íibras artificiais e sintéticas13.13-8

1313-8/00 FiaÉo de íibras artifciais e sintêticás 542,r7

13.14-5 Fabricaçáo de linhas para costurar e bordar

1314-6/00 Fabricaçáo de linhas para coslurar e bordar 542,77

73,2 Tecelagem, exceto malha

13.21-9 Tecelagem de íios de algodáo

Tec€lagem de Íios de algodâo I 542,777327-910O

Tecelagem de Íios dê fibrâs têxteÉ naturais, exceto algodE6\

1322-7 /0O Tecelagem de lios de fibÍas têí€is naturaB, exceto alqÍ)ddo 542,t7

13.23-5 Tecelagem de fios de fib.as artificiais e sintéticss \\-
542,171323-s/00 Íecelagem de íios de fibras aÍlificiais e sintéticas XUr,tm
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13.3 Fabric€ção de lecidos de malha

13.30-8 Fabricaçáo de lecidos de malha

1330-8/00 Fabricaçáo de tecidos de malha 542,t\

13.4 Acabamentos em fios. tecidos e aíteÍatos têxteis

13.40-5 Acabamentog em Íios, tecidos e artefatos têxteis

1340-s/01 Estamparia e teíurizaçáo em fios, tecidos, arteíatos têxteis e peças do vestuário 542,17

L34O-5/02 Alvejamento, tingimênto e torção em fros. tecidos, arteÍatos têí€b e peças do vestuário 542,L1,

t340-5/99 Outros seNiços de acabamento em fios. tecidos, arteíatos têíeis e peças do vestuário 542,7L

13.5 Fabíicaçâo de arteíatos têíeis, exceto vestuário

13.51-1 FabricâÉo de artoíatos têíeis paÍa uso doméstico

13s1-1/00 FabricaÉo de artefatos têíeis para uso doméstico 542,7t

13.52-9 FabricaÇáo de artefatos de tapeÇaria

73s2-9lOO Fabricação de artefatos de tapeçaria 542,77

13.53-7 Fabricação de arlefatos de cordoaria

1353-7/00 Fabricáção de arlefalos de cordoaria 542,L\

13.54-5 Fabricâção de tecidos especaais, inclusave artefalos

1354-5/00 Fabricaçâo de tecidos especiais, inclusive arteÍatos 542,7t

13.59-5 Fabricâçào de outros produtos têxteis nâo especificados anteíormente

13s9-5/00 Fabricaçào de outrog produtos têxteis não especificados anteriormente 542,7t

CONFECÇÃO DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSÔRIOS1.4

74.7 Confêcção de artigos do vesluário e acessórios

14.11-8 ConfeÇÉo de roupâs íntimas

7417-8/07 ConíecÉo de roupas lntimas 542,17

747r-8102 FacÉo de roúpas {ntimas 542,7L

ConfecÉo de peças do vestuário, excelo roupas lntimas

74t2-6/07 Coníecçáo de peças do vesluârio, exceto roupas lnlimas e as coníeccionadas sob medida 542,71

7472-5102 Coníecçáo, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas inlimas 542,7L

74L2-6/03 Facçáo de peças do vestuário, exceto roupas Íntimâs 542,17

14.13-4 roíissionaisConfe de

7413-4/07 ConfecÇáo de roupas proligsionais, exceto sob medida
I

542,77

14L3-4/02 ConfecÉo, sob medida, de roupas profissaonaas 542,t7

1413-4/03 FacÉo de roupas proÍissionais \t 542,t7

t4.14-2 Fabricaçáo de acessôrio3 do vestuáÍio, exceto para segurança e pÍoteção tvt
I
tíÁ
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L4L4-2/OO Fabricação de acessôrios do vestuário, exceto para segurançâ e proteÉo 542,7L

74.2 Fabricaçào de aíigos de malharia e tricotagem

Fabricação dê meias

742r-5/00 Fabricação de meias 542,71

74.22-3 Fabricação de ârtigos do vestuário, produzidos êm malharias e lricotagens, exceto meias

7422-3/OO Fabracação de arligos do vestuário, produzados êm malharias e tricotagens, êxceto meias 542,77

PREPARÂÇÃO DE COUROS E FABRICAÇÁO DE ARTEFATOS DE COURO, ARTIGOS PARA VIAGEM E CALÇADOS

15.1 Curtimento e outras preparaçõeg de couÍo

15.10-6 Curtimento e outras prepa.açóes de couro

1510-6/00 Curtimenlo e outras preparaçôes de couro s42,t7

t5.2 FabricaÉo de arligos para viagem e de arlefalos diversos de couro

75.2t-7 FabricaÉo de arligos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material

7527-7/O0 Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material 542,77

75.29-7 Fabricaçáo de artefatog de couro náo especifcâdos anteriormenle

7s29-7 /O0 Fabricação de artefatog de couro náo especifcadog anteriormente 542,t7

15.3 FabricaÉo de calçados

15.31-9 Fabricação de calçádos de couro

1531-9/01 FabricaÉo de calçados de couro 542,7L

ts37-9/02 Acabamenlo de calçados de couro sob conkato 542,\L

15.32-7 Fabricação de tênis de qualquer material

L532-7 /0O Fabricaçáo de tênis de qualquer material 542,71

15.33-5 Fabricação de calçados de material siniélico

1533-5/00 Fabricação dê calçados de matêrial sinlélico 542,77

15.39-4 FabricaÉo de calçados de materiais náo especifcados anteriormente

1s39-4/00 FabricaÉo de calçados de materiais náo especifcados anteriormente 542,77

15.4 Fabricação de partes para calçados, de qualquer material

15.40-8 FabricaÉo de partes para calçados, de qualquer malerial

1s40-8/00 Fabricaçáo de partes para calçados, de qualquer material 
^

542,77

FABRI DE PRODUTOS DE MADEIRA16

Desdobramenlo de madeira í\t16.1

76.70-2 Desdobramento de madeira t\U\; 7

76t0-2107 SerÍarias com desdobramento de madeira \\\t I 542,17

76L0-2102 Senarias sêm desdobramênto de madeira XVY 542,t7

III

II
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16.2 Fabricaçáo de produtos de madeira, cortiça e material trançado, excelo móveis

16.21-8 FabÍicaçáo de madeira laminada ê de chapas de madei.a compensada, prensada e aglomeíada

FabÍicaÉo de madeira laminada e de chapas de madeiÍa compensada, prensada e aglomê.ada 542,t7L627-8lOO

FabricaÉo de estruturas de madeira e de artigos de carpintaía paÍa construÉo76.22-6

t622-6/01 Fabricaçáo de casas de madeira pré-fabricadas 542,7L

t622-6/02 Fabricaçào de esquadrias de madeira e de peças de madeira para inslalaçôes industriais e come( 542,77

542,77t522-5199 Fabricaçáo de oulros arligos de carpintaria para constÍução

76.23-4 FabricaÉo de arteíatos de lanoana e de embalagens de madeira

542,77L623-4100 Fabricaçáo de arteÍatos de lanoaria e de embalagens de madeira

16.29-3 FabÍicaçâo de artoíatos de madeira, palha, cortiça, vime e mateíial lrançado náo êspecificâdos ânleriorments, exceto móveis

542,777629-3107 Fabricaçâo de arteíatos diversog de madeira, excelo móveis

542,t77629-3102 FabricaÉo de arteÍatos diversos de cortiça. bambu, palha, vime e oulíos materiais lrançados, exc(

FABRICAçÀO DE CELULOSE, PAPEL E PRODUTOS DE PAPEL

11.1 Fabricaçáo de celulose e outras pastas para a íabricaÉo de papel

17.10-9 Fabricação de celulose e outrâs pastas para a íabricaçáo de papel

1.355,287t1O-9lOO Fabricação de celulose e outras pastas para a íabricaçáo de papel

FabÍicação dê papel, caíolina e papel-cartáo

Fabricação de pâpel71.21-4

t727-4/OO Fabricaçâo de papel 1.355,28

Fabricação de caíolina e papel-cartão17.22-2

1.355,287722-2/O0 Fabricaçáo de caÍtolina e papel-carlào

77.3 Fabricaçáo de embalagens de papel, canolina, papel-cartáo e papelão ondulado

77 ,37-l FabÍicação dê embalagens de papel

1.355,281737-uOO FabÍicâção de embalagens de papel

77.32-0 Fabricaçáo de embalagens de cartolina e papelcarlão

1.355,28r732-0/O0 FabÍicaçáo de embalagens de carlolina e papel-cartáo

Fabricaçáo dê chapas e de embalagens de papeláo ondulado17.33-8

1.355,287733-8/OO Fabricaçáo de chapas e de embalagens dê papelão ondulado

t7.4 Fabricaçáo de produtos diversos de papel, cartolina, papel-cartáo e papeláo ondulado

t7.4L-9 FabricaÉo de produtos de papel, cartolina, papel-cartáo e papeláo ondulado para uso comerciale de eíàtô

1.355,2877 4r-9107 Fabricaçáo de Íormuláriog clntlnuos

) 1.355,28777 47-9/02 Fabricação de produtos de papel, caíolina, papel-cartão e papelão ondulado para uso comercial e

FabricaÉo de produtos de papel pâra usos doméstico e higiênico-sanitáriq \r V/t7.42-7

IIII
III Ir
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7t 42-7 lOL FabricaÉo de íÍaldas descartáveis 1.355,28

77 42-7 /O2 Fabricação de absorventes higiénicos 1.355,28

77 42-7 /99 Fabricaçáo de produtos de papel para uso doméstico e higiênico-sanitário não especificados anteri 1.355,28

77.49-4 Fabricação de produtos de pastas celulósicas, papel, caíolina, papel-cartão e papelão ondulado não especificados anteriormente

77 49-4/OO FabricaÉo de produtos de pastas celulôsicas, papel, cartolina, papel-cartão e papeláo ondulado n 1.355,28

18 IMPRESSÃO E REPRODUÇÁO DE GRAVAÇÔES

18.1 Atividade de impressão

18.11-3 lmpressão de jomais, livros, revistas e outras publicações periôdicas

lmpressão de jomaisL877-3107 211,05

lmpressáo de livros, revistas e outras publicaçÕes peíiódicas1877-3102 277,05

18.12-1 lmpressào de material de segurança

7872-7lOO lmpressão de material de segurança 277,O5

18.13-0 lmpressào de materiais para outros usos

1813-0/01 lmpressão de material para uso publicitário 271,O5

1813-o/99 lmpíessão de material para outros usos 277,0s

18.2 Serviços de pré-impressão ê acabamentos gráficos

78.21-7 Serviços de pré-impressão

7827-t/OO ServiÇos de pré-impressão 271,O5

Serviços de acabamentos gráficos

7822-9lOO Serviços de acabamentos gráíicos 277,O5

Reprodução de materiaas gravados em qualquer suporte18.3

Reprodução de materiais gravados em qualquer suporte18.30-0

1830-0/01 Reprodução de som em qualquer suporte 277,O5

1830-0/02 Reproduçáo de vldeo em qualquer suporte 27r,Os

1830-0/03 Reprodução de soflware em qualquer suporte 27t,O5

19 FABRICAÇÁO DE COQUE, DÉ PRODUTOS DERIVADOS DO PEÍRÓLEO E DE BIOCOMBUSTIVEIS

19.1 Coquerias

19.10-1

1910-1/00 70.756,77

Fabricação de produtos derivados do petróleo t79,2

79.27-7 Fabricação de píodutos do refino de petróleo {\ ,/
\,7927-7 /O0 FabÍicação de produtos do reÍino de petróleo 10.156,77

I79,22-5 Fâbricação de produtos derivados do , exceto rodutos do reÍino
//

II

lzt
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t922-sl07 FormulaÉo de combuslíveis LO.7 56,77

1922-5102 RerÍeíno de óleos lubriíicantes to.756,17

r922-s/99 Fabíicação de outros produtG derivados do petróleo, excêto produtos do reíino 70.156,77

Fabricação de biocombustlveis19.3

19.31'4 Fabricaçáo de álcool

1931-4/00 Fabricaçào de álcool 10.756,Ll

t9.32-2 Fabricaçâo de biocombusllveis. exceto âlcool

7932-2/OO Fabricaçâo de biocombustíveis. exceto âlcool 70.756,77

20 FABRTCAçÀo DE PRoDUToS euÍMtcos

20.1. Fabricação de produtos quÍmicos inorgânicos

20.11-8 Fabricaçáo de cloro e álcalis

2017-8/OO Fabricaçáo de cloro e álcalis s.378,09

20.12 6 Fabricaçáo de intermediários para íertilizantes

2072-6100 Fabricaçáo de intermediários para íerlilizantes 5.378,09

Fabricaçáo de adubos e íertilizantes20.13-4

Fabricaçáo de adubos e íertilizantes2073-410O 5.378,09

20.!4-2 Fabricaçáo de gases industriais

2074-210O Fabricaçâo de gases industriais 5.378,09

20.19-3 Êabricaçáo de produtos qulmicos inorgánicos nâo especiÍcados anteriormente

2079-3107 ElaboraÉo de combuslÍveis nucleares 5.378,09

2Ot9-3/99 FabricaÉo de oulros produtos qulmicos inorgânicos náo especificados anteriormente 5.378,09

20.2 FabícaÉo de produtos qulmicos orgânicos

20.2t-5 FabricaÇáo de produtos petroquímicos básicos

2021-s/OO Fabricaçáo de produtos petroquÍmicos básicos 5.378,09

Fabíicação dê intermediários para plastiíicanleg, resinas e fibras20.22-3

2022-3/OO Fabricaçâo de intermediários para plastilicantes, resinas e fibras 5.378,09

20.29-7 Fabricaçáo de produtos químicos orgánacos nâo especificados anteriormente

2029-LIOO Fabricaçâo de produtos qulmicos orgânicos náo espesificados anteriormente 5.378,09

Fabricaçâo de resinas e elastômeros l

\20.37-2 Fabricaçâo de resinas termoplásticas

Fabricação de resinas termoplásticas2037-2lOO 5.378,09

Fabricação de resinas termoíixas \r tv 720.32-1

2032-7/OO do resinas termoíixasF 5.378,09

AN ov-Ttt Página 77
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20.33-9 Fabricaçáo de elastômeros

2033-9/00 Fabricaçáo de elastômeros 5.378,09

20.4 Fabicaçáo de ílbías arlificiais e sintéticas

20.40-1 Fabncáção de frbras arlifciais e sintéticas

2040-1/00 Fabncação de Íibras arlÍicrars e sintétrcas 5.378,09

20.5 Fabncaçào de defensivos agrlcolas e desinfestantes domissanitários

20.51-7 Fabricaçáo de deferuivos agrlcolas

2057-7 /O0 Fabricaçáo de defensivos agrlcolag 5.378,09

20.s2-s Fabícaçáo de desintestantes domissanitários

2052-5/O0 FabricâÉo de dêsinfestantes domissanitários 5.378,09

20.6 Fabricâçâo de sabões, detergentes, produtos de limpeza. cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

20.67-4 Fabricaçáo de sabões ê dêtergentes sintéticos

2067-4/OO Fabricação de sabões e detergentes sintélicos 5.378,09

20.62-2 Fabricaçáo de produtos de limpeza e polimento

2062-21O0 Fabricaçáo de produtos de limpeza e polimento 5.378,09

20.63-1 Fabricaçáo de cosméticos, produtos de peÍfumaria e de higiene pessoal

2063-1/0O Fabricaçáo de cosméticos, produlos de perfumaria e de higiene pessoal 5.378,09

20.7 Fabricação de tintas, vemizes, esmaltes, lacas e produtos aílns

20.17-t Fabricação de lintas, vernizes, esmaltes e lacas

2077-7lOO FabricaÉo de tinlas. vemizes. esmaltes e lacas 5.378,09

20.72-O Fabricação de lintas de impÍessáo

2072-O/0O Fabíicação de tintas de impressào 5.378,09

Fabíicâção de impermeabalizantes, solventes e produtos aílns20.73-8

2073-8lOO Fabricaçâo de impermeabilizantes, solventes e produtos aíing 5.378,09

20.9 FabricaÇâo de produtos e prepaíados qulmicos diveÍsos

20.91-6 Fabricaçáo de adesivos e selanles

209t-6/OO Fabricação de adesivos e selanles 5.378,09

20.92-4 Fabricação de explosivos

Fabrica e detonaniêsde2092-4107 5.378,09

2092-4/02 Fabíicação de artigos pirotécnicos \ s.378,09

2092-4/03 Fabricaçáo dê ÍósíoÍos de segurança \ [.1 5.378,09

20.93-2 Fabric€çáo de adativos de uso industrial \L 7
2093-2/O0 Fabricaçáo de adilivos de uso induslrial \1,f 5,378,09

IIII
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20.94-1 Fabricaçáo de cataligadoíes

2094-rlOO FabricaÉo de catalisadorês 5.378,09

20.99-1 Fabricaçâo de produlos qulmicos não especificados anleriormenle

2099-r/07 FabricaÉo de chapas, flmes, papéÉ e outÍos materiais e produtos qulmicos para íotografia s.378,09

2099-L/99 Fabricagáo de outrG produtos químicos náo especiíicados anteriormenle s.378,09

21 FABRiCAÇÃO DE PRODUTOS FARMOQUIMICOS E FARMACÊUTICOS

27.7 Fabricagáo de produtos farmoqulmicos

27.70-6 FabricaÇáo de produtos Íarmoquimicos

2710-6/OO Fabricação de produtos Íarmoquimicos 5.378,09

27.2 Fabricaçáo de produtos farmacéuticos

21.27-7 Fabricaçâo de medicamenlos para uso humano

2t21-7/07 FabÍicação de medicamentos alopáticos para uso humano 5.378,09

272t-1102 Fabricaçáo de medicameôtos homeopáticos para uso humano 5.378,09

2t2t-tl03 FabricâÉo de medicamentos fitoterápicos para uso humano 5.378,09

2r.22-O FabricaÉo de medicamêntos para uso veterinário

2722-0IOO Fabricação de medicamentos para uso velerinário 5.378,09

27.23-A Fabricaçào de preparaçóes íarmacêuticas

2723-8/O0 Fabricação de preparaçóes farmacêuticag 5.378,09

22 FABRICAÇÁO DE PRODUTOS DE BORRACHA E DE MATERIAL PúSTICO

22.7 Fabricação de produtos de borracha

22.7t-7 Fabricação de pneumáticos e de câmaras-de-ar

2277-7lOO Fabricaçáo de poeumâticos e de càmarasie-ar 1.355,28

22.72-9 Reforma de pneumâticos usados

2272 9lOO Reforma de pneumáticos usados 1.355,28

22.19-6 Fabricaçáo de arleíalos de bor.acha não especifcados anteriormente

2219-6/OO FabricâÉo de artefatos de bonacha não especifcados anteriormenle 1.355,28

FabricaÉo de produtos de material plástico

22.27-8 FabricaÉo de laminados planos e tubulares de material plástico

222r-8lOO de laminados planos e tubulares de material lástico 1.355,28

22.22-6 Fabricaçáo de embalagens de material plástico \
2222-6lOO Fabricaçáo dê embalagêns dê material plástico ,/ 1.355,28

22.23-4 Fabncação de tubos e acêssórios de material plástico para uso na construÉo [,
2223-4/O0 FabÍicaçáo de tubos e acessórios de material plástico para uso na construÉo /\, 1.355,28
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46.65-6 Comércao atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; paítes e peças

456s-6lOO Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; paÍtes e pegas 542,7L

46.69-9 Comêrcio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos não especificados anteriormente; paíes e peças

4669-9/01 ComéÍcio atacadista de bombas e compressores; partês e peças 542,77

4669-9/99 Comércio atacadista de oulras máquinas e equapamentos não espêcificados anteriormente; partes 542,77

46.7 Coméício atacadista de madeira, fêrragens, ferramenlas, material êlétrico e materialde conslruçâo

45.7 t-l Comércio atacadista de madeira e produtos derivados

467 7-uOO Comércio alacadista de madeira e produtos deÍivados 542,\t
45.72-9 Comércio atacâdista de íenagens e fe.ramentas

4672-9/O0 Comércio atacadista de íeÍÍagens e ferÍâmentas 542,1.1

46.13-7 Comêrcio alacadista de malerial elélrico

4673-7 /O0 Comércio alacadista de maledal elétrico 542,17

46.7 4-5 Coméício atacadisla dê cimento

4674-5/O0 Comércio âlecâdislâ de cimenlo 542,7L

46.79-6 Comércio atacadista especializado de materiais de construçáo náo especiÍ€dos anleriormente e de maleriais de construçào em geral

4679-6/07 Comércio alacadista de tinlas. vernizes e similares 542,17

4679-6102 Comércio atacadista de mármores e granitos 542,t7

4679-6/03 ComéÍcio atacadista de vidros, espelhos e vilÍais 542,t7

4679-6104 Comércio atacadista especializado de maieriais de construçâo não especilcados anteriormente 542,71

4679-6/99 Comércio atacadista de materiaig de construção em geral 542,77

46.8 Comércio alacadista especializado em oulros produtos

46.81-8 Comércao atacadista de combustÍveis sôlidos, llquidos e gasosos, exceto gás natural e GLP

4581-8/01 Comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel, gasolins e demais deÍivados de petróleo. excr 3.415,30

4687-8/02 Coméício atacadista d€ combustlveis realizado por lransportador retalhista (TRR) 3.415,30

4681-8/03 Comércio atacadista de combustÍveis de origem vegelal, excelo álcoolcaóurante 3.415,30

4687-8/04 Comércio atacadista de combuslÍveis de origem mineralem brulo 3.415,30

4681-8/05 Comércio atacadista de lubflficanles 3.415,30

46.82-6 AComérdo atacadista de gás liqoefeilo de petróleo (GLP) I
4682-6/OO Comércio atacadista de gás liqúefeito de petróleo (GLP)

I
I 542,77I

46.83-4 Comércio atacadista de deíensivos agrlcolas, adubos, fertilizantes e conetivos do solo A b
4683-4/00 Comércio atacadista de deÍensivos agrÍcolas, adubos, fertilizanles e conetivos do solo 542 11

46.44-2 Comércio alacadisla de pÍodutos qulmicos e pekoquÍmicos, excelo agroquimicos

4584-2/Or Comércio atacadista de resinas e elaslômeros 542,tI
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4684-2/02 Comércio atacadista de solventes 542,77

4684-2/99 Comércio atacadisla de outros produtos qulmicos e pelÍoqulmicos nào especificados anteriorment 542,17

46.85-1 Comércio atacadista de produtos sideíúrgicos e mêlâlúrgicos, excelo para conslrução

468s-1/00 Comêrcio atacadista de produtos siderúrgacos e metalúrgicos, exceto para construção 542,t7

45.85-9 Comércio atacadista de papel e papelão em bruto e de embalagens

4686-9/01 Comércio atacadisla de papel e papeláo em bruto 542,77

4686-9/02 Comércio atacadista de embalagens 542,17

Comércio atacadista de regÍduos e sucalag46.87 -7

4681-71O7 Comércio atacadista de resÍduos de papele papelão 542,\L

4687 -7102 Comércio atacadigta dê resÍduos e sucalas não-melálicos, exceto de papel e papelào 542,77

4687 -7103 Comércio atacadisla de resÍduos e sucalas metálicos 542,17

45.89-3 Comércio atacadista especializado de outros produtos intermediários náo especificados anteriormenle

4689-3/01 Comércio atacadista de produtos da êxtraçào mineral, excato combusllveis 542,77

4689-3/02 Comércio atacadista de Íos e Íbras beneíiciados 542,77

4689-3/99 Coméício atacadista especializado em outros pÍodutos intermediá.ios nào especilicados anteÍiorm 542,r7

46.9 ComéÍcio alacadista não€specializado

46.91 5 Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentlcios

4597-slOO Comércio atacadista de mercadorias em gêral, com predominância de produtos alimenticios 542,7t

46.92-3 Comércio atacadista de mercadorias em geral. com predominância de insumos agropecuários

4692-3/O0 Comércio atacadista dê mercâdorias em geral, com predominância de insumos agropecuários 542,L7

46.93-1 Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de iruumos agropecuários

4693-1/00 Comércio atacadista de mercadoÍias em geral, sem prêdominância de alimenios ou de insumos a! 542,71

COMÉRCIO VAREJISÍA47

47.7 Comércio vareiista náo-especializado

47.7L-3 Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimeôtlcios - hipermercados e supeÍmercados

4777-3/07 Comércio vareiista de mercadorias em geral, com predominància de produtos alimenllcios - hipem 135,54

Comércio varejista de meÍcadorias em geral, com predominància de produtos alimenllcios - supefl4777-3/02 135,54

47.72-r Comércio vareiisla de mercadorias em geral, com pÍedominância de produtos alimentlcios - qri\imercados, mercearias e armazéns

m4772-71O0 ista de mercadorias em geral. com predomináncia de produtos alimenllComércio va 135,54

47.13-0 Comércio varejista de meÍcadorias em gerai, sem prêdominància de produtos alimentlí

4773-0107 Lojas de depaítamentos ou magazines h 135,54

4773-Ol02 Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou a, 135,54

47t3-Ol03 Lojas duty free de aeroportos intemacionais 135,54

r,
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47 .2 Comércio varejiEta de píodutos alimentlcios. bebidas e fumo

47.27-t Comércio varejista de produtos de padaria, laticlnio, doces, balas e semelhantes

Padaria e confeitaria com predominânci8 de produção própria472r-7107 135,54

Padaria e confeitaria com píedominância dê Íevenda472L-7/02 135,54

472r-7/03 Comércio varejbta de laticlnios e trios 135,54

Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhanles472r-1/04 135,54

47.22-9 Comércio varejista de cames e pescados - açougues e peixaÍias

4722-9/07 Comércio varejista de cames - açougues 135,54

4722-9102 Peixaria 135,54

47.23-7 Comêrcio varejista de bebidas

4723-710O Comércio varejista de bebidas 135,54

47.24-5 Comércio vareiista de hortiÍíuligranjekos

4724-510O Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 135,54

41.29-6 Comércio varejista de produtos alimenllcios em geral ou especializado em produtos alimenlÍcios náo especificados anteriormenle; produtos do fumo

4729-6107 Tabacaria 135,54

4729-6199 Comércio varejista de produtos alimentlcios em geral ou especializado em produtos alimentÍcios nl 135,54

Comércio varejista de combustÍveis para veÍculos aulomotores47.3

Comércio vareiista de combustlveis para veiculos aulomotores47.3t-8

Comércio varejista de combustÍveis para veículos aulomotores 735,544737-8/O0

Comércio varejista de lubriticantes47.32-6

4732-5lOO Comércio varejisla de lubrifi cântes 135,54

47 .4 ComéÍcio varejista de material de construção

47.47-5 Comércio varejisla de tintas e materiais paÍa pintura

4747-5/OO Comércio vaoista de tintas e materiais paÍa pinlura 135,54

Comêrcio varejista de material elétrjco

4742-31O0 Comércio varejista de maierial elétrico 135,54

Coméíc.lo vareiista de vidros47.43-7

47 43-7lOO de vidÍosComé.cio 135,54

\47 .44-O Comérdo vareiista de ferragens, madeira e materiais de construçáo

I4744-0107 Comércio vareiista de fenagens e íbÍÍamentas 135,54r
47 44-0102 Comércio varejista de madeira e artefatos fl 135,54

47 44-Ol03 Comércio varejista de mateíiais hidráulicos \YI 135,54

47 44-O104 Comêrcio varejisla de cal, arcia, pedrâ brilada, tíolos e telhas 135,54

rI
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47 44-O/Os Comércio vaÍejigta dê materiais de construçáo náo especificados anteÍiormente 135,54

4744-0199 ComéÍcio varejisla de materiais de construÉo em geral 135,54

47.5 Comérdo vaÍejisla de equipamentos de informática e comunicâçâoi êquipamentos e arligos de uso doméstico

47.51-2 Comérdo varejista egpecializado de equipamenlos e suprimentos de informática

475t-2/OO Comércio varejista especializado de equipamenlos e suprimentos de iníoÍmática 135,54

47.52,1 ComéÍcio varejisla €specializado de equipamentos de teleíonia e comunicaÉo

47s2-UO0 Comércio varejisla especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 135,54

47 .53-9 Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vldeo

4753-9/O0 Comércio varejista especializado de eletÍodomêsticos e equipamentos de áudio e video 135,54

Comércio vareiista €specializado de môveis, colchoaía e arligos de iluminaÉo47.54-7

4754-7107 Comércio varejista de móveis 735,54

4754-7 /02 Comércio varejists de aítigos de colchoaria 135,54

4754-7103 Comércio vareiista de aÍtigos de iluminaçáo 135,54

Comércio vaÍejista especializado de tecidos e artigos de cama, mesa e banho47.55-5

47's-slOL Comércio varejista de tecidos 135,54

475s-5102 Comercio varejista de a.tigos de armarinho 735,54

47ss-s/03 Comeício varejista de artigos de cama, mesa e banho 735,54

47 .56-3 Comércio vaÍejista especializado de instrumentos musicais e acessórios

4756-3/OO Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 135,54

47 .57 -r Comércio varejista especializado de peças e acêssórios para aparelhos eletroeletÍônicos para uso doméslico, exceio inlormática e comunicaÉo

47s7 -710O Comércio varejisla especializado de peças e acessóÍios para aparelhos eletroeletrônicos paía uso 135,54

Comércio vârejisla de artigos de uso doméstico não especificadG anteriormente47.59-8

Comêrcio varejista de artigos de tapeçaÍia, cortinas e persianas47s9-8107 135.54

4759-8/99 Comércio varejBta de outros artigos de uso doméstico não *peciÍicados anleriormente 135,54

47.6 Comérdo varejÉta de arligos culturais, rec.eativos e esportivos

47.67-0 Coméício varejista de livros, jornais, revistas e papelaria

4767-0/07 Comércio varejista de livros 135,54

47674102 Comércio vareiista de jomais e revislas 135,54

ÍiaComêrcio vâ isla de a os de4767-0/03 135,54

Comércio varejista de discos, CDs, DVDS e Íitas I47,62-A

\-4762-8lOO Comêrcio varejista de discos, Cos, DVDS e fitas 7 135,54

47.63-6 Comércio vaÍejista de ârtigos recrealivos e esponivos
I
vf,

4763-6107 Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 735,54
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Comércio vaíejista de artigos esportivos4763-6102 135,54

Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios4763-6103 135,54

4763-6/04 Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping 135,54

4761-6lOs Comércio varejista de embarcaçóes ê oulros vêlculos recreativos: peças e acessórios 135,54

47.7 Comércio varejista de produtos farmacêuticos, pe.fuma.ia e cosméticos e artigos médicos, ópticos e oíopédicos

47 ,7 L-7 Comércio varejista de produtos Íarmacêuticos para uso humano e veterinário

477 r-7107 Comérdo varejista de produtos íarmacêuticos, sem manipulaÉo de fórmulas 135,54

477 L-7 /O2 Comérdo varejista de produtos Íarmacôuticos, com manipulaçáo de Íórmulas 135,54

4771-7/03 Comércio varêjista de produtos Íarmacâuticos homeopáticos 135,54

477t-7104 Comércio varejista de medicamenlos veteíinários 135,54

47.72-5 Comêrcio varejista de cosmélicos, produtos de perrumaria e de higi€ne p€ssoal

4772-s/O0 Comércio varejista de cosméticos, produtos de peíumaria e de higiene pessoal 135,54

47.73-3 Comércio varejista de artigog médicos e ortopédicos

Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos4773-3/OO 135,54

Comércio varejista de artigos de ôptica47 .7 4-1

Comércjo varejista de artigos de óptica477 4-7/OO 135,54

47.8 Comércio vareiista de produtos novos não especificados anteriormente e de pÍodutos usados

47.47-4 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessó.ios

4787-4/0O Comêrcio varejista de artigos do vestuário e acessóÍios 135,54

47.42-2 ComêÍcio vareiista de calçados e arligos de viagêm

4782-2/07 Comérdo varejista de calçados 135,54

4782-2102 Comércio varejista de artigos de viagem 135,54

47.83-1 Comércio vareiista de iôias e relógios

4783-L/07 Comêício vaÍejista de artigos dê joalheria 135,54

4783-t/02 Coméído vaíeiista de artigos de relojoaria 735,54

47.84-9 Comércio varejists de gás liqúefeito de petrôleo (GLP)

4784-9lOO Comércio varejista de gás liq0efeito de petróleo (GLP) 135,54

47.85-7 Comérdo vaÍejista de artigos usados l
4785-7107 Comércio varejista de antigüidades 135,54

,y'
478s-7199 Comércio varejista de outros aíigos usados 135,54

47.89-0 Comércio varejista de outros produtos novos nâo especificados anteriormenle

4789-0/Ot ComéÍcio varejisla de suvenirês, bijulerias e artesanatos 135,54

4789-Ol02 Comércio varejista de plantas e flores naturais 135,54

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ,ttIII
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4789-O/03 Comércio varejista de objetos de arie 135,54

4789-O/04 Comêrcio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação 135,54

Coméício vaÍejista de produtos saneantes domissanitários 135,544789-010s

Comércio varejista de fogos de artiflcio e artigos pirotécnicos 135,544789-0/06

4789-0107 Comércio varerbta de equipamentos para escritório 135,54

4789-0108 Comércio varejista de artigos fotográíicos e para frlmagem 135,54

4789-Ol09 Comércio varejisla de aímas e muniçées 135,54

4789-O/99 Comércio varejista de outros produlos não especificados anteriormênle 135,54

47.9 Comércio ambulante e oulros tipos de comércio vaÍejbta

47.90-3 Comérdo ambulant€ e oulros tipos de comércio varejista

TRANSPORÍE, ARMAZENAGEM E CORREIOH

49 TRANSPORTE ÍERRESTRE

49.1 Transporte ferroviário e metrofenoviáÍio

49.11-6 Transporte fenoviário de caíga

4911-6/00 Transporte ferÍoviário de carga

49.72-4 Transporte metroÍenoviáío de passageiros

TÍansporte ferÍoviário de passageiros intermunicipal e interestadual 1.355,284912-4107

4972-4102 Transporte fenoviário de passageiÍos municipal e em regiáo metropolilana 1.355,28

4972-4103 Transporte metroviário 1.355,28

Transporte rodoviário de passageiros49.2

49.2t-3 Transporte íodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal e em região metropolitana

4927-3107 Transportê rodoviário coletivo de passageiros, com itineráÍio lixo, municipal 1.355,28

492L-3102 Transportê rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fxo, intermunicipal em Íegião metrop( 1.355,28

49.22 7 Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário frxo, intermunicipal, inleresladuale internacional

ÍíanspoÍte .odoviáío coletivo de passageiros, com itinerário frxo, intermunicipal. exceto em regiâo 1.355,284922-rl07

Trangportê rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, interestadual 1.355,284922-L/02

4922-tl03 rodoviário coletivo de ros, com itinerário 610, intemacionalT 1.355,28

49.23-O Íranspoíe rodoviário de táxi
I

i

4923-0/07 S€rviço de láxi )
4923-0/02 Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveÉ com motorista i 1.355,28

/t49.24-8 Íransporte escolar

Transportê escolar / 1.355,284924-81O0

49.29-9 TÍanspoÍle rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de ÍÍetamento, e outros d4n )rtes ro{ náo especilicados anteriormente

II
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4929-9/07 Transporte rodoviário coletivo de pasgageiros, sob regime de fretamento. municipal 1.355,28

4929-9102 Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento. intermunicipal, inlereslad 1.355,28

4979-9103 Organizaçáo de excursões em veÍculos rodoviários próprios, municipal 1.355,28

4929-9/04 Organizaçáo de excursões em veÍculos rodoviários próprios, intermunicipal, interestadual e intema 1.355,28

4929-9/99 OulÍos lransportes rodoviârios de passageiros nâo especillcados anteriormente 1.355,28

49.3 Íransporte rodoviârio de carga

49.30-2 Transporte rodoviáÍio de carga

4930-2/Ot Transporte rodoviário de cârga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal 1.355,28

4930-2/02 TÍansporte rodoviáío de cârga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadl 1.355,28

4930-2/03 Transporte rodoviârio de produtos perigosos 1.355,28

4930-2/04 Transporte rodoviário de mudanças 1.355,28

49.4 Transpone duloviário

49.40-0 Transporte dutoviário

4940-0/00 Transporle dutoviário 70.756,77

49.5 Trens turÍsticos, teletéricos e similares

49.50-7 Trens turísticos, teleféricos e similares

49sO-7lOO Trens turísticos, teleféricos e similares 1.355,28

50 TRANSPORTE AQUAVIARIO

50.1 Íransporte marltimo de cabotagem e longo curso

50.11-4 TÍansporte marÍtimo de cabotagem

5011-4/01 Transportê marítimo de cabotagem - Cargâ 70.756,17

5077-4/02 Transporte marÍtimo de cabolagem - passageiros 70.756,t1

50.L2-2. Transporle marÍtimo de longo curso

sor2-2/07 Transpone marltimo de longo cur3o - Carga 1.355,28

s072-2/02 Transpo.te marltimo de longo curso - Passageiros 1.355,28

50.2 Transporle por navegaÉo interior

50.21-1 Transporte por navegaçáo interior de carga

5027-7/07 Transporte por navegação interior de carga, municipal, exceto travessia 1.355,28

5027-7/02 TÍansporte por navegaÉo intêrior de carga, inlermunicipal, inlerestadual e inlemacional, exccto tÍ€ 1.355,28

50.22-O TranspoÍle por navegação interior de passageiros em linhas regulares

s022-0/07 Transporte por navegaçáo interior de passageiros em linhas Íegulares, municipal, exceto travessia 1.355,28

5022-0/02 TranspoÍte por navegaÉo inteíorde passageiíos em linhas regulares, intermunicipal, interestadu€ 1.355,28

50.3 Navegação dê apoio

I
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22.29-3 Fabricação de artefatos de material plástico não especiícados anteÍioímente

2229-3/07 Fabricação de arleíatos de material plástico para uso pêssoal e doméstico 1.355,28

2229-3/02 Fabricação de artefatos de material plástico para usos industriais 1.355,28

2229-3/03 Fabricação de artefatos de material plástico para uso na constÍuçáo, exceto tubos e acessórios 1.355,28

2229-3/99 Fabricação de arlefatos de material plásiico para outros usos não especificados anteriormente 1.355,28

FABRICAÇÁO DE PRODUTOS DE I\4INERAIS NÃO-iiIETALICOS

23.1 Fabricaçào de vidro e de produtos do vidro

23.77-7 FabricaÇão de vidro plano e de seguranÇa

2377-7 /0O Fabricaçào de vidro plano e de segurança 1.3s5,28

23.72 5 Fabricação de embalagens de vidro

2372-510O Fabricação dê embalagêns de vidro 1.355,28

23.79-2 Fabricação de artigos dê vidro

2379-2/OO Fabricação de artigos dê vidro 1.355,28

Fabricação de cimento

23.20-6 Fabricaçâo de cimento

2320-6100 FabricaÉo de cimento 1.355,28

23.3 Fabricação de artefatos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes

Fabricação de arieÍatos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes

2130-3/01 Fâbriceção do estruturas pré-moldadaa dê concreto armado, em série e sob encomenda 1.355,28

2330-3/02 Fabricação de artefatos de cimento para uso na conskução 1.355,28

2330-3/03 Fabricação de arlefatos de fibrocimento para uso na construção 1.355,28

2330-3104 Fabricaçào de casas pré-moldadas de concÍeto 1.355,28

2330-3/05 Preparação de massa de concreto e argamassa para construção 1.355,28

2330-3/99 Fabricação de outros artefatos e produtos de concrelo, cimento, Íbrocimênto, gesso e maleriais s( 1.355,28

23.4 Fabricação de produtos cerâmicos

23.4L-9 FabÍicação de produtos cerâmicos ÍefratáÍios

2347-9/OO Fabricação dê produtos cêràmicos refratários 1.355,28

23.42-7 Fabricaçào de produtos cerâmicos não-refratários paÍa uso eskutural na conslrução

2342-7 /07 Fabíicação de azulejos e pisos 1.355,28

2342-7 /02 Fabricaçâo de artefatos de cêrâmica ê barro cozido para uso na construçào, exceto azulejqs q pi 1.355,28

23.49-4 Fabrjcação de produtos cerámicos não-reÍratários não especiíicados anteriormente

2349-4/07 Fabri o de material sanitário de cerâmica I
7 7.355,24

2349-4199 Fabri rodutos cerámicos não-refratários não e os anteriormenlede 1.355,28
{,
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21.9 Aparelhamento de pedras e íabricaçáo de outros produtos de minerais nào-metálicos

23.91-s Aparelhamento e outros trabalhos em pedras

239r-Sl07 Britamento dê ped.ag, €xceto associado à etraÉo 1.355,28

2391-sl02 Aparelhamenlo dê pêdras para construÉo, exceto associado à extraçáo 1.355,28

239r-sl03 Aparelhamento de placâs e execuÉo de trabâlhos em mármore, granilo, ardósia e outras pedras 1.355,28

23.92-3 FabricaÉo de cal e gêsso

2392-3/00 Fabricaçáo de cal e gesso 1.355,28

23.99-1 Fabricação de produtos de minerais não-metálicos náo egpeciÍicados anteriormente

2399-t/07 Decoraçáo, lapidaçâo, gravaçâo, vitrificaçáo e outros trabalhos em cerâmica, louça, vidro e cristal 1.355,28

2399-7/99 FabÍicação de outros produtos de minerais náo-metálicos não especiíicados anleíiormente 1.355,28

24 METALURGIA

24.7 Produção de ferro-gusa e de fenoligas

24.11-3 Produçáo de íeno{usâ

2477-3lOO Produçáo de ferro{usa 1.355,28

24.72-L Produçáo de fenoligas

2412-1/OO Produçáo de fenoligas 1,355,28

24.2 Siderurgiâ

24.27-l Produção de semi-acabados de aço

2427-7/OO Produção de semi-acabados de aço 1.355,28

24.22-9 Produçáo de laminados planos de aço

2422-9 /O1 Produçáo de laminados planos de aço ao carbono, revestidos ou náo 1.355,28

2422-9/02 Produção de laminados planos de aços especiais 1.355,28

24.23-7 Produçáo de lâminados longos de aço

2423-7 lor ProduÉo de tubos de aço sem coslura 1.355,28

2423-7 /O2 P.oduçáo de laminados longos de aço, exceto tubos 1.355,28

24.24-5 Produção de relaminados. trefilados e perfilados de aço

2424-5/07 Produçáo de aramês de aço 1.355,28

2424.s/02 Produçáo de r€laminados, treÍilados e perfilados d{àCo, exceto arames 1.355,28

24,3 Produçáo de tubos de aç0, exceto tubos sem @\tr ra\

24.31-8 Produção de tubos de aço com coslura I I I
2437-8/OO Produção de tubo3 de aço com coslura N I 1.355,28

24.39-3 Produçào de oulÍos tubo3 de ÍerÍo e aço \
2439-3/OO ProduÉo de oulíos lubos de íerÍo e aço I 1.355,28

II
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24.4 Metalurgia dos melais náo-Íerosog

24.4L-5 Metalurgia do alumlnio e suas ligas

2447-s/07 ProduÇâo de alum{nio e suas ligas em formas primárias 1.355,28

2447-5102 ProduÉo de laminados de alumlnio 1.355,28

24,42-3 l\,letalurgia dos metais preciosos

2442-3/0O l\4etalurgia dos metais preciosos 1.355,28

Metalurgia do cobre24.43-t

2443-tl0O Metalurgia do cobre 1.355,28

24.49-7 Metalurgia dos melais náo-íenosos e suas ligas náo especificados anleriormente

2449-u07 ProduÉo de zinco em íormas primárias 1.355,28

2449-r/02 Produçáo de laminados de zinco 1.355,28

2449-r/03 Produçáo de soldas e ánodos para galvanoplastia 1.355,28

2449-u99 Metalurgia de outros metais náo-ferrosos e suas ligas náo especiÍicados anteriormente 1.355,28

24.5 Fundição

24.5r-2 Fundiçáo de ferro e aço

2457-21O0 Fundiçáo de ferro e aço 1.355,28

24.52-1 FundiÉo de metais nàojerrosos e suas ligas

24s2-71O0 Fundiçáo de metais náo-íenosos e suas ligas 1.355,28

FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE METAL, EXCETO MÁQUINAS E EQUIPAI\,IENÍOS

25.t FabricaÉo de estÍuturas metálicas e obías de caldeiraria pesada

FabricaÉo de êstruturas metálicas25.11-0

2577-01O0 Fabricação de estruturas metálacas 1.355,28

25.72-8 Fabricação de esquadrias de melal

2s72-81O0 Fabricaçáo de esquadÍias de melal 1.355,28

2s.13-6 Fabíicaçáo de obras de caldeiraíia pesada

2573-6/OO Fabricâçáo de obrâs de caldeiraria pesada 1.355,28

Fabricaçáo de tanqu*. reservatórios metálicos e caldeiras

Fabricaçáo de tanques, Íegervatórios metálicos e caldeiías paía aquecimento c€ntral25.21-7

2527"7 /OO Fabricâçáo de tanquês, reservatórios metálicos e caldeiras para aquecimenlo cenlral 1.355,28

25.22-5 Fabricaçào de caldeiras geradoras de vapor, exceto para aquecimenlo central e para veÍculos I I

2s22-slO0 Fabricaçáo de caldeiÍas geradoÍas de vapoÍ, exceto para aquecimento centrale para veÍculos t\ 1.355 28

25.3 Foíjaria, estamparia, metalu.gia do pó e serviços de lralamento de mêtais

25.31-4 ProduÉo de íorjados de aço e de melais nãojenosos e suas ligas

at
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2s37-4107 ProduÉo de forjados de aço 1.355,28

2s17-4/02 ProduÉo de forjados de metais nào-íerrosos e suas ligas 1,355,28

2s.32-2 ProduÉo de arteíatos estampados dê metal; mêtalurgia do pó

2532-2107 Produçáo de arteíatos estampados de metal 1.355,28

2532-2/02 Metaluígia do pó 1.355,28

25.39-0 Serviços de usinagem, solda, tratamento e revestimento em metais

2s39-0/00 SeNiços de usinagem, solda, tralamento e revestimento em metais 1.355,28

25.4 Fabricâção de artigos de cutelaria, dê serralheria ê fêrramêntas

25.47-7 Fabricação de artigos de cutelaria

2547-7/O0 Fabricsção de artigos de cutelariâ 1.355,28

25.42-0 Fabricação de aíigos de serralheria, exceto esquadrias

2542-0/O0 Fabricação de artigos de senalheria, exceto esquadrias 1.355.28

25.43-8 Fabíicaçâo de feíramentas

2543-8/OO Fabricação de ferramentas 1.355,28

25.5 FabricáÉo de equipamenio bélico pesado, armas de fogo e muniçóes

25.50-7 FabricâÉo de equipamenlo bélico pesado, armas de íogo e muniçóes

2s5O-7lOt FabricaÉo de equipamento bélico pesado. excelo veiculos militares de combale 1.355,28

2550-7/02 Fabíicaçáo de armas de íogo e munições 1.355,28

25.9 Fabícação de produtos de metal náo especifcados anteriormente

25.91-8 Fab.icaÉo de embalagens metálicas

2s91-8/00 Fabricação de embalagêns mêtálicas 1.355,28

25.92-6 Fabricaçào de produtos de trefilados de melal

2s92-6/Or Fabricação de produtos de treíilados de metal padronizados 1.355.28

2s92-6/02 Fabricaçáo de produtos de treÍilados de meial, exceto padronizados 1.355,28

25.93-4 FabricaÉo de artigos de metal para uso doméstico e pessoal

2593-4/OO Fabricação de artigos de metal para uso doméslico e pessoal 1.355,28

2s.99-3 Fabricaçáo de produtos de metal nào especaÍicados anteriormente

2s99-3/01 SeNiços de confecçáo de armações melálicas para a constÍuÉo 1.355,28

2599-3/99 Fabricaçào de outros produlos c,e metal náo espeoílcados antenormenlê I 1.355,28

26 FABRICAÇÁO DE EOUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PROoUTdàEI rRÔNICOS E ÓPTICOS

26.t Fabíicaçáo de componentes eletrônicos

26.10-8 FabricaÉo de componentes eletrônicos \-,Ir
'/

2610-8/00 FabricaÉo de componentes eletrônicos 1.355,28
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Fabricâçáo de equipamentos de informática e periféricos26.2

Fabricaçáo de equipamentos de informátic€26.27-3

2627-3/OO Fabricaçáo de equipamentos de inÍormática 1.355,28

26.22-L Fabricaçáo de peÍitéíico3 paía equipamenlos de info.mática

2622-LlOO FabricaÉo de peÍifédcos para equipamentos de informática 1.355,28

26.1 Fabricaçáo de equipamenlos de comunicação

26,31-1 FabíicaÉo de equipamentos lransmissores de comunicação

1.355,282631-1/00 FabricaÉo de equipamentos transmissores de comunicaçáo, peças e ac€$ôrios

26.32-9 Fabíica9âo de aparelhos telefônicos e de outros equipamentG de comunicaçâo

1.355,282632-9/OO Fabricaçâo de aparelhos telefônicos e de outros equipamentos dê comunicaÉo, peças e acessórii

26.4 Fabricaçáo de aparelhos de recepçáo, reprodução, gravação e ampliíicaçáo de áudio e vldeo

26.40-0 Fabricaçáo de aparelhos de recepçáo, Í€produçâo, gravaçáo e amplificaÉo de áudio e vldeo

1.355,282640-0/OO Fabricaçáo de aparelhos de recepçáo, reproduçâo, gravaÉo e amplifcaçáo de áudio e vldeo

26.5 Fabricação de aparelhos e inslrumenlos de medida, teste e controle; cronôm€tros e relôgios

26.51-5 FabricaÉo de aparelhos e equipamenlos de medida, teste e controle

1.355,2825s1-s/00 Fabícação de aparelhos e equipamênlos de medida, tesle e controle

FabricaÇâo de cronômetros e Íelógios26.s2-3

FabricaÉo de cronômetros e relógios 1.355,282652-3/0O

Fabricaçáo de aparelhos eletromédicos e eletroteíapêlticos ê êquipamenlos de irÍadiaçâo26.6

26.60-4 FabricaÉo de aparelhos eletromédicos e eletroteÍapêuticos ê êquipamenlos de irradiaçâo

2660-410O FabricaÉo de aparelhos eletromédicos e eletrolerapêuticos e equipamentos de irradiaçáo 1.355,28

26.7 Fabricaçáo de equipamenlos e instrumenlos ôpticos, fotográficG e cjnematográlcos

26.70-l FabricaÉo de equipamentos e instrumentos ôpticos, fotogíáficos e cinematográficos

1.355,28267O-7lOr Fabricaçào de equipamentos e instrumentos ópticos, peças e acessôrios

1.355,28267O-7102 FabricaÉo de aparelhos fologíáficos e cinemalográ1lcos, peças ê acessórios

26.8 FabricaÉo de mldias virgens, magnéticas e ópticas

FabricaÉo de mídias virgens, magnéticas e ópticas25.80-9

2680-9/00 FabricaÉo de mldias virgens, mâgnêticas e ópticas 1.355,28

27 FABRICAÇÁO DE MAOUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELÊÍRICOS r\
\27 .7 FabícaÉo de geÍadores, transformadores e motores elétricos f

\\1 /27.!O-4 FabricâÇão de geradoÍes, traNfomadores e motores elétÍicos

\YV 1.355,2827 70-4107 Fabricaçáo de geradores de corrente contÍnua e allemada, peças e acêssórios

^4
1.355,282770-4102 Fabricaçáo de kansíormadores, andulores, conveÍsores, sincronizadores e semelhantes, peças e e

III

II
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27 70-4103 Fabricação de motores elélricos, peças e acessôrios 1.355,28

27.2 FabÍicaçáo de pilhas, baterias e acumuladores elétricos

27.27-O Fabricaçáo de pilhag, batenas e acumuladorcs elétricos, excelo para veÍculos automotoíes

2727-OIOO Fab.icação de pilhas, baterias e acumuladores elétricos, excelo para veiculos aulomotoreg 1.355,28

27.22-8 Fab.icaçâo de balerias e acumuladores para veículos automotores

2t22-8107 Fabricaçâo de balerias e acumuladores para veÍculos aulomotorês 1.355,28

2722-8102 Recondicionamenlo de baterias e acumuladores para veículos automotoreg 1.355,28

27.3 Fabricaçáo de equipamentos para distribuiÉo e controle de energia elétrica

27.3t-7 FabricaÉo de aparelhos e equipamentos para distribuição e controle de eneÍgia elétrica

2737-7 /O0 Fabricaçáo de aparelhos e equipamentos paía dist.ibuição e controle de energia elêtrica 1.355,28

21 .32-5 Fabricação de material elétrico para instalaçóes em circuilo de consumo

1.355,282732-slO0 Fabricação de material elétrico para instalações em circuilo de consumo

Fabricação de lios, cabos e condutores elélricos isolados27.33-3

2733-3/O0 Fabricação de Íios, cabos e condutores elétricos isolados 1.355,28

27 .4 Fabricação de lâmpadas e oulros equipamentos de iluminação

27.40-6 Fabricaçâo de lâmpadas e oulros equipamenlos de iluminaÉo

27 40-6/01 Fabricaçáo de lâmpadas 1.355,28

27 40-6/02 Fabricaçáo de luminárias e outíos equipamentos de iluminaçáo 1.355,28

27.5 Fabricaçào de eletrodomésticos

27 ,57-r Fabricaçáo de Íogões, refrigeradores e máquinas de lavar e secar para uso doméstico

27s7-r/OO Fabricâção de fogôê§, reírigeradores e máquinas de lavar e secar para uso domóstico, peças e ac 1.3 55,28

27.59-7 Fabricação de aparelhos eletrodoméstacos náo especiíicados anteriormente

27s9-7 /O7 Fabricação de aparelhos elêtricos de uso pesgoal, peças e acessôrios 1.355,28

1.355,282759-7/99 Fabricação de outros aparelhos eletrodomésticos não especificados anteriormenle, peças e acess

27.9 Fabricaçáo de equipamentos e aparelhos elétricos nào especificados anteriormenle

27.90-2 Fabricação de equipamentos e aparelhos elélracos não especiÍicados anterioÍmenle

279O-2107 Fabricaçáo de eletrodos, contatos e outros artigos de carváo e grafita para uso elétrico, eletroÍmãs 1.355,28

279O-2/02 Fabíicação de equipamentos paÍa sinalizaçáo e alarmê 1.355,28

279O-2199 Fabricação de outros equipamenlos e âparelhos elétricos não especiíicados anteriormente í\ 1.355,28\
28 FAERICAÇÁO DE MÁQUINAS E EOUIPAMENTOS

FabíicaÉo de motores, bombas, compressores ê êquipamêntos de lransmissão c\ \ V28.1

FabricaÉo de motores e turbinas. exceto para aviões e veiculos rodoviários28.11-9

287r-9lOO FabricaÉo de molores e tuóinas, peças e acessórios, excelo para aviões e velculos rodoviários )q{) 1.355,28
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28.72-7 FabÍicaÉo de equipamentG hidráulicos e pneumáticB, exceto válvulas

2872-7lOO FabÍicaçáo de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, peças e acessórios, exceto válvulas 1,355,28

28.13-5 FabricaÉo de válvulas, regisl.os e dispositivog semelhantes

2813-s/00 Fabricaçáo de válvulas, registros e dispositivos semelhanles, peças e acessórios 1.355,28

FabricaÇáo de compressores28.74-3

Fabricaçáo de compressores para uso industrial, peças e acessôriog2874-3/07 1.355,28

2874-3/02 FabricaÉo de compressores para uso não-industrial, peças e acessódos 1,355,28

28.15-1 FabricaÉo de equipamentos de transmisgão para íing industriais

287s-7/07 FabricaÉo de rolamentos para lins industÍiais 1.355,28

2875-1/02 Fabricaçáo de equipamentos de transmissão pâra íns induslriais, exceto rolamentos 1.355,28

28.2 FabricaÉo de máquinas e equipamentos de uso geral

2A.2L-6 Fabricaçáo de aparelhos e equipamenlos para instalaçó€s térmicas

2827-6/07 FabricaÉo de íomos industriais, aparelhos e êquipamentos náo-elétricos para instalações térmica 1.355,28

2821-6102 FabícaÉo de estuías e íomos elélricos para fins industriais, peças e acessôrios 1.355,28

28.22 4 Fabricaçâo de máquinas. equipamenlos e aparelhos para transporte e elevaçáo de cargas e pessoas

2822-4107 Fabricaçâo de máquinas, equipamenlos e aparelhos para transporte e elevaÉo de pessoas, peçal 1.355,28

2822-4102 Fabricaçáo de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporle e elevação de cargas, peças 1.355,28

24.23-2 Fabricaçào de máquinas e aparelhos de refrigeraçáo e ventilação para uso industrial e comercial

2823-2lOO Fabricaçáo de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilaçâo para uso industriale comercial, F 1.355,28

Fabricaçâo de aparelhos e equipamentos de ar condicionado28.24-r

FabricaÉo de aparelhos e equipamentos de ar condicionado para u8o indGtrial2824-7107 1.355,28

2824-7102 FabricaÉo de aparelhos e equipamentos de ar condicionado para uso não-industrial 1.355,28

28.25-9 FabricaÉo de máquinas e equipamentos para saneamenlo básico e ambiental

282s-91O0 Fabricaçâo de máquinas e equipamentos para saneamenlo básico e ambiental, peças e acessório 1.355,28

28.29-r FabricaÉo de máquinas e equipamentos de uso geral náo especificados anteriormente

2829-7/07 Fabricaçáo de máquinâs de escrever, calcular e outros equipsmentos náo-eletrônicos para €scritô 1.355,28

2829-7/99 Fabricação de outÍas máquinas e equipamentos de uso geral náo especificados anleriormente, pe 1.355,28

28.3 Fabricaçáo de tratoÍes e de máquinas e equipamentos para a agÍicultura e pecuária

28.31-3 Fabricaçáo de lratores agrÍcolas Ai
2831-3/00 Fabricação de tÍatores agrÍcolas, peças e acessórios \ 1.35s,28I

Fabricaçáo de equipamentos paía inigação agrÍcola ti\
2832-7/0O Fabricaçáo de equipamentos paía inigação agrÍcola, peças e acessórios \Hi 1.355,28

28.33-0 FabricaÉo de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuáÍi8, exceto para inigaÉo
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2833-0/00 FabricaÉo de máquinas e equipamentos para a agricultuía e p€cuária, peças e acessórios. excel( 1.355,28

24.4 FabícâÉo de máquinas-fenamenta

28.40 2 Fabricâçáo de máquinagJerÍamenla

2840-2lOO Fabric€Çáo de máquinasjêrÍamenla, pêÇás e acessórios 1.355,28

28.5 Fabricaçáo de máquinas e equipamenlos de uso na eíraçáo mineral e na construçáo

28.57-A Fabricaçáo de máquinas e equipamentos para a prospecçáo e eíraçáo de petróleo

1.355,2828s1-8/00 Fabíicaçáo de máquinas e equipamentos para a prospecção e exlração de petróleo, peças e acesr

28.s2-6 Fabíicaçào de outras máquinas e equipamentos para uso na exlração mineral, exceto na extração de petróleo

FabÍicação de outras máquinas e equipamentos para uso na extração mineral, pêças e acessórios 1.355,2828s2-6/0O

Fabricação de tratorss, exceto agÍicolas28.53-4

2853-4/OO Fabricaçáo de lratores, peças e acessórios, exceto agrÍcolas 1.355,28

FabricaÉo de máquinas e equipamentos para lenaplenagem. pavimentaçáo e comtruçáo. exceto tratores28.54-2

2854-2/OO FabricaÉo de máquinas e equipamentos para tenaplenagem. pavimentaçáo e construção, peças 1.355,28

Fabricaçáo de máquinas e equipamenlos de uso industrial especlfico28.6

28.61-5 Fabricaçào de máqulnas paÍa a indúslria melalúrgica, exceto máquinas-fenamenta

2851-s/00 Fabricaçáo de máquinas paÍa â indúslria melalúrgica, peças e acessórios, exceto máquinas-lerran 1.355,28

24.62-3 Fabricaçáo de máquinas e equipamentos para a9 indústrias de alimentos, bebidas e fumo

2862-3/O0 Fabricação de máquinas e equipamentos para as indústrias dê alimentos, bebidas e fumo, peças € 1.355,28

28.63-1 Fabricação de máquinas e equipamentos para a indústria têxtil

1.355,282863-1/00 Fabricação de máquinas e equipamentos paía a indústria têxtil, peças e acessórios

28.64-0 Fabricaçáo de máquinas e equipamenlos para as indúskias do vestuário, do couro e de calçados

1.355,282864-OIOO Fabricaçào de máquinas ê êquipamenlos para as indústrias do vestuário, do couro e de calçados,

28.65-8 Fabricaçào de máquinas e equapamenlos para as indústrias de celulose, papel e papelão e arlêíatos

FabÍicaçâo de máquinas e equipamentos para as indúslÍias dê cêlulose, papele papelão e arteíat( 1.355,28286s-8/00

28.66-6 FabricaÉo de máquinas e equipamentos para a indú$líia do plástico

2866-6lOO Fabricâçáo de máquinas e equipamentos para a indúslria do plástico, peças e acesgôrios 1.355,28

28.59-1 Fabricaçáo de máquinas e êquipamentos para uso induslrial eEpeclfico não especiíicados anteíomênlê

2869-7/0O Fabíicaçâo de máquinas e equipamentos para uso induslrial especÍíico não especificad&nterion 1.355,28

29 FABRTCAÇAo DE vElcuLos AUToMoroRES, REBoeuES E cAnnocenrns f^1 \ \
29.7 Fabricação de automóveb, camionetas e utilitários \ \\ \

Fabricaçáo de automóveis, camionetas e utilitários ^ \ t\l/29.tO-7

Fabricaçáo de automóveis, camionetas e utilitários \\\ 5.378,0929L0-7 lOL

29t0-7 /O2 Fabricaçáo de chagsis com motor para automóveis, camionetas e utilitários

^^/\

5.378,09

JIAI
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2970-7 /03 FabícaÉo de motores para automóveis, camionetas e utililáíios 5.378,09

29.2 Fabricação dê caminhôes e ônibus

29.20-4 Fabricaçâo de caminhóes e ônibus

2920-4107 Fabricaçáo de caminhóes e ônibus 5.378,09

2920-4102 Fabúcaçào de motores para caminhóes e ônibus 5.378,09

29.3 Fabricagáo de cabines, carÍocerias e reboques para veiculos automotoíeg

Fabricaçáo de cabines, carroceíias e rcboques para veiculos automotores29.30-1

2930-t/07 5.378,09Fabricaçáo de cabines, carrocerias e reboques para caminhôes

2930-L/02 Fabricação de caffoc€rias para ônibus 5.378,09

2930-r/03 Fabricação de cabines, câíÍocerias e reboques para outros velculos automotores, exceto caminhôr 5.378,09

29.4 FabricaÉo de peçâs e acessórios para velculos automotores

29.41-7 Fabricação de peças e acessórios para o sistema molor de veículos aulomolores

2947-7 lOO Fabricação de peças e acessórios para o sistema molor de veiculos automotoÍes s.378,09

29.42-5 FabricaÇão de peÇas e acessórios para os sistemas de marcha e transmissáo de veiculos automolores

2942-5/O0 FabÍicação de peças e ace$órios para os sistemas de marcha e transmissáo de velculos automoi s.378,09

29.43-3 Fabricação de peças e acessórios para o sistema de Íreios de velculos aulomotores

2943-3/OO Fabricaçâo de peças e acessórios para o sistema de íreios de velculos automolores 5.378,09

29.44-7 Fabricaçâo de peças e acessórios para o sistema de dirêçáo e suspensâo de veículos automolores

2944-7lOO Fabricação de peças e acessórios para o sistema de direção e suspensão de veiculos automolore 5.378,09

29.45-O Fabricação de malerial elétraco e eletrônico para velculos automolores, excelo baterias

5.378,09294s-O/OO Fabricação de mâterial elétrico e eletrônico para velculos automotores, exceto batenas

29.49-2 FabricaÇão de peÇas e acessórios para velculos automolores não especilicados anteÍioímente

5.378,092949"2107 FabÍicaçáo de bancos e estofados paía velculos automotores

2949-2199 FabrjcaÉo de outras pêças e acessórios para veiculos aulomolores náo especificadas anleriorme 5.378,09

29.5 Recondicionamênto e recuperação de motores para veÍculos aulomotores

29.50-6 Recondicionamento e recuperaçào de motores paÍa velculos automotoreg

2950-6/00 Recondicionamento e recuperaçào de motores para velculos aulomotoÍeg 5.378,09

30 FABRICAÇÁO DE OUTROS EOUIPAMENTOS DE TRANSPORTE, EXCETO VEICULOS AUÍ

30.1 Construçáo de embarcaÇôes

/30.11-3 Construçáo de embarcações e estruturas iutuantes

3011-3/01 Construçâo de embarcaçôes de grande portê 5.378,09I

3077-3/02 Construção de embarcações para uso comercial e para usos especiais, exceto de grande porle 5.378,09

30.12-1 Construção de embarcâçóes para esporte e lazer

Página 28

/u \

ANEXO V . TLL



30r2-r/OO ConstruÉo de embarcaçôes para esporte e lazer 5.378,09

30.3 Fabricaçáo de velculos ferÍoviários

30.31-8 FabricaÉo dê locomolivâs, vagões e outros maleriab rodanleg

3031-8/00 FabricaÉo de locomolivas. vagóes e oulros maleriais rodantes s.378,09

30.32-6 FabricaÉo de peças e acessôrios para veiculos íerroviáÍios

3032-6/00 Fabricaçáo de peças e acêssôrios para veiculos íerroviários 5.378,09

30.4 Fabricação de aeronaves

30.41-5 Fabricaçáo de aeronaves

3041-s/00 Fabricaçáo de aeronaves

Fabricação de lurbinas, motores e oulros componentes e peças para aeronaves30.42-3

Fabícaçâo de turbinas, motores e oulros componentes e peças para aeronaves s.378,093042-310O

Fabricaçào de velculos mililares de combale30.5

30.50-4 Fabricação de veiculos militares de combate

3050-4/oo FabricaÉo de velculos militares de combate 5.378,09

Fabricaçáo de equipamentos de transporte não especificados anteriormênle30.9

Fabricaçáo de motocicletas30.91-1

3091-u00 Fabricaçáo de motocicletas, peças ê acessórios 5.378,09

30.92-0 Fabricaçáo de bicicletag e lriciclos não-motorizados

3092-0/00 Fabricaçáo de bicicletas e triciclos nâo-motorizados, pegas e acessórios s.378,09

30,99-7 Fabricaçáo de equipamentos de transporte náo especificados anteriormente

5.378,093099-7/00 Fabricaçáo de equipamentos de transporte náo especiíicados anteriormenle

31 FABRICAÇÃO DE MÔVEIS

31.0 Fabricaçáo de móveig

31.01-2 Fabricaçáo de môveis com predominància de madeira

3707-2/OO FabricaÉo de móveis com predominância de madeira 1.355,28

FabÍicaçáo de móveis com predominância de metal31.02-1

3102-1/00 Fabricaçáo de móveis com predominânciâ dê metal 1.355,28

31.03-9 Fabricaçáo de móveis dê oukos materiais, excelo madeira e melal

1.355,283103-9/00 Fabricação de móveis de outros materiais, exceto maderra e melal ]

t'.31.04-7 Fabricagáo de colchõeg

de colchóesF 7 1,355,283ro4-7 lOO

VFABRICAÇÂO DE PRODUTOS DIVERSOS 'j
32.7 Fabricaçáo de artigos de joalheria. bilutena e semelhantes /

II
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32.11-6 LapidaÉo de gemas e fabricâçáo de arieÍalos de ourivesaria e joalheria

f2t7-6/07 LapidaÉo de gemas 1.355,28

32L7-5/02 Fabricaçâo de arleíatos de Joalhena e ourivesaria 1.355,28

32Lr-6/03 Cunhagem de moedas e medalhas 1.355,28

32.t2-4 Fabricaçáo de bÍuteÍias e artefatos semelhantes

3272-4/O0 Fabricaçáo de büuterias e artefalos semelhantes 1.355,28

32.2 Fabricaçáo de instrumentos musicais

32.20-5 Fabricaçáo de instrumentos musicâis

3220-s/O0 Fabícaçáo de instÍumentos musicâis, peças e acessórios 1.355,28

32.3 Fabricação de arteíatos para pesca e espoíe

32.30-2 Fabricação de artefatos para pesca e esporte

3230-2/OO FabricaÉo de arlefalos para pesca e esporle 1.355,28

32.4 FabricaÉo de brinquedos e jogos recreativos

32.40-0 FabricaÉo de brinquedos e jogos recÍeativog

1.355,28324O-OlOl FabricaÉo de jogos eletrônicos

1.355,283240-0/02 Fabricação de mesas de bilhar, de sinuca e acessôÍios não associada â locaçâo

3240-0/03 1.355,28Fabricsçáo de m€sas de bilhar, de sinuca e acessórios associada à locaçào

1.355,283240-0/99 Fabricaçâo de outros bÍinquedos ejogos recreativos náo especiÍicados anleriormente

Fabricação de instrumentos e maleriais para uso médico e odonlológico e de artigos ópticos32.s

32.50-7 Fabricação de instrumentos ê maleriais para uso médaco e odonlológico e de ârtigos ópticos

3250-7l0r FabÍicaçáo de instrumentos não-elelÍônicos e utensílios para uso médico, ciÍurgico, odoniológico € 1.355,28

32sO-7 /O2 Fabricaçáo de mobiliário para uso médico, cirurgico, odontológico e de laboÍatóíio 1.355,28

3250-7 /O3 Fabricaçáo de aparelhos e utensllios para coneÉo de defeitos Íisicos e aparelhos oriopédicos êm 1.355,28

3250-7 /O4 Fabricaçáo de aparelhos e utensÍlios para correção de defeitos íisicos e aparelhos orlopédicos em 1.355.28

3250-7 /O5 Fabricagáo de matêriais para medicina ê odontologia 1.355,28

32sO-7106 SeNiços de prólese dentária 1.355,28

1.355,2832s0-7 /O7 Fabricação de arligos ópticos

1.355,283250-7 /O8 FabricaÉo de arlefatos de tecido não tecido para uso odonto-médaco-hospitalar

FabócáÉo de produlos divêrsos32.9

32.9t-4 Fabricaçào de escovas, pincéis e vassouras À 7
3297-4/O0 FabricaÉo de escovas, pincéis e vagsouras \x 1.35s,28

12.92-2 Fabricaçáo de equipamêntos e acessórios para sêgurança e proleçáo pessoal ê profissional
I

3292-2/07 Fabricação de roupas de proteção e segurança e resistentes a fogo 1.355,28

I
ú

Z

,?2,

( ( ( ( (( ( (( ( ( ( ( ((( ( ( (( ( ( ( (( ( (( ( ((((( ( ( (( ( ( ( ( ( ( (( ( ((

ANEXO V - TLL PáBina 30

í ir



3292-2102 Fabíicação de equipamentos e acessórios para segurança pessoale proÍissional 1.355,28

32.99-0 Fabricação de produtos diversos náo especiícados anteriormente

3299-O/07 FabricaÉo de guarda-chuvas e similares 1.355,28

3299-0102 Fabricaçáo de canetag, lápis e oukog anigos para escrilório 1.355,28

3299-0/03 FabÍicação de lekas, letreiros e placas de qualquer malerial, excêto luminosos 7.355,28

3299-0/04 Fabricaçáo de painéis e letreiros luminosog 1.355,28

3299-0/0s Fabricação de aviamentos para costura 1.355,28

3299-0/99 FabícaÉo de produtos diversos nâo especiícados anteriormente 1.355,28

33 MANUTENÇÂO, REPARAÇÁO E INSTALAÇAO DE I\íÁOUINAS E EQUIPAMENTOS

33.1 Manutenção e reparaÉo de máquinas e equipamentos

33.11-2 Manutençáo e reparaçáo de lanques, reseNatórios metálicos e caldeiras, exceto para velculos

3377-2/OO Manutençáo e reparaÉo de lanques, reservatórios metálicos e caldeiras, exceto pa.a veÍculos 542,71

33.12-1 Manutenção e reparaçáo de equipamenlos eletrônicos e ópticos

33r2-L/02 ManutenÇáo e reparaçáo de aparelhos e instrumentos de medida, tesle e conlrole 542,77

*rz-L/03 Manutençào e reparsçáo de aparelhos eletromédicos e eletroterapêulicos e equipamenlos de iÍad 542,17

33L2-L/04 Manutenção e reparaçáo de equipamenlos e instrumentos óplicos 542,77

33.13-9 ManutenÉo e reparaÉo de máquinas e equipamentos elétricos

3313-9/01 ManutenÉo e ÍeparaÉo de geradores, transíoímadores e motores elétricos 542,7r

33t3-9102 ManutenÉo e reparaçâo de baterias e acumuladores eléticos, excelo paía veiculog 542,\t
3313-9/99 ManutenÉo e reparaÉo de máquinas. aparelhos e materiais elélricos não especificados anteriom 542,71

33.L4-7 Manutençào e reparaçâo de máquinas e equipamentos da indúsl.ia mecánica

3374-71O7 ManutenÉo e reparaçào de máquinas motrizes náo-elétricas 542,71

3374-71O2 Manuiençáo e Íeparaçáo de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas 542,77

3374-71O3 Manutençáo e reparaÉo de válvulas induslriais 542,77

3374-7 /O4 ManutenÉo e reparaÉo de compressores 542,17

3374-71O5 Manutençáo e reparaçáo de equipamentos de lransmissão para íins industriais 342,t7

3374-7 /06 ManutenÉo e ÍepaÍaÉo de máquinas, aparelhos e equipamentos paÍa iôstalaçôes térmicas 542,77A
3374-7 /O7 Manutençáo e reparaÉo de máquinas e apaÍelhos de reírigeraçâo e ventilaÉo para uso industrial 542,17

3374-71O8 ManutenÉo e reparaçáo de máquanas, equipamentos e aparêlhos para lransporte e elevação de c 542,77

3374-7 /O9 Manutençáo e reparaçào de máquinas de escrever, calcular e de outros equipamentos nâo-eletrôn 542,77

1374-7170 Manulenção e reparaçâo de máquinas e equipamentos para uso geral náo especifcados anteriom \1 542,77
,/

3374-7 /7r l\4anutençáo e reparaÉo de máquinas e equipamentos para agricultura e pecvàtia 542,77

3374-7/72 Manutenção e reparaçáo de katores agrlcolas 542,71

r
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3374-7 /73 Manutençáo e repaíaÉo de máquinas-ferramenta 542,77

33L4-7/74 Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para a prospecção e eíração de petróleo 542,77

3374-7 /7s l\,lanutenÉo e rêparaçáo de máquinas e equipamentos para uso na extÍação mineÍal, exceto na e) 542,77

3374-7 /76 ManutenÉo e reparação de tratores, exceto agícolas 542,17

3374-7 /77 Manutençâo e reparaÉo de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimenlaçáo e consku 542,r7

3374-7 /78 Manulenção e reparação de máquinas para a indústria metalúrgica, exceto máquinas-ferramenta 542,71.

3374-7 /79 Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para as indústrias de alimentos, bebidas e 542,t7

3374-7 /20 Manutenção e reparaçáo de máquinas e equipamentos para a indústria têxtil, do vestuário, do cour 542,L7

3374-7 /2L Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos para a indúslria de celulose, papele papelão e 542,7t

3314-1/22 Manulençáo e reparação de máquinas e aparelhos para a indúslíia do plástico 542,7L

3374-7 /99 Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não especiíca 542,71

33.15-5 Manutenção e reparação de velculos ferÍoviários

3315-5/00 Manutenção e reparação de veículos ferÍoviários 542,77

33.16-3 Manutenção e reparação de aeronavês

3315-3/01 lvlanutenção e reparação de aeronaves, excêto a manutenção na pista 542,77

3375-3/02 lvlanutênção de aeronaves na pisla 542,77

33.77 -r l\,lanutençáo e reparação de embarcações

3377-u07 lvlanutenÇào e ÍeparaÇão de embarcaÇóes e estruturas flutuantes 542,tr

3377-7102 lvlanutenção e íeparação de embarcaçóes para esporle e lazer 542,1I

33.19-8 lvlanutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente

3319-8/00 À/anutençâo e reparação de equipamenlos e produtos não especiÍicados anteriormentê 542,77

33.2 lnstalação de máquinas e equipamenlos

33.21-0 lnstalaçáo de máquinas e equipamenlos industriaas

3321-0/00 lnstalação de máquinas e equipamentos industriais 542,7r

33.29-5 lnstalação de equipamentos não especificados anleriormente

3329-5/07 Serviços de montagem de móveis de qualquêr material 542,7t

3329-s/99 lnstalação de oulros equipamenlos não especificados anteriormenteA 542,77

D ELETRICIOADE E GÁS
I

35 ELETRICIDADE, GAS E OUTRAS UTILIDADES

35.1 Geração, kansmissáo e distribuição de eneruia elétrica

35.11-5 Geração de energia elétrica \\
3s11-s/00 Geraçáo de energia elétrica x1r 7 70.7s6,77

35.72-3 Transmissão de energia elétrica /\ 7i-
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3s72-3/O0 Transmissáo de energia elétÍica 70.756,r7

35.13-1 Comércio atacadista de energia elétrica

3513-1/00 Comércio atacadista dê ênergia êlétrica 70.756,77

35.14-0 Distribuição de energia elétrica

3s14-0/00 DistribuiÇão de energia elétrica to,756,77

Produção ê distribuição de combustlveis gasosos por redes urbanas

35.20-4 Produção de gás; processamento de gás natural; distribuição de combustiveis gasosos por redes urbanas

3520-4/07 Produçáo de gás; processamento de gás natural 1o.1s6,77

3s20-4/02 Distribuiçâo de combustiveis gasosos por redes urbanas 70.7 56,77

Produçáo e distribuiçáo de vapor, água quente e ar condicionado

Produção e distribuição de vapor, água quente e ar condicionado

3530-1/00 Produção e distribuição de vapor, água quente e ar condicionado 70.756,77

E AcuA, EScoro, AÍrvrDADES DE GESTÃo DE REsÍDUos E DEscoNTArvflNAÇÃo

36 CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÂO DE AGUA

36.0 Captação, tratamento e distribuição de água

36.00-6 Captação, tratamento e distribuição de água

3600-5/01 Captação, tratamento e distribuição de água 1.355,28

3600-6/02 Diskibuiçào de água por caminhões 1.355,28

37 ESGOTO E AÍIVIDADES RELACIONADAS

37.0 Esgoto e atividades relacionadas

37.01-1 Gestão de redes de esgoto

Gestão de redes de esgoto 1.355,28

37 .02-9 Atividades relacionadas a êsgolo, excêto a gestão de redes

3702-9/O0 Atividades relacionadas a esgolo, exceto a gestão de redes 1.355,28

38 COLETA. TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS; RECUPERAÇÁO DE IV]ATERIAIS

38.1 Colela de residuos

38.11-4 Colela de reslduos não-perigosos

3877-4/OO Colela de residuos não-perigosos 1.355,28

38.72-2 Coleta de residuos perigosos

3812-2/O0 Coleta de reslduos perigosos 1.355,28

38.2 Tratamento e disposição de resÍduos l\ 7

38.21-1 Tratamento e disposiçáo de resíduos não-perigosos V
3827-7/OO Tratamento e disposiçáo de resíduos não-perigosos 1.355,28
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38.22-0 Tratamenlo e disposição de ÍesÍduos perigosos

3822-0IOO Tratamento e disposiçào de resíduos perigosos 1.355,28

38.3 RecupeÍaÉo de mat€riais

38.31-9 RecupeíaÉo de materiais metálicos

3831-9/01 Recuperaçâo de sucatas de alumlnio 1.355,28

3831-9/99 Recuperaçâo de materiais metálicos, excelo alumínio 1.355,28

38.32-7 Reclrperaçáo de maleriais plástacos

3832-7lOO Rêcuperação de maleriais pláslacos 1.355,28

38.39-4 Recuperaçáo de maleriais não especificados anleriormenle

3839-4/07 Usinag de compostagem 1.355,28

3839-4/99 Recuperação de materiais náo especificados anteriormente 1.355,28

39 DESCONTAMINAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESIDUOS

39.0 Oescontaminaçáo e outros serviços de gestáo de residuos

39.00-5 Descontaminaçáo e outÍos seÍviços de gestão de íeslduos

DescontaminaÇáo e outros seNiços de gestão de reslduos 1.355,283900-s/00

F CONSTRUÇÃO

CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS47

lncorporaçáo de empreendimentos imobiliários41.1

4t.t0-7 lncorporaçáo de empreêndimentos imobiliários

47rO-7lOO lncorporaÉo de empreendimentos imobiliários 2.7 LO,56

47.2 Conskução de ediflcios

4t.20-4 Conskução de ediÍlcios

4720-4/0O Construção de ediílcios 2.770,56

42 OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA

42.7 Construção de rodovias, ferroviâs, obras urbanas e obras-dê-arte especiais

42,77-l Construçáo de rodovias e íerrovias

42t7-t/01 Construçáo de rodoviag e íeroviag 2.770,56

42t1-rl02 Pintura para sinalizaÉo em pistas rodoviárias e aeroportos 2.710,56

42.72-O Construção de obras-de-arte especiais

4272-0l0O Construção de obras{e-arte especiaig 2.710,56

42.13-8 Obras de urbanização - .uas, praçâs e calçádas 2

\42t3-8lOO Obras dê uóanizaÉo - ruas, praças e calçpdas 2.7rO,56

42.2 Obras de infra-estrutura para energia elétrica, telecomunicaçóes, água, esgoto e transpoÍt€ por dutos /
ttz,

rtr!lt
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42.27-9 Obras paía geraÉo e distribuiçâo de energia elétrica e para telecomunicações

4227-9107 ConstruÉo de barÍagens ê represas para geraÉo de energia elétÍica 2.770,56

422t-9102 Construçáo de estaçóes e redes de dbtribuiçáo de energia elétrica 2.770,56

422L-9103 ManutenÉo de redes de dÉtribuiÉo de energia elêlricá 2.770,56

2.770,56422L-9/04 Construçáo de estações e Íedes de telecomunicaçôes

2.770,564227-9105 l\ranutençáo de estaçóes e redeg de lelecomunicações

Construçâo de Íedes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções conelatas42.22-7

4222-7 /01 Constíuçâo de Íedes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construçóes correlatas, excet( 2.770,55

4222-7 /02 Obras de inigação 2.7 LO,55

42.23-5 Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto

4223-5/OO Construçào de redes de lransportes por dutos, excelo para água e esgoto 2.7LO,56

Construçào de oukas obras de infra-estÍutura42.9

42.91-0 Obras porluárias, marílimas e íluviais

4291-0/OO Obras portuárias, marltimas e fluviais 2.7 tO,56

42.92-A Montagem de ingtalaÇóes industriais e de estruturas metálicas

4292-8101 Montagem de estruturas metálicas 2.7 tO,56

4292-8102 Obras de monlagem induslrial 2,7 tO,56

42.99-s Obras de engenharia civil não especiÍicadas anteriormente

4299-s/07 Construção de instalaçôes êsporlivas e recreativas 2.770,s6

4299-5/99 Outras obras de engenharia civil não especiíicadas anteriormente 2.770,56

43 SÊRVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÁO

43.1 DemoliÉo e preparaçáo do teneno

43.11-8 Demoliçáo e preparaçáo de canteiros de obras

4311-8/01 Oemoliçáo de ediÍlcios e outras estruluras 1.355,28

43t7-8/02 PreparaÉo de canteiro e limpeza de teneno 1.355,28

43.t2-6 Perfuragóes e sondagens

4312-6lOO Perfurações e sondagens 1.355,28

43.13-4 Obras de ter.aplenagem

1.355,28$13-4/OO Obras de tenaplenagem

43.19-3 SeNiços de preparaçào do terreno não especiflcados anteriormente

Serviços de preparaÇão do teÍreno não especiÍicados anteriormente 11 1.355,284319-3/00

lnstalaçóes elétricas, hidráulicas e outras instalações em construçõeg43.2

43.2t-5 lnstalaçõês elélricas
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4327-s/O0 lnstalaçáo e manutençáo elétrica 1.355,28

lnstalagóeg hidráulicas, de sistemas de ventilaçáo e reíÍigeração

4322-3/07 lnstalações hidráulicas, sanitârias e de gás 1.355,28

4322-3/02 lnslalaçáo e mânutençâo dê sislemas cêntrais de ar condacionado, de ventilação e reíÍigeração 1.355,28

4322-3/03 lnslalaçôes de sistema de pÍevençáo contra incêndio 1.355,28

43.29-7 Obras de instalaçôes em conslruçôes nâo especifcadas anteriormente

4329-1/07 lnstalaÇáo de painéis publicilários 1.355,28

4329-r/02 lnstalaÉo de equipamentos para orientaÉo à navegaçáo marltima, fluviale lacustíe 1.355,28

4329-r/03 lBtalaÉo, manutençào e reparaçáo de elevadores. escadas e esteiras rolanles, exceto de Íabrica 1.355,28

4329-Ll04 Montagem e instalaçáo de sistemas e equipamentos de iluminaçáo e sinalizaÉo em vias públicas, 1.355,28

4329-L/05 Íratamentos térmicos, acústicos ou de vibÍaçào 1.355,28

4329-L/99 Outras obras de instalaçóes em construçóes náo especificadas anledormente 1.355,28

43,3 Obrâs de acabamento

43.30-4 Obras de acabamento

4330-4/Or lmpermeabilização em obras de enqenharia civil 1.355,28

4330-4/02 lnstalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquê. malerial 1.355,28

4330-4/03 Obras de acabamento em gêsso e estuque 1.355,28

4330-4/04 Sêrviços de pintura de ediÍlcios em geral 1.355,28

4330-4/0s Aplicação de reveslimentos e de resinas em interiores e exteriores 1.355,28

4330-4/99 Outras obras de acabamento da construÉo 1.355,28

43.9 Outros serviços especializados para construçáo

43.91-6 Obras de fundações

4391-6/00 Obras de fundaçôes 1.355,28

43.99 1 Serviços especializados para conskução náo especifrcados anteriormente

4399-1/07 Administração de obras 1.355,28

4399-1102 Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas tempoíárias 1.355,28

4399-1/03 Obras de alvenâria 1.355,28

4399-7104 Serviços dê operaÉo e Íomecimento de equipamêntos para transporte e elevaÉo de cargas e pe 1.355,28

4399-1/0s PeíuraÉo e construçáo de poços de água I 1.355,28

4399-r/99 SeNiços especializados para construçáo náo especif cados anteriormente 1.355,28

G COMÊRCIO; REPARAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS fl ,

45 COMÉRCIO E REPARAÇAO DE VEICULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS

45.1 Comércao de veÍculos aulomolores /b
IIZ

a
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Comércio a varejo e por atacado de velculos automotores45.17-7

45t7-t/07 Comérdo a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos 542,7L

4s17-L/02 Comércio a varejo de automóveis, camionelas e utilitáÍios usados 542,7r

4sL7-L/03 Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados 542,77

4s1r-r/04 Comércio por atacado de caminhões novos e usados 542,77

4sLr-r/os Comérdo por alacado de reboques e semi-reboques novos e usados 542,17

45r7-r/06 Comércio por atacado de ônibus e microônibus novos e usados 542,17

Representantes comerciais e agentes do comércio de veÍculos automotores

4572-9107 Representantes comerciais e agentes do comércio de veículos automotores 542,77

542,774572-9102 Comércio sob consignação de velculos automotores

45.2 l\4anutençáo e reparação de veÍculos automotores

45.20-0 lvlanutençáo e reparação de veÍculos automolores

542,174520-0/01 Serviços de manutenção e íeparação mecânica de veÍculos automolores

542,LL4s2O-0/02 Serviçog de lanternagem ou funilaria e pinlura de veiculos automotores

542,L\4s20-o/03 Serviços de manutenção e reparação elétrica de veiculos aulomotores

542,774s2O-OlO4 Serviços de alinhamento e balanceamento de veiculos automotores

Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de velculos automotores 542,714s20-o/05

Serviços de borracharia para velculos automotores 542,714520-0/06

Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veÍculos automotores 542,714520-0/07

Comércio de peças e acessórios para velculos automolores45.3

45.30-7 Comércio de peças e acessórios para veiculos automolores

4s3O-7 /O7 Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veÍculos automolores 542,71

4s30-7 /O2 Comércio por atacado de pneumáticos e cámaras-dê-ar 542,7t

4530 7 /O3 Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veÍculos automolores 542,7r

542,7t4530-7 /O4 Comércio a vaOo de peças e acessóÍios usados para veÍculos automolores

542,774530-7 los Comércio a varejo de pneumáticos e cámaras-dê-ar

Representanles comêrciais e agenles do comércio de peças e acessórios novos e usados paJ4 ve 542,7t4530-7 /06
e repa de motocicletas, peças e acessóriosComércio, manuten45.4

45.47-2 Comércio por atacado e a varejo de motocicletas, peças e acessórios

4s47-2107 Comércio por atacado de motociclelas e motonêlas At
I

it 542,17

4547-2/02 Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas 542,77

t4541-2103 Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas 542,77

542,774547-2/04 Comércio a varejo de moiocicletas e motonetas usadas
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4541-2/05 Comércio a varejo de peças e 8ce$órios para motociclêlas e motonetas 542,L7

45.42-L Representantes comerciaig e agentes do comércio dê motocicletas, peças e acessórios

4542-tlOt Represenlant$ comeíciaig e agentes do comércio de motociclelas e motonetaS, peçag e ScegEóÍi 542,t7

4542-r/02 Comércio sob consignaÉo de molocaclelas e motonelas 342,t7

45.43-9 ManutenÉo e reparaÉo de molocicletas

4s43-9lOO ManutenÉo e rêparaÉo de molocicletas e motonetas s42,7r

46 coMÉRcto poR ATACADo, ExcETo vElcuLos AUToMoToRES Ê MoroctcLETAS

46.7 Representantes comerciaig e agenteg do coméÍcio, exceto de veiculos automolores e molocicletas

46.71-7 Representantes comerciais e agentes do comércio de matéíias-primas agrlcolas e animais vivos

542,774677-7 /OO Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrlcolas e animais vivos

46.72-5 Representantes comeÍciais e agentes do comércio de combustlveis, minerais, produtos giderúrgicos e quimicos

542,774672-5/OO Representantes comerciais e agentes do comércio de combustlveis, minerais, produtos siderúrgic(

46.13-3 Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construçào e ferragens

4673-3/OO Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construçáo e ferÍagens 542,L7

46.74-7 Representanles comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcaçóes e aeronaves

4674-rlOO Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcaçóes e a, 542,71

46.15-0 Representantes comerciais e agentes do comércio de eletíodomésticos, móveis e artigos de uso doméstaco

461s-0/00 Representantes comerciais e agentes do comércio de elel.odomésticos, móveis e artigos de uso d 542,t\

46.16-8 Representantes comerciais e agentes do comércio de lêxleis, vestuário, calçados e artigos de viagem

4616-8/00 Representantes comercjais e agentes do comérdo de lêxleis. vestuário. calçados e aÍtigos de viag 542,77

46.77 -6 Representanles comerciais e agentes do comêrcio de produtos alimentlcios, bebidas e fumo

4677-6/OO Rêpresentântes comerciais e agentes do comêrcio de produtos alimentlcios, bebidas e fumo 542,7L

45.18-4 Rêpresentantês comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especiÍicados anleriormente

542,774618-4/Or Representantes comerciaig e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de pr

542,774678-4/02 Representantes comerciais e agentes do comércio dê instrumentos e materiais odonlo-médico-ho!

542,714678-4103 Representantes comerciais e agêntês do comércio de jornais, revistas e outras publicações

4678-4/99 Outros representanles comerciais e agenles do comércio especializado êm píodutos náo especific 542,77

46.79-2 Representantes comerciais e agentes do comércio de meícadorias em 9€Íal não especializado

46t9-2/OO Representantes comerciais e agentes do comércio de mercádori não especializado 542,L7

46.2 Comérdo atacadista de malérias-primas agrlcolas e animais vir4 )s I
),46.27-4 Comércio atacadista de café em gráo

T 542,t74627-4/OO Comércio atacâdisla de caÍé em gráo

46.22-2 Comércio atacadisla de goja
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4622-2/OO Comércio atacadista de soja 542,t7

46.23-7 Comércio alacadbta de animaiE vivo3, alimenlos para animais e matéÍias-primas agrÍcolas, exceto café e goja

4623-L/07 Comércio atêcadbta dê animais vivos 542,t7

4623-1102 Comércio atacadista de couros, lâs, peles e outros subprodutos não-comestíveis de origem animal 542,t7

4623-1/03 Comércio atacadista de algodào 542,77

4623-t/04 Comércio atacadista de fumo em íolha náo benefrciado 542,7L

4623-L/05 Coméício atacadista de cacau 542,7L

4623-Ll06 Comércio atacadista de sementes, Ílores, plantas e gramas 542,77

4623-rl07 Comércio atacadista de sisal 542,17

4623-r/08 Comé.cio atacadista de matérias-pÍimas agrlcolas com atividade de í.acionamenlo e acondicionan 542,17

4623-L/09 ComéÍcio alacadista de alimentos para animais 542,t7

4623-L/99 Comércio alacadisla de matérias-primas agrlcolas não especificádas antedormenle 542,17

46.3 ComéÍcio alacadista especializado em produtos alimentícios, bebidas e fumo

46.31-1 Comércio etacedislâ de lêite e leliclnios

463l-tlOO Comércio atacadista de leile e laticinios 542,7L

46.32-0 Comérdo atacadista de cêreais e lêguminosas beneficiados, íarinhas, amidos e íéculas

4632-0/07 Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneíiciados 542,17

4632-0/02 Comércio atacadista de Íarinhas. amidos e féculas 542,77

4632-0/03 Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiadog, farinhas, amidos e féculas, com ativic 542,77

46,33-8 Comércio atacadista de hoíiÍrutigranjeiros

Comérdo atacadista de frulaa, verduras, raÍzês, tubérculos, horlaliças e lêgumês írescos4633-8/07 542,t7

Comérdo atacadista de aves vivas e ovos4633-8/02 542,n

4633-8/03 Comércio atacadista de coêlhos e oulros pequenos animais vivos para alimentação 542,7L

46.34-6 Comércio atacadista de carnes, produtos da carne e pescado

4634-6/07 Comércio atacadista de cames bovinas e sulnas e derivados 542,77

4634-6/02 Comércio atacadisla de aves abatidas e deíivados 542,77

4634-6103 Comércio atâcadista de pescâdos e frulos do mar 542,77

4634-6199 Comércio atacadisla de cames e derivados de oulros animais 542,17

46.35-4 ComéÍcio atacadisla de bebidas

A I I463s-4107 ComéÍdo atacadista de água mineral 542,t7
,L

4635"4102 Comércio atacadista de cerveja, chope e reírigerante 542,L7

4635-4/03 Comércio atacadista de bebidas com atividade de ÍÍacionamento e acondicionamento associada 542,tl

463s-4199 Comêrcjo atacadisla de bebidas não especiíicadas anterioÍmente )r I 542,77t
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46.36-2 Comércio atacadisla de produlos do fumo

4635-2/OL Comércio atacadista de íumo beneficiado 542,17

4635-2/02 Comércio atacadisla de ciganos, cigarrilhas e charutos 542,77

46.37 -r Comórcio atacadista especializado em pÍodutos alimentÍcios nâo especificados anteriormente

542,L74631-7/07 Comércio atacadista de café toÍado, moÍdo e solúvêl

542,174637 -7/02 Comércio atacadista de açúcar

4637 -7/03 Comércio atacadista de óleos e gorduras 542,L7

4637-7/04 Comércio atâcadista de pães, bolos, biscoilos e similares 542,t\

4637-7/05 Comércio alacadista de massas alimentÍoas 542,t7

4637 -7/06 Comércio atacadista de sorvetês 542,71

4637-U07 Comércio atacadista de chocolales, confeitos, balas, bombons e semelhantes 542,7L

4637-7/99 Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentlcios não egpeciÍicados anteriormen 542,77

46,39-7 Comérdo atacadista de produtos alimenticios em geral

4639-7 /07 ComéÍcio atacadista de produtos alimentÍcios em geral 542,77

4639-7 /02 Comércio atacadista de produtos alimentÍcios em geíal, com atividade de fracionamento e acondic 542,77

46.4 Comércio atacadista de produtos de consumo náo-alimentar

46.41-9 Comércio atacadista de tecidos, artefalos de lecidos e de armarinho

4647-91O7 Coméício atacadista dê tecidos 542,77

4647-9/02 Coméído atacadista de arligos de c€ma, mesa e banho 542,11

4647-9/03 Coméído atacadisla de artigos de armarinho 542,11

46.42-7 Comércio atacâdisla de aÍligos do vestuário e ace$óíios

542,774642-71O1 Comércio atacadista de aÍtigos do vestuário e acessóÍios, erceto proBsionais e de segurança

542,174642-71O2 Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso proftssional e de segurançá do trabalho

45.43-5 Comércio atacadista de calçados e aíigos de viagem

4643-s/01 Comércio alacadista dê calçados 542,17

4543-sl02 Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem 542,t7

46.44-3 Comércio alacadista de pÍodutos Íarmacêuticog para uso humano e veterinário

4644-3lOr ComéÍcio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 542,L\A
4644-3102 Comérdo atacadista de medicamentos e dÍogas de uso veterinário 542,t7

46.45-1 Comêrcio atacadista de inslrumentos e materiais para uso médico, ciúrgico, ortopédico e odontolôgico. / il
4645-7/07 I I 542,L7ComéÍcio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar ê de labor€

4645-t102 542,7rComérdo atacadista de próteses e aíigos de ortopedia

464s-7103 Comércio atacadista de produtos odontológicos 542,t7
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46.46-0 Comércio atacadista de cosméticos, produtos de peÍfumaria e de higiene pessoal

4646-0/Or Comércio atacadista de cosméticos e produtos de peíumaria 542,77

4646-0/02 Comércio atacadbta de pÍodulos de higiêne pessoal 542,77

46.47 -8 Comérdo atacadi§la de arligo$ de escritório e de papelaria; livros, jomais e outras publicaçóes

4647 -8/01 Comércio atacadisla de artigos de escrilório e de papelaria 542,7L

4647 -8/02 Comércio atacadisla de livros, jomais e outras publicações 542,71

46.49-4 Comércio atacadista de equipamentos e artigos de uso pgssoal e doméstico nâo especificados anleriormente

4649-4107 Comércio atacadista de equipamentos elétÍicos de uso pegsoal e doméstico 542,77

4549-4102 Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pesgoal e doméstico 542,L7

4649-4103 Comércio atacadiEta de bicicletas, tÍiciclos e outros veiculos recrealivos 542,r7

4649-4104 Comércio atacadÉta de móveE e artigos de colchoaía 542,L7

4649-4/05 Comércio atacadista de anigos de tapeçariai persianas e cortinas 542,77

542,7r4649-4/06 Comércio atacadista de lustres, lumináÍiag e abajures

4649-4/O7 Comérdo atacadisla de filmes, CDs, DVDS, frtas e discos 542,7r

4649-4/08 Comércio atacadista de p.odutos de higiene, limpeza e conservaçáo domiciliar 542,71

Comércio atacadisla de produtos de higiene, limpeza e conservaÉo domiciliar, com atividade de fr 542,7t4649-4/09

4649-4/70 Comércio atacadista de jójas, relógiog e bijuterjas, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapi 542,71

4549-4/99 Comércio atacadista de outrog equipamentos e artigG de uso pessoale doméstico não especifical 542,r7

46.5 Comércio alacadista de equipamentos e produtos de tecnologias de inÍormaçáo e comunicâçáo

46.51-5 Comércio atacadista de computadores, periféícos e suprimentos de informática

4651-6/01 Comércio atacadista dê equipamênlos de informálicâ 542,77

4657-6/02 Comércio atacadista de suprimentos para inÍormática 542,77

46.52-4 Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação

4652-4/OO Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicaçâo 542,77

46.6 Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos, excelo de lecnologias dê infoÍmaÉo e comunicaÉo

46.61-3 Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e êquipamenlos para uso agropecuário; partes e peças

4661-3/00 Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamenlos para uso agropecuário; partes e peç 542,77

46.62-7 Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construçáo; partês ê peças

4662-L/O0 Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplênagem, mineração e construçáo; pÉ 542,71

46.63-0 Comércio atacadista de máquinas e equipamenlos para uso andustrial; part6 e peças

4663-0/00 Comércio atacâdista de máquinas e equipamentos para uso industíiali paítes e peças 542,77J/»
45.54-8 Comércio atac€dista de máquinag, aparelhos e equipam€ntos paía uso odonto-mêdico-hospitalar; pariês e peças ./ 'l//1/,/r, 542,71

,/l
4664-8/O0 Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamêntos para uso odonto-médico-hospitalar;
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53.2 Atividades de malote e de entrega

53.20-2 Atividades de malote e de entrega

s32O-2107 Serviços de malote não realizados pelo Coneio Nacional 813,17

s32O-2102 Serviqos de entrega rápida 813,17

I ALOJAMENTO E ALIMENTAÇÁO

55 ALOJAMENTO

55.1 Holéis e similares

55.10-8 Hotéis e similaÍes

5510-8/01 Hotéis 162,62

5510-8/02 Apaí-hotéis 762,62

5s10-8/03 Motéis 752,62

55.9 Oulros tipos de alojamenlo não especiÍicados anleriormenle

55.90'6 Outros tipos de aloiamento nào especifcados anteriormente

ss90-6/01 Albergues, exceto assistenciaig L62,62

ss9o-5102 Campings 162,62

s590-6/03 Pensões (alojamento) 762,62

ss90-6/99 Outros alojamentos não especificados anteriormente 162,62

56 ALIMENTAÇÂO

56.1 Reslaurantes e outros serviços de alimenlaçâo e bebidas

Reslaúrantês e oukos estabelecimêntos de serviços de alimentação e bebidas56.11-2

5677-2/07 Reslaurantes e similares 162,62

5677-2/02 Bares e ouros estabelecimenlos especializados em servir bebidas 1.62,62

s677-2/03 Lanchonetes, c€sas de chá, de sucos e similares 162,62

56.12-1 Serviços ambulanies de alimenlaÉo

56L2-L/OO SeÍviços ambulanles de alimentaçâo 762,62

s6.2 Serviços dê catering, buíê e outros servaços de comida preparada

56.20-1 SêNiços de catering, bufê e outros serviços de comida preparada

5520-L/OL Fornecimento de alimentos preparados preponderanlemente paÍa empresas 762,62

de âlimêntâ ra eventos e rece - bufêSeÍv
r\/

s620-L/02 762,62

Cantinas - serviços de alimentaçâo privativos il5620-1/03 762,62
I

s62O-7/04 Fornecimenlo de alimentos os preponderantemente para consumo domiciliar \ ll:_ 762,62/
J INFORMAÇÀO E COMUNICAÇÁO I (/t
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58.1 Edição de livros, jomais, revistas e outras atividades dê edição

58,11-5 Edição de livíos

s811-s/00 Edição dê livros L62,62

58.12,3 Edição de jornais

5812-3/00 Edição de jornais L62,62

58.13'1 Edição de revistas

s813-1/00 Ediçáo de revistas 762,62

58.19-1 Edição de cadastros, listas e outros produtos gráficos

s819-1/00 Ediçáo de cadastros, listas e outros produtos gráficos 162,62

58.2 Edição lntegrada à impressáo de livros, jornais, revistas e oulras publicações

5A.2r-2 Edição integrada à impressâo de livros

s827-2/0O Edição integrada à impressão de livros 162,62

EdiÇão integrada à impressáo de jomais5A.22-r

5822-7/0O Edição integrada à ampressão de jornais 762,62

EdiÇão integrada à ampressão de revislass8.23-9

s823,9/00 Edição integrada à impressâo de revislas 762,62

Edição integrada à impressão de cadastros, listas e outros produtos gráficos58.29-8

s829-8/00 Edição integrada â impressáo de cadastros, listas e outíos produtos gráÍicos t62,62

ATIVIDADES CINEMATOGRAFICAS, PRODUÇÃO DE VIDEOS E OE PROGRAMAS DE TELEVISÃO: GRAVAÇÃO DE SOM E EDIÇÁO DE I,1ÚSICA59

59.1 Atividades cinematográficas, produção dê videos e dê programas de televisão

59.11-1 Atividades de produção cinematográÍica, de videos e de programas de televisão

s9LL-7/Or Estúdios cinematográÍicos t62,62

59Á-L/02 Produção de tilmes para publicidade 762,62

5977,1/99 Atividades de produção cinematográfica, de vldeos e de programas de televisâo não especificadas 762,62

59.12-0 Atividades de pós-píoduçáo cinemalográfica, de vÍdeos ê dê programas de televisão

s972-OlOt Serviços de dublagem 762,62

5972-O/02 Sêrviços de mixagem sonora em produção audiovisual 752,62

Atividades de pós-produçáo cinematográfica, de vÍdeos e de programas de televisão nãqespecific 162,625972-O/99

59.13-8 Distribuição cinematográfica, de vÍdeo e de programas de televisão

s913-8/00 Distribuiçáo cinematográfica, de vldeo e de programas de televisão 762,62

159.14-6 Atividades de exibição cinematográíica (\ II
I5974-610O Atividâdes de exibição cinematográlica \ 162,62

59.2 Atividades de gravação de som e de edição de música

ttz
ll
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s9.20-1 Atividades de gravaÉo dê som e de ediÉo de música

s920-1/00 Atividades de gravaçáo de som e de ediÉo de múslca t52,62

60 ATIVIDADES OE RADIO E DE TELEVSÃO

60.1 Atividades de rádio

60.10-1 Atividades de rádio

6010-1/00 Atividades de Íâdio 813,17

60.2 Ativadades de televasáo

60.27-7 Atividades de televisáo aberta

6027-7 lOO Atividades de televisão aberta 813,17

60.22-s Programadoras e atividadês relacionadas à televisáo por assinatura

6022-5/Or Programadorag 873,77

6O22-s/02 Atividades relacionadas à televisão por assinalura, exceto pÍogramadoras 873,r7

61 TELECOMUNICAÇÔES

51.1 Telecomunicações por Íio

61.10-8 Telecomunicaçóes por Íio

6110-8/01 SeÍviços de teleÍonia íixa comutada - SÍFC 1.355,28

6770-8102 Serviços de íedes de t.anspo.te de telecomunicaçóes - SRTT 1.355,28

5110-8/03 Serviços de comunicaçâo mullimldia - SCM 1.355,28

5110-8/99 Serviços de telecomunicaçôes por fo náo especificados anterioÍmente 1.355,28

67.2 Telecomunicâções sem fi o

61.20-5 Telecomunicâções sem íio

6720-5/01 ÍeleÍonia móvel celular 1.355,28

6720-5/02 Serviço móvel especializado - SME 1.355,28

6120-5/99 Sêrviços de telecomunicaçóes sem fio não especiÍicados anteriormente 1.355,28

61.3 Telecomunicações por satélite

61.30-2 Telecomunicações por satélite

6730-2/OO Telecomunicaçóes por satélite 1.355,28

67.4 Operadoras de televisáo por assinatura

61.41-8 Operadoras de televisão por assinatura por cabo I
6141-8/00 Operadoras de televisão por âssinalura por cabo 1.355,28

67.42-6 Op€radoÍas de televisáo por assinatura por microondas \ 7
6742-6lOO t 1.355,28

67.43-4 Operadoras de telêvisão por assinatu.a por satélite

( ( ( ( (( ( ( (( ( ( ( ( ( ( ( ( (( ( ( ( ( ( ( (( (( ( ( ( (( (( (( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (
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6143-4/00 Operadoras de lelevisão por assinalura por salélite 1.355,28

61.9 Outras atividades dê telecomunicaçóes

61.90-6 Oulras atividades de telecomunicações

6190-6/01 Provedores de acesso às redes de comunicaçóes 1.3s5,28

6t90-6102 Provedores de voz sobre protocolo intemet - VOIP 1.355,28

6190-6/99 Outras atividades de telecomunicações náo especifcadas ânleriormênle 1.355,28

62 AÍIVIDÀDES DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÁO

62.0 Atividades dos serviços de tecnologia da inÍormaçáo

62.01-5 Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda

6201-s/00 Desenvolvimento de prog.amas de compuiador gob encomenda 189,75

62.02-3 Desenvolvimento e licenciamento de programas de computadoí customizáveis

5202-3lOO Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador cuslomizáveis 189,75

62.03-1 Desenvolvimento e licenciamento de p.ogramas de computado. náo-customizáveis

6203-U00 Desenvolvimento ê licenciamento de programas de compuiador não-customizáveis 189,75

62,04-0 Consultoria em tecnologia da iníormaçáo

6204-0l0O Consultoria em tecnologia da informaçáo 189,75

62.09-1 Suporte técnico, manulençáo e oulros seNiços em lecnologia da informaçâo

6209-1/00 Suporte lécnico, manulenção e oukos serviços em tecnologia da informação 189,75

63 ATIVIDADES DE PRESTAÇAO DE SERVIçOS DE INFORMAÇÃO

63.1 Tratamento de dados, hospedagem na internel e outras alividades relacionadas

53.11-9 Tratamento de dados, píovedores de serviços de aplicaçáo e serviços de hospedagem na intemet

5311-9/00 Tratamento de dados, provedores de seÍviços de aplicaçáo e serviços de hospedagem na internel l89,7 5

53.19-4 Portais, provedoíes de conteúdo e outros serviços de informação na internet

6379-4/OO Portais, provedores de conteúdo e oulros seNiços de informação na internet 189,75

Outras atividades de prestaçào de serviços de inÍormação63.9

Agências de notlcias63.91-7

6397-7lOO Agências de notlciag t89,7s

63.99-2 Oukas atividades de prestaçáo de serviços de informaçáo nâo especificadas anteriúlente

)rm6399-2/00 Outras atividadês dê preslaÉo de serviços de iníormação não especificadas arhrii enle 749,7 5

K ATIVIDADES FINANCEIRAS, DE SEGUROS E SERVIÇOS RELÂCIONADOS \
I64 ATIVIDADES DE SERVIÇOS FINANCEIROS ,

64.7 Banco Central \\
64,10-7 Banco Central N
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6410-7lOO Bânco Cenlrel 1.35s,28

64.2 lnlermediaçáo monetária - depósitos à vista

64.21-2 Bancos comerciais

642t-2lOO Bancos comerciais 1.355,28

64.22-7 Bancos múltiplos, com carleira comercial

6422-rlOO Bancos múltiplos, com carteira comercial 1.355,28

64.23-9 Caixas econômicas

6423-9/O0 Caixas econômicas 1.355,28

64.24-7 Crédito coopeíalivo

Eancos cooperativos6424-7 lot 1.355,28

Cooperativas centrais de crédito6424-7 /O2 1.355,28

Cooperativas de crédito mútuo6424-71O3 1.355,28

6424-7104 Cooperalivas de crédito rural 1.355,28

lntêrmediaçáo náo-monetária - outros instrumentos de captaçáo64.3

Bancos múltiplos, sem carteirs comercial64.31-0

6437-010O Bancos múltiplos, sem carteira comercial 1.355,28

64.32-A Bancos de investimento

6432-8lOO Bancos de investimento 1.355,28

64.33-5 Bancos de desenvolvimento

6433-6/00 Bancos de desenvolvimênto 1.355,28

64.34-4 Agências de fomenlo

6434-4/O0 Agências de fomenlo 1.355,28

64.35-2 Crédito imobiliário

643s-2/07 Sociedades de crêdilo imobiliário 1.355,28

643s-2/02 Associações de poupançâ ê êmpréstimo 1.355,28

643s-2/03 Companhias hipotecárias 1.355,28

64.36-7 Sociedades de cródito. fnanciamento e investimento - íinanceiras

6436-r/OO Sociedades de crêdito. financiamento e investimento - financeiras 1.355,28A
64.37 -9 Sociedades de crédito ao microempreendedor

6437.9100 Sociedades de crédilo ao microempreendedor \r 1,355,28

64.38,7 Bancos de cámbio e outras instituiçóes de intermediaçáo nào-monetá.ia 1.355,28

t,6438-7107 Bancos de cámbio \i, 1.355,28
t/

v/6438-7199 de inlermed não-monelária não as anteriormenteOulras 1.355,28)

JI'
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64.4 Anendamento mercantil

54.40-9 Anendamenlo mercanlil

6440-9/00 AÍendamenlo mercanlil 1.355,28

64.5 Sociedades de capilalização

64.50-6 Sociedades de capitalizaçáo

Sociedades de capitalização6450-5/00 1.355,28

Atividades de sociedades de panicipaçáo64.6

Holdings de instituiqões íinanceiras64.61-1

Holdings de instituigôes Íinanceiras6461-1/00 1.355,28

Holdings de instituiçõe9 não-linanceiras64.62-0

Holdings de instituições não-fnanceiras6462-0/00 1.355,28

Outras sociedades de paíicipaçáo, exceto holdings54.53-8

6463-8/00 Outras sociedades de paíicipaç5o, exc€to holdings 1.355,28

Fundos de investimento64.7

Fundos de investimento64.70-L

Fundos de investimento, exceto previdenciários e imobiliários 1.355,286470-7/07

6470-7102 Fundos de investimento previdenciários 1,355,28

6470-7103 Fundos de investimenlo imobiliários 1.355,28

64.9 Atividades de seNiços frnanceiros náo especillcadas anteriormente

64.91-3 Sociedades de fomento mercantil - factoring

6491-3/OO Sociêdades de fomento mercanlil - factoring 1.355,28

64.92-L Securitizaçào de créditos

6492-t/OO Securitizaçào de créditos 1.355,28

64.93-0 Administraçáo de consórcios para aquisiçáo de bens e direitos

1.355,286493-0/00 Adminislrâção de consórcios para aquisigão de bens e dircitos

64.99-9 Outras atividades de servigos financeiros não especificadas anteriormente

Clubes de inveslimento 1.355,286499-9/01

6499-9102 Sociedades de investimento 1.35s,28

6499-9103 Fundo gaÍantidor de crédito 1.355.28

6499-9/04 Caixas de financiamento de corporaçóes 1.355,28

6499-9/05 Concessão de cÉdito pelas OSCIP

^
1.355,28

6499-9/99 Outras atividades de serviços llnanceiros nâo especificadas anteriormente 1.355 8

65 SEGUROS, RESSEGUROS, PREVDÊNCA COMPLEMENTAR E PLANOS DE SAÚDE /

II

I
I
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Seguros de vida e não-vida65.1

Seguros de vida65.11-1

65t7-u07 Seguros de vida 873,77

6st7-7/02 Planos de auxílio-íuneral 8L3,r7

65.12-0 Seguros náo-vida

6512-0IOO Seguros náo-vida 873,t7

65.2 Seguros-saúdê

65.20-1 Seguros-saúdê

6s20-1/00 Seguros-saúde 473,77

65.3 Resseguros

6s.30-8 Rêssêguros

6s30-8/00 Resseguros 813,17

65.4 Previdência complemenlar

65.41-3 Previdência complementar Íechada

6541-3/00 Previdência complementar fechada 813,17

65.42-7 PÍevidência complementar aberta

473,776542-7/OO Previdência complementar aberta

65.5 Planos de saúde

55.50,2 Planos de saúde

873,175ss0-2/00 Planos de saúde

ATIVIDADE§ AUXILIARES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS, SEGUROS, PREVIDÊNCIA COMPLEIVIENTAR E PLANOS DE SAÚDE66

Aiividades auxiliares dos serviços financeiros66.1

Administração de bolsas e mercados de balcáo organizados66.11-8

667t-8/07 Eolsa de valores 473,77

667r-8102 Eolsa de mercadorias 473,77

6511-8/03 Bolsa de mercadorias ê futuros 813,17

813,1766LL-8/04 Adminbtraçáo de mêÍcados de balcáo organizados

fs e mercadorias66.12-6 Atividades de intermediáíos em transaçõ€s de lltulos, valores mobiliáf

813,1766t2-6lOt Corretoras de tllulos e valores mobiliários

8t3,7766L2-5102 DistribuidoÍas de tltulos e valores mobiliários

Corretoras de cámbio I / 8t3,776612-6103

Conetoras de contratos de meÍcâdorias \ 7 8t3,7766\2-6/04

6672-6105 Agenlos d€ inv$limentos em aplicaçô€s fnanceiras / 813,17

II
III
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66.13-4 Administraçào de caÍtôes de crédito

56L3-4/OO Administração de ca.tóes de cÉdito 813,17

Atividades auxiliares dos seNiços financeiros nào especificadas anleriormente66.19-3

Serviços de liquidaçáo e cuslódia6679-3107 813,17

CorÍespondenles de instituigões íinanceiras6679-3102 813,17

Repíesentaçôes de bancos estrangeiros6619-3/03 813,17

66t9-3/04 Caixas eletrônicos 873,77

6619-3/0s Operadoras de câíóes de débito 813,17

66t9-3199 Outras atividades auxiliareg dos serviço9 financeiros náo especificadas anteriormente 813,17

Atividades auxiliares dos seguros, da previdência complementar e dos planos de saúde66.2

66.21-5 Avaliaçáo de riscos e perdas

6627-s/07 Peítos e avaliadores de seguÍos 813,17

662L-sl02 Auditoria e consultoria atuaíial 813,17

66.22-3 Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complemenlar e de saúde

5522-3/OO Correto.es e agentes de seguros, de planos dê previdência complementar e de saúde 813,17

66.29-1 Atividades auxiliares dos seguros, da previdênÇia complementar ê dos planos de saúde não especiíicadas anleriormênle

6629-r/O0 Atividadês auxiliares dos seguros, da previdência complementaí e dos planos de saúde não espec 813,L1

66.3 Atividades de administraÉo de íundos por contrato ou comissão 813,17

55.30-4 Alividades de administraÉo de fundos por contrato ou comissão 813,17

6630-4/00 Alividades de administraçáo de fundos por contÍato ou comissão 813,77

L AÍrvrDADEs rMoBrLrÁRrAS

68 ATTvtDADES rMoBrLrÁRrAS

68.1 Atividades imobiliárias de rmóveis próprios

Atividades imobiliárias de rmóveis própíos68.10 2

6870-2/07 Compra e venda de amóveis próprios 406,58

6870-2/02 Aluguêl de imóveis prôprios 406,58

68.2 Atividades imobiliârias por conkato ou comissão

68.21-8 lntermediaçâo na compra, venda e aluguel de imóveis

6821-8/07 Coíetagem na compra e v€nda e de imóveis 405,58

6827-8/02 Corretagem no aluguel de imôveis 405,58

68.22-6 Gestào e administraÉo da propriedade imobiliária À

406,585822-6/OO Gestão e adminigtraçâo da propriedade imobiliária \I
ATrvroADEs pRoFrssroNArs, crENTÍFrcAS E TÉcNrcAs /l /'M
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ATIVIDADES JURíDICAS, DE CONTABILIDADE E DE AUDIÍORIA69

Atividades jurÍdicas59.1

Atividades jurídicas, excelo caíórios69.77-7

Serviços advocatÍcios697t-7/07 189,76

697t-7102 Atividades auxiiiares da justiça 789,76

Agente de propriedade industrial697t-7103 789,7 6

69.12-5 Cartórios

6972-s/0O Cartóíios 789,76

69.2 Atividades de contabilidade, consulloria e auditoria contábile tributária

Atividades de contabilidade. consulloria e auditoria contábile lributária

6920-6/07 Atividades de contabiladade 749,7 6

6920-6/02 Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária 749,76

70 ATIVIDADES DE SEDES DE EMPRESAS E DE CONSULÍORIA EM GESTÃO EI\,IPRESARIAL

70.7 Sedes de empresas e unidades administrativas locaig

70,70-7 Sedes de empresas e unidades administrativas locais

Atividadês de consultoria em gestáo empregarial

70.20^4 Atividades de consultoria em gestão emprêsarial

7O2O-4lOO Atividades de consultoria em gestão empresarial, excelo consulloria técnica especlíica 789,76

77 SERVIÇOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA; TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS

17.7 Serviços de ârquitêtura ê êngenharia e atividades técnicas relacionadas

Serviços de arquitetura71.7r-1

Serviços de arquitetura77Lr-7/0O L89,76

Serviços de engenharia7r.r2-0

7772-0lOO Serviços de engenharia 749,16

77.79-7 Atividades técnicas relacionadas à arquitetura e engenharia

7 119-7 lor SeNiços de câdogrâfra, topograÍia e geodésia 189,76

7179-7 /O2 Atividades de estudos geológicos 189,76

7779-7/O3 Serviços de desenho técnico Íelacionados à arqyitelura ê êngenharia t89,7 6

7 779-7 /O4 de cia técnica relacionados à do trabalhon 749,75

ra pitetura não especiÍicadas anteriormenle7179-7 /99 Atividades técnicas rêlacionadas à engenh. 789,76

Tesles e análises técnicas \ ,/7 t.2

Testes e análises técnicas \u71.20-7
"1720-uO0 Testes e análises técnicas 749,76

II
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PESQUISA E OESENVOLVIMENTO CIENTIFICO

72.1 Pesquisa e desenvolvimento expeÍimental em ciências Ílsicas e naturais

72.70-O Pesquisa e desenvolvimento expeÍimental em ciências ílsicas e natuÍais

72L0-O/O0 Pesquisa e desenvolvimento expeíimental em ciências Ílsicas e natuíais 189,76

72.2 Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências sociais e humanas

72.20-7 Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências sociais e humanas

Pesquisa e desenvolvimenlo experimenlal em ciências sociais e humanas7220-7 /O0 189,76

PUBLICIDADE E PESOUISA DE MERCADO't3

Publicidade73.t

Agéncias de publicidade73.t!-4

7377-4/O0 Agéncias de publicidade 189,7 6

Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicaçáo73.t2-2

7372-2/00 Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veiculos de comunicação t89,76

73.19-0 Atividades de publicidade náo especiíicadas anteriormente

7379-0/07 CriaÉo de estandes para Íeiras e exposições 789,76

7379-0/02 PromoÉo de vendas 789,7 6

7319-0/03 Markeling direto 749,76

7379-0l04 Consultoria em publicidade t89,76

7379-O/99 Outras atividades de publicidade náo especificadas anleriormenle L89,76

73,2 Pesquisas de mercâdo e de opiniâo pública

73.20-3 Pesquisas de mercado ê de opiniáo pública

7320-3100 Pesquisas de mercado e de opiniáo pública 789,7 6

74 OUTRAS AÍIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E ÍÉCNICAS

74.1 Design e decoraçáo de inleriores

7 4.70-2 Design e decoração de interiores

7 4L0-2101 Design 189,76

7 4t0-2/02 Decoíação de inleriores 749,76

Atividades Íotográíicas e similares7 4.2

7 4.20-O Atividades fotográfic€s e similares

7 420-0/07 Atividades de produçáo de fotografias, exceto aérea e submarina 189,76

z7420-0/02 Atividades de produÉo de íolografias aé.eas e submarinas f\ 189,76

7420-0/03 Laboratórios Íotográlicos u 189,76

7420-0104 Filmagem de íestas e €ventos /I, 189,76

IZn
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SeNiços de microlllmagem7420-0/05 789,76

Atividades profissionais, cientlficas e técnicas não especificadas anleriormenle7 4.9

Alividades proÍissionais, cientlfcas ê técnicâs nâo especificâdas anlêÍiormênle74.90-1

7490-t/Or Serviços de traduçáo, interprêtaçáo e similares 789,7 6

7 490-t/02 Escaíandria e mergulho 189,76

7490-r/03 Serviços de agronomia ê dê consulloria às alividades agricolas e pecuárias 189,76

7490-7/04 Alividades de intêrmediaçáo e agenciamento de servigos e negócios em geral, exceto imobiliáriog 189,76

7490-uOs Agenciamento de proíissionais para alividades esportivas, cultuÍais e arllsticas t89,7 6

7 490-7199 Outras atividades profssionais, cientlficas e técnicas náo especiÍicadas anteriormenle tag,76

75 ATIVIDADES VETERINARIAS

75.0 Alividedes vêlerináÍiás

75.00-1 Atividades veterinárias

7s00-1/00 Alividedes veterinárias 189,76

N ATIVIDADES ADMINISIRATIVAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES

ALUGUÉIS NÁO.IMOBILIÁRIOS E GESTÂO DE ATIVOS INTANGIVEIS NÂO-FINANCEIROS

77.1 LocaÉo de meios de tÍanspoíe sem condutor

77.1t-0 Locaçáo de automóveis sem condutor

7777-0lOO LocaÉo de automóveis sem condutor t49,76

77.19-5 LocaÉo de meios de tftinspoíle, exceto automóveis. sem condutor

7779-slOt LocaÉo de embarcações sem tripulaçáo, exceto para fins recreativos 189,7 6

Locação de aeronaves sem tripulaçào7779-sl02 189,76

Locaçâo de outros meios de traNporte não especific€dos anteíiormente, sem condutor7779-s199 189,76

Aluguel de objetos pessoais e domésticos77.2

Aluguel de equipamenlos rêcreativos e esportivos77.27-7

7727-7 /OO Aluguel de equipamenlos recreativos e esportivos 189,76

71.22-5 Aluguel de fitas de vldeo, DVDS e similares

7722-5/OO Aluguel de fita8 dê vÍdeo, DVD9 e similsreg 189,76

77.23-3 Aluguel de objetog do vestuário, jóias e acessórios

I7723-3lOO Aluguel de objetos do vêstuário, jóias e acessórios 189,76

I77.29-2 Aluguel de objetos pessoais e domésticos náo especificados anteriormente

Aluguêl de aparelhos de jogos eletrônicos tag,767729-2107

Aluguel de móveis, ulerullios e aparelhos de uso doméstico e pêssoal; instrumentos musicais 189,767729-2102

?729-2103 Aluguel de material médico 789,75

-t
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7729-2199 Aluguel de outros objetos pe$oais e domésticos náo especificados anteriormenle t89,76

Aluguel de mâquinas e equipamentos sem opeíador

77.37-4 Aluguelde máquinas € €quipamenlos agrÍcolas sem operador

773t-4/O0 Aluguel de máquinas e equipamentos agrÍcolas sem operador 789,76

77.32-2 Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador

7732-2/OL Aluguel de máquinas e equipamentos para construçâo sem operador, exceto andaimes 789,7 6

7?32-2/02 Aluguel de andaimes 189,76

Aluguel de máquinas e equipamentos para escrilório77.33-l

7733-L/O0 Aluguel dê máquinas e equipamentos para escÍitório 189,76

77.39-O Aluguel de máquinas e equipamentog náo especiÍcados anteriormente

7739-0/01 Aluguel de máquinas e equipamentos para eíração de minérios e petróleo, sem operador 749,75

7739-0/02 Aluguel de equipamentos cientlfrcos, médicos e hospitalareg, sem operador L89,75

7739-0/03 Aluguel de palcos, coberturas e outras estruluras de ugo temporário, excelo andaimes 189,76

7739-0199 Aluguel de oukas máquinas e equipamentos comerciais e industíais nâo especificados anteriorme L89,76

Gêstão de ativos intanglveig nào-Íinanceiros17.4

17.40-3 Gestão de ativos intanglveis não-fnanceiros

774O-31O0 Gestáo de ativos intangÍveis náo-íinanceiros 189,76

78 SELEÇÃO, AGENCIAMENTO E LOCAÇÃO DE MÀO.DE-OBRA

74.7 Seleçáo e agenciamênio de máo-dê-obra

78.10-8 SeleÉo e agenciamento de mão-de-obra

7810-8/00 Seleção e agenciamento de máo-de-obra 789,7 6

78.2 LocaÇào de mão-de-obra temporária

78.20-5 LocaÉo de máo-de-obra temporâria

7820-s/OO LocaÉo de mão{e-obra temporária 749,75

Fomecimento e gestão de recursos humanos para lerceiros78.3

Fomecimento ê gestâo de recursos humanos para lerceiros78.30-2

7830-2lOO Fomecimento e gestáo de reculgos humanoglara lerceiros 189,76

IAGÊNCIAS DE VIAGENS. OPERADORES 1 IISIIooS E SERVIÇos DE RESERVAS79

79.t Agências de viagêns ê opêradores turÍsíhs

79.rr-2 Agências de viagens I

791t-2/OO Agências de viagens n ,/
749,76

79.72-1 Operadores turlsticos \I
OpeíadoÍes turlsticos /Y /79L2-1/O0 189,76
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79.9 Serviços de reservas e outros serviços de turismo nâo especificados anlêriormente

79.90-2 Serviços de reEeívas e outros seNiços de turismo nâo espêcificâdos anteriormente

7990-2/0O Serviços de reseNas e oulros serviços de turismo náo especificâdos anleíormente 189,76

80 ATIVIOAOES DE VIGIúNClA, SEGURANÇA E INVESÍIGAÇÃO

80.1 Atividades de vigilància, segurança privada e transporte de valores

80.11-1 Atividades de vigilância e segurança privada

8011-1/01 Atividades de vigilância e segurança privada 789,7 6

8Or7-tl02 SêNiços de adestramento de cães de guarda 189,76

80.12-9 Atividades de transporte de valores

8012-9/00 Atividades de transporte de valores 789,76

80.2 Atividades de monitoramento de sistemas de segurança

80.20-0 Atividades de monitoramento de sistemas de segurança

8020-0/00 Atividades de monitoramento de sistemas de segurança 189,76

80.3 Atividades de investigaçâo particular

80.30-7 Atividades de investigaçâo parlicular

8030-7/00 Atividades de investigaçáo particular 749,76

SERVIÇOS PARA EDIFICIOS E ATIVIDADES PAISAGISTICAS81

81.1 Serviços combinados para apoio a ediícios

Serviços combinados para apoio a ediflcios, excêto condomlnios prediais81.11-7

8111-7/00 sêrviços combinados para apoio a ediÍlcios, exceto condomlnios prediais 189,76

81.12-5 Condomínios prediais

8712-slOO Condomlnios prediais 749,7 6

8t.2 Atividades de limpeza

81,21-4 Limpeza em prédios e em domicÍlios

872r-4/0O Limpeza em prédios e em domicÍlios 189,76

8r.22-2 lmunização e conkole de pragas urbanas

8722-2/OO lmunização e controle de pragas uóanag 789,76

81.29-0 Atividades de limpeza nâo esp€cifrcadas anteriormente

Atividades de limpeza não especifrcadas anleriormente 189,768129-0/00

Atividadês paisagislicâs81.3

81.30-3 Alividades paisaglsticas n ,

8130-3/00 Atividades paisaglsticas tí 189,7 6

82 DE ESCRITÓRIO, OE APOIO ADMINISTRATIVO E OUTROS S ÇOS PRESTADOS AS ENTPRESAS
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Serviços de escritório e apoio administrativo

82.11-3 Serviços combinados de escíitório e apoio administÍativo

827t-3/OO Serviços combinados de escdtóÍio e apoio administralivo 149,7 6

82.79-9 Fotocópias, preparaÇão de documentos e oulros serviÇos especializados de apoio administrativo

8279-9/07 Fotocópias 789,76

8279-9/99 PreparaÉo de documentos e serviços especializados de apoio administralivo não especiÍicados a 189,76

82.2 Atividades de teleatendimento

82.20-2 Atividades de teleatendimento

8220-2/00 Atividades de teleatendimento L89,7 6

82,3 Atividades de organização de eventos, exceto culturais e espoíivos

82.30-0 Atividades de organização de eventos, exceto culturab e egportivos

8230-0/07 Serviços de organização de leiras, congressos, exposiçÕes e festas 749,76

8230-0102 Casas de íestas e eventos 749,75

82.9 Outras atividades de serviços prestados principalmenle às empresas

82.97-7 Atividades de cobrança e iníormações cadaslrais

Atividadês dê cobrança ê iníormaçôes cadaslrais 789,76

82.92-O Envasamento e empacotamento sob contrato

8292-0/O0 Envasamento e empacotamento sob contrato 189,76

82.99-7 Atividades de serviços prestados principalmente às empresas nâo especificadas anteriormente

8299-7 lor Mediçáo de consumo de energia elétrica, gás e água 789,76

8299-1102 Emissão dê vales-alimentaçâo, valês-lransporte e similares 189,76

8299-7 /O3 Serviços de gravação de carimbos, excêlo confecção t89,76

8299-7 /O4 Lêiloeiros indepêndentes 789,76

8299-'t los Serviços de levantamento de fundos sob contrato 189,76

8299-7106 Casas lotéricas L49,76

8299-1/O7 Salas de acesso à internet \89,7 6

8299-7 /99 Outras atividades de serviços prestados principalmente às emprêsas náo especificadâs ântêíioÍm( 789,7 6

ADMINISTRAÇAO PÚBLICA, DEFESA E SEGURIDADE SOCIAL Io

84 AOMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DEFESA E SEGURIDADE SOCIAL

84.1 Administração do estado e da polÍtica econômica e social

84.11 6 Administração pública em geral V

8477-6/OO Administraçào pública em geral /,,//,.t I' 1.355,28

44.72-4 Regulação das atividades de saúde, educação, serviços culturais e outros serviços sociais

IIIIIIIIII
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8412-4/OO RegulaÉo das atividades de saúde, educâçào, serviços culturais e outros serviços sociais 1.355,28

a4.L3-2 RegulaÉo das atividades econômicas

8473-2/O0 RegulaÇào das âtividades econômicas 1,355,28

SeNiços colelivos preslados pela adminiskaÉo pública84.2

84.21-3 Relaçôes eíeriores

8421-3/00 Relações exteriores 1.35s,28

44.22-7 Deíesa

8422-7/OO DeÍesa 1.355,28

84.23-0 Justiça

8423-0/00 Justiça 1.355,28

84.24-8 Segurança e ordem públicá

8424-81O0 SeguÍança e ordem pública 1.355,28

84.2s-6 Defesa Civil

8425-61O0 Defesa Civil 1,355,28

84.3 Seguridade social obrigalória

84.30-2 Seguíidade social obrigâlória

8430-2/00 Seguridade social obrigatória 1.355,28

P EDUCAÇÁO

85 EDUCAÇÃO

85.1 Educaçáo infantil e ensino fundamental

Educação infantil - creche85.11-2

Educação inÍantil - creche8577-21O0 762,69

85.12-1 Educação anfanlil - pré-escola

8s72-7/OO Educação inÍantil - pré-escola 762,69

85.13-9 Ensino fundamental

8s13-9/00 Ensino fundamental L62,69

85.2 Ensino médio

85.20-1 Ensano médio

8s20-1l00 Ensino médio A 162,69

85.3 Educaçáo superior

85.31-7 Educâçâo superior - graduaÉo À /
8s31-7/00 Educação superaor - graduaçáo \v 162,69

85.32-5 EducaÉo superior - graduaçáo e pós{raduaÉo

II
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8s32-s/00 Educação superior - graduaçáo e pôs{raduaÉo 162,69

85.33-3 EducaÉo superior - pós{raduaÉo e extensâo

8s33-3/00 Educação superior - pós-graduaÉo e extensáo 762,69

85.4 Educação proíissionalde nível técnico ê tecnológico

85.41-4 Éducagâo proÍissional de nÍvel técnico

8s41-4/00 Êducaçáo profissional de nlvel técnico 162,69

85.42.2 EducaÉo proíissional de nlvel tecnológico

8542-2/0O EducaÉo profissional de nlvel tecnológico 162,69

85.5 Atividades de apoio à educaÉo

85.50-3 Atividades de apoio à educaçáo

8550-3/01 Administraçâo de caixas e3colares 762,69

8550-3/02 Atividades de apoio à educaçáo, exceto caixas escolares 752,69

85.9 Outras atividades de ensino

85.91-1 Ensino dê esportes

8591-1/00 Ensino de êsportes 762,69

85.92-9 Ensino de arle ê cultuÍa

8s92-9/07 Ensino de dança 162,69

8s92-91O2 Ensino de artes cênicas, exceto dança 162,69

8592-91O3 Ensino de música t62,69

8s92-9/99 Ensino de arte e cultura náo especificado anteriormentê t62,69

85.93-7 Ensino de idiomas

8593-7/00 Ensino de idiomas 162,69

85.99-6 Atividâdes de ensino não especiícadas anteriormente

8s99-6/01 FormaÉo de condutores 762,69

8s99-6/02 Cursos de pilotagem 152,69

8s99-6/03 Íreinamento em inÍormâtica 762,59

8s99-6/04 Tíêinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 762,69

8s99-5/0s Cursos ra concursos 762,69

8s99-6/99 Outras atividades de ensino não íÀ,r 152,59

a SAúDE HUMANA E sERVtÇos soctAts I
86 ATIVIDADES DE ATENÇÃo À SAÜDE HUMANA I

,/
86.1 Atividades de atendimenlo hospitalar

I t.t
86,10-1 Atividades de alendimento hospitalar Y
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864O-2/99 Atividades de serviços de complementaçáo diâgnóstica e terapêutica não especificadas anteriormr 189,76

85.5 Atividad$ de proíBsionais da área de saúde, exceto médicos e odontólogos

86.50-0 Atividades de p.ofissionab da área de saúde, exceto médicos e odonlólogos

86s0-0/01 Atividades dê enÍermagem 789,7 6

86s0-0/02 Atividades de proíissionais da nutriçáo 789,7 6

86s0-0/03 Atividades de psicologia e psicanálise 189,76

8650-o/04 Atividades de f sioterapia tag,76

86s0-0/05 Atividades de teÍapia ocupacional 789,76

86s0-0/06 Atividades de Íonoaudiologia 789,76

86sO-0/O7 Atividades de terapia de nutriçào enleral ê parenteral 189,76

86s0-0/99 Atividades de profissionaig da área de saúde nào especiíicadas anleriormente 189,76

86.6 Atividades de apoio à gestáo de saúde

86.60-7 Atividades de apoio à geslão de saúde

8660-7/00 Atividades de apoio à gestâo de saúde 189,76

86.9 Atividades de atençáo à saúde humana não especifcadas anteriormente

85.90-9 Atividades de atençáo à saúde humana náo especificadas anteriormente

8590-9/01 Atividades dê píálicâs integrativas e complemgntaÍes em saúde humana 149,76

8690-9102 Alividades de bancos de lêite humano 789,76

8690-9/99 Outras atividades de alengão à saúde humana náo especiíicadas anteriormente 189,76

87

87.1
Atividades de â$islência a idosG, deficienle8 flgicos, imunodeprimidG e convalescentes, e de inÊa€stÍutura e apoio a pacientes preatadas em residências

colotiva8 e paÍticulares

87.11-5 Atividad$ de assistência a idosos. deÍicientes fÍsicos, imunodeprimidos e convalescentes prestadas em r€sidências colêtivas e paíticulaíes

87 t7-s/07 Cllnicâs ê residências geriátricas 749,76

81t7-5/02 lnstituiçôes de longa permanência para idosos 189,76

8717-s/03 Atividades de assislência a deficientes fÍsicos, imunodeprimidos e convalescentes t89,76

8771-5/04 Cenlros de apoao a pacientês com cáncer e com AIDS 189,76

8711-5/05 Condomlnios residenciais para idosos 189,76

87.72-3 Alividades de íornecimento de infra€slruturs de apoio e assistência a paciente no domicllio

8772-3lOO Atividâdes de fornecimento de infra-estrutura de apoio e assistência â paciente no domicÍlio L89,76I
87 .2 Atividades de assistência psicossocial e à saúde a portadores dê distúrbios NIquicos, deficiência mentale uÍmicancrâ l)

87 .20-4 Atividades de assistência psicosgocial e à saúde a poíadores de distúrbios pslquicos, deficiência mentale dependência quÍmica

872O-4/07 Atividades de ceniros de assistência psicossocial 189,76

872O-4199 Atividades dê assistência psicossocial e à saúde a portadoÍes de distúrbios pslquicos, deficiência r 189,76I

II

II

TrvtDADES DE ATENÇÃo À SAúDE HUN4ANA TNTEGRADAS co[,t ASS|srÊNCtA socrAL. PRESTADAS Ervr RESrDÊNcrAS coLETrvAS E PARTTcULARES
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a7 .3 Atividad6 de assistência social prestadas em residências colêtivas e paíiculares

87.30-1 Atividades de assistência social prestadas em residências coletivas e parliculares

8730-rl07 Orfanatos t89,76

8730-r/02 Albergues assistenciais t89,76

8730-r/99 Atividades de assistência social presladas em r$idêncjas coletivas e parliculares náo especiÍicadr 789,76

88 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO

88.0 Serviços de assistência social sem alojamenlo

88.00-6 Serviços de assistência social sem alojamenlo

8800-6/00 Serviços de assislência social sem alojamento 1.89,76

R ARTES, CULÍURA. ESPORTE E RECREAÇAO

90 ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CRIATIVAS E DE ESPETACULOS

90.0 Atividades artlsticas, criativas e de espetáculos

90.01-9 Artes cênicas. espetáculos e atividades complementares

9001-9/01 Produçáo teatíal 135,55

9007-9/02 PÍoduÉo musical 135,55

9001-9/03 Produçáo de espetáculos de dança 135,55

9OO7-9/04 Produção de espeláculos circenses, de marionetes e similares 135,55

9001-9/0s Produçâo de espetáculos de Íodeios, vaquejadas e similares 135,55

9001-9/06 Atividades de sonorização e de iluminação 135,55

9001-9/99 Artes cênacas, espêtáculos e atividadês complementaaes náo especificados anteÍiormentê 135,55

90.02-7 Criaçáo artlstica

9002-7 /O7 Atividades de adistas plásticos, jomalistas independentes e escÍilores 135,55

9002-7 /02 Restauração de obras de arte 135,55

90.03-5 Gestão de espaços paía artes cênicas, espetáculos e outras atividades artísticas

9003-s/00 Gestão de espaços para artes cênicas, egpstáculos e outras atividades artÍsticas 135,55

91 ATIVIDADES LIGADAS AO PATRIMÔNIO CULTURAL E AI\,!BIENTAL

91.0 Atividades ligadas ao patrimônio cultural e ambiental

91.01-5 Atividades de bibliotecas e arquivos

9101-s/00 Atividades de bibliotecas e a.quivos 135,55

91.02-3 artlstica e conservação de lugares e prédios históÍjcos eAtividades de museus e de slm

9to2-3/07 )Atividades de museus e de exploração de lugares e prêdios históricos e atrações similares I 135,552
9702-3102 Restauração e conservação de lugarês e prédios hislóricos 135,55

91.03-1 ues naoonats, reserya9 icas e áreas de oa Icos,Atividades de ardins botânicos, v
)
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9472-0/OO Atividades de organizações associativas profissionais 762,62

94.2 Atividades de organizações sindicais

94.20-r Atividades de orgânizaçóes sindicais

9420-t/OO Atividadês de organizações sindicais 762,62

94.3 Atividades de associaçôes de defesa de direilos sociais

94.30-8 Atividades de associaçóes de defesa de direitos sociais

9430-8/00 Atividades de associações de defesa de direitos sociais 762,62

94.9 Atividades de organizações associativas não especificadas anteriormente

94.91-0 Atividades de oruanizaçôes religiosas

9491-0/oo Atividades de organizaçõe9 religiosas 762,62

94.92-8 Atividades de organizações pollticas

9492-8/O0 Atividades de organizações politicas 162,62

94.93-6 Atividades de organizações associativas ligadas à cullura e à a.te

9493-6/00 Atividades de organizações associalivas ligadas à cultura e à arte 762,52

94.99-5 Atividades associativas não especiÍicadas anteriormente

9499-5/00 Atividades associativas não especificadas anteriormente 762,62

REPARAÇÂO E N4ANUTENÇÂO DE EOUIPAI,IENTOS DE INFORMÁTICA E COi,IUNICAÇÃO E DE OBJETOS PESSOAIS E DOMÉSTICOS95

95.1 Reparação e manulençâo de equipamentos de intormática e comunicação

95.11-8 Reparação e manulenção de computadores e de êquipamentos periféricos

9s11-8/00 Rêparação e manulençào de compuladores e dê êquipamêntos periféricos 762,62

95.12-6 Reparação e manutenção de equipamentos de comunicaçáo

9s72-6/0O Reparação e manutenção de equipamentos de comunicaÉo t62,62

95.2 Reparação e manutenção de objetos e equipamentos pessoais e domésticos

Reparação e manutençâo de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoale doméstico

9s27-slOO Reparação e manulençáo de equipamêntos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico t62,62

95.29-1 Reparação e manutenÇão de objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especiÍicados anleriormenle

9s29-7107 t62,62Reparação de calçãdos, bolsas e artigos de viagem

9529-7102 162,62Chaveiros

9s29-1/03 Reparação de rêlógios
íl t62,62

9s29-tl04 Reparação de bacicletas, triciclos e outros veículos não-motorizados 762,62

9529-1/0s Reparaçáo de a.ligos do mobiliário 762,62

9529-7106 Repaíação de jóias 762,62

9s29-7/99 Reparação e manutençáo de outíos objetos e equipamentos pessoais e doíÂésiicos não êspecifici 7 762,62
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96 OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PESSOAIS

95.0 Outras atividades de serviços pesgoais

95.07-7 Lavanderias, tinlurarias ê toalheiros

9607-71O7 Lavanderias t62,62

96OL-7 /O2 Íinturarias t62,62

9607-1/O3 Toalheiros 762,62

Cabeleireiros e outras aiividades de tÍalamento de beleza

9602-5/01 Cabeleireiros 752,62

9602-5/02 OutÍa9 atividades de tratamento de beleza 762,62

96.03-3 Atividades funerárias e 9eÍviços relacionadog

9603-3/01 Gestão e manutenÉo de cemitérios t62,62

9603-3/02 Serviços de cremação L62,62

9603-3/03 SeNiços de sepultamento 162,62

9603-3/04 Serviços de funerárias t62,62

9603-3/0s Sêrviços de somatoconservação 762,62

9503-3/99 Atividades funerárias e serviços relacionados náo especificados anteriormente L62,62

96.O9-2 Atividades de servaços pessoais náo esp€cifcadas anteriormente

9609-2107 Clinacas de estêlica e similares 762,52

9609-2102 Agências matrimoniais 762,52

9609-2/03 Alojamento, higiene e embelezamento de animais 752,52

9609-2104 Exploração de máquinas de serviços pessoais acionadas por moeda 762,62

9609-2199 Outras atividades de serviços pessoais náo especificadas anteriormente 762,62

T sERVtÇOS DOMÉSTTCOS

97 sERVrÇOS DOMÊSTTCOS

97.0 Serviços domésticos

97.00-5 Serviços domésticos

9700-5/00 Serviços domésticos 87,32

U ORGANISMOS INTERNACIONAIS E OUTRAS INSTITUIÇOES EXTRATERRITORIAI6\

99 ORGANISMOS INTERNACIONAIS E OUTRAS INSTITUIÇÓES EXTRATERRITORIAI

99.0 Organismos inlernacionais e outras instituiçóes extrateÍÍitoriais t\
99.00-8 nismos inlernacionais e outras extraterritoriais

9900-8/00 Organismos intemacionais e outÍas instituiçóes eíratenitoriais r 1.355,28

L,/
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AÍIVIOADES DE PESSOAS FIS|CAS

100 Proíssional Libêral 246,58

101 ProÍssional de nivel náo Superior 199,98

702 Artesão. ArtÍÍice e Artista 35,79

NOTAS:

1. Para sfeitos tributários o contribuintâ, êm rêlaçáo eo valor da rscsila bruta anual do êxercÍcio antêrior, será enquâdrado nâ classiÍicaÉo fiscal:

í.1.-'A', quando inferior ou iguâl a R$ ô0.000,00 (sessênta mil rssis) incluindo nêssa clâssê Associâção sem fins lucrativos e FundaÉo Públicâi

1.2 - "B', quando for superior a R$ 60.000,00 (sêssênta mil rsâis) ê nâo ultrapâssar â R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais);

1.3 -'C', quando for superior a R$ '180.000,00 (cênto e oitentâ mil reais) e não ultrapassar R$2.400.000 (dois milhô6s s quatrocentos mil reais)

1.4- "D", quando for supêrior a RS 2.400.000 (dois milhÕês ê quatrocêntos mil rêais).

2. O exercicio dê mais dê uma atividadê ecarÍ€tará o pegamento da Taxa pela atividade tributada por velor mais elsvado

3. No inlcio da etividedê e taxa seÍá câlculada proporcionelmôntê ao númêro da mêsês rostantas do

4. Sorá eplicada a Tabela parâ o proÍissional autônomo quando o local paÍâ o exêrcÍcio de sua ativid al exigar Alvará dê Licança de Localizâçào e Funcionamento
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ANEXO VI

TABELA DA RECEITA V

TAXA FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

ATUALIZAOA PARA O EXECICIO 202O CONFORME LEI

cLASSTFTCAçÃO FTSCAL

Grupo ClasseSeção Divisão Subclasse
DENOMINAçÃO

A B c
A AGRICULTURÂ, PECUÁRIA, PROOUÇÃO FLORESTAL, PESCA E AQÜICULTURÂ

01 AGRICULÍURA, PECUÁRIA E SERVIçOS RELÂCIONADOS

01.1 Produçáo de lavouras temporárias

01.11-3 Cultivo de cereais

0111-3/01 Cultivo de arroz 542,77 650,54 9LO,75 7.366,72

ot77-3/02 Cultivo de milho 542,77 650,54 9LO,7S 7.366,t2

0111-3/03 Cultivo de trigo 542,17 650,54 910,75 t.366,72

0111-3/99 Cultivo de outros cêreais nâo especificâdos anteriormente 542,L\ 650,54 910,75 L.366,72

01.12-1 Cultivo do algodáo horbácoo o de outras Ílbrã5 de lavoura temporária

0772-rl0L Cultivo de algodáo herbáceo 542,LL 650,54 970,75 t.366,72

oL12-L/02 Cultivo de juta 542,7L 650,54 970,75 t.366,72

0772-L/99 Cultivo d€ outras ribras de lavoura lêmpoÍária não especificâdas anteriorment8 542,77 650,54 910,75 1.366,12

0í.13{ Cultivo de cânado-açúcar

0113-0/00 Cultivo dê cana-dê-açúcar 542,71, 650,s4 9L0,75 7.366,L2

01.14{ Cultivo dê fumo

0114-8/00 Cultivo de fumo 542,L| 650,54 910,75 7.366,L2

01.15-6 Cultivo de

0115-6/00 Cultivo de soja T 542,71 650,54 910,75 r366,72

01.16 4 Cultivo dê olêaginosas de lavoura temporária, exceto soja I .)
o7L6-4107 Cultivo de amendoim [- tzr

542,77 650,54 970,75 1.366,72

o7L6-4102 Cultivo de girassol Y 542,77 650,54 970,75 1.366,72
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oL76-4/03 Cultivo d€ mamona 542,L7 650,54 910,75 1.366,12

oL76-4199 Cultivo de outras oleaginosas de lavoura temporária nào especificadas anteriormenlê 542,77 650,54 910,75 1.366,12

01.19-9 Cultivo ds plantas de lavoura temporária não especiÍicadas anteriorm€nte

0719-9107 Cultivo de abacaxi 542,77 650,54 910,75 t.366,72

07t9-9/02 Cultivo de alho 542,u 650,54 970,75 t.366,t2

0119-9/03 Cultivo de batata-inglesa 542,rL 650,s4 910,75 7.366,72

u.r9-9104 Cultivo de cebola 542,LL 650,54 9L0,75 7.366,72

0119-9/05 Cultivo de feÍáo 542,77 650,54 970,75 1.366,72

0119-9/06 Cultivo de mandioca 542,77 650,54 910,75 1.366,12

07t9-9/07 Cultivo de melão 542,77 650,54 910,7s L.366,72

0119-9/08 Cultivo de molancia 542,17 650,54 910,7s L.366,72

0119-9/09 Cultivo de tomate rasteiro 542,U, 650,54 91o,75 L.366,L2

0119-9/99 Cultivo de outras plantas de lavoura temporária náo especiÍicadas anl6riormente 542,tt 650,54 9L0,75 1,.366,L2

Horticultura e floricultura

01.21-1 Horticultura

072L-t/01 Horticultura, exceto morango 542,tt 650,54 910,75 7.366,72

072L-1102 Cultivo de morango 542,LL 650,54 970,75 7.366,72

o1.22-9 Cultivo de flores e plantas ornamentais

0722-9/00 Cultivo de Ílores e plantas ornamentais 542,77 650,54 910,75 L.366,72

01.3 ProduÉo de lavoura6 peÍmanentes

01.31-8 Cultivo de laranja

0131-8/00 Cultivo de laranja 542,71 650,54 9L0,75 1.366,12

01,.32-6 Cultivo de uva

0132-6/00 Cultivo de uva 542,lt 650,54 910,75 7.366,t2

01.33-4 Cultivo de írutas de lavourâ permanente, excelo laranja e uva

0133-4/01 Cultivo de i I 910,75 1.366,12542,7L 650,54

oL33-4/02 Cultivo de banana 542,77 650,54 910,75 7.366,1,2

0133-4/03 Cultivo de caju 542,u 650,54 910,75 1.366,12

0t334/04
I

Cultivo d6 cltricos, exc€to lerenja t\ i
/ 542,77 650,54 910,75 7.366,72

0133-4/05 Cultivo de coco{a-bala 542,77 650,54 910,75 1.366,72
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0133-4/06 Cultivo ds guaraná 542,tL 650,s4 910,75 1.366,12

0]33-4107 Cultivo de maçã 542,rr 650,54 9L0,75 7.366,72

0133-4/08 Cultivo de mamáo 542,77 650,54 9L0,75 1.366,12

0133-4/09 Cultivo de maÍacujá 542,t! 650,54 9r0,75 1.366,12

0133-4/L0 Cultivo de manga 542,tt 650,54 91,0,75 r.366,r2

0133-4/11 Cultivo de pêssogo 542,Lt 650,54 970,75 r.366,L2

0733-4/99 Cultivo do írutas d9 lavoura pêrman6nt6 nào especificadas anteriormante 542,L\ 650,54 970,75 L366,r2

07.34-2 Cultivo de cafá

0734-2100 Cultivo de café 542,LL 650,54 910,75 7.366,72

01.3 5-1 Cultivo de cacau

0135-1/00 Cultivo ds cacau 542,tt 650,54 970,75 1.366,12

01.39-3 Cultivo ds plantas dê lavoura perman6nte não especmcadas anteriorments

0139-3/01 Cultivo do chá-da-lndia 542,t\ 650,54 970,75 1.366,12

0139-3/02 Cultivo de erva-mate 54Z,tt 650,54 970,75 L.366,72

0139-3/03 Cultivo de pimentâ-do-reino 542,tL 650,54 970,75 7.366,72

0739-3/04 Cultivo de plantas para condimento, exceto pimenta-do-reino 542,7L 650,54 970,75 t.366,72

0139-3/05 Cultivo de dendê 542,7t 650,54 970,15 1.366,12

0139-3/06 Cultivo de seringueira 542,77 650,54 970,75 7.366,72

0139-3/99 Cultivo de outÍas plantas de lavoura peÍmanente náo espêciíicâdas ântêriormente 542,LL 650,54 910,75 1.366,12

01.4 Produçáo de semgntes e mudas cerliÍicadas

01.41-5 ProduÉo de sementes certiíicadas

0141-s/01 Produçâo de sementes certificadas, exceto de Íorrageirâs para pasto 542,LL 650,54 910,75 7.366,72

0147-s/02 Produçâo dê sêmentes certiÍicadas de forrageiras para Íormaçào de pasto 542,LL 650,54 910,75 1,.366,12

01,42-3 ProduÉo de mudas e outras formas de propagaçáo vegelal, c€rtiricadas

0742-3100 ProduÉo de mudas e oulras formas de propagaçáo vegglal, certiíicadas 542,rr 650,54 910,75 7.366,72

01.5 Pecuária

01.51-2 CriâÉo de bovinos

olsL-2/07 CriaÉo de bovinos para coÍte I 7 910,75 7.366,72542,tt 650,54

orsT-2/02 Criação ds bovinos para leite \ v 542,rr 650,s4 970,75 t.366,72

oLs1.-2/03 Criaçâo ds bovinos, exceto para cort€ ê l6ite y y/ 542,71 650,54 970,75 t.366,72
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01.52-1 Criaçào de outros animais ds grânds portê

07s2-7/Ot CriaÉo de bufalinos s42,Lr 650,54 910,75 1.366,72

0752-1/02 Criaçáo de eqüinos 542,u 650,s4 910,75 L.366,12

0L52-t/03 CÍiaçáo de asininos e muaÍes 542,tt 650,S4 910,75 t.366,L2

01.53-9 Criaçâo de caprinos e ovinos

01s3-9/01 CriaÉo de caprinos 542,LL 650,54 9L0,75 7.366,L2

oLs3-9 /02 CriaÉo dê ovinos, inclusiv€ para produçâo de lã 542,77 650,54 970,75 1.366,12

or.54-7 Criaçáo dô sulnos

o7s4-7lOO Criaçáo de suÍnos 542,77 650,54 910,75 1.366,12

01.55-5 Criação de avês

01ss-s/01 Criaçáo de írangos para corte 542,77 650,54 910,75 1.366,12

orss-s/02 ProduÇâo de pintos de um die 542,r7 650,54 910,7 5 1.366,12

01ss-s/03 Criaçâo de outros galináceos, €xceto para coÍte 542,11 650,54 910,75 1.366,12

01ss-s/04 Criação dê âves, exceto galináceos 542,17 650,54 9r0,75 1.366,12

01ss-5/0s Produçào de ovos 542,tt 650,54 9r0,75 1.366,12

01.s9-8 CriaÉo de animais náo êspêcificados anterioÍmente

01s9-8/01 Apicultura 542,LL 650,54 910,75 7.366,L2

01s9-8/02 Criaçáo de animais de eslimaÉo 542,LL 650,54 970,75 7.366,t2

0159-8/03 Criaçáo de escargô 542,LL 650,54 970,75 1.366,12

0159-8/04 Criaçáo dB bicho-da-seda 542,LL 650,54 970,75 7.366,L2

0159-8/99 CriaÇáo de outros animais nào especiÍicados anteriormente 542,LL 650,54 910,75 7.366,L2

01.6 Atividades de apoio à agricultura e à pecuáÍiai atividades de pôs-colheita

01.61-0 Atividades de apoio â agricultura

oL67-O/07 Serviço de pulverizaçáo 6 conkolê dê pragas agrÍcolas 542,77 650,54 9t0,75 1.366,72

oL67-Ol02 ServiÇo de poda de árvores parâ lavouras 542,77 650,54 gLO,75 L.366,72

0161-0/03 Serviço dE prepsrsçáo d€ terreno, cultivo e colheita A 542,L7 650,54 9LO,75 1.366,12
L.0161-0/99 Atividades ds apoio à âgricultura náo especiticadas a4( ente 542,77 650,54 910,75 1.366,12

01.62-8 Atividadês dê apoio à p€cuária -7
0762-8/Ot Serviço de inseminaçáo artiÍcial6m animais

/
542,77 650,54 910,75 L.366,12

0162-8102 Serviço de tosquiamsnto dê ovinos \ I

542,77 650,54 910,75 L.366,12

I
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542,LL 650,54ot62-8103 Sêrviço de manêjo dê animais 910,75 L.366,72

542,tL 650,54 970,75oL62-8/99 Atividadês de apoio â pecuária náo ospecillcâdas anteriormente L.366,72

01.63-6 Atividades de pós-colheita

542,rt 650,540163-6/00 Atividades de pós-colhEita 970,75 1.366,12

07.7 Caçâ ê sêrviços relacionados

Caça e s€rviÇos relacionados01.70-9

o77O-9lOO Caça e seryiços relacionados 542,rr 650,54 910,75 7.366,t2

o2 PRODUçÁO FLORESTAL

02.r Produçâo florestal - florestas plantadas

02.10-1 Produçáo florestal - florestas plantadas

0210-1/01 Cultivo de eucaliplo 542,Lr 650,54 910,75 1.366,12

0210-L/02 Cultivo de acácia-negra 542,77 6S0,54 910,75 1.366,12

0210-1/03 Cultivo de pinus 542,77 650,54 910,75 7.366,t2

542,17 650,54 910,75 1.366,1202LO-1./04 Cultivo de teca

0210-1/0s Cultivo de esÉcies madeireiras, excato eucalipto, acácia-negra, pinus e teca 542,17 650,54 910,75 7.366,72

02LO-7106 Cultivo de mudas em vivêiros florestais 542,11 650,54 9LO,7S 7.366,72

0270-7107 Extraçáo de madeira em íorestas plantadas 542,77 650,54 910,75 7.366,L2

0210-1/08 ProduÉo do carváo vegetal - florêstas plantadas s42,17 650,54 9LO,75 7.366,72

0270-7/09 Produçáo d6 casca de acácia-negra - Ílorestas plantadas s42,11 650,54 9r0,7 5 7.366,L2

o27O-1199 Produçáo do produtos nâemadeireiros nâo espêciÍicados anteÍiormenle em florestas plantadas 542,77 650,54 910,75 1.366,12

02.2 ProduÉo floreslal - florestas nativas

02.20-9 Produçáo Ílorestal - florestas nativas

o22O-9/OL Extraçáo de madeiÍa em florestas nativas 542,11 650,54 9t0,7s 7.366,72

o22O-9/02 ProduÉo de carváo vegetal - Ílorestas nativas 542,77 650,54 910,75 7.366,72

910,75 7.366,L2o22O-9/03 Coleta de csstanhado-pará em florestas nativas 542,77 650,54

542,LL 650,54 9r0,75 1.366,12o22O-9 /04 Coleta de látex em florestas nativas A
542,77 650,54 910,75 7.366,t2o22O-910s Coleta de palmito em florestas nativas

542,77 650,54 910,75 7.366,t2o22O-9106 Conservaçáo de florestas nativas \ I

"úlú0220-9/99 Coleta de produtos não-medeireiros náo especificâdofvnl láem florestas nativas 542,77 650,54 910,75 1.366,12

02.3 Atividades de a io à prod florestal IZ
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II
AN EX F Página 5

\\

f--T---T-lf--r---

tt



( ( ( ( (( ( ((((( ( ( (( ( ((( ( ( ( ( ( ( ( ( (( (( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (,

02.30-6 Atividades ds apoio à produçáo tlorostal

0230-6/00 Atividadss de apoio à produÇâo tlorestal 542,77 650,54 910,75 1.366,12

03 PESCA E AQÚICULTURA

03.1 Pesca

03.11-6 Pesca sm água Balgada

0311-6/01 27L,05 32s,26Pesca de poixes em áoua salgada 455,35 683,06

0311-6/02 Pesca de crustácaos € moluscos em água salgada 277,05 32s,26 455,35 683,06

0311-6/03 Col€ta dE outÍo8 produtos marinhos 277,05 325,26 455,35 683,06

0311.-6104 Atividades do apoio à pesca €m á9ua salgada 277,O5 325,26 455,35 683,06

03.12-4 Pasca em água doca

0312-4lOL 325,26Pasca de peixes em água doce 277,05 455,35 683,06

0312-4/02 277,O5 325,26Pgsca de crustáceos e moluscos sm água docê 455,35 683,06

0312-4103 277,05 325,26Colata de outros produtos aquáticos de água doce 455,35 683,06

0372-4/04 Atividades de apoio à pesca em água docê 277,05 325,26 455,35 683,06

Aqüicultura03.2

Aquicultura em água salgada e salobra

0321.-3/O! 277,O5 32s,26Criaçâo de peixes em água salgada e salobra 455,35 683,06

0321.-3/02 277,O5Criaçáo de camaÍóes em água salgada e salobra 32s,26 455,35 683,06

0327-3/03 Criaçâo do oskas e mexilhô€s em água salgada e salobra 271,O5 325,26 455,3s 683,06

0327-3104 Criaçâo do peixes ornamsntais em água salgada e salobra 277,O5 32s,26 455,35 683,06

0321.-3/05 Atividades de apoio à aqüicultura em água salgada e salobra 277,O5 32s,26 455,35 683,06

0327-3/99 Cultivos e semicullivos da aqtiicultura em água salgada e salobrâ não especificados anteriormente 271,O5 325,26 455,35 683,06

03.22-l AqúicultuÍa em água doce

0322-7107 Criaçâo de pêixês em água doce 27 7,O5 325,26 455,35 683,06

0322-7102 CriaÉo de camaróes sm água doce 271,O5 325,26 455,35 683,06

0322-7103 Criaçáo de ostras e mexilhôas em água doca 277,O5 32s,26 455,3s 683,06

0322-7/04 C açáo de peixgs ornamentais em água doco
I

27 7,O5 32s,26 455,35 683,06

0322-7105 Ranicultura 27 7,O5 325,26 455,35 683,06

0322-7106 Criaçâo de jacaré
I I 7

27 7,O5 325,26 455,35 683,06

0322-7107 Âtividadss d6 apoio à aq0icultura em água doce 27 7,O5 325,26 455,35 683,06
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0322-L199 Cultivos e somacultivos da aq0iculture em água doce nâo êspscilicados anteriormsntê 27L,OS 325,26 455,35 683,06

INDÚSTRIAS EXTRÂTIVASB

05 EXTR ÇÁO DE CARVÁO M|NERÂL

05.0 ExtraÉo de cârvão min6rel

05.00-3 EíraÉo de carvâo mingral

542,710s00-3/01 Extração de cãrvão mineÍal 650,54 910,75 7.366,12

542,1,7 650,540s00-3/02 Beneficiamento de carvâo mineral 910,75 7.366,L2

06 EXÍRAÇÃO OE PETRÔLEO E GÁS NATURAL

06.0 EÍraçáo de petróleo e gás natural

06.00-0 Extraçáo de petróleo e gás natural

rt.293,t8 13.551,81 78.972,540600-0/01 Extração de pekóleo e gás natural 28.458,81

11.293,18 13.551,81 78.972,540600-0/02 Extraçáo e benêficiamento d€ xisto 28.458,81

11.293,18 13.551,81 18.972,540600-0/03 ExtraÉo e ben€liciamônto de aÍsias betuminosas 28.458,81

07 EXTRAÇÀO DE MINERÂIS METÁLICOS

07.1 ExtraÉo de minério de feno

07.10-3 ExtraÉo de minário de ferÍo

752,94 903,52 1,.264,93oTto-31o1 Extraçáo de minério de ferro 7.897,40

752,94 903,52 1,.264,93oTro-3102 Pelolizaçáo, sinteÍizaÉo e outÍos bsnêÍiciamênlos de minéÍio ds íerÍo 7.897,40

07.2 ExtÍaçáo de minerais metálicos náo-ferrosos

07.27-9 ExtÍaçáo de minério de alumÍnio

752,94 903,52 7.264,93 1.897,400727-9107 Extraçáo de minório dê alumÍnio

Beneficiamento de minério de alumlnio 752,94 903,52 7.264,93 r.897,400727-91O2

Extraçâo de minério de estanho07.22-7

0722-7 /01. Extraçáo de minóÍio ds estanho ?52,94 903,52 t.264,93 t.897,40

0722-7 /02 Beneficiamento de minério de estanho A 752,94 903,52 r.264,93 t.897,40

07 .23-5 ExkaÉo ds minério do mânganês

752,94 903,520723-s/0L Extraçáo de minério dê manganês 7.264,93 1.897,40

,) 752,94o723-sl02 Bsneficiamênto dê minério de manganês 903,s2 L.264,93 1.897,40

07.24-3 Extraçáo de minério de metais preciosos

r 752,94 903,52 t.264,93 7.897,400124-3/Ot EíraÉo de minéÍio de metais

II
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0724-3102 Bonoficiamento de minério dg metais preciosos 752,94 903,52 7.264,93 L.897,40

07.25-1 Extragào de minerais radioativos

0725-7/OO Extraçáo de minerais radioativos 752,94 903,s2 7.264,93 7.897,40

07.29-4 Extraçâo de min6rsE motálicos nâo-fê.rosos não especificâdos anleriormente

0729-4/0t Extraçâo ds minérios dê nióbio e titânio 752,94 903,s2 L.264,93 1,.897,40

0729-4/02 Extraçáo ds minário dê tungstênio 752,94 903,52 7.264,93 7.897,40

0729-4/03 Eíraçáo d€ minério dê nlquêl 752,94 903,52 7.264,93 L.897,40

0729-4/04 Extraçáo d€ minérios dê cobrô, chumbo, zinco e outros minerais metálicos nào-íerrosos nâo aspsciÍc€ 752,94 903,52 7.264,93 7.897,40

o729-4/OS Beneficiamsnlo de minérios de cobrê, chumbo, zinco e outros minsrais mgtálicos nâo-f8rÍosos náo esÍ 752,94 903,52 7.264,93 1.897,40

08 EXTRAÇAO DE MINERAIS NÁO-METÁLICOS

08.1 EnraÉo de pedra, aÍeia e argila

08.10-0 EíraÉo de pedra, aroia 6 argila

0810-0/01 ExtraÉo de ardósia e beneÍiciamento associado 537,81 645,37 903,s2 1.355,28

o87O-O/02 ExtraÉo de granilo e beneíciamento associado 537,81 645,37 903,s2 1.355,28

0810-0/03 Enraçáo de mármore e beneticiamento associado 537,81 645,31 903,s2 1.355,28

0810-0/04 ExtÍaçáo de calcário e dolomita e beneÍiciamento associado 537,8L 645,37 903,s2 1.355,28

0810-0/0s ExtraÉo de gesso e caulim 537,81 645,37 903,52 1.355,28

0810-0/06 ExtraÉo de areia, cascalho ou pedregulho a beneficiamento associado 537,81 645,37 903,52 1.355,28

0810-0/07 Extraçáo de argila e beneficiamento associado 537,8L 645,37 903,52 1.355,28

0810-0/08 Extraçáo de saibro e beneficiamento associâdo 537,81 645,37 903,52 1.355,28

0810-0/09 Extraçáo de basalto e beneÍiciamento associâdo 537 ,87 645,37 903,52 1.355,28

0810-0/10 Bêneficiamento de gesso e Çaulim associado à extÍaÉo 537 ,87 645,37 903,52 1.355,28

0810-0/99 ExtraÉo ê britamsnto ds pêdras e outros materiais para construçáo e beneÍiciamento associado 537,87 645,37 903,s2 1.355,28

08.9 Extraçâo de outros minerais náo-metálicos

08.91-6 Extraçáo de minsrais psrs rabricaÉo de adubos, fe lizantes e outros produtos quimicos

0891-6/00 Extraçáo de minerais para ÍabricaÉo de adubos, izantes ê outros produtos qulmicos 537,81 645,37 903,52 1.355,28

08.92-4 Eírâçâo € rollno dê sel marinho ê sel{êma í\
0892-4101 EíraÉo dê sal marinho ) 537,81 645,37 903,s2 1.355,28

0892-4/02 ExtraÉo de sal{ema \\, 
, 7

537,81 645,37 903,52 1.355,28
t/t0892-4103 Refino e outros tratamentos do sal \/ 537,81 645,37 903,52 1.355,28
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EÍraçáo de gemas (pedras preciosas € semipreciosas)08.93-2

0893-2/00 Extraçào de gemas (pedras preciosas e semipreciosas) 537,47 645,37 903,52 1.355,28

EÍraçáo de minerais náo-m€tálicos náo especiÍicados anteriormentê08.99-1

0899-1/01 Extração de grafita 537,81 645,37 903,52 1.35s,28

0899-L/02 Extração dê quartzo 537,8t 645,37 903,52 1.35s,28

0899-1/03 Extração de amianto 537,81 645,37 903,52 1.355,28

0899-7/99 Extração de outros minerais não-metálicos náo espeÇificados anteriormente 537,81 645,37 903,52 1.355,28

ATIVIDADES DE APOIO À EXTRÂÇÀO DE MINERAIS09

Atividades de apoio à eÍraçâo de petróleo e gâs nâtural09.1

Atividadês de apoio à extraçâo de petróleo e gás natural09.10-6

0910-6/00 Atividadês de apoio à extração de petróleo e gás natural 5.378,09 6.453,70 9.03s,19 t3.552,78

Atividades de apoio à extração de min6râis, êxcêto pêtrólêo e gás natural09.9

Atividades de apoio à extÍação de minerais, êxceto petróleo e gás natural09.90-4

0990-4/01 Atividades de apoio à extração de minêrio de ferro 5.378,09 6.453,70 9.03s,19 73.552,78

0990-4/02 Atividades de apoio à extraçâo de minerais mêtálicos não-ferrosos 5.378,09 6.453,70 9.035,19 73.552,78

0990-4/03 Atividades de apoio à extraçào de minerais nâo-metálicos s.378,09 6.453,70 9.03s,19 13.552,78

INDÚSTRIAS DE TRÂNSFORMAÇÃOc

FABRICAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS10

Abate e fabricaçáo de produtos de carne10.1

10.11 2 Abate de reses, exceto sulnos

70rr-2/07 FrigorÍÍico - abatê dê bovinos 542,L\ 650,54 910,75 L.366,1,2

LOLL-2/02 Frigorlfico - abate de eqüinos 542,Lr 650,54 970,75 1.366,12

542,LLLOLL-2103 Frigorlfico - abatê de ovinos e caprinos 650,54 970,75 L.366,72

L0tL-2104 FrigorÍfico - abate de buÍalinos 542,LL 650,54 910,75 7.366,72

542,rL 650,54 910,75 7.366,12tol1-2lOs Matadouro - abate de reses sob contrato, exceto abateiCe sulnos

10.t2-1" Abate de suinos, aves e outros pequenos animais

Abate de aves I
542,7L 650,54 970,75 7.366,L21072-110L

Abate de pequenos animais í\ I ) 542,7L 650,54 910,75 7.366,t27or2-L/02

1.012-L/03 FrigoriÍico - abate de suÍnos \\, r 542,LL 650,54 9ro,75 7.366,L2

1.012-t/04 Matadouro - abate de sulnos sob contrato 542,LL 650,54 9ro,75 7.366,L2J'FN
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10.13-9 Fabricação de produtos de carn€

542,77 650,54 910,751013-9/01 FabricaÇão de produtos ds carne 7.366,L2

542,r7 650,54 910,757073-9/02 PreparaÉo de subprodutos do abate 1.366,L2

t0.2 Preservaçáo do pescado e Íabricaçáo de produtos do pescado

10.20-1 Prêservaçáo do pescado e ÍabricaÉo de pÍodutos do pêscado

542,LL 650,54 970,75 1.366,727O2O-r/0L Pres€rvaçâo de peixes, crustácêos e moluscos

Fabricaçáo de conseNas de peixes, crustáceos e moluscos 542,LL 650,54 910,75 7.366,t27o2l-u02

10.3 Fabricaçáo de conservas de frulas, lêgumês e outrog vêgetais

Fabricaçáo de ÇonseNas de frutas70.37-7

Fabricaçáo de conseívas de frutas 542,1,L 650,54 970,75 7.366,L21.O3L-7lOO

Fabricaçáo de conseÍvas de legumes e outros vegetais10.32-5

Fabricaçáo de conseNas de palmito 542,77 650,54 9LO,75 r.366,727O32-slOr

Fabricaçáo de conseNas de legumes e outros vegetais, exceto palmito 542,77 650,s4 9L0,75 L.366,721.032-s199

10.33-3 Fabricaçâo de sucos de frutas, hortaliças e lêgumes

1033-3/01 Fabricaçáo de sucos concentrados de frutas, hortaliças e legumes 542,1L 650,54 910,75 7.366,12

FabricaÉo de sucos de frutas, hortaliças e legumes, exceto concentrados 542,77 650,54 910,75 L.366,L21.033-3102

FabricaÉo de óleos e gorduras vegetais e animais10.4

Fabricaçâo de óleos vegetais em bruto, exceto óleo de milhoto.4L-4

t041-4100 Fabricaçáo de óleos vegetais em bruto, exceto óleo de milho 542,77 650,54 970,75 7.366,12

r0.42-2 FabricaÉo de óleos vegetais refinados, exceto óleo de milho

t042-2100 Fabricaçâo de óleos vegetais reÍinados, exceto óleo de milho 542,17 650,54 970,75 7.366,72

10.43-1 Fabricáçáo de margarina e outras gorduras vegetais e de óleos náo-comestÍveis de animais

542,Ll1043-u00 Fabricação de margarina e outras gorduras vegetais e de óleos nâo-comestÍveis de animais 650,54 9LO,75 L.366,L2

10.5 Laticinios

10.51-1 Preparação do leite A
542,Lt 650,54 910,75 7.366,721051-1/00 Preparaçáo do leite

I10.52-0 Fabricação de laticlnios

542,LL 650,54 910,75 L.366,L210s2-0/00 Fabricaçáo de laticlnios n
Fabricação de soNetes e outros gelados comestÍveis10.53-8

10s3-8/00 Fabricaçáo de sorvetes e outros gelados comestÍveis 542,t\ 650,54 970,?5 7.366,t2

I
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10.6 Moagem, ÍabricâÉo dê produtos amiláceos e de alimsntos para animai3

10.61-9 Beneficiamênto dê arroz ê fabricaçáo de produtos do arroz

1061-9/01 Beneílciamento de arroz 542,11 650,54 970,75 7.366,72

706L-9102 Fabricaçáo de produtos do arroz 542,17 650,54 910,75 7.366,72

r0.62-7 Moâgem ds trigo e fabricaÉo de dorivados

LO62-7lOO Moagem de trigo s fabricação de derivados 542,77 650,s4 910,75 1.366,12

10.63-s Fabricaçáo de farinha de mandioca e derivados

1063-s/00 FabricaÉo de farinha do mandioca e derivados 542,rr 650,54 970,75 7.366,1,2

10.64-3 Fabricação de faÍinha de milho e derivados, exceto óleos de milho

1064-3100 Fabricaçáo d€ farinha de milho e derivados, excêto óleos de milho 542,77 650,54 970,75 7.366,72

10.65-1 Fabricaçáo d6 amidos € íáculas de vegetais e dê óleos dê milho

106s-1/01 Fabricaçáo ds amidos € íáculas de vegetais 542,77 650,54 910,75 1.366,12

LO6s-7/02 Fabricaçáo d€ óleo de milho em bÍuto 542,77 650,54 910,75 t.366,t2

106s-1/03 Fabricaçáo de óleo de milho reÍinado 542,17 650,54 970,75 t.366,t2

10.66-0 Fabracaçáo de alimentos para animais

1066-0/00 Fabricaçáo de alimentos para animais 542,Lt 650,54 910,75 7.366,72

10.69-4 Moagêm ê fabricâçáo ds produtos dê origem vegetal nâo especiÍicadoS anleíiormenle

1069-4/00 Moagem 6 ÍabricâÉo dê pÍodutos de oÍigem vegetal não especificados anteíiormente 542,LL 650,54 910,75 1.366,12

ro.7 FabricâÉo e ÍeÍino de açúcaÍ

10.71-6 Fabricâçáo de açúcar sm bruto

707 7-6/00 Fabricâçáo de açúcar em bruto 542,77 650,54 9t0,75 7.366,72

70.72-4 Fabricaçáo de a9úcar refinado

542,77 650,54 9L0,75 L.366,L2ro72-4/OL FabricaÉo de aÇúcar d6 cana rêfinado

Fabricaçáo de açúcar dê cêrêais (dêxtrose) e de beterraba 542,77 650,54 910,75 1,.366,1,21072-4/02

10.8 Torrefaçáo e moagem de café

10.81-3 TorreíaÉo e moagem de cafá

1081-3/01 BeneÍiciamento de caÍé 542,17 650,54 970,75 7.366,72

1081-3/02 ToÍreraÉo e moagem de câíó 542,77 650,s4 910,75 1.366,12

10.82-1 Febriceçâo dê produtos â bas€ d6 caíé \\ - v

a1082-1/00 @E@EEI@E@ 542,77 650,54 910,75 1.366,12ffi71'l/)a-

III
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10.9 FabriÇaçáo de outros p.odutos alimenticios

10.91-1 Fabricaçáo de produtos de paniÍicaçáo

1091-1/00 FabricaÉo d6 produlos dê paniÍiceçào 542,17 650,54 970,75 7.366,t2

10,92-9 Fabricâçáo de biscoitos ê bolachas

7092-9/O0 Fabricâçáo de bÉcoitos ê bolachas 542,11 650,54 910,75 L.366,72

10.93-7 Fabricaçáo de produtos dêrivados do cacau, de chocolatês e confeilos

7093-7107 Fabricaçâo de produtos dêrivados do câcau e de chocolates 542,11 650,54 910,75 L.366,72

7093-7102 Fabricaçâo de frutas cristalizadas, balas e semelhantes 542,tL 650,54 910,75 1.366,12

10.94-5 Fabricaçáo de massas alimentlcias

7094-51O0 Fabricagâo dê massas alimêntÍcias 542,tL 650,54 9t0,75 1,.366,72

10.95-3 Fabricação de êspeciarias, molhos, temperos e condimentos

109s-3/00 Fabricâção de especiarias, molhos, têmperos e condimentos 542,Lr 650,54 9to,75 7.366,L2

10.96-1 FabricaÉo de alimontos ê pratos prontos

1096-U00 FabricâÉo dê alimentos ê pratos pÍonlos 542,7L 650,54 970,75 7.366,L2

10.99-6 Fabricaçáo dê produtos alimêntlcios não especiÍicados anteriormente

1099-6/01 Fabricaçáo de vinagres 542,77 650,54 970,75 7.366,L2

1099-6102 FabricaÉo de pós alimentícios 542,t7 650,54 970,75 7.366,t2

1099-6/03 FabÍicaÉo de ígrmenlos e leveduÍas 542,L7 650,54 970,75 7.366,t2

1099-6/04 Fabricaçáo de gelo comum 542,LL 650,54 910,75 7.366,72

1099-6/05 Fabricaçáo de produtos para infusão (chá, mate, etc.) 542,LL 650,54 910,75 7.366,L2

1099-6/06 542,LL 910,75FabricaÇáo de adoçantes naturais e artificiais 650,54 7.366,72

LO99-6/99 FabricaÉo de outros produtos alimentlcios nào especiÍicados anteriormente 542,7t 650,54 910,75 7.366,72

11 FABRICAÇÁO DE BEBIDAS

11.1 Fabricação de bebidas alcoólicas

11.11-9 Fabricaçâo de aguardentes e ouÍas bêbidas destiladas 
^

1111-9/01 Fabriceçáo de âguerdente de câna{€-açúc8t I 542,L7 650,54 910,75 1.366,12

7717-9102 Fabricâçáo dc outras aguardentes e bebidas
I

542,L7 650,54 910,75 r366,72

77.12-7 FabricaÉo dê vinho ?
7tL2-7 lOO FabricaÉo d€ vinho a7 542,7t 650,54 910,75 L.366,72

11.13-5 FabricaÉo de malte, csrveias e chop€s a

I
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1113-5/01 Fabricaçào dE malts, inclusive malte ulsque 542,77 650,54 910,75 t.366,L2

7rL3-5102 Fabricação de cgÍvejas e chopes 542,77 650,54 910,75 7.366,L2

77.2 Fabricaçáo de bebidas nâo-alcoólicas

77.2L-6 Fabricaçâo de águas envasadas

7127-6/OO Fabricâçáo do águas envasadas 542,17 650,54 970,75 7.366,L2

7t.22-4 FabricaÉo de refrigerantôs e de outras bebidas não-alcoólicas

t1224/07 Fabricâçáo de reírigerantes 542,Lt 650,54 9LO,75 r.366,t2

t7224/02 FabricaÉo de chá mel6 e oulros chás prontos para consumo 542,tL 650,54 910,75 7.366,t2

17224/03 FabricaÉo ds rsfrescos, xarop€s e pôs para íeÍrêscos, exceto reÍres@s de írutas 542,Lr 650,54 9L0,75 1.366,L2

rL22-4/99 Fabricaçâo de outras bêbidas nào-alcoólicâs nâo especiÍicadas anleriormsnte 542,LL 650,54 9L0,75 7.366,L2

!2 FABRICAÇÁO DE PRODUTOS DO FUMO

12.7 Processamento industrial do fumo

72.70-7 Processamento industrial do fumo

72rO-7 lOO PÍocessamento industrial do Íumo 1.3 55,28 7.626,33 2.276,87 3.415,30

t2.2 FabricaÉo de produtos do rumo

72.20-4 Fabricaçáo de pÍodutos do rumo

7220-4/0L FabricaÉo de ciganos 1.355,28 1.626,33 2.276,87 3.415,30

7220-4/02 Fabricaçáo dts cigarrilhas e charutos 1.355,28 7.626,33 2.276,87 3.415,30

7220-4/03 Fabricaçâo dê filtros para cigarros 1.355,28 1.626,33 2.276,87 3.415,30

7220-4/99 Fabricação de outros produtos do fumo, exceto cigarros, cigarrilhas e charutos 1.355,28 r.626,33 2.27 6,87 3.415,30

13 FABRICAÇÁO DE PRODUTOS TÊXÍEIS

13.1 Preparação e Íaçáo de Íibras téxteis

13.11-1 Preparação e ÍiaÉo de íibras de algodâo

1311-1/00 Preparaçáo e ÍiaÉo de fibras de algodâo 542,LL 650,54 970,75 t.366,72

Prepa de fibÍas têíEis naturais. exceto aoe

73L2-O/OO Preparaçâo e ÍaÉo d6 Íibras têíeis naturais, 6xc6to elíô!â( 542,11 650,s4 910,75 1.366,12

13.13-8 Fiaçâo de Íibras artiÍiciais ê sintéticas

1313-8/00 Fiaçâo de fibras artificiais e sintéticas I o 542,LL 650,54 970,75 t.366,72

71.14-6 Fabricaçáo dô linhâs para costurar e bordaÍ

1314-6/00 FabÍicaÉo d6 linhas para costurar e bordar 542,LL 650,54 1.366,12910,75

IIII
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73.2 TEcelagsm, exceto malha

13.21-9 Tecelagem de íios ds algodáo

7327-9/00 Tecelagem de lÍos de algodáo 542,rL 650,54 910,75 1,.366,12

73.22-7 Tec€lagem de fios do fibÍas têxteis naturais, excato algodão

7322-7 lOO Tecelagem d€ llos de fibras têíeis naturais. exceto algodáo 542,LL 650,54 910,7s 1.366,12

13.23-5 Tecelagem de fios de íibras artificiais e sintéticas

823-s/0O Tecelagem de fios de fibras artificiais e sintéticas 542,77 650,54 970,75 7.366,72

13.3 Fabricação de tecidos dê malha

13.30-8 Fabricâção de tecidos de malha

1330-8/00 FabricaÉo de tecidos de malha 542,1,1, 650,54 910,75 7.366,L2

L3.4 Acabamêntos em fios, tecidos e artefatos têxteis

13.40-5 Acâbamentos em fios, tecidos e artefatos têxteas

1340-s/01 Estamparia e texturizaÉo em fios, tecidos, arteÍetos iêíeis e p€çâs do v6stuário 542,77 650,54 9L0,75 L.366,72

7340-s/02 Alvejamento, tingimento e torção em fios, tecidos, artefatos têíeis e peças do vestuário 542,77 650,54 9L0,75 t.366,72

1340-s/99 Outros serviços de ac€bamento em Íios, tecidos, arteÍatos têxteis e p€ças do vostuário 542,11 650,54 910,75 7.366,72

13.5 Fabricaçáo de artefatos lêxteis, exc8to vestuáÍio

13.51-1 FabricaÉo de aÍlefatos tâxteis para uso doméstico

1351-1/00 FabricaÉo de artefatos tâxteis paÍa uso doméstico 542,77 650,54 970,75 7.366,t2

73.52-9 Fabricaçáo d6 artofatos dê tapeçaria

73s2-9lOO Fabricaçáo dê artêfatos dê tapeçaria 542,77 650,54 910,75 7.366,L2

13.53-7 FabricaÉo de art6fatos dê cordoaria

L353-7 lOO Fabricaçáo d€ aÍtefatos de cordoaria 542,77 650,54 970,75 7.366,L2

13.54-5 Fabricaçâo de tecidos especiais, inclusive artefatos

13s4-s/00 Fabricaçáo de tecidos especiais, inclusive arteÍatos 542,17 650,54 9r0,75 r.366,72

Fabricaçáo de outros produtos tâxteis não especiÍicados anteriod lente

13s9-6/00 Fabricaçáo de outros produtos têxteis nâo ospociÍicados aÍ{Àriq nente 542,tt 650,54 9r0,75 L.366,72

14 CONFECÇÂO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓI

14.1 Conf€cçáo de artigos do vestuáÍio e ac€ssórios f\ ,,/
14.11-8 Confecçáo de roupas lntimas \| t/rt

1411-8/01 Confecçáo dê roupas lntimas r 542,11 650,54 910,75 r.366,12IIII
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542,7L 650,54 gLO,75 1.366,12L417-8/02 Facção d€ roupas íntimas

14.72-6 ConfecÉo de peçâs do vestuário, exceto roupas Íntimas

542,LL 650,54 910,75 t.366,!274L2-6/07 Confecçáo dê pêçag do vêstuário, êxcsto roupas lntimas € as conÍeccionadas sob m6dida

542,77 650,54 910,75 L.366,7274L2-6102 Conf€cçâo, sob m€dida, de pêças do vestuário, exc€to roupas lntimas

542,r1 650,54 970,75 L.366,7274L2-6/03 Facçào de peçâs do vêstuário, excqto roupas lntimas

1,4.L3-4 Confecçâo de roupas proÍissionais

542,77 650,54 970,75 r.366,t274L3-4/Or ConÍecÉo de roupas profissionais, Exceto sob medida

542,77 650,54 970,75 1.366,1274L3-4/02 Confecçâo, sob medida, dê roupas profissionais

7.366,t2542,77 6s0,54 gLO,757473-4/03 Facçáo ds roupas profissionais

74.74-2 FsbricaÉo de acessóÍios do vestuário, excoto para segurança e protoÉo

542,7L 650,54 gLO,75 7.366,12L474-2/00 Fabricaçâo de ac€ssórios do vestuário, sxcato para segurança e proteçâo

L4.2 Fabricaçâo de artigos de malhaÍia e tricotagem

t4.27-5 Fabricagáo de meias

542,r7 6s0,54 910,75 t.366,72L427-s/00 Fabricaçáo de meias

74.22-3 Fabricaçáo de aÍtigos do vestuário, produzidos êm malharias ê tricolagens, exceto meias

7.366,t2542,7L 650,s4 9r0,?51422-3100 Fabricaçáo de ertigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto mêias

15 PREPARAÇÁO DE COUROS E FABRICAÇÁO OE ARTEFATOS DE COURO, ARTIGOS PARA VIAGEM E CALÇADOS

15.1 Curtimento e outras preparaçóes dê couro

15.10-6 Curtim€nto e outras prêparaçóes de couro

970,75 t.366,12542,77 650,541510-6/00 Curtimênto e outras prêparaçóes de couro

75.2 FabricâÉo de aíigos paÍa viagem e de artefatos diversos de couro

t5.27-t FabricáÉo de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material

650,s4 910,75 L.366,72542,Lt7s2L-7/OO Fabricaçáo de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material

75.29-7 FabricaÉo de arlefatos de couro náo esp€ciÍicados antêriormsnte A
7.366,12542,77 650,54 gLO,751529-7 lOO Fabricaçáo de artefatos de couro nâo espêcificados anteriormente \

15.3 FabricaÉo de câlçados \
15.31-9 FabricaÉo de calçados de couro

970,75 1.366,12542,L7 650,541s31-9/01 Fabricaçáo de calçados de couro \ \à/
910,75 1.366,12542,77 650,541531-9/02 Acabamênto dê câlçâdos dê couro sob conlrato \\ \,;

L5.32-7 FabricâÉo de tênis de qualquor material
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ts32-7 /00 Fsbricaçáo de tênis de qualquer material 542,LL 650,54 9LO,75 7.366,72

15.33-5 Fabricsçáo de calçsdos de material sintético

910,75 7.366,L21533-5/00 FabricâÉo dê câlçados de materiel sintético 542,LL 650,54

15.39-4 Fâbricâçáo dê câlçados de materiais não êspeciíicados anteriormente

9t0,75 1.366,121539-4/00 Fãbricâçâo de câlçâdos de materiais não êspeciíicados anteriormente 542,77 650,54

15.4 Fabricação dê partês para calçâdos, de qualquer material

15.40-8 Fabricaçáo dê part6s para calçâdos, de qualquer material

910,751540-8/00 Fabricação de partes para calçados, de qualquer material 542,LL 650,54

16 FASRICAçÁO OE PRODUTOS OE MAOEIRA

16.1 Desdobramento de madeira

Desdobramenlo de madeira

650,54 910,75 7.366,727670-2/07 Serrarias com desdobramento de madeira 542,17

650,54 910,75 7.366,721670-2102 SeÍrarias sem desdobramento de madeira 542,r7

Fabricaçáo de produtos de madeira, corliça e material tÍançado, excsto móv€is

76.2t-8 FabricaÉo de madeira laminada e de chapas de madeira compensada. prensada e aglomêrada

650,54 910,75 L.366,72L62!-8lOO Fabricaçáo de mad€ira laminada e de chapas de mad€ira compênsada. prensada e aglomerada 542,77

76.22-6 Fabricaçáo de estruturas de madeira e de artigos de carpintaria para constÍuçáo

650,54 9ro,75 1.366,12L622-6107 Fabricaçâo de casa6 de madeira pré-Íabricadas 542,L1

542,77 650,54 910,75 1.366,12L622-6/02 Fabricaçáo de esquadrias de madeira e de peças dê madeira para instalaçôes industriais e comerciais

650,54 910,75 1.366,t21622-6199 Fabricaçáo de outros artigos de carpintaria para construçáo 542,L|

16.234 Fabricaçáo de arteÍatos de tanoaria e de embalagens de madeira

542,Lr 650,54 9LO,75 7.366,L2t623-4100 FabricaÉo dê artêfalos de tanoaria e de embalagens de madeira

16.29-3 Fabricaçáo de arteÍatos de madeira, palha, cortiça, vime e material tíançado não especificados anteriormente, exceto móveis

1,.366,t2542,u 650,54 9LO,75L629-3107 FabricaÉo de arteÍatos diversos de madeira, exc€to móveis

9L0,75 1.366,12L629-3/02 Fsbricaçáo de art€Íatos diversos de cortiÇa. bambu, palha, vime 6 outros materiÉis tLnçados, exceto Í 542,1,7 650,54

L7 FABRICAÇÂO DE CELULOSE, PAPEL E PRODUTOS DE PAPEL À[ \
77.1 Fabricaçáo de cêlulosê e outras pastas para a fabricaÉo de papel \\ \

17 .70-9 Fabricaçâo de celulose e outras pastas para a fabricação de pap€l À \ \\-rl
1.355,28 1.626,33 2.276,87 3.415,301710-9/00 Fabricação de calulose e outras pastas paía a fabricaçâo de papêl \ .r) Í/\'

\1 .2 Fabricaçáo d€ papel, cartolina e papel-cartâo Ãv/ \

IIII
IIII
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77.27-4 Fabricaçáo de papel

3.415,301.355,28 1.626,33 2.276,87t727-4/00 Fabricsçáo de papel

77.22-2 Febricâçâo de cartolina € pâpol-cartâo

3.415,301.355,28 1.626,33 2.276,87L722-2/00 FabÍicaçâo de ceíolina e pâpol-cârtão

17.3 Fabricaçáo de embalag€ns dê papê1, cârtolinâ, papel-cartâo e pap6láo ondulado

t7.37-7 Fâbíicaçáo dê êmbalagêns de papel

3.415,301.355,28 7.626,33 2.276,87173t-L/O0 FebricâÉo dê embalagêns de papel

t7.32-O FebÍicaçáo de êmbalagens dê cârtolina ô papel-cartão

2.276,81 3.415,301.355,28 7.626,337732-O/O0 Fabricação de embalagens de cartolina e papelcartáo

17.33-8 FebriceÉo de chepes e dê êmbalagêns do papeláo ondulado

3.415,301.355,28 1.626,33 2.27 6,871733-8/00 FabricaÉo de chapas e de embalagêns dê papelão ondulado

77.4 Fabricaçáo de produtos div€rsos dê pap€1, cârtoline, papêl-caíáo e papeláo ondulado

77.4t-9 Fâbricaçáo dê produtos de papel, câíolina. pape[carlâo e papeláo ondulado para uso comercial ê dê escritório

3.415,301.355,28 1.626,33 2.276,87774r-9107 FabíicaÉo de Íormulários contÍnuos

2.276,87 3.415,301.355,28 t.626,3377 4L-91O2 Fabricaçâo de produtos de pap€1, cartolins, papel-cartão e papelão ondulado para uso comerciale dê

77.42-7 FabricaÉo de produtos de papel para usos doméstico e higiênico-sanitário

2.276,87 3.415,301.355,28 r.626,3377 42-7 lor Fabricaçáo de Íraldas descartáveis

2.276,87 3.415,301.355,28 7.626,3377 42-71O2 Fabricaçâo de absorventes higiênicos

2.276,87 3.415,301.355,28 1.626,3317 42-7 /99 Fabricaçáo de pÍodutos de papel para uso doméstico e higiônico-sanitário nâo êspeciÍicados anterioÍÍ

77.49-4 FabricaÉo de produtos de pastas celulósicas, papel, cartolina, pap6lcârtllo e papêláo ondulado náo especiíicâdos anteÍiormente

2.276,87 3.415,301.355,28 7.626,3377 49-4/OO Fabricaçáo de produtos de pastas celulósicas, papel, cartolina, papol-cartào e papelâo ondulado não (

IMPRESSÁO E REPRODUÇÁO DE GRAVAÇÔES18

18.1 Atividade de impressáo

18.11-3 lmpressão dê jornais, livros, revistas e outras publicaçóes periódicas

683,0627 L,05 325,26 455,351811-3/01 lmpressão de jornaas

683,06271,O5 325,26 455,35L877-3/02 lmpÍessáo de livros, Íevistas e outras publicaçógs

18.12-1 lmpressâo de matarial d9 s8gurança t
683,06277,05 325,26 455,35t812-L/00 lmpressâo de material de segurança \ \)/

t-A18.13-0 lmpressâo de mat€riais para outros usos NV
455,35 683,0627 t,Os 325,261813-0/01 lmprêssâo de material paÍa uso ublicitário
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1813-0/99 lmpressâo de material para outros usos 27 7,O5 325,26 455,35 683,06

78.2 Sêrviços dê prá-impressão e acabamentos gráíicos

18.21-1 Serviços de pré-impressáo

1827-L/OO Serviços ds pró-impressáo 27 7,O5 325,26 455,35 683,06

ta.22-9 Serviços de acabamentos gráricos

1822-9/OO Ssrviços de acabamantos gráricos 27 L,Os 325,26 455,35 683,06

18.3 ReproduÉo ds materiais gravados em qualqu€r suporto

18.30-0 Reproduçáo d6 materiais gravados em qualqueí suporte

683,061830-0/01 Reproduçáo ds som em qualqueÍ suport€ 27 L,Os 325,26 455,35

1830-0/02 Reproduçáo de vÍdeo em qualquer suport€ 271,O5 325,26 455,35 683,06

1830-0/03 Reproduçào de software em qualquer suporte 27 t,Os 325,26 455,35 683,06

19 FABRICAÇÂO DE COQUE, DE PRODUTOS DERIVADOS DO PETRÓLEO E DÉ BIOCOMBUSTIVEIS

19.1 Coquerias

19.10-1 Coquêrias

21.105,561910-1/00 Coquêrias t0.756,77 t2.907,4L 18.070,37

79.2 Fabricaçáo de produtos derivadoE do petróleo

19.2L-7 FabÍicaÉo de produtos do reÍino de petróleo

27.105,56792L-7 lOO FabÍicaçâo de produtos do retino de petróleo to.756,17 t2307,47 18.070,37

19.22-5 FabÍicaÉo de pÍodutos deívados do petróleo, 6xc6to produtos do Íefino

18.070,37 27.705,567922-sl07 Formulaçáo de combustíveis LO.756,77 72.907 ,4r

t8.o70,37 27.705,567922-sl02 Rerrefino de óleos lubriÍicantes LO.756,77 72.907 ,4L

72.907,41 18.070,37 27.705,567922-s/99 Fabricaçáo de oukos produtos derivados do petróleo, exc€lo produtos do refino LO.7 56,77

19.3 Fabricaçâo de biocombustíveis

19.31-4 Fabricaçáo de álcool

70.756,77 72.907,47 78.070,37 27.105,561931-4/00 Fabricâçáo de álcool

\ \19.32-2 Fabricaçáo de biocombustÍveis, exceto álcool

70.756,L7 12.907,47 78.070,37 27.L05,56L932-2/OO de biocombustíveis. exceto álcoolFab

20 FABRTCAÇÁO DE PROOUTOS QUIMTCOS \
20.1 Febricaçáo dê produtos químacos in nrcos

20.11-8 FabricaÉo de cloro e álcalis V\\

IIII
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2077-8/00 Fabricaçâo de cloro e álcalis 5.378,09 6.453,70 9.035,19 13.552,78

20.12-6 Fabricaçáo de intermediários para fertilizantes

2072-6lOO FabricaÇáo de inteÍmediários para fertilizantes 5.378,09 6.453,70 9.035,19 t3.552,78

20.13-4 FabricaÉo de adubos e fertilizsntes

2073-4lOO Fabricaçáo de adubos o fertilizantss 5.378,09 6.453,70 9.035,19 L3.5s2,78

20.74-2 Fabricaçâo de gases industriais

2OL4-21O0 FabricaÉo d€ gases industriais 5.378,09 6.453,70 9.035,19 13.552,78

20.19-3 Fabricaçào do pÍodutos quimicos inorgânicos nâo especificados antôriormente

2019-3/01 ElaboraÉo de combustiveis nucleares 5.378,09 6.453,70 9.035,19 73.552,78

2079-3/99 FabÍicaçáo de outÍos produtos químacos inorgânicos nâo especificados anteriormente 5.378,09 6.453,70 9.035,19 73.552,78

20.2 FabÍicaçáo de produtos químicos orgânicos

20.21-5 Fabricaçào de produtos p€troqulmicos básicos

2027-s/00 Fabricaçáo de produtos pelroquímicos básicos 5.378,09 6.453,70 9.03s,19 t3.552,18

20.22-3 FabricaÇáo de intermediários para plastificantes, resinas e íbras

2022-3/00 FabricaÇào de intermediários para plastificântes, resinas e fibras 5.378,09 6.453,70 9.03s,19 t3.552,74

20.29-7 FabricaÉo d€ produtos quÍmicos oÍgânicos nâo especiÍicados anteÍiormente

2029-710O Fabricaçáo do produtos quÍmicos orgânicos não especiÍicados anteriormente 5.378,09 6.453,70 9.035,19 13.552,78

20.3 Fabricaçâo dê rosinas e elastômeros

20.37-2 Fabricação de rosinas termoplásticas

2O3r-2100 Fabricaçáo de rêsinas termoplásticâs 5.378,09 6.453,70 9.035,19 13.552,78

20.32-L Fabricação d€ rssinas têrmofixas

2O32-L/OO Fabricaçáo de resinas termoíixas 5.378,09 6.453,70 9.035,19 13.552,78

Fabricaçáo de elastômeros

13.552,782033-9/00 Fa o de elastômeros 5.378,09 6.453,70 9.03s,19

20.4 Fabricaçáo de fibras aÍtiíiciais e sintéticas

20.40-7 Fabricaçáo de íibras artiÍiciais e sintéticâs \.1,
2O4O-L/OO , IYY s.378,09 6.453,70 9.035,19 13.552,78Fabricação de libras artiÍiciais e sintéticâs ,\

20.s FabricaÉo de deÍensivos agrÍcolas e dêsinfêstantes domissanitários \
20.5t-? Fabricaçáo de dsÍensivos agricolas

2057-7 /00 Fabricação de deÍensivos agrícolas Y\ 5.378,09 6.4s3,70 9.035,19 73.552,78
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20.52-5 Fsbricaçâo de desinfestantes domissanitários

5.378,09 6.453,70 9.035,19 13.552,782052-5/OO Fabricação de desinfestantes domissanitáíios

20.6 FsbricaÉo ds sabóos, detergentês, produtos de limpêza, cosméticos, produtos ds poÍfumaÍiE e dê higienê pêssoal

20.67-4 Fabricaçáo de sabóos e detergent6s sintéticos

5.378,09 6.453,1O 9.035,19 13.552,78206t-4/OO Fabricaçáo de sabôss e d€t€rgentes sintôticos

20.62-2 Fabricaçâo de produtos de limpeza e polimento

5.378,09 6.453,70 9.03s,19 13.552,782062-2lOO FabricaÇáo de produtos de limpeza e polimento

20.63-1 Fabricâção de cosmóticos, produtos do pêríumaria e de higiene pessoal

t3.552,785.378,09 6.453,70 9.035,192063-7lOO Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiône pessoal

20.7 Fabricaçâo de tintas, vernizes, esmall6s, lacas e produtos aÍins

20.77-1^ FabÍicâçâo de tintas, vernizes, esmaltos ê lacas

5.378,09 6.453,70 9.035,19 L3.552,782O77-71O0 Fabricaçáo de tintas, vernizes, esmaltes e lacas

20.72-0 FabricâÉo de tintas d6 impressáo

5.378,09 6.453,10 9.03s,19 13.552,782072-0/00 FabricâÉo de tintas de impressão

20.73-8 Fabricâçáo de impermeabilizanies, solventes e píodutos aÍins

73.552,785.378,09 6.453,70 9.035,192O73-8/OO FabricaÇáo de imp€rmeabilizantes, solv€ntes e produtos aÍins

20.9 FabricaÇáo de produtos e preparados qulmicos diversos

20.97-6 Fabricaçáo de adesivos e selantes

9.03s,19 13.552,78s.378,09 6.453,702097-6/O0 Fabricaçáo de adesivos e selantes

20.92-4 FabÍicaçáo de explosivos

9.035,19 73.552,78s.378,09 6.4s3,702092-4/OL Fabricação de pólvoras, explosivos e detonantes

6.453,70 9.035,19 13.552,78Fâbricaçáo de artigos pirotécnicos s.378,092092-4/02

5.378,09 6.453,70 9.035,19 73.552,782092-4/03 FabricaÉo de ÍósÍoros de segurança \
FabricaÉo de aditivos de uso industrial í\ \20.93-2

I \, 5.378,09 6.453,70 9.035,19 13.552,782093-2/OO Fabricaçâo de aditivos de uso industrial \\
20.94-t Fabricaçáo de catalisadores

s.378,09 6.453,10 9.035,19 13.552,782094-7/OO Fabricaçáo de catalisadores

20.99-1 Fabricaçáo dê produtos qulmicos nào especificados anteriormente

9.035,19 13.552,785.378,09 6.453,702099-7107 FabricaÉo de chapas, Íilmes, papéis e outros materiais e pÍodutos quÍmicos paÍa rafia

9.035,19 13.552,785.378,09 6.4s3,702099-7199 Fabricaçào de outros produtos químicos nâo especificados anteiormente

II
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2l FABRICAÇÁO DE PRODUTOS FARMOQUIMICOS E FARMACÊUTICOS

2t.l Fabricaçáo de produtos Íarmoquímicos

27.LO-6 Fsbricação de produtos ÍarmoquÍmicos

2770-610O Fâbric8ção de produtos ÍarmoquÍmicos 5.378,09 6.453,70 9.035,19 13.552,78

27.2 Fabricagào de produtos faÍmacâuticos

21.27-L Fabricaçâo dg mgdicam€ntos para uso humano

13.552,782L2L-7107 Fabricaçâo do m€dicamentos alopáticos paÍa uso humano 5.378,09 6.453,70 9.03s,19

2L2L-7/02 Fabricaçáo do medicamentos hom€opáticos para uso humano 5.378,09 6.453,70 9.03s,19 13.552,78

9.035,19 13.552,782721-7103 Fabdcaçáo de medicamentos Íitoteíápicos para uso humano 5.378,09 6.453,70

2t.22-O FabÍicaçáo de medicamentos para uso veterinário

2722-0IOO Fabricaçáo ds medicamentos para uso veterinário s.378,09 6.453,70 9.035,19 L3.552,78

21,.23-8 FabricaÇão de preparaÇôes farmacêuticas

2723-8/OO Fabricaçâo d€ proparaçôês farmacêuticas s.378,09 6.453,70 9.035,19 13.552,78

22 FABRICAçÃO DE PRODUTOS DE BORRÂCHA E DE MATERIAL PúSTICO

22.1, FabricaÉo de produtos de borracha

22.77-t Fabricâçáo de pneumáticos e de câmaras{e-ar

3.415,302217-L/0O FabÍicaçáo de pneumáticos e de câmarasde-ar 1.355,28 7.626,33 2.276,87

22.12-9 Reforma de pneumáticos usados

2.276,87 3.415,302212-9/00 RêÍorma de pneumáticos usados 1.355,28 t.626,33

22.19-6 FâbricâÉo dg art€Íatos de boÍracha nâo especificados anteriormente

3.415,302219-6100 Fabricação de aÍtetatos de boÍracha náo especiÍicados anteÍiormgnte 1.355,28 1.626,33 2.276,87

22.2 Fabricaçáo de produtos de material plástico

22.2L4 Fabricação de laminados planos e tubulares de material plástico

2.276,87 3.415,30222L-8/0O de laminados planos e tubulares de material plásticoFabri 1.355,28 r.626,33

22.22-6 FabricaÉo de embalagens de material plástico \
2222-6100 1.3s5,28 7.626,33 2.276,87 3.415,30FsbricaÉo de embalagens de material plástico N I \

[ -\Febricaçáo de tubos e acessórios de material plástico paÍa uso na construÉo \ 
\

2223-4/OO 1.355,28 7.626,33 2.276,87 3.415,30FabÍiceÉo do tubos 6 ecêssórios de material plástico para uso na constuçáo \\ \
22.29-3 FabricaÉo d€ arteÍatos de malêrial plástico náo esp€ciÍicados anteriormente u/í/,\

2229-3/01 FabricaÉo dê artefatos de material plástico paÍa uso p€ssoâl e doméstico 1.355,28 L.626,33 2.276,87 3.415,30

II
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2229-3102 Fabricaçáo de artêÍatos de material plástico para usos industriais 1.355,28 1,.626,33 2.216,87 3.415,30

2229-3103 FabÍicaçâo dê artêÍâtos de material plástico para uso na construção, exceto tubos e acessórios 1.355,28 1.626,33 2.276,87 3.415,30

2229-3199 Fabricação de arteÍatos de material plástico para outros usos nâo especificados anteriormente 1.35s,28 1,.626,33 2.276,87 3.415,30

FABRICAçÁO DE PRODUTOS DE MINERAIS NÁO-METÁLICOS

Fabricação de vidro e de produtos do vidro

23.Lt-1 Fabricação de vidro plano ê de segurança

2317-7100 Fabricaçáo de vidro plano e de seguranÇa 1.355,28 r.626,33 2.276,87 3.415,30

23.t2-5 Fabricação de embalagens dê vidro

23r2-s100 Fabricaçâo de embalagêns dê vidro 1.355,28 t.626,33 2.276,87 3.415,30

23.79-2 Fabricação de artigos de vidro

Fab.icaçâo de artigos de vidro 1.355,28 L.626,33 2.276,87 3.415,30

Fabricação de cimento

23.20-6 Fabricaçáo de cimento

1.355,28 L.626,33 2.276,87 3.415,302320-6/00 Fâbricação de cimento

Fabricaçâo de arteÍatos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes

23.30-3 Fabricaçáo de arteÍatos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes

Fabricagáo de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda 1.355,28 t.626,33 2.276,87 3.415,30

2330-3102 Fâbricaçáo de artefatos de cimento para uso na construçào 1.3s5,28 L.626,33 2.276,87 3.415,30

2330-3103 Fabricaçâo de arteÍatos de fibrocimento para uso na construção 7.355,28 1.626,33 2.276,87 3.415,30

2330-3104 Fabricaçáo de casas pré-moldadas de concreto 1.355,28 r.626,33 2.276,87 3.415,30

2330-3/05 Preparaçâo de massa de concreto e aÍgamassa para construçâo 1.355,28 7.626,33 2.276,87 3.415,30

3.415,302330-3199 Fabricaçâo de outros arteÍatos e produtos de concreto, cimento, Íibrocimento, gesso e materiais semel 1.355,28 r.626,33 2.276,47

23.4 Fabricaçâo de produtos ceràmicos

n.4r-9 Fabricaçâo de produtos cerâmicos refratários

7.626,33 2.276,87 3.415,302347-9100 Fabricaçáo de produtos cerámicos refratários 1.355,28

23.42-7 Fabricação de produtos ceràmicos não-refratários para uso estrutural na construçáo A
1.355,28 L.626,33 2.276,87 3.415,30Fabricaçâo de azul ose

1.355,28 L.626,33 2.276,87 3.415,302342-71O2 FabÍicaçâo de aÍteÍatos de cerâmica e barro cozido para uso na construçáo, exceto âzulejo!

23.49-4 tk'x/Fabricação de produtos cêrâmicos não-refratários náo especiÍicados anteriormente I
2349-4/01. 1.355,28 1.626,33 2.276,87 3.415,30Fabricaçâo de material sanitário de cerâmica

IIIIII
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2349-4199 Fabricaçào de produlos c€rámicos nâo-refratários nâo êspecificados anteriormente 1.355,28 t.626,33 2.276,81 3.415,30

23.9 Aparelhamonto do pedras e ÍabricaÉo de outros produtos dê minêrais não-metálicos

23.91-5 Aparolhamento e oulros trabalhos om pedras

239r-5/07 Britgmento do podras, exceto associado à gíraçâo 1.355,28 L.626,33 2.276,47 3.415,30

239t-5102 ApaÍelhamento d9 p8dras paía constÍuçáo, sxceto associado â êxtraçáo 1.355,28 1.626,33 2.276,47 3.415,30

239L-5/03 Aperêlhemônto dE plâcas e oxecuÉo de trabalhos em mármors, granilo, ardô3ia ê outras pêdras 1.355,28 1.626,33 2.276,87 3.415,30

23.92-3 FâbricaÉo de cale gesso

2392-3/0O 1.355,28 1.626,33 2.276,87 3.415,30Fabricaçáo do cale gosso

23.99- 1 Febriceçáo de produtos de minerais náo-mstálicos nâo $pêcificâdos antoriorm€nte

2399-7/07 OecoraÉo, lapidação, gravaçâo, vitriílcâçáo e outros trabalhos em cerâmaca, louça, vidro e cristal 1.355,28 1.626,33 2.276,87 3.415,30

2399-7/99 Fabricaçáo do oulros produtos de mineraÉ nâo-mêtálicos não espgciÍicados anteriormente 1.355,28 r.626,33 2.276,47 3.415,30

METALURGIA

24.7 ProduÉo d€ ferÍo{usa e de teÍroligas

24.17-3 Produçáo de ferro{usa

24tL-3100 PÍoduÉo de ÍerÍo{usa 1.355,28 t.626,33 2.276,87 3.415,30

24.L2-7 ProduÉo de Íêrroliges

24t2-7/OO Produçáo dê Íerroligas 1.355,28 L.626,33 2.276,87 3.415,30

24.2 Siderurgia

24.27-L Produçáo dê sêmi-acabados de aço

2427-u0O Produção de sêmi-acabados de aço 1.355,28 1.626,33 2.276,87 3.415,30

24.22-9 ProduÉo dê laminados planos de aço

2422-9/OL Produgáo de laminados planos de aço ao carbono, íevestidos ou nâo 1.355,28 1.626,33 2.27 6,87 3.415,30

2422-9/02 ProduÉo de laminados planos dê aÇos espêciais 1.355,28 r.626,33 2.276,87 3.415,30

24.23-7 ProduÉo de laminados longos de aço

2423-710L 3.415,30Produçâo de tubos de aço sem costura \ 1.355,28 7.626,33 2.276,87

2423-7 /02 3.415,30ProduÉo dê leminados longos d€ aço, excsto tubos r\ 1.355,28 7.626,33 2.276,8?

24.24-5 Produçáo dê rêlaminados, trofilados e lados de
I
I

2424-s/07 3.415,30ProduÉo de aramês de aço 7 1.355,28 1.626,33 2.276,81

2424-s102 1.355,28 1.626,33 2.276,47 3.415,30Produçáo de relaminados, treÍilados e perfilados de âço, exceto arames §\
24.3 ProduÉo de tubos de aço, exceto tubos gem costura

,t1
/ \.
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24.37-8 Produçáo de tubos ds aço com costura

2437-8/00 Píoduçáo de tubos d€ aço com costura 1.355,28 7.626,33 2.276,87 3.415,30

24.39-3 Produçáo de outros tubos dg Íerro ê aço

2439-3100 Produçáo d€ outros tubos de ferro e aço 1.355,28 7.626,33 2.276,87 3.415,30

24.4 Metalurgia dos metais náo-ferrosos

24.47-5 Metalurgia do alumÍnio e suas ligas

2447-5/0L Produçáo do alumlnio e suas ligas em Íormas primárias 1.355,28 7.626,33 2.276,87 3.415,30

2447-5102 Produçáo de laminados de alumÍnio 1.355,28 7.626,33 2.276,87 3.415,30

24.42-3 Motalurgia dos metais preciosos

2M2-3/O0 Metalurgia dos metais preciosos 1.355,28 7.626,33 2.276,87 3.415,30

24.43-7 Metalurgia do cobrê

2443-L/00 Metalurgia do cobre 1.355,28 7.626,33 2.276,47 3.415,30

24.49-L Metalurgia dos mêtais não-ferrosos e suas ligas nâo especificados antêriormênte

2449-1./07 2.276,87 3.415,30ProduÉo dê zinco em Íormas pÍimárias 1.355,28 7.626,33

2449-7102 Produçáo de laminados de zinco 7.626,33 2.276,87 3.415,301.355,28

2449-7/03 Produção de soldas e ánodos paÍa galvanoplastia 1.355,28 7.626,33 2.276,87 3.415,30

2449-L/99 Metalurgia de outros metais nào-forrosos 9 suas ligas nâo especiticados anteriormente 1.355,28 7.626,33 2.276,87 3.415,30

24.5 FundiÉo

24.57-2 FundiÉo de teÍro e ago

2451-2100 Fundiçáo de Íerro e aço 1.355,28 t.626.33 2.276,87 3.415,30

24.52-1 Fundiçáo de metais nâo-ferrosos e suas ligas

2452-7100 Fundiçáo de metais náo-ferrosos ê suas ligas 1.355,28 1.626,33 2.27 6,87 3.415,30

25 FABRICAÇÁO DE PRODUTOS DE IVETAL, EXCETO MÁOUINAS E EQUIPAMENTOS

25.L Fabricação de estrutuÍas metálicas e obras dê caldêiraria pesada

25.11-0 Fabricâção d€ estruturas metálicas \
2s77-0/0o FabricaÉo dê estÍuturas metálicas \ 1.355,28 7.626,33 2.276,87 3.415,30

25.t2-8 FabricaÉo de esquadrias dê metal I \
2512-8/0O 3.415,30FabricaÉo de esquadrias de melal I \ 1.355,28 1.626,33 2.276,87

25.13-6 Fabricaçào de obras de caldeiraria pesada \\,
2s13-6100 2.276,87 3.415,30FabricaÇâo de obras de caldeiraria pesada r \ 1.355,28 1.626,33
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25.2 FabÍicaçáo do tenquês, r$orvetórios mêtálicos e câldeiras

25.27-7 FabricaÉo do tanques, r6sorvatôrios mêtálicos e caldêiras psra aquecimento c€ntral

252L-7 /O0 Fabricaçáo d6 tanquês, rôsêrvatórios metálicos e câldeiras paía aquecimento canlral 1,355,28 L.626,33 2.276,41 3.415,30

25.22-5 Fabricação de caldêkas g6radoras de vapor, êxceto para aqueÇimento centrale para veículos

2522-5/OO Fabricação de caldeiías g€radoras de vapor, exceto para aquecimento centrale para veÍculos 1,355,28 1.626,33 2.276,87 3.415,30

25.3 Forjaria, estamparia, metalurgia do pó e serviços de tratamento de metais

25.31-4 Produgão de forjados do aço ê de metais não-ferrosos e suâs ligas

2537-4/07 Produçáo de forjados de aço 1.355,28 L.626,33 2.276,87 3.415,30

2537-4/02 Produção de forjados de metais não-ferrosos e suâs ligãs 1.355,28 1.626,33 2.276,87 3.415,30

Produçáo de arteÍatos estampados dê metal; metalurgia do pó

2s32-2/0L ProduÉo do artoÍatos estampados de metal 1.355,28 1.626,33 2.276,87 3.415,30

2532-2/02 Metalurgia do pó 1.355,28 1.626,33 2.276,87 3.415,30

25.39-0 Serviços dê usinagêm, solda, tratamento ê rêvêstimento êm metais

2s39-O/OO S€rviços dê usinagom, solda, tratamênto e rêvêstimento em metais 1.355,28 1.626,33 2.276,81 3.415,30

25.4 Fabricaçáo de artigos de culelaria, de serralheria e Íerramentas

25.4t-7 Fabricaçáo de artigos de culelaria

2547-r/OO Fabricaçáo de artigos de cutelaria 1.355,28 1.626,33 2.276,87 3.415,30

25.42-O Fabricaçâo de arligos dê sêrralheria, exceto esquâdrias

3.415,302542-0/00 FabricaÉo de artigos de serralheria, exc€to esquadrias 1.355,28 1.626,33 2.276,87

25.43-8 Fabricaçáo de ferramentas

3.415,302s43-8/00 Fabricaçáo dê ferramêntas 1.355,28 L.626,33 2.276,87

25.5 FabricaÉo de equipam€nlo bélico pesado, armas de fogo e munições

25.50-1 FabricaÉo de equipamento bélico pesado, armas de fogo e muniçôe6

2.276,87 3.415,302ss0-L/oL FabricaÉo de equapamento bélico p€sado, exceto veiculos militares de combate A 1.355,28 L.626,33

1.626,33 2.276,87 3.415,302ss0-t/02 Fabricaçáo ds armas de fogo e muniçóss \ 1.355,28

25.9 FabricâÉo d€ produtos de melal náo €spêciíicâdos anteriormêntê À \
25.91-8 FabricâÉo de embalagens metáli€s \ N.\

1.355,28 1.626,33 2.276,87 3.415,302s91-8/00 Fabricaçáo de embalagens metálicas t\\
25.92-6 lrÍr\Fabricaçâo de produtos de trerilados de metal \\Àr

2592-6/Or V\ 1.355,28 1.626,33 2.276,87 3.415,30Fabrica utos d€ trgÍilados de metal padrgnizadosde
a

YrZ
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2592-6102 Fabricaçáo de produtos de treÍilados de metal, excêto padronizados 1.355,28 7.626,33 2.276,87 3.415,30

25.93-4 Fabricação de artigos dg metal para uso domástico ê pessoal

2593-4100 Fabricsção de artigos de metal para uso domástico e pessoal 1.355,28 7.626,33 2.276,87 3.415,30

25.99-3 Fabricação de produtos de matal nâo espscificados ânteriormente

2599-3/01 Sorviços dE conÍecçáo de armaçôes metálicas para a construçào 1.355,28 1.626,33 2.276,87 3.415,30

2599-3199 Fabricagão de outros produtos de metal náo esp€ciÍicados anteriormente 1.355,28 1.626,33 2.276,81 3.415,30

26 FABRICAÇÀO DE EOUIPAMENTOS OE INFORMÁTICA, PROOUTOS ELETRÔNICOS E ÓPTICOS

26.t FabricaÉo do compon€ntes eletrônicos

25_10-8 FabricâÉo de componentes eletrônicos

26t0-8100 FabricaÉo de componentes elekônrcos 1.355,28 7.626,33 2.276,87 3.415,30

26.2 Fabricâçáo de oquipamenlos de infoÍmática e psritéricos

26.2r-3 Fabricaçâo de equipamentos de inÍormática

262t-3100 Fabricâçâo de equipamentos de informática 1.355,28 1.626,33 2.276,87 3.415,30

26.22-7 Fabricâção d€ periféricos para equipamentos de informâtica

2622-uO0 Fabricaçáo de periféricos para equipamentos dê informática 1.355,28 1.626,33 2.276,87 3.415,30

26.3 FabricâÉo dê êquipamentos da comunacaçáo

26.37-1 Fabriceçáo dê equipamentos tÍansmissor€s de comunicaçáo

2637-t/0O Fabricaçáo d€ €quipamentos transmlssores de comunicaÉo, peças e acessórios 1.355,28 1.626,33 2.276,87 3.415,30

26.32-9 Fabricaçáo de apaÍolhos telefônicos s de outros equipam€ntos de comunicação

2632-9lOO FabricaÉo d6 apar6lhos t€lefônicos e de outros equipamentos de comunicâÉo, p€çes o acsssóÍios 1.355,28 1.626,33 2.276,87 3.415,30

26.4 FabricaÉo dê aparelhos de r€cspçáo, íeproduÉo, gravaÉo e amplificâÉo dê áudio ê vÍdeo

26.40-0 Fabricaçâo dê aparelhos de recepçâo, reproduçáo, gravaÉo e amplificaçào de áudio e vÍdeo

2640-0/OO Fabricaçâo de aparelhos de recepçáo, roproduçâo, gravaçáo e ampliÍicaçâo de áudio ê vÍdêo 1.355,28 1.626,33 2.276,87 3.415,30

FabricaÉo de aparelhos e instrumentos dê m6dida, test8 e controle; cronômetros e relógios

26.51-5 Fabricaçào de apsrelhos e equipamentos de mêdida, teste e controle

2657-5/OO FabricâÉo dê aparêlhos e equipamentos de medida, teste e controle /\ 11.3ss,28 7.626,33 2.276,87 3,415,30

26.52-3 Fabricaçáo de cronômetros e relógios

26s2-3lOO FabricaÉo de cronômetros e relógios N \ /t.sss,za 1.626,33 2.276,87 3.415,30

26.6

^l

FebÍicaÉo de apaíelhos eletromédicos ê ol€tÍotereÉuticos e equipamEntos de aÍradiaÉo \' Ir
r I

{26.60-4 FabricaÉo de aparelhos eletromédicos e êl€tÍot€raÉuticos e equipamentos de irradiaçáo v

IIII
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1.355,28 1.626,33 2.27 6,87 3.415,302660-4/00 Fabricação de apsrelhos €letromêdicos e eletrolerapêuticos e êquipamontos de irradiaçáo

26.7 Fabricação d€ equipam€ntos e instrumentos ópticos, fotográÍicos ê cinêmatográÍcos

26.10-t FabÍicaÉo de equipam€ntos e instrum6ntos ôptico3, fotográÍcos e cinematográficos

1.355,28 7.626,33 2.276,87 3.415,302670-t/Ot Fabricaçáo de equipsmentos e instrumentos ópticos, pêçâs ê acêssórios

1.355,28 1.626,33 2.276,87 3.415,302670-t/02 Fabricaçào de aparolhos totográficos e cinematográÍicos, peçâs ê acêssórios

26.8 FabÍicação de mldias virgens, magnéticas e ópticas

26.80-9 Fabricaçâo d€ mÍdias virg€ns, magnéticas e ópticas

1.355,28 7.626,33 2.276,87 3.415,302680-9/00 Fabricaçào de mÍdi8s virg€ns, magnáticas e ópticas

27 FABRICAÇÂO DE MÁOUINAS, APARÉLHOS E MATERIAIS ELÊTRICOS

27.7 Fabricaçào de geradores, transformadores e motores elétricos

27.70-4 FabricaÉo de gerâdorss, tÍansformadores e motorês êlétricos

1.355,28 L.626,33 2.276,87 3.415,3027LO-4107 Fabricaçâo de geradorss de corÍgntg contÍnua e alternada, peças ê âcôssôrios

1.355,28 7.626,33 2.276,87 3.415,3027LO-4/02 Fabricaçáo de transfoÍmadores, indutoÍes, conveniores, sincronizadores e semelhantes, peças e acgs

1.626,33 2.276,87 3.415,3027LO-4103 FabricaÉo de motores elétÍicos, peças e ac€ssórios 1.355,28

21 .2 Fabricaçáo de pilhas, baterias e acumuladoÍes elétÍicos

27.27-0 Fabricaçáo de pilhas, bat€rias e acumuladorês êlêtÍicos, êxcêto para vêlculos automotoÍes

1.355,28 7.626,33 2.276,87 3.415,30272L-OlO0 FabricaÉo de pilhas, bateÍias e acumuladores elétricos, excsto para vêlculos automotor€s

27.22-8 FabricaÉo de baterias e acumuladores para velculos automotoÍês

1.355,28 L.626,33 2.276,87 3.415,302722-8107 FabricaÉo de baterias e acumuladoÍes para vsÍculos automotor6s

1.355,28 1.626,33 2.276,87 3.415,302722-8/02 Recondicionamento de batgrias e acumuladoros paÍa veÍculos automotores

27.3 FabÍicaçáo de equipamentos para distÍibuiçáo e control€ do ênêÍgia êlétrica

27.37-7 Fabricaçâo de aparelhos e equipamentos para distribuiçáo e controle de energia elétrica

3.415,301.355,28 7.626,33 2.27 6,872731-7100 Fabricâção de apârêlhos ê êquipamêntos para distribuiçáo e controle de energia elétrica

27.32-5 Fabricaçáo de matêrial olétrico para instalações em circuito de consumo

3.415,301.355,28 1.626,33 2.276,872732-5/OO FabÍicâÇâo dê matêrial olétrico para i em circuito de consumo

\27.33-3 FabÍicaÉo de fios, cabos e condutores elétÍicos isolados

2.276,87 3.415,301.355,28 1.626,332733-3/OO FabÍjcaÉo de lios, cabos e condutoÍes elétricos isolados

\,FabricaÉo de lâmpadas e outÍos equipamsntos ds iluminaçâo
I

27.40-6 Fabri de lâmpadas e outros êqu mentos de iluminação

^tr\ "I 2.276,87 3.415,3027 40-6/07 Fab de lâmpadas
(

Y \ 1.355,28 1.626,33
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27 40-6/02 FabricaÉo de luminária9 e outros equipamentos d€ iluminaÉo 1.355,28 7.626,33 2.276,87 3.415,30

FabricaÉo de eletrodomésticos27.5

27.5r-7 FabricaÉo d6 Íogõês, rêfÍigeradores e máquinas de lavaÍ e secar para uso domástico

FabricaÉo de fogõês, r6fÍigêradores e máquinâs de lavar o sêcar para uso domástico, p€ças e ac€ss( 1.355,28275!-1.100 1.626,33 2.276,87 3.415,30

Fabricaçáo d€ apar€lhos eletrodomésticos náo especificados anteriorm€nt€27.59-7

27s9-710t Fabricaçáo de aparelhos elétricos de uso pessoal, peças e acessórios 1.355,28 1.626,3 3 2.276,87 3.415,30

27s9-7199 Fabricaçáo de outros epsÍêlhos €letrodomésticos não especiÍicados anteriormente, poças I ac€ssóÍiol 1.355,28 t.626,33 2.276,87 3.415,30

27.9 Fabricaçáo de equipamentos e aparelhos elétricos não especificados antgriorm€nte

27.90-2 Fabricaçâo de equipamêntos e aparelhos elétricos não especificados ant€riormente

Fabricação de eletrodos, contatos e outros aÍtigos de cârvâo ê grafita para uso elátrico, elotroimás e k 1.355,282790-2101. 1.626,33 2.276,87 3.415,30

Fabricaçào de equipamentos para sinalização e alarme 1.355,282790-2102 1.626,33 2.276,87 3.415,30

2790-2/99 FabricaÉo de outros equipamentos e apar€lhos elétricos náo especificados anteriormente 1.355,28 1.626,33 2.276,87 3.415,30

FABRICAÇÁO OE MAQUINAS E ÊQUIPAMENTOS28

28.1 FabÍicaÉo de motoÍos, bombas. compr€ssor€s e equipamêntos d9 tÍansmissáo

FabricaÉo dB motoÍes e tuÍbinas, exceto paÍa aviôes e veiculos rodoviários28.11-9

Fabricaçáo de motorês e turbinas, peças e acêssôrios, excêto para avió€s e veÍculos rodoviários2877-9/O0 1.355,28 1,626,33 2.276,87 3.415,30

Fabricaçào de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exc€to válvulas28.72-7

2872-7 /O0 FabricaÉo de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, peças e acessórios, exceto válvulas 1.355,28 r.626,33 2.276,87 3.415,30

28.13-s Fabricação de válvulas, registros e dispositivos semelhantes

2813-s/00 Fabricaçâo de válvulas, registros e dispositivos semelhantes, peças e acessóraos 1.355,28 !.626,33 2.27 6,87 3.415,30

28.1,4-3 Fabricaçâo de compressores

2874-3107 Fabricaçâo de compressores para uso industrial, peças e acessôrios 1.355,28 1.626,33 2.276,87 3.415,30

2874-31O2 Fabricagâo de compressores para uso não-industrial, peças e acessórios 1.355,28 1.626,33 2.276,87 3.415,30

28.15-1 FabricaÉo de equipamentos de transmissâo para fins industÍiais

287s-7/OL Fabricaçáo de rolamentos para lins industraais 1.355,28 1.626,33 2.276,A7 3.415,30

287s-7/02 Fabriceçáo dê 6quipamontos dê transmissão para fins industriais, 6xcôto rolamentos \ 1.355,28 1.626,33 2.276,87 3.415,30

28.2 FabricaÉo d6 mâquinas ê êquipamenlos de uso geral \
28.2L-6 FabícaÉo de aparelhos e equipam€ntos para instalaçôes térmicas \ I

2.276,872827-6/07 Fabric€çáo de foÍnos industriais, aparelhos e equipamentos nàEtétricos para instalagp$ t 1.355,28 1.626,33 3.415,30

2.276,87 3.415,30282L-6/02 Fabricaçáo de estuÍas e fornos elétricos para Íins industriais. psças e acessórios 1.355,28 1.626,33
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24.72-4 FabricaÉo dg máquinas, êquipamêntos e aparelhos para transporte s elevaçáo ds cergas e pêssoas

2822-4107 Fabricaçáo do máquinas, êquipamêntos e aparelhos para transporto e olevaçáo de pêssoas, poçâs ê i 1.355,28 1.626,33 2.276,87 3.415,30

2822-4/02 Fabricaçáo do máquinas, equipamentos e aparêlhos para transports s elsvaçáo ds cargas, peçâs € a( 1.355,28 1.626,33 2.276,87 3.415,30

2A.23-2 FabricaÉo do máquinas e aparêlhos dê refrigoraçáo e vontilaçáo paía uso industrialê comsrcial

2823-2/OO Fabricaçào de máquinas e aparêlhos de refrigeraÉo e venlilaçáo para uso industrial ê comêrciâ1, pêç{ 1.355,28 7.626,33 2.276,87 3.415,30

28.24-7 Fabricaçáo de apar€lhos I €quipamentos de ar condicionado

2824-7/01 Fabricaçáo de aparelhos e equipamêntos dê ar condicionado para uso industrisl 1.355,28 1.626,33 2.276,87 3.415,30

2824-L/02 Fabricaçâo de aparelhos ê equipamentos de ar condicionado paÍa uso não-industrial 1.355,28 1.626,33 2.276,87 3.415,30

24.25-9 Fabricaçâo de máquinas e equipamentos para saneamento básico E ambiental

2825-9100 Fabricagáo de máquinas e êquipamentos para sanesmento básico e ambi€ntsl, peçss o âcossórios 1.355,28 t.626,33 2.276,87 3.415,30

28.29-7 Fabricaçâo de máquinas e equipamentos de uso geral nào especificados anteriormente

2829-1./OL Fabricaçáo de máquinas de escrever, calcular e outros equipamentos náo-sletrônicos para êscritório, I 1.355,28 1.626,33 2.276,87 3.415,30

2829-1,/99 Fabricaçâo de outras máquinas e êquipamêntos de uso geral nâo especificados antêÍiormentê, pêÇas 1.355,28 1.626,33 2.276,87 3.415,30

28.3 FabricaÉo de tratores e de máquinas e equipamentos paÍa a agricultura e pecuária

28.31-3 FabricaÉo de tratores agrícolas

2831-3/00 Fabricaçáo de tratores agrÍcolas, peçâs e acessórios 1.355,28 1.626,33 2.276,87 3.415,30

28.32-7 Fabricação de equipamentos para irrigação agrícola

2832-u00 Fabricaçáo de equipamentos para irrigaçáo agrícola, peçss e acessórios 1.355,28 1.626,33 2.276,87 3.415,30

28.33-0 FabriceÉo de máquinas e equipamentos paÍa a agricultura e pecuáÍia, exceto para inigaÉo

2833 -0100 Fabricâçáo de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária, peças e acessórios, exceto pa 1.355,28 t.626,33 2.276,87 3.415,30

28.4 Fabricâçáo de máquinas-feramenla

28.40-2 FabÍicâçáo de máquinas-ísrramenta

2840-2/OO 3.415,30Fabricâçáo de máquinas-f€rramenta, peçâs e acessôrios 1.355,28 r.626,33 2.276,87

Fabricaçáo de máquinas e equipamentos de uso na extÍaçáo min6ral ê na construçáo

FabricaÉo de máquinas e equipamentos para a prospecçáo ê eíraçáo d6 pêtróieo

2851-8/00 FabÍicaçáo de máquinas e equipamentos para a prospecÉo e extraçào de petróleo, peçusÉ Lr"Ort, 1.355,28 1.626,33 2.276,47 3.415,30

28.52-6 de outras máquinas e equipamenlos paía uso na extraÉo mineral, exceto de petrólêoFa

28s2-6/00 Fabricâçáo de outÍas máquinas e equipamentos para uso na eíraçáo minerat, p"ç"" 
" 

[À\.0Ào., í 1.355,28 r.626,33 2.276,87 3.415,30

28.53-4 FabricaÉo de tratores, exc€to agílcolas 1\ \\.b/
2853-4/0O FabricaÉo de tratores, peças e acessórios, exceto agrlcolâs uult' 1.355,28 1.626,33 2.216,87 3.415,30
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24.54-2 FabricaÉo de máquinas e equipamentos para torraplenagem, pavimêntaÉo e construÉo, oxceto tratores

28s4-2/O0 2.276,87 3.415,30Fabricáçáo dê mâquinas e êquipamentos para tarrapl€nagem, pavimêntaçáo ê c.nstruÉo, peças e a( 1.355,28 L.626,33

28.6 FabricaÉo de máquinas e equipamentos de uso andustrial especlÍico

28.61-5 Fabricâçâo dê máquinas para a indústria metalúrgaca, exceto máquinas-Íerramenta

2861-s/00 3.415,30FabricâÉo dê máquinas para a indústria m€talúrgica, peças e acessôrios, exc6to máquinag-Íerrament 1.355,28 7.626,33 2.276,87

28.62-3 Fabricação de máquinas e equipamentos para as indústrias d6 alimentos, bebidas ô Íumo

2862-3lOO 2.276,87 3.415,30Fabricaçáo de máquinae e equipamentos para as indústrias de alimentos, bebidas ê fumo, peças ê ao 1.355,28 1.626,33

28.63-1 Fabricaçáo de máquinas e equapamontos para a indústria têxtil

2863-L/OO 2.276,87 3.415,30Fabricaçâo de máquinas € €quipamentos para a indústria téxtil, peças e ac€ssórios 1.355,28 t.626,33

24.64-0 Fabricâçâo d6 máquinas o oquipam€ntos para as indústrias do vêstuá.io, do couro ê de calçâdos

2864-0/00 Fabricação d€ máquinas € squipamentos para as indústrias do vestuário, do couro e de calçados, peç 1.355,28 1.626,33 2.276,87 3.415,30

28.65-8 Fabricâçáo de máquinas e equipamentos para aE indústrias dê cêlulosê, pap6l6 pepêlâo ê arlêfatos

2865-8/00 3.415,30Fabricâçáo dê máquinas e equipamenlos para as indústías dê celulose. papêle papêláo 6 arleíatos, I 1.355,28 1.626,33 2.276,87

Fabricâçáo de máquinas e equipamentos para a indústria do plástico

2866-6/00 Fabricaçáo de máquinas e equipamentos para a indústria do plástico, peças o ac€ssórios 1.355,28 1.626,33 2.276,87 3.415,30

28.69-1 FabÍicâçáo dê máqujnas e equipamentos paÍa uso industrial espêclÍico nâo especiÍicados antêriormente

2869-1100 3.415,30Fabricaçáo de máquinas e equipamentos para uso industriâl êspeclfico nâo especiÍicados anteriormen 1.355,28 1.626,33 2.276,87

29 FABRICAÇÁO DE VEICULOS AUTOMOTORES, REBOOUES E CARROCERIAS

29.7 Fabricaçáo de automóveis, camionetas e utilitários

29.r0-7 Fabricaçâo de automóveis, camionetas e utilitários

2970-7 /0L 8.552,78Fabricaçâo ds automóveis, cámionetas e utilitários 5.378,09 6.453,70 9.035,19

2970-7 /02 73.552,74Fabricaçáo de chassis com motor para automóveis, camionêtas e utilitáriog 5.378,09 6.453,70 9.035,19

2970-7 /03 9.035,19 73.552,78Fabricaçáo d€ motorês para automóvsis, camionetas e utilitários 5.378,09 6.453,70

Fabricaçâo dê câminhóes e ônibus

29.20-4 FabricaÉo de câminhôês € ônibus

2920-4/07 s.378,09 6.453,70 9.035,19 13.552,78FabricaÉo de caminhôes e ônibus

2920-4/02 Fabricaçáo de motoÍes para caminhóes e ônibus
I

5.378,09 6.453,70 9.035,19 13.552,78

29.3 Fabricaçáo de cabanes, carÍoc€rias e reboques para velculos aulomotorês I

29.30-1 Fabricâçâo dê cabinôs, carrocories e reboques para veículos automotorês il
293O-rlOt FabricâÉo d6 cabinos, carroc6rias ê rêboques para caminhôss 5.378,09 6.453,70 9.035,19 L3.552,78
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IIIII
I

AN EXO VI - TFF Página 30

28.66-6

t

I



)))))))))))) ))))))))))))))))))))))))))))))))))) ))

293O-L/02 FabricaÉo de carrocêrias para ônibus 5.378,09 6.453,70 9.035,19 13.552,78

293O-L/03 Fabricâçào de cabinês, carro@rias e roboques para outros velculos automotores, exceto caminhóes e 5.378,09 6.453,70 9.035,19 13.552,78

29.4 Fabricaçào de peçâs e acessórios para veiculos automotores

29.47-7 FabricaÉo de peças ê acessórios para o sistema motor de veÍculos automotorês

2941-7 /O0 Fabricaçáo de pêças e acessórios para o sistama motor de veÍculos automotores s.378,09 6.453,70 9.035,19 73.552,78

29.42-5 Fabricaçâo de peçâs e acessórios pera os sistemas dg marcha e transmissáo dê velculos automotores

2942-s100 Fabricaçâo de peças ê acêssórios para os sistemas ds marcha e transmissâo dê velculos automotorel 5.378,09 6.453,70 9.035,19 t3.552,78

29.43-3 Fabricâçáo de pêçâs e ac€ssórios para o sjstema dÊ Íreios de veículos automotores

2943-3100 Fabricagão de peças ê acêssóÍios parâ o sist€ma de frôios de veÍculos automotores 5,378,09 6.453,70 9.035,19 73.552,78

29.44-7 Fabricâçáo de peçâs ê ecêssórios para o sistema ds direçáo e suspensão dê vêlculos automolores

2944-L/OO Fabricâçáo de peçâs e acessórios para o sistema de dir6Éo ê suspênsão de veÍculos automotores 5.378,09 6.453,70 9.035,19 73.552,78

29.45-0 FabricaÉo de matêrial êlétrico ê êl6trônico para veiculos automotoros, oxc€lo batorias

294s-O/OO Fabricaçâo de material êlétrico ê êlêtrônico para veiculos automotores, exceto bateriâs 5.378,09 6.453,70 9.035,19 t3.552,78

29.49-2 FabricaÉo de pêçâs ê acessórios para veiculos automotores não especiÍicados anteriormente

2949-2/OL Fabricaçào de bancos e êstofados para velculos aulomotorês 5.378,09 6.453,70 9.035,19 13.552,78

2949-2/99 FabricaÉo de outras peças e acessórios para veÍculos automotores nâo especiÍcádas anteriormente s.378,09 6.453,70 9.035,19 L3.552,78

29.5 Recondicionamento ê rêcuperaçáo de motores para veÍculos automotores

29.50-6 Recondicionamento ê rêcuperaçáo de motores para veÍculos auiomotores

29s0-6/00 Recondicionamento e recuperaÉo dê motorss para veiculos automotores s.378,09 6.453,70 9.035,19 73.552,74

30 FABRICAÇÂO DE OUTROS EOUIPAMENÍOS DE TR.ANSPORTE, EXCETO VEICULOS AUTOMOTORES

30,1 Construçáo de embarcaçôes

30.11-3 ConskuÉo de embarcaçóes e estruturas flutuantes

3011-3/01 ConstruÉo de embarcaÉes de grande poÍte 5.378,09 6.453,70 9.03s,19 73.552,78

307t-3/02 ConstÍuçáo de embarcaçóes para uso comerciâl e parâ usos especiais, exceto de grande 51," s.378,09 6.453,70 9.035,19 13.552,78

30.12-1 ConstruÉo de embarcaçóes para esporte e lazer \
3072-rlOO Construçáo de êmbarcâçôês para esporte I lazer I \ 5.378,09 6.453,70 9.035,19 73.552,18

30.3 de veÍculos ferroviáriosFab

30.31-8 FabricaÉo de locomotivas, vagôes ê outros materiais rodanles À \
3031-8/00 Fabricâçáo de locomotivas, vagôes e outros materiais rodantes \\ 5.378,09 6.453,70 9.035,19 13.552,78

30.32-6 Fabricaçáo de p€Ças e acsssórios para veículos ferroviários fil
À L
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3032-6lOO Fabric€çáo dê peçãs e aÇessórios para voÍculos Íerroviários 5,378,09 6.453,70 9.035,19 73.552,78

30.4 Fabricâçáo dê aê.onaves

30.41-5 FabricaÉo d6 aêronaves

3O4L-s/OO Fabricaçào d6 a6ronaves

30.42-3 Fabricâção dê turbinas, motores e outroa componsnles e p€ças pare aeronaves

3042-3lOO Fabricaçâo dê turbinas, motorês e outros componentes e peças para agronaves s.378,09 6.453,70 9.03s,19 73.552,78

30.5 Fabricação dê vêlculos militares de combato

Fabricaçâo dê vêlculos militares de combata30.50-4

30s0-4/00 FabÍicâçâo de velculos militerês de combate 5.378,09 6.453,70 9.035,19 13.552,78

30.9 Fabricaçâo dê êquipamentos de lranspoÍl€ nâo especiíicados anteÍiormêntê

30.91-1 Fabricaçáo de motocicletas

3091-1/00 Fabíicaçâo de motocicletas, peças I acessórios 5.378,09 6.453,70 9.035,19 13.552,78

30.92-0 Febricaçâo d€ bicicletas e triciclos nâo-motorizados

3092-0100 Fabricação d€ bicicl€tas e triciclos nâo-motorizados, pêças ê acêssórios 5.378,09 6.453,70 9.035,19 L3.552,18

30.99-7 Fabricaçâo de equipamentos de transporte não espeÇiÍicados anteriormente

3099-1lOO Fabricaqâo de equipamentos de transporte náo especiÍicados anteriormente s.378,09 6.453,70 9.03s,19 73.552,78

FABRICAÇÁO DE MÓVEIS

31.0 FabricâÉo de móveis

31.01-2 Fabricâçáo de móveis com prêdominância de madeira

3101-2/00 FabricaÉo de móveis com prêdominância de madeiÍa 1.355,28 1.626,33 2.276,87 3.415,30

37.O2-L Fabricaçào de môveis com predominância de metal

3102-1/00 Fabric€Éo de móveis com prêdominância de metal 1.355,28 7.626,33 2.276,81 3.415,30

31.03-9 FabricaÉo de móveis de outros materiais, êxceto madeira ê metal

3103-9/00 FabricaÉo de móveis de outÍos materiais, exceto madeira e mêtal \ 1.355,28 t.626,33 2.276,47 3.415,30

37.O4-7 Fabricaçáo de colchões \
3704-7 lOO Fabricaqáo de colchôes \ 1.3s5,28 1,.626,33 2.276,87 3.415,30

32 FABRICAÇÂO DE PRODUTOS DIVERSOS I
32.7 Fabricaçáo de artigos de joalheria, bijuteria e semelhantes \

32.11-6 Lapidaçâo de gemas e fabricaçâo de artefatos de ourivesariâ e joalheria Yl}
32tt-6107 Lapidaçáo de gemas /Y 1.355,28 1.626,33 2.276,87 3.415,30

J';I
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3277-6/02 FabricaÉo de artefatos de joalheria e ourivesaria 1.355,28 1.626,33 2.276,87 3.415,30

3217-6/03 Cunhagem dê moêdas e medalhas 1.355,28 1.626,33 2.276,8? 3.415,30

32.12-4 FabricaÉo dê bijutêrias e aíefatos semelhantes

32124/OO FabricaÉo de bÍuterias e arleÍatos somelhantes 1.355,28 1.626,33 2.276,87 3.415,30

32.2 Fabricaçâo dê instrumentos musicais

32.20-5 FabricáÉo de instrumentos musicaiS

322O-slOO Fabricaçáo dê instrumentos musicais, p6ças e acessóÍios 1.355,28 1.626,33 2.276,87 3.415,30

32.3 Fabricâçâo de artefatos para p€sca a esporte

32.30-2 FabricaÉo de artefatos para pesca a esporta

3230-2100 Fabricâçáo de aílefatos para pesca s ssporte 1.355,28 7.626,33 2.276,87 3.415,30

32.4 FabricsÉo de brinquedos e jogos recreativos

32.40-0 FabricaÉo d€ brinquedos e jogos recreativos

3240-O/07 Fabricaçâo d€ jogos eletrônicog 1.355,28 1.626,33 2.276,87 3.415,30

3240-0/02 FabÍicaçáo d€ mesas de bilhar, dê sinucâ ê ecêssórios náo associada à locaçáo 1.355,28 1,626,33 2.276,87 3.415,30

3240-O/03 Fabricaçáo d€ mesas de bilhar, dê sinuca e acessórios associada à locaçào 1.355,28 7.626,33 2.216,87 3.415,30

3240-O/99 FabricaÉo de oukos brinquedos e jogos recreativos nâo êspecificados anlêriormente 1.355,28 7.626,33 2.276,87 3.415,30

32.s Fabriceçáo de instrumentos e materiais para uso médico ê odontológico ê de artigos ôpticos

32.50-7 FabricaÉo de instÍumentos e materiais para uso médico e odontológico e dê artigos ópticos

3250-7 /01 FabricâÉo de instrumentos nào-el€trônicos e utensÍlios para uso médico, cirúrgico, odontológico ê d€ 1.355,28 1.626,33 2.276,81 3.415,30

3250-7 /02 Fabricâçào de mobiliário para uso mádico, cirúrgico, odontológico ê de laboratôrio 1.355,28 1.626,33 2.276,87 3.415,30

3250-7 /03 Fabricâção de aparelhos e utensÍlio8 para correÉo de dêfeitos fÍsicos ê apârelhos ortopédicos êm gêÍ 1.355,28 7.626,33 2.276,87 3.415,30

3250-7 /04 Fabricaçâo de aparêlhos € utensÍlios para correÉo de deteitos flsicos e aparelhos ortopédicos êm gêÍ 1.355,28 1.626,33 2.276,47 3.415,30

3250-7 /05 FabricaÉo d€ materiais para medicina e odontologia 1.355,28 1.626,33 2.276,87 3.415,30

3250-7106 Serviços de pÍôtes€ dentária 1.355,28 1.626,33 2.276,87 3.415,30

32sO-71O7 Fabricaçáo de artigos ópticos 1.355,28
I

1.626,33 2.276,87 3.415,30

32s0-7108 Fabricaçáo de arteratos de tecido nâo tecido para uso odonto-mádico-hospitalar í\r 11.35s,28 1.626,33 2.276,87 3.415,30

3 2.9 utos diversosF de I
32.9t-4 de escovas, pincéis e vassourasF

329L-4lOO 3.415,30FabricaÉo de escovas, pinéis e vassouras ffi 7.626,33 2.276,87

32.92-2 e proteÉo pêssoal e profissionFabricaçâo de equipamentos e acessórios (a
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3292-2/07 FabricaÉo de roupas de proteÉo e seguÍança e resistentes a fogo 1.355,28 1.626,33 2.276,87 3.415,30

3292-2102 Fabricaçáo de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e proíissional 1.355,28 1.626,33 2.276,87 3.415,30

32.99-0 Fabíicaçáo de produtos diversos nào ospacificados anteriormente

3299-O/O1 FabÍicaçáo de guarda-chuvas e similaí€s 1.355,28 7.626,33 2.276,87 3.415,30

3299-Ol02 FabricaÉo de canetas, lápis e outros artigos para escritório 1.355,28 r.626,33 2.276,87 3.415,30

3299-0/03 Fabricaçáo do letras, letreiros g placas de qualquer material, exceto luminosos 1.355,28 1.626,33 2.276,87 3.415,30

3299-0/04 Fabricaçáo dg paináis e letrgiros luminosos 1.355,28 1.626,33 2.276,87 3.415,30

3299-0105 Fabricaçâo dg aviamentos para costura 2.276,87 3.415,301.355,28 L.626,33

3299-O199 Fabricaçâo dg produtos divgrsos nâo espsciíicados ant€riormente 1.355,28 7.626,33 2.276,87 3.415,30

MANUTENÇÁO, REPARAÇÁO E INSTAI.ÂÇÃO DE MAOUINAS E EQUIPAMENTOS

33.1 ManutenÉo e reparaçáo de máquinas e equipamentos

ManutenÉo e reparaÉo de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras, exc€to para veículos

3377-2lOO ManutenÉo e reparaÉo de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras, exceto para veículos 542,77 550,54 910,75 1.366,12

Manutençáo e repaÍaÉo de equipamentos eletrônicos e ópticos

3312-1102 Manutengáo e reparaqáo de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle 542,fl 650,54 9L0,75 1.366,1,2

3312-1/03 Manutençáo e ÍepaÍaÉo de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiaçl 542,77 650,54 910,75 7.366,72

3372-u04 Manutençáo e reparaÉo de equipamentos e instrumentos ópticos 542,tt 650,54 970,75 1.366,72

33.13-9 ManutenÉo e reparaÉo de máquinas e equipamentos elétricos

3313-9/01 Manutgnçào e ÍepaÍação de geradores, tÍansÍormadores e motores elétricos 542,71 650,54 970,75 t.366,72

3373-9102 Manutençâo I Íeparação de baterias e acumuladorgs elétÍicos, excêto para veÍculos 542,7L 650,54 970,75 L.366,72

3313-9/99 Manutençáo e ÍgpaÍaÉo de máquinas, aparelhos e materiais elétricos nào especiÍicados anteriormenl 542,77 650,54 970,75 L.366,L2

33.r4-7 Manutênçáo e reparaçâo dê máquinas ê €quipamêntos dâ indústÍia mocânicâ

3374-7107 ManutênÉo ê reparação de máquinas motrizes náo-elótricas 542,7L 650,54 910,75 L.366,t2

331.4-7102 ManutenÉo ê reparaçáo de squipamentos hidráulicos ê pnêumáticos, excêto válvulas 542,LL 650,54 9L0,75 1,.366,12

3374-7 /03 ManutênÉo e rêparaçáo de válvulas industriais 542,1,7 650,54 910,75 7.366,t2

3374-7104 ManutenÉo e de co ressores 542,77 650,54 9L0,75 1.366,L2

3374-7lOs mentos de transmissáoManuten llns induskiaisde t \ 542,77 650,54 9L0,75 7.366,72

3374-7106 ManutenÉo e reparaçáo de máquinas, aparelhos e equipamentos para instalaçôes téÍí4úca F
-) 542,77 650,54 910,75 7.366,72

3374-7101 ManutênÉo ê rêparaçào d€ máquinas e aparelhos d€ rêfrigoração e vêntilação para usÀ\J 542,71, 650,54 910,75 1,.366,72

3374-7 /08 Manutençáo e reparação de máquinas, equipamentos ê aparêlhos para transporte ê e s§2,77 6s0,54 910,75 7.366,72
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3314-7109 Manutençáo g r€paraçâo de máquinas de escrever, câlculaÍ e de outros êquipamentos nâo-eletrônico! 542,7L 650,54 970,75 7.366,12

33t4-7 / LO Manutençâo e reparaçâo de máquinas I equipamentos para uso geral não especiÍicados anteriormônt 542,7L 650,54 910,75 7.366,t2

33t4-7 / Lt ManutenÉo e reparaÉo de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária 542,Lr 650,54 910,75 7.366,t2

3314-7 h2 Manutençáo e reparaÉo de t.atores agricolas 542,77 650,54 970,75 1.366,t2

$r4-7 /r3 Manutonçáo e reparaçáo d€ máquinas-Íerramenta 542,77 650,54 91o,75 1.366,12

3314-7114 MEnutençào € reparaÉo de máquinas € equipamentos para I prospecçào e extraçâo d€ pstróleo 542,77 650,54 910,75 L.366,12

33L4-7 /L5 Manutençào e rsparaçáo de máquinas € equipamentos pars uso na extraçào mineral, axceto n8 sxtra( 542,77 650,54 9LO,75 7.366,72

3314-7 /L6 Manutençáo e reparaçáo de trator€s, €xcsto agricolas 542,77 650,54 910,75 1.366,12

3314-7 /r7 Manutengào € raparaÉo de máquinas € equipamgntos de terraplenagsm, pavim€ntaçào a construçâo 542,77 650,54 910,75 7.366,L2

3314-7 /L8 Manutonção e reparaÉo de máquinas para a indústria metalúrgica, excato máquinas-Íeffamenta 542,71 650,54 910,75 1.366,72

33L4-7 /79 ManutenÉo e reparaÉo da máquinas e equipamentos para as indústrias de alimentos, bebidas e fum 542,1L 650,54 970,75 1.366,72

33L4-7 /20 Manutençào e reparaÉo d€ máquinas e equipamentos para a indúskia têxtil, do vestuário, do couro s 542,LL 650,54 910,75 1.366,12

33L4-7 /2L ManutenÉo e reparaÉo de máquinas e aparelhos para I indústria de c€lulose, papel e papelâo 6 art( 542,LL 650,54 910,75 1.366,72

33L4-7 /22 Manutençáo e reparaçáo de máquinas e aparelhos para a indústria do plástico 542,L\ 650,54 970,7 5 7.366,72

33L4-7199 Manutençáo e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais náo êspêcificados 542,t\ 650,54 970,75 1.366,12

33.15-5 ManutenÉo e reparaÉo de veÍculos Íerroviários

331s-s/00 ManutenÉo e reparaçáo de veiculos Íerroviários 542,7L 650,54 9LO,75 L.366,L2

33.16-3 ManulenÉo e reparaçáo de aeronaves

3316-3/01 Manul€nçáo e reparaçáo de aeronaves. excoto a manulençáo na pista 542,77 650,54 9LO,75 7.366,72

331.6-3102 Manut€nçáo de aeronaves na pista 542,77 650,54 9LO,75 1,.366,72

33.17-1 Manutençâo e Íeparaçáo dg embarcaçóes

33L7-710L Manut6nçáo ê rêparaçáo de embarcaçõês e estruturas flutuantas 542,77 650,54 9to,75 7.366,72

33t7-7102 Manulênçáo ê reparaçáo de embarcaçõês para esporte e lazeÍ 542,11 650,54 910,75 1.366,12

33.19-8 Manulençâo ê reparaÉo de equipamontos ê produtos náo êspêciÍicedos antoÍiormente A
3319-8/00 Manutençâo o reparação de equipamentos e pÍodutos nâo êspêcificâdos anteriormsnte \ 542,77 650,54 910,75 1.366,12

33.2 lnstalaÉo de máquinas e equipamentos r\ \
33.21-0 lnstalaÉo de máquinas e equipamentos industriais

3321-0/00 de máquinas e equipamentos industriaislnstal 542,7L 650,54 9L0,75 7.366,12

N33.29-5 lnstalaçáo de equipamêntos não especiíicados anteriormente \ tr

3329-sl07 542,71 650,54 910,75 7.366,r2Serviços de monlagem de môvêis de qualquêr malerial
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3329-5199 lnstalaçáo de outros equipamentos nào especificados antêriormente 542,LL 650,54 9to,75 1.366,t2

ELETRICIDAOE E GASD

ELETRICIDAOE, GÁS E OUTRÂS UTILIOADES

35.1 Geraçáo, transmissâo e diskibuiçào dê enêrgia elélricâ

35.11-5 Geraçáo de energia elétrica

3511-5/00 Geraçâo de energia olétrica L0.756,77 72.907,4L L8.O70,37 27.705,56

35.12-3 Transmissáo de energia elétrica

3st2-3100 L0.756,77 72.907,47 L8.O70,37 27.105,56TÍansmissào de energia êlétrica

35.13-1 Comércio atacadista de energaa elékica

3s13-u00 Comércio atacadista de energia elétrica L0.?56,77 12.907,41 L8.O70,37 27.105,56

35.14-0 DistribuiÉo de €nergia elétrica

3s14-0/00 Distribuiçáo de energia elétrica 70.756,t7 L2.907,47 78.O70,37 27.105,56

Produçáo e diskibuiçáo de combustiveis gasosos por redes urbanas35.2

35.20-4 Produção do 9ás; processamento de gás natural; distribuiçâo da combustivei8 gasosos poÍ íed€s urbanas

3s20-4107 Produçâo de gási processamento de gás natuÍal LO.7 56,17 t2.907,41 18.O70,37 27.105,56

3s2O-4/02 Distribuiçâo de combustíveis gasosos por redes urbanas 12.907,47 t8.o70,37 27.105,56L0.756,17

Produçáo e distribuiçáo de vapor, água quente e ar condicionado35.3

35.30-1 Produçáo e distÍibuiÉo de vapoÍ, água quente e ar condicionado

3s30-1/00 ProduÉo e distribuiçáo de vapor, água quente e ar condicaonado 70.7s6,t7 12.907,47 78.O70,37 27.705,56

AGUA, EsGoTo, ATIVIDADES DE GÉsTÁo oE RESIDUoS E oEScoNÍAMINAÇÂoÊ

CAPTAÇÁO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÀO DE AGUA36

CaptaÉo, tratamento e distÍibuição dê águâ36.0

36.00-6 Caplaçáo, tratamento e distribuiçáo de âgua A
3600-6/01 CaplaÉo, tratamento e distribuiçáo de âgua 1.355,28 1.626,33 2.276,87 3.415,30

3600-6/02 DiskibuiÉo dê água por caminhôes 1.355,28 L.626,33 2.276,87 3.415,30

ESGOTO E ATIVIDADES RETÂCIONADAS

31 .O Esgoto e atividades relacionadas V
37.01- 1 Gestáo de redes de €sgoto

2.276,87 3.415,303?07-L100 Gêstâo dê rêdes de esgoto 1.355,28 1.626,33

31 .O2-9 Atividades rêlacionadas a esgoto, exc€lo a 96stáo de redes t\
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3702-9/0O Atividadês relacionadas a esgoto. exceto a gestáo de redês 1.355,28 1.626,33 2.276,47 3.415,30

38 COLETA, TRAÍAMENTO E OISPOSIçÁO OE RESIDUOS; RECUPERAÇÁO DE MATERIAIS

38.1 Coleta de residuos

38.11-4 Coleta de residuos não-perigosos

3811-4/00 Colêta de residuos nâo-perigosos 1.355,28 t.626,33 2.276,47 3.415,30

38.72-2 Col€ta de rêslduos p€rigosos

38L2-2lOO Coleta dê resíduos perigosos 1.355,28 t.626,33 2.276,87 3.415,30

38.2 Tratamênto 6 disposição do resÍduos

38.21-1 Íratamento e disposigâo de resÍduos não-peÍigosos

3827-7/OO Tratamento e disposiqão de r€siduos nâo-perigosos 1.355,28 7.626,33 2.276,87 3.415,30

38.22-O Tratamento € disposiçào de residuos perigosos

3822-O/OO Tratamento e disposição de resíduos perigosos 1.355,28 7.626,33 2.276,87 3.415,30

RecuperaÉo de mat€riais

38.31-9 RecuperaÉo de materiais metálicos

3831-9/01 Recup€raÉo de sucatas de alumÍnio 1.355,28 L.626,33 2.276,87 3.415,30

3831-9/99 Recuperaçáo de materiais matálicos, exceto alumínio 1.355,28 t.626,33 2.276,87 3.415,30

3432-7 Recuperaçâo de materiais plásticos

3832-7lOO RecupêraÉo de matariais plásticos 1.355,28 t.626,33 2.276,a7 3.415,30

38.39-4 RecuperaÉo dê materiais náo especiÍicados anteriormente

3839-4/01 Usinas de compostagêm 1.355,28 1.626,33 2.276,87 3.415,30

3839-4/99 3.415,30Recuperaçáo de materiais náo espsciÍicados anteriormente 1.355,28 L.626,33 2.276,87

39 DESCONTAMINAçÁO Ê OUÍROS SERVIÇOS DE GESTÁO DE RESÍDUOS

39.0 DescontaminaÉo e outros serviços de gestáo de reslduos

39.00-5 Dascontaminaçáo e outros serviços de

3900-s/00 D€scontaminaçâo e outros serviços de gestáo de residuos 1.355,28 1.626,33 2.276,87 3.415,30

F CONSTRUÇÃO

coNsTRUÇÁO DE EOTFICTOS \E /
47.t lncorporaçáo de êmpreêndimenlos imobiliáraos \^lJ/'I

de empreendimentos imobiliárioslnco

4770-7100 de empreendimêntos imobiliárioslncorp 2.710,56 3.252,67 4.553,7 4 6.830,60
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41.2 Construçáo de oditÍcios

47.20-4 Construção de edifÍcios

4720-4/00 Const.uqão de edifÍcios 2.770,56 3.252,67 4.553,74 6,830,60

42 OBRAS OE INFRA.ESTRUTURA

42.7 ConstruÉo de rodovias, íerrovias, obras urbenas e obras-do-arts especiais

42.7L-7 ConstruÉo de rodovias s Ígrrovias

42rt-u07 Construçáo d€ rodovias e fsrrovias 2.770,56 3.252,67 4.553,74 6.830,60

42Lr-7102 Pintura para sinalizaçào em pistas rodoviárias e aeropoítos 2.770,56 3.252,67 4.553,74 6.830,60

42.L2-O Construçâo de obras-d€-arts êsp€ciais

4272-0/O0 ConstruÇão de obras-de-arte especiais 2.710,56 3.252,67 4.553,74 6.830,60

42.t3-8 Obras de urbanizaçâo - ruas, praças ê calçadas

4273-8/00 Obras de urbanizaÉo - ruâs, pÍa9âs e calçadas 2.7tO,56 3.252,67 4.553,74 6.830,60

42.2 Obras de infra-estrutura para enêrgia elétrica, telecomunicaçóes, água, esgoto e transporte por dutos

42.2t-9 Obras para geraÉo e distribuiçáo de energia elátrica e para t8lecomunicaçóes

4227-9/07 Conslruçào de barragens e rsprêsas para geraçâo de energia elékicâ 2.7tO,56 3.2s2,67 4.553,7 4 6.830,60

4221-9102 Construçáo de estagóes e redes de distribuição d6 enêrgia elétÍica 2.770,56 3.252,67 4.553,74 6.830,60

4221-9103 Manutençáo de redes de distribuiçáo dê energia êlékica 2.770,56 3.252,67 4.553,7 4 6.830,60

4221-9/04 Construçâo de estaçóes e redes de telecomunicaçõos 2.770,56 3.252,67 4.553,7 4 6.830,60

422L-9/05 l\ilanutençáo de estaçôes e redes de telecomunicaçôes 2.770,56 3.252,67 4.553,7 4 6.830,60

42.22-7 Construçáo de rodos da abastecimento de água, colêta dê êsgoto e construçôes correlatas

42?2-7 lot Construçáo dê redes de abastecimento de água, colêta dê €sgoto e construÉes coÍrelatas, exceto ob 2.710,56 3.252,67 4.553,74 6.830,60

4222-7 /O2 Obras de rrrigação 2.7LO,56 3.252,67 4.553,74 6.830,60

42.23-5 Construçâo de rêdês dê transportes por dutos, sxc€to para água ê êsgoto

4223-s/OO ConstruÉo de redês dê r dutos. excsto água e esgotortes 2.7r0,56 3.2s2,67 4.553,74 6.830,60

42.9 ConstruÇáo de outras obras de iníra-estrutura

^42.9L-0 Obras portuárias, maritimas e fiuviais \
4297 O/OO Obras portuárias, maÍitimas e fluviais 2.7LO,56 3.252,67 4.553,7 4 6.830,60

42.92-8 Montagem de instalaçôes industriais e de estruturas metálicas

4292-8107 Montagem de estruluras metálicâs ru t 2.770,56 3.2s2,67 4.553,7 4 6.830,60

4292-8/02 Obras de monlagem industrial I 2.770,56 3.2s2,67 4.553,74 6.830,60

II II
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42.99-5 Obras de ongenharia civil nào especiticadas anteriormente

4299-5/0r ConstruÉo de instalaçóes €sporlivas e recreativas 2.710,56 3.252,67 4.553,74 6.830,60

4299-5/99 Outras obras de engenharia civil nâo especiíicadas anteriormente 2.7L0,s6 3.2s2,67 4.553,74 6.830,60

43 SERVIçOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÂO

43.1 Oemoliçáo € preparaçáo do terÍsno

43.11-8 Demoliçáo e preparaçáo de canteiros de obras

43tt-8107 OemoliÉo de edificios e outras sstruturag 1.355,28 1.626,33 2.276,87 3.415,30

43Lr-g102 Preparação de cantgiro € limp€za de têrreno 1.355,28 7.626,33 2.276,87 3.415,30

43.t2-6 P€rÍuraçôes e sondagens

4372-6/OO Peíuraçóes s sondagens 1.355,28 1.626,33 2.276,87 3.415,30

43.73-4 Obras de terraplenagem

4373-4/OO Obras ds terrapl€nagem 1.355,28 7.626,33 2.276,47 3.415,30

43.19-3 Serviços de preparaçáo do terreno não especificados antgrioímente

4379-3/OO Serviços de preparaçáo do t€rreno não ospêcificados antsÍioÍmenle 1.355,28 1.626,33 2.276,87 3.415,30

43.2 lnstalaçóes elétricas, hidráulicas ê oulras instala@es sm construçóes

43.21-5 lnstalag6es elótricas

4321-5/00 lnstalaÉo e manutençáo elétrica 1.355,28 1.626,33 2.276,87 3.415,30

43.22-3 lnstalaç6es hidráulicas, d€ sistêmas dê ventilaçâo e refÍigeíaçáo

4322-3101. lnstalaçóes hidráulicas, sanitárias e de gás 1.355,28 1.626,33 2.276,87 3.415,30

4322-3102 lnstalaçáo e manutençâo de sistemas cêntrais d€ ar condicionado, de vantilaçáo e reÍrigeragáo 1.355,28 t.626,33 2.276,87 3.415,30

4322-3/03 lnstalaçóes de sistema de prevençâo contÍa incêndio 1.355,28 t.626,33 2.27 6,87 3.415,30

43.29 7 Obras dB instalações em construções náo êspêcificadas anteriormente

4329-7/07 1.626,33 3.415,30lnstalaçáo de painóis publicitáÍios 1.355,28 2.276,87

4329-7/02 3.415,30lnstalaçáo de equipamentos para orientaçáo à navegação marítima, fluvial ê lacustre A 1.355,28 1.626,33 2.276,87

4329-1103 lnstâlaçáo, manutenÉo e reparaçáo de elevadores, escâdas e esteiras rolantês. exceto d6 fi 1.3s5,28 1.626,33 2.276,87 3.415,30

4329-7/04 Montagem e instalaÉo de sistêmas e equipamentos de iluminsÉo e sinalizaçáo êm vias pl l, por 1.355,28 1.626,33 2.276,87 3.415,30

4329-L/Os Tratamentos térmicos, acústicos ou dê vibraçáo \ 1.355,28 t.626,33 2.276,87 3.415,30

4329-L/99 Outras obras de instalaçóôs em construçóôs não especficadas anleriormsnle § 7 1.355,28 1.626,33 2.276,87 3.415,30
yt43.3 nObras de acabamento

43.30-4 Obras de acabamento

IIII
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4330-4/07 lmpêrmeabilizaÉo êm obras dê engenharia civil 1.355,28 1.626,33 2.276,87 3.415,30

4330-4102 lnstalaÉo de portas, jan€las, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 1.355,28 L.626,33 2.276,87 3.415,30

4330-4103 Obras de acabamento em gosso e estuque 1.3ss,28 7.626,33 2.276,87 3.41s,30

4330-4104 Serviços de pintura de ediflcios êm geral 1.355,28 1.626,33 2.276,87 3.41s,30

4330-4/05 Aplicação dê revêstimêntos ê d€ íesinas em interiores € extariores 1.355,28 7.626,33 2.276,87 3.415,30

4330-4/99 Outras obras de acabamento da construçào 1.355,28 7.626,33 2.276,87 3.415,30

Outros serviçog especializados para construçáo

43.97-6 Obras de fundaçõês

439t-6/OO Obras de fundaçôes 1.355,28 7.626,33 2.276,47 3.415,30

43.99-1 Serviços esp€cializados para const.uçào náo especiíicados anteriormente

4399-1/0t Administração de obras 1.355,28 r.626,33 2.276,87 3.415,30

4399-1/02 Montagêm e dêSmontagem de andaimes e outÍas estÍuturas temporária8 1.355,28 1.626,33 2.276,87 3.415,30

4399-1/03 Obras de alvenaria 1.355,28 1.626,33 2.276,87 3.415,30

4399-1/04 S€Niços de operaÉo ê Íorn€cimento de oquipamentos paÍa tÍansporle e slevaÉo dê câÍgas ê pêssoi 1.355,28 t.626,33 2.276,87 3.415,30

$99-rlos Pêrfuraçáo e construçâo de poços de água 1.355,28 L.626,33 2.276,87 3.415,30

4399-7/99 Serviços especializados para construçáo náo espêcilicados anteriormente 1.355,28 7.626,33 2.276,87 3.415,30

G COMÉRCIO; REPARAÇÁO DE VEíCULOS AUTOMOTORES E MoTocICLETAS

45 COMÉRCIO E REPARAÇÁO DE VEíCULOS AUÍOMOTORES E MOTOCICLETAS

45.1 Comércio de veÍculos automotores

45.11-1 Comércio a varejo e por alacado de veículos automoloÍos

4511-1/01 Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos 542,77 650,54 910,75 L.366,t2

4s77-7/02 Comércio a varejo ds automóveis, camionetas e utilitários usados 542,77 650,54 910,75 7.366,L2

4s7L-7/03 Comércio por atacado d9 automóveis, c€mionetas e utilitários novos 6 usedos 542,77 650,54 9t0,75 7.366,72

4s77-1104 Comércio por atacado de caminhôes novos e usados 542,77 650,54 910,75 1.366,12

4577-1105 Comércio por atacado de reboques e semi-reboques novo8 e usados 650,54542,7r 910,75 1.366,12

457t-7/06 Comêrcio por atacado de ônibus e microônibus novos e usados 542,11 650,54 970,75 !.366,12

45.72-9 Representantes comerciais e agentês do comércio de vêÍculos automotores

4s72-9/OL Representantes comerciais e agentes do comércio de vêÍculos automotores /t 542,tt 650,54 9ro,7s L.366,12

4s72-9 /O2 Comórdo sob cons de veículos automotores
I 542,LL 650,54 910,75 t.366,72

45.2 Manutençáo e r€paraçáo dê veículos automotores
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45.20-0 Manutonçáo e reparaçâo de velculos automotores

4520-O/07 Serviços de mânutênção e reparaçào mecânica de vsículos automotores 542,LL 650,54 910,75 7.366,72

4520-0l02 Serviços ds lanternagem ou funilaria g pintura de veiculos automotores 542,77 650,54 910,75 1.366,12

4520-0/03 Sêrviços ds manutênÉo ê reparaçáo elétrica d€ veículos automotores 542,77 650,54 910,75 7.366,t2

4520-0/04 Sêrviços dê alinhamênto e bâlancsamento de vaÍculos automotores 542,L7 650,54 970,75 t.366,t2

452O-O/Os Serviços de lavagom, lubrificâÉo e polimento da valculos automotores 542,77 650,54 910,75 L.366,12

4520-0/06 Serviço9 ds borracharia pera velculos automotorss 542,71 650,54 910,75 7.366,72

4520-0/07 Serviços dê instâlaçáo, manutençào e ropaÍaçào de acsssórios para vêlculos sutomotorês 542,rL 650,54 970,75 7.366,12

45.3 Comárcio dê pêças ê acêssórios pEra vaÍculos automotorsg

45.30-7 Comércio dê peças e acessórios para veÍculos automotores

4530-7107 Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veÍculos automotores 542,77 650,54 970,75 1.366,L2

4530-7 /O2 ComéÍcio por atacado dê pnoumáticos e câmaÍas{s-ar 542,77 650,54 910,75 1.366,72

4530-7 /O3 Comércio a varêjo dê peças 6 ecossórios novos paÍa velculos automotoÍos 542,77 650,54 910,75 7.366,72

4530-7 /O4 Comérdo a var6jo de pêças € ac€ssórios usados para velculos automotorês 542,77 650,54 910,75 7.366,72

4530-1/O5 Comércio a varêjo dê pneumáticos e câmarasde-ar 542,71 650,54 910,75 7.366,12

4530-7106 Representantes comerciais ê ag6ntos do comércio de peças e acessórios novos e usados para v6ículr 542,77 650,54 910,75 7.366,L2

45.4 Comércio, manutênçáo ê rêparaÉo de motocicletas, peças e acessôrios

45.41-2 Comêrdo por alacâdo e a vargjo de motocicletas, peças e acêssôrios

4547-2/0L Comércio por atacâdo de motociclates e motonetas 542,LL 650,54 910,75 L.366,72

4s47-2/02 Comércio por atacâdo de pêçâs ê ac6ssôrios para motocicletas e motonetas 542,L1, 650,54 910,75 7.366,72

4547-2/03 Comércio a varejo de motociclêtas I motonetas novas 542,77 650,54 910,75 7.366,72

4s47-2/04 Comércio a vaÍeio de motocicletas 6 motonetas usadas 542,tt 650,54 910,75 r366,72

4s47-2/Os Comércio a varejo de peças e acsssórios paÍa motociclotas e motonetas s42,t7 650,54 910,75 7.366,12

45.42-1 Representantes comerciais e agentss do comércio de motocicletas, pgçás e acessórios

4542-L107 Representantes comerciais e agentes do comércio dê motocicletas e motonetas, peças B acessórios/ 542,77 650,54 910,75 7.366,72

4542-7/02 Comércio sob consignaÉo de motocicletas e motonetas 542,77 650,54 910,75 7.366,r2

45.43-9 ManutenÉo e reparaçáo de motocicletas A
4s43-9/0O Manutençâo e reparação de molocicletas e motonetas IJ I J/ s42,77 650,54 910,75 1.366,72

46 COMÉRCIO POR ATACADO, EXCETO VEICULOS AUTOMOTORES E IuOTOCICLETAS ruI t/"

46.7 enles do comércio, êxcoto de veículos automotores e mReprosontantas comerciais e
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46.tL-7 Repr€ssntantes comercieis ê agontês do comércio do matérias-primas agrÍcolas e animais vivos

467L-7 lOO RepÍesentantes comêrcieis e agêntes do comércio dE matérias-primas agrÍcolas e animais vrvos 542,LL 6s0,54 910,75 7.366,72

46.72-5 Rsprêssntantes comêrciais ê agêntês do comércio de combustivois, minerais, produtos sid8rúrgicos g químicos

4612-s/O0 Representantes comerciais ê egontês do comórcio dg combustÍvgis, minsrais, produlos siderúrgicos I 542,rr 6s0,54 9t0,75 7.366,72

46.13-3 Representantês comêÍciais e agontes do comércio ds madeira, matsrial de construÉo e Íêrragens

4613-3/00 Rspresentantes comorcieis ô agêntês do comércio de madeira, matorial de construçáo e ferragans 542,LL 650,54 910,75 7.366,72

46.74-7 Rsprasentantos comoíciais g eg6ntgs do comércio de máquinas, oquipamentos, embarcaçóes s aeronaves

4674-L/O0 Repr€3ontant63 comoíciaÉ e agontes do comórcio ds máquinas, equipamentos, embarcáçóes e aeror 542,tt 650,54 9to,75 7.366,72

46.15-0 R€pÍsssntanteg comerciais e agentes do coméÍcio do elelrodomásticos, móvsis e aÍtigos de uso doméstico

4615-0/00 Rêpres€ntantos com6rciais e agontes do coméício de eletrodomásticos, móvsis e aÍtigos de uso doma 542,Lt 650,54 9to,75 7.366,72

46.16-8 R6pros6ntant6s comorcieis 6 e9€nt6s do coméÍcio de têxteis, vesluário, calçados e aÍtigos de viagem

4616-8/00 R6prêsontant6s comêrciais e agentes do coméÍcio de têxteis, vesluário, câlçâdos e artigos de viagem 542,L\ 650,54 910,75 7.366,72

46.t7 -6 Rsprêsontant6s comôrcieis ê egêntôs do coméÍcio de produtos alimentlcios, bebidas e rumo

46tt-610o Rêprês6ntantês comerciais e agentes do comércio de produtos alimêntlcios, bebidas e Íumo 542,t\ 650,54 910,75 1.366,12

46.18-4 Rêprêsontantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos nâo especiÍicados anteriormente

46t8-4lOt Rêprosontantês comerciais e agontes do comércio de medicamenlos, cosméticos e produtos de peíur 542,tl 650,54 910,75 7.366,72

4678-4/02 Reprêsênlanlês comarciais e agenles do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospit€ 542,tl 650,54 9r0,75 7.366,72

4678-4/03 Rêpres6ntant6s comerciais e agentes do comércio de joÍnais, revistrs e outras publicações 542,t7 650,54 910,75 7.366,L2

4678-4/99 Outros ropr6sontantos comerciais e agsntes do comércio especializado em produtos nào especiÍicado 542,t7 650,54 970,75 7.366,L2

46.r9-2 Rêpr€sentantês com€rciais s agentes do comércio de mercadorias em geral nâo especializado

4679-2/00 R€pr€sêntantês com€rciais a agentes do comércio de mercadorias em geral nâo especializado 542,77 650,54 910,75 1.366,12

46.2 Comércio atacadista de malérias-primgs agricolas e animais vivos

46.2t-4 Comércio atacadista dê café 6m grão

r.366,124627-4/OO Comércio atacadista de café em grâo 542,7L 650,s4 gLO,75

46.22-2 Comércio atacadista de a

4622-2/00 7.366,72Comórcio atacadista de soja 542,LL 650,54 910,75

46.23-1, Comércio atecadista dE animais vivos, alimentos para animais € matérias-primas agícola yirfé e soja

4623-r/07 910,75 7.366,12Comércio atacadista de animais vivos t\ 542,Ll 650,54

4623-Ll02 542,Lr 650,54 970,75 1.366,12rodutos não-com€stíveis deComércio atacadista de couros, lás, les € outros su

4623-Ll03 542,77 650,54 910,75 r.366,t2Comércio atacadista dê âlgodão /\

II
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4623-7/04 Comércio atacadista dê íumo em folha nâo beneficiado 542,11 650,54 910,75 1.366,12

4623-7/05 6s0,54 910,75 1.366,12Comércio atacadista de cacau 542,rr

4623-7/06 Comárcio atâcâdista de sêmentes, Ílores, plantas € gramas 542,17 650,54 910,75 7.366,72

4623-7/07 Comércio atacadista de sisal 542,77 650,54 970,75 1.366,72

4623-7/08 Comárcio atacadisla dê matéries-primas agricolas com atividadg ds Íracionamento E acondicionament 542,77 650,54 970,75 7.366,72

4623-t/09 Comércio atacadista d9 alimentos para enimsis 542,77 650,54 9!O,7 5 1.366,12

4623-L/99 Comércio aiacadista dê matérias-primas agrÍcolas não €spgciÍicadas antêriormanta 542,LL 650,54 91o,7 5 r.366,72

46.3 Comércio atacadbta 6specislizado em produtos alimenticios, bebidas s fumo

46.31-1 Comêrcio atacadista de leite ê lâticínios

4631-1/00 650,54 910,75 !.366,1,2Comêrcio atacadista de l€itê e laticínios 542,u

46.32-O Comércio atecadista de cereais € loguminosas beneÍiciados, farinhas, amidos e féculas

4632-0l07 650,54 910,75 7.366,L2Comércio atacadista de ceresis e l€guminosas beneficiados 542,77

4632-O/02 6s0,54 970,75 7.366,t2Comércio atacadista de í8rinhas, amidos e féculas 542,77

4632-0/03 910,75 7.366,t2Comércio atacadista dê cêrêais ê lêguminosas beneficisdos, farinhas, amidos e féculas, com atividad€ 542,77 650,54

46.33-8 Comércio atacâdista dê hortiÍrutigranjeiros

4633-8/OL 650,54 910,75 1.366,12Comérdo atacâdista dê frutas, verduras, raÍzes, tubéÍculos. hortaliçás e legumes frescos 542,LL

4633-8/02 650,54 910,75 L.366,t2Comércio atacâdista dê aves vivas e ovos 542,L7

4633-8/03 gto,75 L.366,12Comércio atacadista de coêlhos e outros pequenos animais vivos para alimentaÉo 542,LL 650,54

46.34-6 Comércio atacadista de carnes, produtos da carne e pescado

4634-6101. 542,LL 650,54 9ro,75 r366,72Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados

4634-6/02 542,tL 650,54 9ro,75 1.366,12Comércio atacadista de aves abatidas e derivados

4634-6/03 Comércio atacadista de pescados ê frutos do mar 542,t\ 6S0,54 9ro,75 1.366,72

4634-6/99 Comércao atacadista de carnes e derivados de outros animais 542,77 650,54 970,75 1.366,12

46.35-4 Comércio atacadista de bebidas

463s-4/0t Comércio atacadista de água mineral s42,77 650,54 910,75 7.366,L2

r.366,t2463s4/02 Comércio atacadista d6 c€rvêja, chopê e refÍigerante 542,r1 650,54 970,75

r.366,t2463s4/03 Comércio atacâdista do bâbidas com atividede de fracionamento e acondicionamento asso rda. 542,77 650,54 9L0,75

7.366,72463s-4/99 Comércio atacâdista de bebidas nâo êsp€cificadas anteÍioÍmente \ 542,77 650,54 910,7s

46.16-2 Comórcio atacadasta de produtos do fumo v a
4636-2/01 910,75 7.366,72Comércio atacadista de fumo beneÍiciado i 542,LL 650,54
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4636-2/02 ComáÍcio atecâdista de cigarros, cigarrilhas € charutos 542,7L 650,54 9t0,75 7.366,72

46.37 -L Comércio atacadista ospecializado em produtos alimentlcios nâo espsciÍicados anteriorments

4637 -7107 Comércio atacâdisla de café torrado, moÍdo e solúvel 542,LL 650,54 910,75 1.366,12

4637 -7102 ComéÍcio atacâdista do açúcar 542,Lt 650,54 9r0,7s 1.366,12

4637 -7/03 Comércio ataÇâdista de óleos e gorduras 542,77 650,54 910,75 1.366,12

4637 -1/04 Comêrcio atacadista do pà6s, bolos, biscoitoe e similares 542,77 6s0,54 970,75 1.366,12

4637 -7/05 Comé.cio ataÇadista de massas alimentlcias 542,L7 650,54 970,75 L.366,t2

4637 -7/06 Comércio atacadista de sorvetes 542,77 650,54 910,75 L.366,72

4637 -7/07 Comércio atacâdista d6 Çhocolates, coníeitos, balas, bombons e semelhantas 542,77 650,54 970,75 7.366,72

4637 -t/99 Comércio atacedista egpecializado em outros produtos alimenticios nâo especiÍicados antoriormente 542,77 650,54 910,75 7.366,72

46.39-7 Comércio atacadisla de produtos alimentÍcios em gsral

4639-7 /0r Comércio atacadista de produtos alimentÍcios em geral 542,17 650,54 910,75 7366,r2

4639-7 /02 Comércio atacadista do produtos alimentlcios em geral, com alividade de rracionamento e acondicion. 542,77 650,54 910,7s 1.366,12

46.4 Comércio atacadista de produtos de consumo náo-alimentar

46.47-9 Comércio atacadista de tecidos. artefatos de tecidos e de armarinho

464L-9/0t Comércio atacadista de tecidos 542,11 650,54 910,75 1.366,12

464r-9/02 Comércio atacâdista de artigos de cama, mesa e banho 542,r1 650,54 910,75 1.366,12

4641.-9/03 Comércio atacadista dê artigos de armarinho 542,rr 650,54 910,75 7.366,L2

46.42-7 Comércio atacâdista dê artigos do vêstuário e acessórios

4642-7 /0t Comércio atacâdista dê artigos do vestuário ê acassórios, excêto proÍissionais e ds segurança 542,77 6s0,54 970,75 7.366,12

4642-7 /02 ComéÍcio atacâdista dê roupes e a@ssórios para uso profissional e de segurança do trabalho 542,11 6s0,54 970,75 7.366,t2

46.43-S Comércio atacadista de calgados e artigos de viagêm

4643-5/Ot Comérdo atacadista de calqados 542,17 650,54 910,75 7366,r2

4643-s/02 Comércio atacadasta de bolsas, malas e artigos de viagem 542,71 650,54 910,75 7.366,L2

46.44-3 Comércio atacadistia de produtos farmacêuticos para uso humano e veterinário
I

4644-3lOt 910,75 7.366,t2Comárcio atrcâdisla dê medicamentos e drogas de uso humano
I 542,71 650,54

4644-3102 542,11 6s0,54 970,75 7.366,L2ComéÍcio atacadista de medicâm€ntos ê drogas de uso vet€ranário
l

46.45-1 prl tglq coComércio atacadista de instrumentos e malêriais para uso mêdico, cirúrgico, ortopédico $kd
rril464s-7lOL Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, ico, hospitalar e 'í&, 542,17 650,54 910,75 1,.366,L2

464s-7/02 Comércio atacadista d€ pÍóteses e artigoE de ortopedia A 542,77 650,54 9L0,75 1.366,12
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4645-t/03 1.366,12Comércio atacadista de produtos odontológicos 542,Lt 650,54 910,75

46.46-0 Comércio atacadista do cosmáticos, produtos de perÍumaria e de higiene pêssoal

4646-0107 9L0,75 1.366,12Comércio atecadisla do cosméticos e produtos de perfumaÍia 542,Lt 650,54

4646-0/02 1.366,12Comércio atacadista de produtos ds higiene pessoal 542,Lt 650,54 910,75

46.47-8 Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; livros, jornais e outras publicaçÕes

4647-8107 1.366,12Comércio atacadista de aíigos de escritório e de papelaria 542,LL 650,54 91,0,7s

4647-8102 r.366,t2Comércio atacadista do livros, jornais e outras publicaçóes 542,LL 650,54 970,75

46.49-4 Comércio atacadista de equipamêntos e artigos de uso pêssoâle doméstico nâo ospecificados antêriormente

4649-4107 970,75 r.366,t2Comércio atacadista dg equipamsntos elétricos de uso pessoal€ domástico 542,LL 650,54

4649-4102 Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 542,LL 650,54 910,75 1.366,t2

4649-4/03 Comércio atacadista de bicicletas, tÍiciclos e outros veÍculos rêcr€ativos 542,rt 650,s4 910,75 1.366,t2

4649-4104 ComéÍcio atacadista de môveis ê artigos dê colchoaria 542,n 650,54 910,75 1.366,L2

4649-4/05 Comércio atacadista de artigos de tapsçaria; persianas e cortinas 542,11 650,54 910,75 1.366,12

4649-4/06 Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures 542,rt 650,54 910,75 1.366,12

4649-4/O7 Comércao atacadista ds lilmes, CDs, OVOS, Íitas e discos 542,11 650,54 910,75 7.366,t2

4649-4/08 Comércio atacadista de produtos de higienê, limpeza e conservaçáo domiciliar 542,u 650,54 910,75 1.366,12

4649-4/09 Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservaçáo domiciliar, com atividade de fraci( 542,1r 650,54 910,75 7.366,t2

4649-41L0 Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidad 542,fi 650,54 910,75 7.366,t2

4649-4199 1.366,12Comércio atacadista de outros equipamêntos e artigos de uso pêssoalê doméstico nào êsp€cificados 542,tt 650,54 9LO,75

46.5 Comércio atacadista de equipamentos e produtos de tecnologias d€ informaçáo ê comunicação

46.51-6 Comórcio atacadista de computador€S, pêriféricos e suprimentos de inÍormática

46s1-6107 9r0,75 r.366,72Comércio atacadista de equipamentos de inÍormática 542,77 650,54

4657-6/02 910,75 t.366,72Comércio atacadisla de supÍimentos para informática 542,77 650,54

46.52-4 Comércio atacadisla da componentes eletrônicos e equipamentos dê teleronis e comunicâçáo

4652-4100 542,77 6s0,54 910,75 7.366,72Comércio atacâdista de componantes eletrônicos e equipamentos de teleronia e comunicâÉo

46.6 )m!Comérdo atac€distia de máquinas, aperelhos e equipamentos, excato de tecnologias de informaçáo §\i
46.67-3 Comércio atacadista de máquinas, aparêlhos e equipamentos para uso agropocuárioi partes e peçar

4661-3/00 *2,tl 650,54 910,75 1.366,12Comércio atac€dista de máquinas, apaÍelhos e equipamentos para uso âgropecuáÍio; partes ê pêçál

46.62-L Comércio etacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagêm, mineraÉo e constÍuÉo; 'E#' âs

4662-710O Comércio atecedista de máquinas, equipamentos para , mineraÉo e construÉo; 542,LL 650,54 910,75 7.366,L2
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46.63-0 ComéÍcio atacadista de máquinas ê equipamontos paía uso industrial; parles e peças

4663-0/00 Comércio atacádista de máquinas e êquipamentos para uso anduEtrial: paÍtes e peças 542,77 650,54 910,75 t.366,72

46.64-8 Comércio atacadista de máquinas, aparelhos s equipamentos para uso odonto-mádico-hospitalar; paíês e peças

4664-8100 Comórcio atacadista de máquinas, aparelhos o oquipamentos para uso odonto-mádico-hospitalar; pan 542,77 650,54 970,75 7.366,72

46.65-6 Comércio atacadista de máquinas e equipamêntos para uso comerciali paÍtes e pêças

466s-6/00 Comércio atacadista de máquinas e equipamêntos pera uso comgrciali partes e peças 542,tI 650,54 9to,75 7.366,72

46.69-9 Comárcio stacadista de máquinas, aparêlhos ê 6quipamentos náo especificados anteriormênle; paíês e peças

4669-9107 Comárcio atacadista de bombas e comprêssorês; partes e peças 542,77 650,54 910,75 7.366,12

4669-9/99 Comárcio atacsdista de outras máquinas e equipemêntos não especmcados anteriormente; partes e p 542,77 650,54 910,75 7.366,t2

46.7 Comércio atacádista d9 madsira, Íerrag€ns, fêíamontas, material elétrico e material de construÉo

46.77-l Comércio atacadista dê madeira ê produtos d€rivados

467L-uOO Comércio atacadista de madeira E produtos dêrivados 542,tt 650,54 9LO,75 7.366,72

46.72-9 ComéÍcio atacadista d€ ÍerÍagens e fenamentas

4672-9/OO Comércio atacadista de Íerrag€ns e ÍerÍamentas 542,1,1, 650,54 970,75 1.366,12

46.73-7 Comércio atacadista de material elétrico

4673-7 /00 Comércio atacadista de material elékico 542,77 650,54 910,75 1.366,72

46.74-5 Comércio atacadista de cimento

4674-s/00 Comércio atacadista de cimento 542,!L 650,54 970,75 7.366,72

46.79-6 Comércio atacadista especializado de materiais dê construçáo náo êspêciÍicados anteriormente e de materiais de construÉo êm geral

4679-6/07 Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares 542,L\ 650,54 970,75 7.366,L2

4679-6/02 Comércio atacadista de mármores e granitos 542,tt 650,s4 910,75 1.366,L2

4679-6103 Comércio atacadista de vidros, espelhos e vitrais 542,77 6s0,54 910,75 1.366,12

4679-6/04 Comércio atacadista especializado de materiais de construçáo nâo especificados anteriormente 542,7L 650,54 970,75 7.366,72

4679-6/99 Comércio atacadista de materiais dê construÉo em geral A 542,r7 650,54 910,75 1.366,72

46.8 Comércio atacadista especializado em outros produtos

46.81-8 Comércio atacadista de combustÍveis sólidos, llquidos e exceto

4681-8/01 Comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel, gasolina e demais derivados de petrólec 3.415,30 4.098,36 5.737,70 8.606,ss

4687-8102 Comércio atacâdiste d6 combustiveis realizsdo por transportador rotralhista (TRR) A I y' 3.4Ls,3O 4.098,36 5.73?,70 8.606,ss

4681-8/03 Comércio atacadista de combustívôis dê ong€m vegetal, exceto álcool caÍburante I-F 3.415,30 4.098,36 5.737,70 8.606,55

4687-8104 Comércio atacsdista de combustívsis de origêm mineral €m bruto X) I 'l/ 3.415,30 4.098,36 5.737,70 8.606,55
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468L-8/0s Comércio atacadista de lubriÍicantes 3.415,30 4.098,36 5.737,70 8.606,55

46.82-6 Comércio atacadista de gás liqüefsito de petrólso (GLP)

4682-6/00 Comércio atacadista de gás liquefeito de petróleo (GLP) 542,LL 650,54 910,75 1.366,12

46.83-4 Comércio atacadista de deÍensivos agrÍcolas, adubos, fortilizantas € corretivos do solo

4683-4/00 Comércio atacâdista de deÍensivos agÍlcolas, adubos, fsrtilizantss e corrgtivos do solo 542,77 650,54 910,7s 7.366,72

46.84-2 Comércio atacadista de produtos quÍmicos e petroquÍmicos, excoto agroquÍmicos

4684-2/01 Comércio atacadista de resinas e elastômeros 542,t7 6s0,54 970,75 r366,L2

4684-2/02 Comércio atacadista de solventes 542,L| 650,54 910,75 L.366,L2

4684-2/99 Comércio atacadista de outros produlos químicos e patíoquÍmicos náo especificados antgriormente 542,LL 650,54 910,75 r366,72

46.85-1 Comárcio atacadista de produtos siderúÍgicos e mstalúrgicos, exc€to para construÉo

468s-1/00 Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exc€to para construçáo 542,77 650,54 910,75 1,.366,72

46.86-9 Comércio atacadista de papele papeláo em bruto € de embalagens

4686-9/01 Comércio atacadista de papel e papeláo em bruto 542,1,L 650,54 910,75 1,.366,12

4686-9102 Comércio atacadista de embalagens 542,7L 650,54 910,75 1,.366,r2

46.87 -7 Comércio atacadista de resÍduos e sucatas

4687 -7107 Comércio atacadista de Íesiduos de papel e papeláo 542,7L 650,54 910,75 r366,t2

4687-7102 Comércio atacsdista de resíduos e sucatas náo-mgtálicos, exceto de papel e papsláo 542,7L 650,54 910,7s 7.366,L2

4687 -7 lO3 ComéÍcio atacadista de resíduos e sucatas metálicos 542,77 650,54 910,75 7.366,L2

46.89-3 Comércio atacadista êspecializado de outros produtos intermgdiários não especificâdos ant€riormente

4689-3/01 Comárcio etacadista de produlos da extrâçáo mineral, excslo combuslÍveis 542,7L 650,54 9t0,75 7.366,72

4689-3/02 Comércio atacadista de fios e fibras beneficiados 542,1L 650,54 910,75 7.366,72

4689-3/99 Comêrcio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriorment( 542,7t 650,54 910,75 1.366,72

46.9 Comércio atacadista não-espêcializado

46.91-5 ComéÍcio atacadista de mercâdorias em geral, com predominância de produtos alimentÍcios

4691-s/00 650,54 9r0,75 7.366,72Comárcio atacadista de mercâdorias êm gêral, com predominância de produtos alimentÍcios 542,77

46.92-3 Comércio atacadista de mercadorias sm geÍal, com predominância de insumos ágropocuários A
4692-3/OO ral. com redominància de insumosComércio atacadista de mercadorias em ropecuá \ 542,71 650,54 910,75 7.366,t2

ln,oi46.93-1 Comórcio atacadista de mercadorias 9m geral. s€m prgdominância dê alimentos ou de insum( )ecuários

lr'"14693-L/O0 Comércio atacadista de mercadorias em gêral, s€m predominância de alimentos ou de insrfrx 7 stz,tt 650,54 910,75 1.366,12

47 coMÉRcto vAREJtsrA \t

IIIIII

III

II

II

ANEXO VI - TFF Página 47

I



) ) ) ) )) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )) ) | ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )

47.7 Comércio vaíojista nâo-especializado

47.Lr-3 Comércio varejista de meÍcadorias em gêÍal, com pÍedominância de produtos alimantlcios - hipermercados s supermercados

47LL-3lOr Comércio varejEta do mercadorias em geral, com pÍedominàncie de produtos alimontlcios - hipoÍmorc 135,54 762,62 227,68 341,51

47Lr-3102 Comércio varojista d€ mercsdorias em gsral, com predominância de produtos alimontÍcaos - supermer{ 135,54 762,62 227,68 341,51

47.L2-7 Comércio varejista ds mercadorias em gêral, com p.edominância de produtos alimentÍcios - minimercados, mercaarias € armazéns

47 72-t100 ComêÍcio várejista de msrcadorias am g€ral, com prêdominância de produtos alimontlcios - minimerc€ 135,54 762,62 227,68 341,51

47.73-O Comércio varejista d€ msrcadorias êm g6ral, sêm predominância de produtos alimentÍcios

4713-0/07 Lojas d€ departamentos ou magazinês 135,54 762,62 227,64 341,51

4773-0/02 Lojas de variedades, excsto lojas d€ departamentos ou magazines 135,54 762,62 227,68 347,5L

47t3-0103 Lojas duty Íree de aeroportos intêrnacionais 762,62 227,64 341,51135,54

47.2 Comórcio varêjista de prodltos alimentícios, bêbidas e fumo

47 .27-r Comércio varejista de produtos dê padaria. laticÍnio, doces, balas e semelhantes

4721-7/Ot 162,62 227,68 341,51Padaria e confeitaria com predominância de produçáo própraa 135,54

4721-7/02 1,62,62 227,68 341,51Padaria e confeitariâ com predominância de revênda 135,54

4721-1103 162,62 227,68 341,51Comércio varejistâ de laticlnios ê írios 135,54

472!-r/04 162,62 227,68 341,51ComáÍcio verejista de doces, balâs, bombons e sêmêlhantes 135,54

47.22-9 Comércio varejista de carnes e pescâdos - açougues e peixaraas

4722-9/0r 762,62 227,68 341,51Comércio vaÍejista de carnes - açougues 135,54

4722-9102 Peixaria 135,54 t62,62 227,68 341,51

47.23-7 Comércio varejista de bebidas

4723-7100 Comércio varejista de bebidas 135,54 L62,62 227,68 341,51

47.24-5 Comércio varejista de hortifruligranjeiÍos

4724-5100 Comércio varêjista dê hoíifruligranjeiros 135,54 162,62 227,68 341,51

47.29-6 Comércio varejista dâ produtos elimsnticios em geral ou especializado em produtos alimentíciosíàp espêciticados anteriormentei píodutos do Íumo

4729-6/07 Tabacaria 135,54 162,62 227,68 341,51

4729-6199 Comórcio varejista de produtos alimentícios em geÍal ou esp€cializado €m pÍodutos alimendtlo! nâ )e 135,54 762,62 227,64 341,51

47.3 Comárcio varerista d€ combustiveis para velculos automotores

41 .37-8 ComéÍcio vareiista ds combustiveis para veiculos automotorês À
4731-8lOO 227,68 341,51ComéÍcio varêjista de combustiveis para v€iculos automotores \t é 135,54 762,62

47 .32-6 de lubrificantesComércio
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4732-6lOO Comércio varojista de lubriíicantes 135,54 762,62 227,68 341,51

47.4 Comêrcio varejista d€ material de construção

47 .47 5 Comércio varsjista de tintas e materiais para pintura

4741-5lOO Comércio varêjista de tintas e maleriais para pintura 135,54 762,62 227,68 341,51

47.42-3 Comércio varêjista de material elétrico

4742-3/OO Comércio varejista d€ material elátrico 135,54 162,62 221,68 341,51

47.43-l Comércio varsjista de vidrog

4743-uOO Comércio varsjista de vidros 135,54 t62,62 227,68 347,51

47.44-O Comárcio vargjista de fgrragens, madeira a materiais de construçáo

4744-O/07 Comárcio varsjisls de íerragens e hrramentas 135,54 162,62 227,68 341,51

4744-Ol02 Comércio varojista de madeira e artefatos 135,54 L62,62 227,68 341,51

4744-Ol03 Comárcio varojista de materiais hidráulicos 135,54 L62,62 227,68 341,51

4744-O/04 Comércio varejisla de câ|, areia, pedra britada, tíolos e telhas 135,54 L62,62 227,68 341,51

4744-OlOs Comércio varejista de materiais de construÉo não especiíicados anteriormente 135,54 162,62 227,68 341,51

4744-O199 Comércio varejista de materiais de construÇâo em geral 135,54 162,62 227,68 341,51

47.5 ComéÍcio varejista de equipamgntos de informática s comunicaçáo; êquipamentos e artigos dê uso doméstico

47.57-2 Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informáticâ

47s7-2lOO Comércio varejista especializado de equipam€nlos e suprimentos dê informáticâ 135,54 762,62 227,68 347,51,

47.52-L Comórcio varBjista especializado de equipamentos dê têlefonia e comunicâçáo

47s2-L/00 Comércio vaÍe,ista esp€ciâlizado d€ equipâmênlos dê tol6fonia e comunicâçâo 135,54 762,62 221,68 341,51

47.53-9 Comércio varejista especializado de eletrodomésticos ê equipamentos de áudio e vldeo

4753-9/00 Comércio varejista êspêcializado de eletrodomêsiicos e equipamentos de áudio e vÍdeo 135,54 762,62 227 ,68 341,51

47.54-7 Comêrcio varejista êspecializado de móveis, colchoaria e aÍtigos de iluminaÉo

227,68 341,5 L4754-7107 Comércio varejista de móveis 135,54 762,62

47s4-7 /O2 135,54 762,62 227,68 341,51de colchoariaComércio va sta de

47s4-7 /03 135,54 t62,62 227,68 341,51Comércio de ilumde

47.55-5 Comércio varejista esp€cializedo de tecidos e artigos de cama, mesa e banho I
4755-s/07 Comércio varêjista de tecidos

I

t\ 7 135,54 1,62,62 227,68 341,51

47ss-s/02 Comercio varejista de artigos de armarinho V 135,54 162,62 227 ,68 341,51

47ss-sl03 de artigos de cama, mesa e banhoComercio va 135,54 762,62 221,68 341,51
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47.56-3 Comércio varejista êspêcielizado dê instrumontos musicais e ac€ssórios

4756-3/OO Comércio var€jista êspecializâdo de instrumentos musiÇais e acegsórios 135,54 t62,62 227,68 341,51

47.57-7 Comércio veoista espêcielizado dê p6çâs e ac€ssórios para aparelhos eletroolotrônicos para uso doméstico. êxc6to iníoÍmática e comunicaÉo

4757-r/O0 Comércio var6jista êspêcializado dê peças e ecsssôrios pere aparelhos eletroeletrônicos para uso doí 135,54 762,62 227,68 341,51

47.59-8 Comércio veÍejista d€ artigos dê uso doméstico náo especiÍicados antoÍiormentg

47s9-8/07 Comárcio varejista de artigos de tepêçaria, coíinas e pêrsiânss 135,54 t62,62 227,68 341,51

47s9-8/99 Comércio varejista de outros artigos dê uso doméstico não especificados anteriormente 135,54 t62,62 227,68 341,51

47.6 Comércio varêjista dê aíigos culturâis, recreativos ê osportivos

47.67-0 ComéÍcio varejista de livros, jornais, revistes e pap6laria

4761-0/OL Comércio varejista dê livros 135,54 762,62 227,68 341,51

4767-0l02 Comércio varejista dê jorneis e Í€vistas 135,54 162,62 227,68 34t,5t
4767-0/03 Comércio varejista de artigos de papelaria 135,54 L62,62 227,68 341,51

47.62-8 Comércio varejista de discos, CDs, DVDS ê Íitas

4762-8/0O Comércio varejista de discos, COs, DVOS e Íitas 135,54 762,62 227 ,68 341,51

47.63-6 Comércio vaÍejista de artigos recrêativos ê espoíivos

4763-6/0L Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 135,54 762,62 227,68 341,51

4763-6/02 Comércro vaÍejista de arligos esportivos 135,54 162,62 227,68 341,51

4763-6103 ComéÍcio varejista de bicicletrs e triciclos; peçâs e acessórios 135,54 162,62 227,68 341,51

4763-6104 Comércio varsjista de artigos de caça, pesca e camping 135,54 L62,62 227,68 341,51

4763-6105 Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativosi psças e ac€ssórios 135,54 L62,62 227,68 341,51

Comércio varejista de produtos farmacêuticos. perrumaria e cosméticos e artigos médicos, ópticos e ortopédicos

47 .7 L-7 Comêrcio varêjista dê produtos farmacêuticos para uso humano e veterinário

477L-7 /O7 Comércio varêjista dê produlos farmacâuticos, ssm menipulaÉo de fórmulas 135,54 762,62 227 ,68 341,51

477 7-7 /O2 ComéÍcio varejista dê produtos farmacáuticos, com manipulaçáo de Íórmulas 135,54 762,62 227,68 341,51

4't7L-71O3 Comércio varejista ds pÍodutos farmacêuticos homeopâtico§ 135,54 162,62 227,68 341,51

477r-71O4 Comárcio vaÍgjista de medicamentos veterinários l 135,54 L62,62 227,68 341,51

47.72-5 Comércio var6jista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

4772-s/OO Comércio varêjista d6 cosmáticos, produtos de peíumaria e de higiene pessoal À 135,54 1,62,62 227,64 341,51

Á47.73-3 ComéÍcio varejista dê artigos médicos ê ortopédicos \y
4773-3100 Comércio varejista de aÍtigos médicos e ortopédicos /Y't 135,54 762,62 227,68 341,51
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47.74-! Comércio varejista de aÍtigos de óptica

4774-r100 Comércio varcjists de artigos de óptica 135,54 L62,62 221,68 341,51

47 .8 Comércio varsjista de pÍodutos novos nâo sspecificados anteriorments 9 ds produtos usados

47.8t-4 Comércio var€jista de adigos do vsstuáÍio s ace$ório9

4787-4/00 Comércio varejista de artigos do vegtuário e acê3sórios 135,54 L62,62 227,68 347,5t

47.82-2 Comércio varejÉta de c8lçados e aíttlos ds viagem

4782-2107 Comércio varejista de calçados 135,54 L62,62 227,68 341,51

4?82-2102 ComéÍcio varejista ds artigos de viagêm 135,54 L62,62 227,68 341,51

47 .83-7 Comárcio varejista de jóiaS e r€ló9ios

4783-7/Ot Comárcio varejista de artigos de joalheria 135,54 162,62 227,68 341,51

4783-U02 Comárcio varejista de artigos de rêlojoariâ 135,54 t62,62 227,64 341,51

47.84-9 Comárcio varejista de gás liqúeÍeito de p€tróleo (GLP)

4784-9/OO Comércio varejista d6 gás liqoeÍêito dê pêtró160 (GLP) 135,54 t62,62 227,68 341,51

47.85-7 Comêrcio varejista dê artigos usedos

478s-7 lOL Comércio varejista de antigüidadês 135,54 L62,62 227,68 341,51

478s-7 /99 Comércio varejista de outros artigos usados 135,54 L62,62 227,68 341,51

47.89-0 Comérdo varejista de outros produlos novos náo especificados anteriormente

4789-O/07 Comércio varejista de suvenires, bijuterias e aíesanatos 135,54 t62,62 227,64 341,51

4789-0/02 ComéÍcio varejista de plantas e ílores naturais 135,54 762,62 227,64 341,51

4789-O/03 Comércio varejista de objetos de arte 135,54 L62,62 227,64 341,51

4789-0104 Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimaçáo 135,54 L62,62 227,68 341,51

4789-0/05 341,51Comércio varêjista de pÍodutos san€antes domissanitários 135,54 L62,62 227,68

4789-0106 341,51Comórcio varejista de Íogos de artificio e aÍtigos piÍotécnicos A 135,54 162,62 227,68

4789-0107 227,68 341,51amentos para escritórioComércio ista de U 135,54 162,62

4789-Ol08 Comércio varejasta de cos e para I 135,54 t62,62 227,68 341,51

4789-Ol09 Comércio var€jista de armas e muniÉes 135,54 L62,62 227,68 341,51

./4789-0/99 ComéÍcio vaÍejista de outros pÍodutos nâo especificados anleriormente I 135,54 162,62 227,68 341,51

47.9 Comércio ambulante e outros tipos de comêrcio varejista \.
47.90-1 Comórcio ambulante e outros tipos de coméício varajista V,
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49 TRANSPORTE TERRESTRE

49.L Transpoíe Íerroviário e mekoferÍoviário

49.11,6 Transporte íerrovaário de cârga

4971-6100 Transporte fêrroviário de carga

49.12-4 Transporte mekoferroviário de passageiros

4912-4lOt Transpoíê úêrroviário de passageiros intermunicipal e intêrêstadual 1.355,28 L.626,33 2.276,87 3.415,30

4912-4102 Transportê ferroviário de passageiros municipale em região metropolitana 1.355,28 L.626,33 2.276,41 3.415,30

4972-4103 Íransporte mêlroviário 1.35s,28 1,.626,33 2.276,87 3.415,30

49.2 Transportê rodoviário de pa$ageiros

49.2t-3 ÍÍansporte rodoviário coletivo de passageiros, com ilinerário ílxo, municipale em região metropolitana

492t-3/07 Transporte rodoviário coletavo de passageiÍos, com itinerário fixo, municipal 1.355,28 L.626,33 2.276,87 3.415,30

4927-3/02 Íransporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerá.io Íixo, intermunicipal em região metropolita 1.355,28 7.626,33 2.276,47 3.415,30

49.22 L Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerádo Íixo, inteÍmunicipal, int€restaduale internacional

4922-uOt Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário íxo, intermunicipal, exceto em região me 1.355,28 7.626,33 2.276,87 3.415,30

4922-7/02 Íransporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, interestadual 1.355,28 7.626,33 2.276,87 3.415,30

4922-1103 Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário Íixo, intêrnacional 1.3ss,28 !.626,33 2.276,87 3.415,30

49.23-O Transporte rodoviário de táxi

4923-O/O7 Serviço de táxi

4923-0l02 Serviço de kanspoÍte de passageiros - locaçáo de aulomóveis com motorista 1.355,28 1.626,33 2.276,87 3.415,30

49.24-A Transporte escolar

4924-8/OO Transporte escolar 1.355,28 1.626,33 2.276,87 3.415,30

49.29-9 Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob Íegime de fretamento, e outÍos transportes rodoviários não especiÍicados antêriormente

4929-9/0t Transporte rodoviário coletivo dg passageiros, sob Íggime de Íretamento, municipal 1.355,28 7.626,33 2.276,87 3.415,30

4929-9/02 Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interest?dual 1.355,28 1.626,33 2.276,87 3.415,30

4929-9/03 Organizaçáo dê excursões em veÍculos rodoviários próprios, municipal 1.355,28 1.626,33 2.276,87 3.415,30

ior4929-9/04 OrganizaÉo de excuBóes em veículos rodoviários próprios, intermunicipal, interestaduale 'nac 1.355,28 1.626,33 2.276,87 3.415,30

4929-9199 Outros transportes rodoviários de passageiros nào especiÍicados anteriormente 1.355,28 L.626,33 2.276,87 3.415,30

49.3 Transporte rodoviário de carga i\

49.30-2 Transporte rodoviário dê carga

4930-2/0r Transporto rodoviário de carga, êxc6to produtos poÍigosos o mudançâs, municipel 

^

1.355,28 2.O32,92 4.065,84 8.131,68
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4930-2/02 Transporle rodoviário do carga, excoto produtos pgrigosos e mudanças, inlermunicipal. interestadual € 1.356,28 2.O34,42 4.068,84 8.137,68

4930-2/03 Transpoíle íodoviário do pÍodutos perigosos 7.357,28 2.035,92 4.O7L,84 8.143,68

4930-2/04 Transpoíle rodoviário do mudanças 1.355,28 L.626,33 2.276,87 3.415,30

49.4 Transporle dutoviáÍio

49.40-0 Transporte dutoviário

4940-0/00 Transporte dutoviário L0.756,77 L2.907,4L L8.O70,37 27.705,56

49.5 Trens tuísticos, teleféricos e similares

49.50-? Trens tuísticos, tel€fóricos e similaíes

4950-7100 Trens turÍsticos, l€lêfóricos e similar€s 1.626,331.355,28 2.27 6,87 3.415,30

50 TRANSPORTE AOUAVÁRIO

50.1 Transporte marltimo de cabotagem e longo curso

50.11-4 Transporte marÍtamo de cabotag€m

5011-4/01 Transporto marltimo de cabotagem - Carga to.756,t7 12.907,47 18.070,37 27.705,56

s0]1-4102 Transporte marÍtimo de cabotagem - passageiros to.756,77 72.907,47 18.070,37 27.705,56

Transporte maritimo de longo cuÍso

50t2-2/Ot Transportê merítimo de longo curso - CaÍga 1.355,28 t.626,33 2.276,87 3.415,30

s01.2-2/02 Transportê mâritimo de longo curso - PassageiÍos 1.355,28 1.626,33 2.276,87 3.415,30

50.2 Transporte por nav€gaçào interior

50.21-1 Transportê por navogaçáo intôrior d€ carga

so27-r/0r Transportê por navogaÉo intorior de carga, municipal, excêto travessia 1.355,28 7.626,33 2.216,87 3.415,30

5O27-r/02 Transportê por navegaçáo intêrior de carga, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto traves 1.355,28 7.626,33 2.276,87 3.415,30

50.22-O Transporte por navêgaçáo inteÍior de passageiros em linhas regulares

so22-o/oL Transporte por navegaÉo intsrior de passageiros em linhas regulares, municipal, êxcêlo travessia 1.355,28 1.626,33 2.276,87 3.415,30

so22-o/02 Transporte por n aÉo interior de ulares, intêrmunicipal,ros em linhas 1.355,28 7.626,33 2.276,87 3.415,30

s0.3 NavegaÉo de apoao

50.30-1 Naveqaçáo de apoio
I

5030-1/01 NavêgaÉo de apoio marÍtimo 1.355,28 1.626,33 2.276,87 3.415,30

s030-1/02 Navegaçáo de âpoio porluário [" 1.355,28 7.626,33 2.27 6,87 3.415,30

50.9 Outros transportes aquaviários x. tr"
50.91-2 Transporte por navsgaÉo de travessia /\

II
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s091-2/01 Trânsportê por navegaçáo de travsssia, municipal 1.355,28 t.626,33 1.276,87 3.415,30

sog7-2/02 Transporte por nav6gEÉo de travessia. intermunicipâl 1.355,28 1.626,33 2.276,47 3.415,30

s0.99-8 Transportes aquaviários não esp€cificados ant€riormente

s099-8/01 Transportê aquaviário para passaios turÍsticos 1,355,28 1.626,33 2.276,87 3.415,30

s099-8/99 Outros lransportes aquaviários náo especiÍicados anteraormenle 1.355,28 1.626,33 2.276,87 3.415,30

TRANSPORTE AÉREO

51.1 Transpoíê aéreo de passag€iros

51.11-1 Transporte âêÍêo dê passageiros rsgular

5111-1/00 Transporte aérêo de passag€iíos íegular 1.355,28 t.626,33 2.276,87 3.415,30

51.12-9 Transporte aérêo de passageiros náo-r€gular

5tl2-9/O7 Servigo de táxi aéroo e locação ds aeronaves com tripulaçào 1.355,28 r.626,33 2.276,87 3.415,30

sLL2-9 /99 Outros seÍviços de transporte aérso de passageiros nâo-regular

5r.2 Transporte aéreo d€ carga

51.20-0 Transporte aéreo de carga

s120-0/00 Transporte aérso de carga 1.355,28 1.626,33 2.276,87 3.415,30

51.3 Transportê êspacial

51.30-7 Íransporte espacial

5130-7 lOO Transporte espacial 1.355,28 1.626,33 2.276,87 3.415,30

52 ARMAZENAMENTO E ATIVIDADES AUXILIARES DOS ÍRANSPORTES

52.1 Armazênamênto, caíga e descarga

52.77-7 Armazenamento

s2LL-7/OL Armazéns gerais - êmissão da wanant 542,7L 650,54 910,75 7.316,L2

s27L-7 /O2 Guarda-móveis 542,7L 650,54 910,75 7.376,L2

5277-7 /99 Depó8itos de mercadorias ra terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis 542,LL 650,54 910,75 L316,L2

52.t2-5 Carga e descarga

5212-5lOO Carga e descarga 542,1,! 650,54 910,75 1.316,12

52.2 Atividades auxiliares dos transportes terrestres I r'
52.27-4 Concessionárias de rodovias, pontês, túnêis ê serviços relacionados

s22t-4/OO 1.316,12Concê$ionárias dê rodovias, pontes, túneis e serviços relacionados Y 542,7L 650,54 910,75

52.22-2 Terminais rodoviários e ferroviários
I

III
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s222-2/OO Terminais rodoviários e Íe.roviários 542,L\ 650,54 910,75 L.376,72

52.23-l Estacionamento d€ veículos

s223-L/0O Estacionamento de velculos 542,11 650,54 910,75 7.376,72

52.29-0 Atividad€s auxiliares do3 transportes terrestres não espocificadas anteriormonte

5229-0/07 Serviços de apoio ao transpoíê por táxi, inclusive cêntrais ds chamada 542,Lr 650,54 910,75 7.376,t2

5229-0102 SeÍviços d€ reboque de veículos r.316,L2542,LL 650,54 970,75

5229-0199 Outras atividades auxiliâr6s dos transportgs terrestr€s náo especificádas anteriormente 542,LL L3r6,t2650,54 910,75

52.3 Atividades auxiliares dos transportes aquaviários

5 2.31-1 Gestão de portos e terminais

523t-7/Or AdministraÉo da infÍa-estrutura portuária 542,7L 650,54 9r0,75 L.3L6,72

5237-Ll02 Operaçóes de terminais 542,77 650,54 9LO,75 L.376,72

52.32-0 Atividades de agenciamento marítimo

s232-O/OO 1.316,12Atividades de agenciamenlo marÍtamo 542,77 650,54 9L0,75

52.39-7 Atividades auxiliares dos transportes aquaviáÍios não especificadas anteriormente

s239-7lOO Atividades auxiliares dos transportes aquaviários não especificadas anteriormente 542,71 650,54 9LO,75 L.376,72

52.4 Atividades auxiliares dos transportês aéroos

52.40-1 Atividades auxiliares dos transportes aéreos

5240-7/07 1.316,12OperaÉo dos aeroportos e câmpos de alerrissagem 542,77 650,54 970,75

5240-7/99 Atividades auxiliares dos transportês aéÍeos, exceto opêraÉo dos aeroportos e campos d€ aterrissag( 650,54 9L0,75 1.316,12542,77

52.5 Atividades relacionadas à organizaçáo do transporte de carga

52.50-8 Atividades relacionadas à organizaçáo do transporte de carga

s2s0-8/01 Comissaria de despachos 542,77 650,54 910,75 7.3L6,L2

s2so-8/02 Alividadês de despachantes aduaneiros 542,77 650,54 910,75 7.3t6,L2

s2s0-8/03 Agenciamênto d€ câÍgas, exceto para o transporte marílimo 542,77 650,54 9LO,75 7.316,L2

s2s0-8/04 OrganizaÉo logÍstica do transporte de carga 542,LL 650,54 9LO,75 1.316,L2

5250-8/0s Operador de transporte multimodal - OTM
I

542,LL 650,54 910,75 7.376,L2

53 CORREIO E OUTRAS ATIVIDADES DE ENTREGA fi I \, 7

53.1 Atividades de Correio h
53.10-5 Atividades de Correio

5310-s/01 2.049,18Atividades do Correio Nacional 873,L7 975,80 7.366,L2

IIII
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5310-s/02 Atividades de Íranqueadas e permissionárias do Correio Nacional 473,77 975,80 7.366,72 2.049,18

53.2 Atividades de malote e de entrega

53.20-2 Atividades de malote e de entrega

5320-2/OL Serviços de malote nâo rêalÉados pelo CorÍoio Nacional 813,17 975,80 7.366,72 2.049,78

s320-2/02 2.049,18Ssrviços de enkega rápida 8t3,r7 975,80 7.166,72

I ALOJAMENTO E ALIMENTAÇÂO

ALOJAIUENTO

55.1 Hotéis e similares

55.10-8 Hotéis e similaíes

5510-8/01 409,81Hotéis L62,62 195,16 273,22

ss10-8/02 409,81Apart-hotéis 762,62 195,16 273,22

5510-8/03 Motéis t62,62 195,16 273,22 409,81

55.9 Oukos tipos de alojamênto nâo esp€cificados anteriormente

55.90-6 Outros tipos dê alojamento nâo especificados anteriormente

5590-6/01 Albergues, excêlo assistenciais t62,62 195,16 273,22 409,81

ss9o-6/02 273,22 409,81Campings 762,62 195,16

ss9o-6/03 273,22 409,81Pensões (alojamento) 162,62 195,16

ss90-6/99 409,81Outros alojamentos nào espêcifi cados anteriormente 762,62 195,16 273,22

56 ALIMENÍAÇÁO

56.1 Restaurantes e outros serviços de alimênlaçáo e b€bidas

56.11-2 Resteurantes e outros estabelecimentos de sêrviços de alimentaÉo e bêbidas

s6t7-2/OL Restaurantes e similares 762,62 195,16 273,22 409,81

s6t7-2/02 Bares e outros êstâb6lscimentos especializados em servir bebidas A 762,62 195,16 273,22 409,81

56L7-2/03 Lanchonetes, câsas de chá, de sucos e similares L62,62 195,16 273,22 409,81

56.12-1 ambulantes de alimentaçâoServi

5612-7/O0 Serviços ambulantes de alimentação l

I

762,62 195,16 273,22 409,81

s6.2 Sêrviços de catering, bufê e outros serviços dê comida prêparada

56.20-1 Serviços dê catering, bufê e outros servigos de comida preparada \\
I5620-1/01 409,81Fornscimento de atimêntos preparados preponderantement€ parâ empresas ru 762,62 195,16 273,22

5620-tl02 409,81SeÍviços de alimentaÉo para ev€ntos e recepçóes - bufê /v 762,62 195,16 273,22
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273,22 409,81s620-1/03 Cantinas - serviços de alimênlaÉo privativos 762,62 195,16

409,81s62O-7104 Fornecim€nto dê alimêntos p16parados pÍ6pondorantemonte para congumo domiciliar 762,62 195,16 273,22

) INFORMAçÃO E COMUNICAÇÁO

58 ED|ÇÁO E EOrçÁO TNTEGRAOA A TMPRESSÁO

58.1 Ediçâo d6 livros, jornais, revÉtas e outras atividades de 6dição

58.11-5 Ediçâo de livros

273,22 409,815811-5/00 EdiÉo de livros 762,62 195,16

s8.12-3 Ediçáo de jornais

409,815812-3/00 Ediçáo de jornais t62,62 195,16 273,22

58.13-1 Ediçáo de revistas

409,815813-1/00 ÉdiÉo de revistas t62,62 195,16 273,22

58.19-1 EdiÉo de cadastros, listâs e outros produtos gráficog

409,81s819-1/00 ÉdiÉo de cadastros, listas e outros produtos gráÍicos t62,62 195,16 273,22

58.2 Ediçáo intêgrada â impressão dê livros, jornais, revistâs ê outras publicações

5a.2L-2 Ediçáo intêgrada â imprêssâo de livros

409,815827-2/0O EdiÉo integrada â impressão de livros L62,62 195,16 273,22

s8.22-7 Edrção rntegrada à rmpressào de lornars

409,81s822-r/OO Edição rntegrada à impressão de jornars t62,62 195,16 273,22

s8.23-9 EdiÉo integrada à impressâo de revistas

409,815823-9/00 Ediçâo integrada à impressáo de rêvistas t62,62 195,16 273,22

s8.29-8 EdiÉo integrada à impressâo de cadastros, listas e outros produtos gráticos

409,815829-8/00 EdiÉo integÍada à impressâo de cadastros, listas e outros produtos gráticos 162,62 195,16 273,22

59 ATIVIDADES CINEMATOGRÁFICAS, PRODUÇÂO DE VIDEOS E DE PROGRÁMAS OE TELEVISÃO; GRAVAÇÀO OE SOM E EOIÇÁO OE MÚSICA

59.1 Atividades cinematogÍáÍicas, produçáo de vldeos e de programas de televisáo

59.11-1 , de vídeos e de programas de televisáoAtividades de oci

\ 762,62 195,16 273,22 409,815911-1/01

59]-r-u02 ProduÉo de filmos para publicidade 762,62 195,16 273,22 409,81

5911-1/99 Atividadês de produçáo cinematográfica, de vídeos e de programas de televisáo náo especifica \an 7 L62,62 195,16 273,22 409,81

59.12-0 Atividades de pós-produçáo cinsmatográÍica, ds videos e de programas de lglsvisào I I

409,815972-O/OL Serviços de dublagem L62,62 195,16 273,22
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5972-0/02 Serviços ds mixaggm sonora em produçáo audiovisual t62,62 195,16 213,22 409,81

s972-O/99 Atividades ds pós-produção cinematográfica, de vldêos s de programas de televisão nâo €specillcâde t62,62 195,16 213,22 409,81

59.13-8 Distribuiçáo cinematográÍica. de vídeo e ds programas de talevisâo

s913-8/00 Distribuiçào cin8matográÍica, de vídeo e de programas de telsvisâo 762,62 195,16 273,22 409,81

59.14-6 Atividades d€ exibiçáo cinematográfica

s974-6/O0 Atividades d€ exibiçâo cin€matográÍica 762,62 195,16 273,22 409,81

59.2 Atividades d€ gravaçáo ds som e de ediçâo ds música

s9.20-1 Atividades ds gÍavaçáo do som e ds ediçáo d€ músicâ

s920-1/00 Atividades de gravação de som e dE ediçáo de música 762,62 195,16 273,22 409,81

60 ATIVIDADES DE RÁDIO E DE TELEVISÃO

60.1 Atividades de rádio

60.10-1 Atividad€s de râdio

6010-1/00 Atividades de rádio 813,17 975,80 1.366,12 2.049,18

60,2 Atividades de televisáo

60.27-7 Atividades de televisão aberta

602r-7lOO Atividades de televisáo aberta 873,L7 975,80 L366,r2 2.O49,L8

60.22-s Programadoras e atividades relacionadas à televisáo por assinatura

6O22-s/07 PÍogramadoras 813,17 975,80 7.366,L2 2.049,18

6022-s102 Atividadês relacionedas à televisão poÍ assinalura, exceto progÍamadoras 813,77 975,80 1.366,72 2.049,18

TELECOMUNICAÇÓES

61.1 Telecomunicaçóes por fio

61.10-8 Telêcomunicaçóes por fio

6110-8/01 Serviços de telefonia tixa comutada - STFC A 1.355,28 7.626,33 2.276,87 3.415,30

6LtO-8/02 Serviços de Íedes de transporl€ de telecomunicâçóês - SRTT
I

1.355,28 7.626,33 2.276,87 3.415,30

6110-8/03 Serviços de comunicaçáo multimÍdia - SCM 1.355,28 1.626,33 2.216,87 3.415,30

6110-8/99 Serviços de telecomunicaçóes por fio náo especificados anteÍiormente I 1.355,28 1.626,33 2.276,87 3.415,30

6t.2 Telecomunicaçôes sem fio ll 2
61.20-5 Telecomunicaçóes sem fio t\

6120-5107 ÂlTelefonia móvel celular r- 1.355,28 r.626,33 2.276,87 3.415,30

6120-5102 Serviço móvel especializado - SME 1.35s,28 r.626,33 2.276,87 3.415,30
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6120-5/99 Serviços do telecomunicaçôes sem fio náo especiíicados anteriormente 1.355,28 L.626,33 2.276,87 3.415,30

61.3 Telecom u n icaçóes por satélite

67.30-2 TêlecomunicaÇóes por satélite

6t30-2/O0 Telecomunicaçó€s por satélite 1.355,28 7.626,33 2.276,87 3.415,30

67.4 Oporâdoras de televisão por assinatura

61.41-8 Operadoras de televisáo por assinatura por cabo

6L47-8/OO Operadoras de televisâo por assinatuÍa por cabo 1.35s,28 L.626,33 2.276,87 3.415,30

61.42-6 Operadoras dê televisão por assinatu.a por microondas

6742-6/00 Operadoras de televisáo por assinatura por microondas 1.355,28 L.626,33 2.276,87 3.415,30

6L.43-4 Operedoras de tel€visáo por assinatura por satélite

6743-4100 Ope.adoras de televisão por assinatura por satélit€ 1.355,28 7.626,33 2.276,87 3.415,30

61.9 Outras atividades de telecomunicaçôes

61.90-6 Outras atividades de telecomunicaçôes

6190-6/01 Provedores de acesso às redas de comunicagóes 1.355,28 7.626,33 2.276,47 3.415,30

6790-6102 Provedoros de voz sobre protocolo internst - VOIP 1.355,28 1.626,33 2.276,87 3.415,30

6790-6199 Outras atividadês de t€locomunicâçóês náo êspêciÍicadas antêriormente 1.355,28 L.626,33 2.276,87 3.415,30

62 ATIVIDADES OOS SERVIÇOS OE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÁO

62.0 Atividad6s dos sorviços de têcnologia da informaçáo

52.01-5 Desenvolvimenlo de programas de computador sob encomenda

6207-5/O0 D€senvolvimênto de programas dê computador sob encomenda 189,75 227,69 3L8,77 478,74

62.O2-1 Desenvolvimento e licônciamento d6 programas de computador customizáveis

6202-3/OO Desenvolvimento e liconciamento de programas de computador customizáveis 789,75 227,69 318,77 478,14

62.03-1 Desenvolvimento e licsnciamento de programas de computador nâo-customizáveis A
6203-L/OO Desenvolvimeoto e lic€nciamento de programas de com r nâo-customizáveis 789,75 227,69 318,77 478,74

Consultoria em tecnol ia da

6204-OIOO Consultoria em tecnologia da informaçáo 189,75 227,69 378,77 478,14

62.09-1 Suporte técnico, manutênçáo e outros serviços em tecnologia da inÍormaÉo v 7
6209-1/00 Suporte têcnico, manutençâo e outros seNiços em tecnologia da inÍormaçáo \r 189,75 227,69 318,77 478,t4

63 ATIVIoADES DE PRESTAÇÁo DE SERVIÇoS DE INFORMAÇÁO r.l
63.1 TÍatamento de dados, hospedagem na internet e outÍas atividades relacionadas

II

IIII

II

I)I
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63.11-9 Tratamênto de dados, provedores ds serviços d€ aplicaçâo e serviços de hosp€dagem na internêt

478,L46311-9/00 Tretamento de dados, provedores de serviços dg aplicaçáo e serviços de hospedagêm ne internêt t89,75 227,69 3r8,77

63.19-4 Porlais, provêdores de conteúdo e outros serviços de informaçáo na internet

3r8,77 478,L463L9-4/OO Porteis, provgdores de conteúdo e outros sorviços de informaÉo na internet L89,75 227,69

63.9 Outres atividades de prestaÉo de sorviços de iníoÍmaÉo

63.9L-7 Agências de notlcias

3r8,77 478,L46397-7 /00 Agências de notÍcias t89,75 227,69

63.99-2 Outras atividades de prostaçáo do sgrviçoÊ dg inÍormaçâo nâo espgciÍicadas ant€riormente

227,69 3L8,77 478,t46399-2lOO Outras etividedes de prestaÉo de s8rviços do inÍormaçáo náo espsciÍicadas snteriormente L89,75

( ATIVIDADES FINANCEIRAS, OE SEGUROS E SERVIÇOS RELACIONAOOS

64 ATIVIDAOES DE SERVIÇOS FINANCEIROS

64.7 Banco Central

64.t0-7 Banco Central

3.415,3064LO-7lOO Eanco Central 1.355,28 7.626,33 2.276,87

64.2 lntermediaÉo monetária - depósitos à vista

64.2t-2 Bancos comerciais

3.415,30642t-2100 Bancos comerciais 1.355,28 7.626,33 2.276,87

64.22-7 Bancos múltiplos, com carteira comercial

3.415,306422-t/00 Bancos múltiplos, com caÍlgira comercial 1.355,28 7.626,33 2.276,87

64.23-9 Caixas econômicas

3.415,306423-9100 Caixas econômicas 1.355,28 t.626,33 2.276,87

64.24-7 Crédito cooperativo

L.626,33 2.276,87 3.415,306424-7107 Bancos cooperativos 1.355,28

2.276,81 3.415,306424-71O2 Cooperativas centrais de crédito 1.355,28 r.626,33

6424-7 /O3 1.355,28 r.626,33 2.276,41 3.415,30de crédito mútuo

6424-7 /O4 1.355,28 7.626,33 2.276,87 3.415,30Cooperativas de cÉdito rural

64.3 7lntermediaçáo náo-monetária - outros instrumentos de captação

64.31-0 Bancos múltiplos, sem carteira comercial \
6431-0/00 Bancos múltiplos, sem carteira comercial 1.355,28 7.626,33 2.276,87 3.415,30

64.32-8 Bancos de investimento I

ia
Itrn
Jlz
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6432-8/00 Bancos de investimento 1.355,28 7.626,33 2.276,87 3.415,30

64.33-6 Bancos de d€senvolvimento

6433-6/00 3.415,30Bancos de desenvolvimento 1.355,28 1.626,33 2.276,87

64.34-4 Agências de tomento

6434-4/00 3.415,30Agências de fomento 1.355,28 1.626,33 2.276,87

64.35-2 Crédito imobiliáíio

6435-2/07 3.415,30Sociedad€s de crédito imobiliário 1.355,28 7.626,33 2.276,87

6435-2102 Associaçôes de poupança e empréstimo 1.3 55,28 1.626,33 2.276,87 3.415,30

6435-2/03 2.27 6,87 3.415,30Companhias hipotecárias 1.355,28 r.626,33

64.36-1 Sociedades de cíédito, financiamento e invostimento - ínanceiras

6436-1/00 Sociedades de crédito, financiamênto e investimento - Íinanceiías 1.355,28 7.626,33 2.276,87 3.415,30

64.37-9 Sociedades de cÍédito ao microêmpreendedor

6437 -9 /00 Sociedades de crédito ao microêmpreendedor 1.355,28 L.626,33 2.276,87 3.41s,30

64.38-7 Bancos de cámbio e outras instituiçôes de intormediaÉo não-monêtária 1.355,28 1.626,33 2.276,87 3.415,30

6438-7107 Bancos de câmbio 1.355,28 7.626,33 2.276,87 3.415,30

3.415,306438-1199 Outras instituiç6€s de intermediagáo nâo-monetária nào especiÍicadas anteriormente 1.355,28 1.626,33 2.276,87

64.4 Arrendamento mercantil

64.40-9 Arrendamento mercantil

6440-9/O0 2.276,87 3.415,30Arrendamento mercantil 1.355,28 7.626,33

64.5 Sociedades de capitalizaçào

64.50-6 Sociedades d€ capitalizaçào

64s0-6/00 2.276,87 3.415,30Sociedades de capitalizaÉo 1.355,28 1.626,33

64.6 Atividadês dê sociedades de participagâo /\
64.61-1 Holdings de instituições financeiras

646t-7/0O Holdings de instituigóes flnanceiras 1.355,28 7.626,33 2.276,87 3.415,30

64.62-0 Holdings de instituiçÕes nâo-Íinanceiras I

6462-0/00 Holdings de instituições nâo-rinanceiras I 1.355,28 1,.626,33 2.276,87 3.415,30

64.63-8 Outras sociedades de participagáo, exceto holdings

,l 3.415,306463-8/oo Outras sociêdades dê participação, excato holdings 1.355,28 t.626,33 2.276,87

64.7 Fundos de invêstimênto I

I

ew4
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64.70-7 Fundos de investimento

6470-llOt Fundos de investimênto, exceto previdenciários e imobiliários 1.355,28 7.626,33 2.276,87 3.415,30

3.415,30647O-7/02 Fundos de invsstimento prôvidênciários 1.355,28 7.626,33 2.276,87

647O-u03 Fundos de invêstimênto imobiliários 1.355,28 7.626,33 2.27 6,87 3.415,30

64.9 Atividades de serviços íinancêiros não especificâdas anteriormente

64.97-3 Sociêdades de fomento mercântil - fâc{oring

3.415,306491-3/00 Sociedades de fomento mercântil - facloring 1.355,28 7.626,33 2.276,87

64.92-7 SecuritizaÉo ds créditos

3,415,306492-7/OO Securilizaçáo ds cróditos 1.355,28 7.626,33 2.276,87

64.93-0 Administraçâo de consórcios para aquisiçáo dê bens e direitos

3.415,306493-0/00 Administragào de consórcios para aquisiçào de bens e direitos 1.355,28 7.626,33 2.276,87

64.99-9 Outras atividâd€s dê s6rviços Íinanceiros nâo especiÍicadas anteriormente

3.415,306499-910t Clubes de investimento 1.355,28 7.626,33 2.276,87

6499-9102 Sociedades de investimento 1.355,28 7.626,33 2.276,87 3.415,30

6499-9/03 Fundo gaÍantidor de crédito 1.355,28 7.626,33 2.276,87 3.415,30

3.415,306499-9/04 Caixas de financiamEnto de corporaçôes 1.355,28 7.626,33 2.276,87

2.276,87 3.415,306499-9/05 Concessâo de crédito pelas OSCIP 1.355,28 1.626,33

3.415,306499-9/99 Outras atividades de serviços financeiros nâo especiÍicadas anteriormênte 1.355,28 7.626,33 2.276,87

65 SEGUROS. RESSEGUROS, PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E PI.ÂNOS DE SAÚDE

65.1 Seguros de vida e nào-vada

65.11-1 Seguíos de vida

6s11-1/01 1.366,12 2.O49,18SeguÍos dê vida 473,77 975,80

65LL-r/02 Planos de auxílio-Íuneral 873,77 975,80 1.366,12 2.049,18

65.12-0

65r2-OIOO uros nâo-vida 873,r7 975,80 r366,L2 2.049,18

65.2 Seguros-saúde

65.20-1 Seguros-saúde ./
6s20-1/OO Seguros-saúdê t7 8L3,L7 975,80 t.366,L2 2.049,78

65.3 Resseguros N
65.30-8 Resseguros tv III
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6s30-8/00 Ressôguros 813,r7 975,80 7.366,72 2.049,t8

65.4 Previdência complementaí

65.41-3 Previdência complementar fechada

6s41-3/00 Previdência complêmentaÍ fechada 873,t7 975,80 7.366,72 2.049,L8

65.42-7 Previdência complementar abeÍta

6s42-UOO Previdência complêmentar ab€rta 813,17 975,80 7.366,12 2.049,18

65.5 Planos de saúde

6s.s0-2

6sso-2loo 813,r7 975,80 1.366,12 2.049,18

66 ATIVIDADES AUXILIARES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS, SEGUROS, PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E PLANOS DE SAÚDE

66,1 Atividades auxiliares dos serviços financêiros

66.11-8 AdministraÉo d€ bolsas s msrcados dê balcào organizados

6611-8107 Bolsa de valoÍes 873,L7 975,80 1.366,12 2.049,18

66LL-8/02 Bolsa de mercadorias 81,3,L7 975,80 t.366,72 2.049,18

6611-8/03 Bolsa dê mercedodâs ê Íutúros 813,17 975,80 1.366,12 2.049,18

6611-8/04 Administração de mercados de balcáo organizados 813,17 975,80 t.366,72 2.O49,74

66,12-6 Atividades de intermediários em kansaçôes de títulos, valores mobiliários e mercadorias

6612-6/01. CoÍretoras de tltulos e valores mobiliários 81,3,L7 975,80 t.366,72 2.049,18

6612-6102 Distribuidoras de tltulos e valores mobiliáÍios 871,L7 975,80 t.366,72 2.049,18

66L2-6103 Corretoras de câmbio 873,t7 975,80 r.366,72 2.049,18

66L2-6104 Corrêtoras de conlratos de mercadoÍias 813,17 975,80 1.366,72 2.049,78

66L2-6lOs Agentês de investimentos em aplicaçôes ÍinancEiras 873,t7 975,80 7.366,72 2.O49,L8

66.13-4 inistraÉo de cârtões de crédito

6673-4/OO 2.049,r8inistraçáo de cârtôes de crédito 813,17 975,80 7.366,72

66.19-3 auxiliares dos sêrviços financgiros náo cadas anteriormente

6619-3/01
I \I I

I

975,80 1.366,12 2.O49,r8Serviços de liquidaÉo e custódia 8L3,77

6679-3/02 CoÍrespondsnt€s de instituições íinanceiras I 8L3,77 975,80 7.366,L2 2.049,18

6619-3/03 Representaçôes de bancos estrangeiros § lzt 813,17 975,80 7366,r2 2.049,18

6679-3/04 Caixas êlêtrônicos IY 8L3,77 975,80 7366,r2 2.049,18

6619-3/os Operadoras de cartões do dábito l I i 8L3,L7 975,80 L366,r2 2.049,18

rII
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873,77 975,80 7.366,L2 2.049,186679-3199 Outra8 atividadEs auxiliarss dos serviços Íinancgiros nâo €spgciÍicadas enteriormenle

66.2 Atividades auxiliaros dos seguros, da previdância complementar € dos planos de saúde

Avaliaçâo de riscos e peídas66.2L-s

873,77 975,80 1.366,72 2.049,786621-s/07 Peritos e avaliadores de seguros

6621-5102 Auditoria e consultoria aluarial 873,77 975,80 1.366,12 2.049,18

66.22-3 Corretores € agentes de soguros, de planos de previdência complêmêntar ê de saúdô

6622-3/OO CorÍetores e agentes de s€guros, de planos de previdência complem€ntar ê de saúdê 873,77 975,80 1.366,12 2.049,1.8

66.29-1 Atividades auxiliares dos seguros, da previdáncia complementar e dos planos de saúde não especificadas anteriormênte

6629-7lOO Atividades auxiliares dos sgguros, da previdência complêmentâr ê dos planos de saúde náo espêcificã 873,11 975,80 1.366,12 2.049,18

66.3 873,77 975,80 1.366,12 2.O49,r8Atividad€s d€ administragào de fundos por contrato ou comissão

873,77 975,80 7.366,t2 2.O49,r866.30-4 Atividades de administraçào de Íundos por contrato ou comi$âo

873,77 975,80 7.366,L2 2.049,186630-4/00 Atividades de administraçáo de fundos por contrato ou comissào

L ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS

ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS

68.1 Atividades imobiliárias de imóveis própÍios

68.10-2 Atividades imobiliáÍias de imóveis próprios

68L0-2/0L CompÍa e venda de imóveis próprios 406,58 487,89 683,04 r.024,56

6870-2102 406,58 487,89 683,04 1.024,56Aluguel de imóveis píóprios

68.2 Atividades imobiliárias por contrato ou comissão

68.21-8 lntormediaçáo nâ compra, vendâ ê aluguêl de imóveis

6821.-8/0L Corretagem na compra e vonda ê avaliaçáo dê imôveis 406,58 487,89 683,04 7.O24,56

6827-8/02 Corretagem no aluguel de imóveis 406,58 487,89 683,04 7.O24,56

64.22-6 Gestâo e administraçáo da propriedade imobiliária

6822-6/OO Gestâo e administÍaçáo da propriedade imobiliária 406,58 487,89 683,04 1.024,56

ATIVIDAOES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS t
69 ATIVIDADES JURIDICAS, DE CONTABILIOADE E DE AUDITORIA

?69.1 Atividades jurldicas l
69.rr-7 Atividades iuradicas, exceto cartórios r

// t89,76 227,70 318,79 478,746977-7 lor Serviços advocatlcios /Y
189,76 227,70 3L8,79 478,L86977-71O2 Atividades auxiliares da justiça l

II
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69Lt-7103 Agsnte de propriedade induskial 789,76 227,70 318,79 478,78

69.12-5 Cartórios

Cartórios6912-s/OO 789,76 227,70 378,79 478,L8

69.2 Atividades de contabilidade, consultoria e auditoria contábile tributária

69.20-6 Atividades do contabilidado. consultoria e auditoria contábil€ kibutária

Atividades de contabilidade6920-6/Or 749,76 227,70 3L8,79 474,78

Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária6920-6/02 t89,7 6 227,70 318,79 478,18

70 ATIVIDADES OE SEOES DE EMPRESAS E DE CONSULTORIA EM GESTÁO EMPRESARIAL

Sedes de empresas e unidsdgs adminislrativas locais70.7

70.70-7 Ssdes de smprosas e unidades administrativas locais

70.2 Atividades de consultoria em gestão empresarial

70.20-4 Atividades de consultoria em gestáo empresarial

70204/OO Alividades de consultoria em gestáo €mpÍesarial, excato cpnsultoria técnica especlÍca 789,76 227,70 318,79 478,78

71 SERVIÇOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA; TESTES E ANÁLISÊS TÉCNICAS

77.7 Serviços de arquatetuÍa e engenhaÍia e atividades técnicas relacionadas

77.LL-7 Serviços de arquitêturâ

478,187717-7100 SeÍviços de arquitetura 749,76 227,70 3r8,79

77.L2-O Serviços de engenharia

7772-0100 Serviços de engênhaÍia 149,76 227,70 318,79 478,r8

77.L9-7 Atividades técnicas relacionâdas â arquitetura e engenharia

ServiÇos de cartografia, lopograÍia e geodésia 189,76 227,70 378,79 478,787779-7107

7779-7 /02 Atividadês de estudos geológicos 189,76 227,70 3L8,79 478,t8

7 779-7 /03 Serviços de desenho tácnico relacionados à arquitetura e engenharia 189,76 227,70 378,79 478,18

7779-7104 SeNigos de perlcia técnica relacionados à segurança do trabalho 789,76 227,70 318,79 478,t8

7 779-7 /99 Atividades técnacas relacionadas à gngenharia e aÍquitetura náo especificadas ante 149,76 227,70 318,79 478,t8

77.2 Testes e análises técnicas I
§

7L.20-7 Testes e análises técnicâs

772O-1/00 Testes e análises têcnicas r89,16 227,70 378,79 478,L8

PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO Y, t/t
72.L Pêsquisa e desenvolvimento experimsntal em ciências fÍsicas e natuíais I

III

IIIIIII III
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72.10-0 Pesquisa e desenvolvimento êxperimentalem ciências fÍsicas ê naturais

72L0-0/O0 Pesquisa e desenvolvimento êxperimentalem ciências fÍsicas e naturais 189,76 227,70 318,79 478,18

72.2 Pesquisa e desenvolvimento experimentalem ciências sociais e humanas

72.20-7 Pssquisa e desenvolvimento êxperimental em ciências Sociais e humenas

7220-7 /00 Pesquisa ê dos6nvolvimento experimental em ciências sociais e humanas 189,76 227,70 318,79 478,78

PUBLICIDADE E PESQUISA DE MERCADO

73.7 Publicidade

73.77-4 Agências dê publiÇidade

73t7-4/OO Agências dê publicidade L89,76 227,70 3L8,79 478,I8

73.r2-2 Ag€nciamento de €spaqos para publicidade, exceto em veículos de comunicação

73L2-2/OO AgenÇismento d€ €spaços para publicidade, €xcato em veículos de comunicaçâo t89,76 227,70 31,8,79 478,r8

73.19-0 Atividadês de publicidade não especificadas anteíiormente

7379-O/07 CÍiaçào de estandes para feiras e exposiçôes 189,76 227,70 318,79 478,t8

7379-Ol02 189,76 22t,70 318,79 478,18Promoçáo d6 vendâs

7379-O/03 189,76 227,70 318,79 478,t8Markeling direto

7379-Ol04 789,76 227,70 3t8,79 418,18Consultoria êm publicidadê

7379-O/99 Oulras atividades de publicidade náo especiÍicadas anteriormente 189,76 227,70 318,79 478,18

Pêsquisâs de mêrcâdo e de opiniáo pública

73.20-3 Pesquisas de mercado e de opinião pública

7320-3/OO 789,76 22t,70 318,79 418,78Pesquisas de mercado e de opiniáo pública

OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENÍ[FICAS E TÉCNICAS

7 4.1 Design e decoraçáo de interiores

74.70-2 Design e decoraçâo de intsriores

7470-2/07 Design 189,76 227,70 318,79 478,r8

478,787470-2102 DgcoÍaÉo de interiores Á 189,76 227,70 318,79

7 4.2 Atividadês fotog ráÍicas e similares

74.20-0 Atividades fotog ráÍicas e similares t-
7 42O-O/07 3t8,79 478,L8Atividades de produçáo dê fotografias, excelo aérea e submarina t89,76 227,70

7420-0/02 227,70 3L8,79 478,t8Atividades de produÉo de fotografias aéreas ê submarinas ) L89,76

7420-0/03 227,70 3L8,79 478,t8Laboratórios Íotográficos L89,76
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742O-O/O4 Filmagsm de íestas e €ventos 189,76 227,70 3L8,79 478,L8

7420-0los Serviços da microíilmagem 189,76 227,70 3L8,79 478,L8

74.9 Atividades profusionais, cisntíficas € têcnicas não especiÍicadas anteriorm€nte

74.90-L Alividades profs8ionaÉ, cisntíficas e técnicas não especiícadas anteriormante

7490-t/07 Serviços de kaduÉo, interpretaÉo e similares 189,76 227,70 318,79 478,18

478,r87490-t/02 EscafandÍia e mergulho 789,76 227,70 3L8,79

478,187490-L/03 S€rviços do agronomia e ds consultoria às atividades agrÍcolas e pecuárias 789,16 227,70 3L8,79

7490-7104 Atividades de interm8diaçâo e agenciamento de ssrvigos e nsgócios am geral, €xcelo imobiliários t89,76 227,70 318,79 478,t8

478,187490-1.l1s Agonciamento de prorissionais para atividades esportivaÊ, culturais e artísticas 189,76 227,70 374,79

7490-7199 Oukas atividades proÍ$ionais, cientÍÍcas e técnicas nâo especiíicadas antgriorment€ t89,76 227,70 3L8,79 478,78

ATIVIDADES VETERINÁRIAS

75.0 Atividades veteÍinárias

75.00-1 Atividades veterinárias

7s00-1/00 Atividades veteíinárias 189,76 227,70 3L8,79 478,78

N ATIVIDADES ADMINISTRÂTIVAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES

77 ALUGUÉIS NÁO-IMOBILIÁRIOS E GESTÃO DE ATIVOS INTANGÍVEIS NÁO-FINANCÉIROS

77.1, LocaÉo de meios de transporte sem condutor

17.71,-0 LocaÉo de automóveis sem condutor

478,7877t|-O/00 Locâçáo de automóveis sem condutor 789,76 227,70 3r8,79

77.r9-5 LocaÇáo d6 maios de transporte, exceto automóveis, sem condutoÍ

478,t87779-5/07 Locaçâo do embarcaçóes sem tripulaçâo, exceto para flns recreativos 789,76 227,70 3r8,79

478,L87779-5/02 Locaçâo de aêronavês sêm tripulaçáo t89,76 227,70 3r8,79

227,70 378,79 478,187779-5/99 Locaçâo de outros mêios de transporte nâo especificados anteriormente, sel L89,76

77.2 Aluguel de objetos pêssoais e domésticos

77.21-7 uelde Íocrealivos e

189,76 227,70 3L8,79 478,187727-7100 Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos \\
77.22-5 //\Aluguel ds fitas de vídeo, DVDS e similares

7722-5100 749,76 227,70 3t8,79 478,L8Aluguel de fitas de vídeo, DVDS e similares \\ \/\
77.23-3 do vestuário,uelde óias ê acessórios

478,t87723-3lOO do vestuário,uelde óias e acessórios 789,76 227,10 3L8,79
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77.29-2 Aluguelde objêtos pessoâis a domésticos nâo Especiricados anterioÍmente

7729-2/07 Alugueldê aparelhos de jogos elêtrônicos r89,76 227,70 318,79 478,78

7729-2102 Aluguslde móveis, utensílios e aparelhos de uso domóstico e pessoali instrumentos musicais t89,76 227,70 3L8,79 478,78

7729-2/03 Alugusl de material mádico !89,76 227,70 318,79 478,78

7729-2199 Alugu€l dê outros objetos pe$oais e domésticos nâo eEpeciticados anteriormênte L89,76 227,70 3L8,79 478,78

77.1 Aluguslde máquinas e equipamentos ssm op€rador

77.31-4 Aluguel de máquinas e equipamsntos a9rícolas sam operador

7737-4/OO Alugu6l dê máquinas e equipamentos a9rícolas sem operador L89,76 227,70 378,79 478,78

77.32-2 Alugusl de máquinas e equipamentos para construçáo som operador

478,187732-2101 Aluguel de máquinas g equipamentos para construçâo sem operador, exceto andaimês 789,76 227,70 3r8,79

478,187732-2102 Aluguelde andaimes 749,76 227,70 378,79

77.33-r Aluguel de máquinas ô equipamêntos para escritório

478,787733-u00 Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório 789,76 227,70 318,79

77.39-O Aluguel de máquinas e equipamentos nào especiÍicados anteriormente

7739-0/Ot Aluguel de máquinas e equipamentos para Eíraçáo de minérios e petróleo, sem operador 749,76 227,70 378,79 478,t8

418,L87739-0/02 Aluguel de equipamsntos cientÍficos, mádicos e hospitalaÍes, sem opeíador 749,76 227,70 378,79

318,79 418,t87739-0103 Aluguel de palcos, cobertuÍas e outÍas estÍutuÍas de uso tempoÍário, excato andaimes 789,76 227,70

478,t87?39-O/99 Aluguelde outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais nâo especiÍicados anteriormente, 7a9,76 227,70 318,79

77.4 GesEo de ativos intrngÍveis náo-financoiros

77.40-3 Geslào de ativos intangívsis náo-financoiros

227,70 378,79 478,L87740-3/OO Gestáo de ativos Íveis nâo-ínanceiros 789,76

SELEÇÁO, AGENCIAMENTO E LOCAÇÂO DE MÃO-DE-OBRA78

Seleçáo e nciamento de mão-de-obra78.1

Selêçáo e nciamento de mâo-de-obra78.10-8

7810-8/00 SelêÉo e agenciamento de mâo-de-obra 749,76 227,70 318,79 478,18

78.2 Locaçâo de mâo-de-obra temporária

78.20-5 Locaçáo de mão{e-obra temporária

7820-s/OO Locaçáo dê mâo{e-obra temporária 189,?6 227,70 318,79 478,t8

78.3 Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros

78.30-2 Fornecimento e gestáo de recursos humanos para teÍceiÍos
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7830-2/OO Fornecimento e gestâo ds rêcursos humanos para terc€iros t89,76 227,70 318,79 478,78

AGÊNCIÂS DE VIAGENS, OPERÂOORES TURISTICOS É SÉRVIÇOS OE RESERVAS79

Agências de viagens e operadores turlsticos79.7

Agências de viagens79.t1-2

79Lr-2/OO Agências de viagens L89,76 227,70 318,79 418,18

Operadores turisticos79.r2-7

7972-r/O0 Opêradores turÍsticos L89,76 227,70 318,79 418,r8

Sêrviços de reseÍvas a outros Serviços de turismo nào especiÍicados anteriormente79.9

Sorviços de r889rvas e outros gerviços de turismo não ospsciÍicados anteriormente79.90-2

1990-21O0 SêÍviços de rsservas s outros serviços de turismo nào €specificados antariormente L89,76 227,70 3L8,79 478,18

ATIVIDADES DE VIGIúNCIA, SEGURANÇA E INVESTIGAÇAO80

Atividad$ d6 vigilâncie, sêgurança privada € transporte de valores80.1

Atavidades de vigilância e segurança privada80.11-1

8011-1/01 Atividades de vigilância ê segurança privada L89,76 227,70 378,19 478,t8

8077-L/02 Sêrviços de adestramânto de cáes dê guarda L89,76 227,70 3L8,79 478,L8

Atividades de transporte de valoÍes80.12-9

8072-9/OO Atividades de transporte de valorês L89,76 227,70 318,79 478,78

Atividadês de monitoramento de sistemas de segurança80.2

Atividades de monitoÍamento de sistemas dê s6gurançâ80.20-0

8020-0/00 Atividades de monitoramento d€ sistemas dê s6gurânça L89,76 227,70 318,79 478,t8

Atividades de investigaÉo particular80.3

Atividades de investigaçáo particular80.30-7

8030-7/00 Atividad€s de investigaçáo particular \ 189,76 227,70 3t8,79 478,t4

SERVIÇOS PARA EDIFÍCIOS E ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS \81

combinados para a io a ediÍÍciosSe81.1

87.71-7 combinados para apoio a edificios, exceto condomlnios prediaisSe

227,70 318,79 478,L8SLLL-71O0 combinados para apoio a edifícios, exceto condominios iaisSe 189,76

81.12-5 Condomlnios prediais \\
8112-s/00 Condomínios pr8diais 789,76 227,70 378,79 478,L8

Atividades de limpeza \81.2

II

J/tl'lr l
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87.27-4 Limpeza sm pródios s êm domicllios

8727-4/O0 Limpeza em prédios e €m domicÍlios L89,76 227,70 318,79 478,t8

87.22-2 lmunizaÉo e conlrola de pragas urbanas

8722-2/00 lmunizaçáo e conlrola de pragas urbanas 789,16 227,70 318,79 474,74

81.29-0 Atividades de limpeza náo especiÍcadas antoÍiormente

8129-0/00 Atividades de limpeza não especiÍicadas anteriormente 189,76 221,70 318,79 478,r8

81.3 Atividades paisag lsticas

81.30-3 Atividad€s paisag Ísticas

8130-3/00 Atividad€s paisagÍsticas 789,76 227,70 318,79 478,L8

82 SERVIçOS OE ESCRITÓRIO, OE APOIO ADMINISTRATIVO E OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS ÀS ÊMPRESAS

82.t Servigos de escritório e apoio administíativo

82.11-3 Serviços combinados de escritório ê apoio administrativo

82Lr-110O Serviços combinados de escritório e apoio adminiskativo t89,76 227,70 318,79 478,18

82.19-9 Fotocópias, preparaçáo de documentos ê outros serviços êspecializados de apoio administrativo

82L9-9/OL Fotocópias 189,76 227,70 318,79 478,L8

8219-9/99 PÍeparaçáo de documentos e serviços especializados de apolo administrativo nâo especilicados anler 189,76 227,70 318,79 478,L8

Atividades de teleatendimento

82.20-2 Atividades de teleatendimento

8220-2/00 Atividades de teleatendimento 789,76 227,10 378,79 478,7a

82.3 Atividades d9 organizaçâo de eventos, exc€to culluraas e esportivos \
82.30-0 Atividades de organizaçào de eventos, excêto culturais ê espoíivos

^l
\

8230-0/01 Serv deo izaçáo de feiras, ressos, e festas r89,76 227,70 378,79 478,18

8230-0/02 Casas de festas e eventos \ Y 189,76 227,70 318,79 478,78

82.9 Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas

82.91-1 Atividades de cobrança e informaçÕes cadastrais

8291-1/00 Atividades de cobrança e informaçôes cadastrais 189,76 227,70 318,79 478,1.8

82.92-0 Envasamgnto e empacotamenlo sob contrato

8292-0100 Envasamênto e 6mpacotamgnto sob contrato 189,76 227,70 318,79 478,L8

82.99-7 Atividadês de serviços prestados principalmêntê às êmprêsas não especiÍicadas anterioJ

8299-7 /07 Mediçáo de consumo de energia olótrica, gás e água 789,76 227,70 3L8,79 478,18
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Emissão de valês-alimentaçâo, vales-transporte e similar€s 189,76 227,70 378,79 478,788299-7 /O2

189,76 227,70 31,8,19 478,788299-7103 Serviços de gravaÉo de carimbos, exceto confecçào

Leilogiros independentes L89,76 227,70 318,79 474,188299-71O4

S€rviços de levantamento de íundos sob contrato 189,7 6 227,70 318,19 478,788299-7 los
Casas lotéricâs 189,7 6 227,70 318,79 478,788299-7 /06

Salas de acesso à internet t89,76 227,70 318,79 478,188299-7107

Outras atividades de serviços prs3tados principalmente às empresas não espscificadas antêriormente t89,76 227,10 378,79 474,788299-7199

AOMINISTRAÇÁO PÚBLICA, OEFESA E SEGURIDADE SOCIALo
ADMINISTRAÇÁO PÚBLICA, DEFESA E SEGURIOAOE SOCIAL84

AdministraÉo do estado e da polÍtica econômaca e social84.1

Administraçáo pública em geral84.11-6

AdministraÉo pública em geral 1.3 55,28 7.626,33 2.276,87 3.415,308411-6/00

RegulaÉo das atividades de saúde, educaçâo, serviços culturais e outros serviços sociaisa4.L2-4

1.355,28 L.626,33 2.276,87 3.415,3084t2-4lOO Regulaçáo das atividades de saúde. educâçâo. serviços culturais e outros serviços sociais

RegulaÉo das atividades êconômicasa4.13-2

1.355,28 L.626,33 2.276,87 3.415,308413-21O0 RegulaÉo das atividades econômicas

Serviços coletivos prestados pela administraÉo públicaa4.2

Relações exteriores84.27-3

Relaçôes exteriores 1.355,28 L.626,33 2.216,87 3.415,30842r-3/OO

Defesa84.22-l

Defesa 1.355,28 L.626,33 2.276,87 3.415,308422-7lOO

Justiça84.23-0

Justiça \ 1.355,28 1.626,33 2.276,87 3.415,308423-O/00

Segurança e ordem pública \84.24-8

Segurança e ordem pública A\ \ 1.355,28 1.626,33 2.276,87 3.415,308424-8/O0

\\\-lDefesa Civil84.25-6

2.27 6,87 3.415,308425-61O0 ^\l rDêÍêsa civil 1.355,28 1.626,33

Seguridade social obrigatória \\\{/,\
Seguíidade social obrigalória )\xv \84.30-2

1.355,28 1.626,33 2.276,47 3.415,308430-2lOO /\\ \Seguridade socaal obrigatória

I
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EOUCAÇÁOP

85 EDUCAÇÁO

85.1 EducaÉo infantil e ensino fundamental

85.11-2 EducaÉo infantil - croche

8s77-2100 EducaÉo infantil - creche L62,69 195,23 273,34 409,97

85.12-1 Educação infantil - prá-escola

8572-L/00 Êducaçâo infantil - pré-êscola 162,69 195,23 273,34 409,97

85.13-9 Ensino tundamental

8513-9/00 Ensino Íundamental L62,69 795,23 273,34 409,97

8s.2 Ensino médio

8s.20-1 Ensino médio

8s20-1/00 409,97Ensino médio 762,69 795,23 273,34

8s.3 EducaÉo superior

85.31-7 EducaÉo superior - graduaÉo

8s31-7/00 409,97Educaçâo superior - graduação t62,69 795,23 273,34

8s.32-s Educaçáo superior - graduaÉo € pós-graduaçâo

8s32-s/00 273,34 409,97EducaÉo suporior - graduaçáo e pós-graduaçâo LÉ2,69 195,23

8s.33-3 EducaÉo superior - pós{raduaçáo e eíensào

8s33-3/00 t62,69 795,23 213,34 409,97EducaÇáo superior - pós-graduaçáo e ext€nsâo

85.4 EducaÉo profissionalde nÍvel técnico e tecnológico

85.41-4 Educaçâo profissional de nívêl técnico

8s4L 4/OO 273,34 409,97Educaçâo profissional de nível técnico 162,69 195,23

85.42-2 Educaçáo profissional de nÍvel tecnológico

8s42-210O Educaçáo prorissional de nÍvel tecnológico 762,69 195,23 273,34 409,97

85.5 Atividades de apoio à educaÉo \ \
85.50-3 Atividades de apoio à educaÉo

8s50-3/01 Administraçáo de caixas escolar€s \\ J/,\, 762,69 195,23 273,34 409,97

8ss0-3/02 Atividadgs de apoio â educaçáo, exceto caixas escolares v\ \J/ '\ 762,69 195,23 273,34 409,97

85.9 Outras atividades de ensino /Y(\
85.91-1 Ensino dê esportes
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8s91-u00 Ensino d€ €sportes t62,69 795,23 273,14 409,97

8s.92-9 Ensino d€ art€ e cultura

8592-9107 Ensino de dança t62,69 795,23 273,34 409,97

8592-9/02 Ensino d€ artes cênicas, exceto dança t62,69 195,23 273,34 409,97

8s92-9/03 Ensino de música t62,69 195,23 273,34 409,97

8592-9/99 Ensino de arte e cultura nâo especiÍicado anteriormente 762,69 195,23 273,34 409,91

85.93-7 Ensino de idiomas

8593-7/00 Ensino de idiomas 762,69 195,23 273,34 409,97

85.99-6 Atividades de ensino não especiflcadas anteriormente

8s99-6/01 FormaÉo de condutores 162,69 273,34 409,97

8s99-6/02 Cursos de pilotagem 762,69 195,23 273,34 409,97

8s99-6/03 TreinEmgnto em informática 162,69 t95,23 273,34 409,97

8599-6/04 Treinamento €m desenvolvimento profissional e g6rencial 762,69 195,23 273,34 409,97

8s99-6/0s Cursos preparatórios para concursos t62,69 195,23 273,34 409,97

8s99-6/99 Outrâs atividâdes de ensino náo €speciricadas anterioÍmente t62,69 t95,23 273,34 409,97

a SAÚDE HUMANA E SERVIÇOS SOCIAIS

86 ATIVIOADES DE ATENÇÂO À SAÚOE HUMANA

86.1 Atividades de atendimento hospitalar

86.10-1 Atividades de atendimênto hospitalar

8610-1/01 Atividades de atendimento hospitalar, 6xcêto pronto-socorro ê unidades para at8ndimento a uÍgências 789,76 227,70 318,79 478,18

86ro-u02 Atividades de atendimênto em pronto-socorro ê unidadês hospitalares para atendimento a urgêncaas 318,79789,76 227,70 478,r8

86.2 Serviços móveis dê atêndimento a urgâncias e de remoçâo de pacientes

86.2t-6 Serviços móveis de atendimento a urgências

862r-6/07 UTI móvel L89,76 22?,70 378,79 474,78

8621-6102 Serviços móveis de atondimento a urgências, exceto por UTI móvel t \ t89,76 227,70 378,79 418,18

86.22-4 Sorviços do r6moçâo dê paciêntes, êxcêto os sorviços móvêis de atendimento a urgências /^l \

8622-4/OO Sêrviços d6 rêmoçâo de paci6ntês, êxcêto os sêrvaços môv€is dê at€ndimento a urgências \ \\ L89,76 227,70 318,79 478,t8

86.3 Atividades de atençào ambulatorial executadas por médicos e odontólogos ^\u /
86.30-s Atividades de atençáo ambulatorial executadas por médicos e odontólogos N\,1/ I

8630-5/01 Atividede médica embulatorial com Íecursos para realizaÉo de procedimentos cirúrgicos )\,.y 789,16 227,70 378,79 478,t8
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8630-5/02 Atividade médica ambulatorial com r€cursos para rsalizaçâo dê 6xames complementares 189,76 227,70 378,79 478,18

8630-s/03 Atividade médica ambulatorial restrita a consultas 189,76 227,70 318,79 478,18

8630-5/04 Atividade odontológica 789,16 227,10 318,79 478,78

8630-5/06 Serviços de vacinaçâo e imunizaçáo humana 189,76 227,70 318,79 478,78

8630-5/07 Atividades d€ reproduÉo humana assistida r89,76 227,70 318,79 478,78

8630-5/99 Atividadês dê atençáo ambuletorial não espociÍicadas antsriormonte L89,76 227,70 318,79 478,78

Atividades dc aerviços de complementaçào diagnóstica e terapêuticâ86.4

Atividades de serviços de complemontaçáo diagnóstica e terapêutica86.40-2

8640-2/OL Laboratórios de anatomia patológica e citológica r89,76 227,70 3t8,79 478,18

8640-2/02 Laboratórios clÍnicos 789,76 227,70 318,79 478,L8

8640-2103 ServiÇos de diálise e neÍrologia 189,76 227,70 378,79 478,L8

8640-2/04 Serviços de tomografia 189,76 227,70 378,79 478,t8

8640-2/05 Serviços dâ diagnóstico poÍ imegom com uso de radiaçáo ionizante, exceto tomograÍia 789,16 227,70 318,79 478,L8

Serviços dê ressonância magnótica 789,76 227,70 378,79 478,L88640-2106

Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiaqáo ionizante, excêto ressonância magnética 189,76 227,70 378,79 478,188640-2107

8640-2/08 Serviços dê diagnóstico por rêgistro gráfico - ECG, EEG e outros exames anâlogos 789,76 227,70 318,79 478,18

8640-2109 Serviços dê diagnóstico por mêtodos ôpticos - endoscopia e outros exames ânálogos 789,76 227,70 378,79 478,74

8640-2ltO Serviços dê quimiotêrapia 789,76 227,70 378,79 478,78

8640-2177 Sêrviços de radioteÍapia 789,76 227,70 318,79 478,74

8640-2172 Sêrviços de hemoterapia 789,76 227,70 374,79 478,78

8640-2173 Sêrviços de litotripsia 789,76 227,70 374,79 478,78

8640-2114 Sêrviços de bancos de células e tecidos humanos 789,76 227,70 318,79 478,L8

8640-2/99 Atividades de serviços de complementaçáo diagnósticâ e têrapêuticâ náo €speciÍicadas anteriormente 789,76 227,70 318,79 478,L8

Atividades de proÍissionais da áres de saúde, excêto médicos e odontólogos A86.5

Atividades de proÍissionais da área de saúde, exc€to médicos ê odontólogos \
86s0-0/01 Atividades de enÍermagem Ai \ 789,76 227,10 378,79 478,t8

478,L886s0-0/02 Atividades de profissionais da 789,76 227,70 378,79

478,1886s0-0/03 Atividades de psicologia e psicanálise 789,76 227,70 318,79

8650-0/04 Atividades d€ fisiotêÍapia \n V/\ 189,76 227,70 378,79 478,L4

8650-0/os Atividades de têrapia ocupacional 189,76 227,70 378,79 478,L8\/\

)
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86s0-0/06 Atividades de fonoaudiologia L89,16 227,70 378,79 478,18

8650-0/07 Atividades de terapia de nutriÉo enterale parenteral 189,76 478,t8227,70 378,19

86s0-0/99 Atividades de proÍissionais da área d€ saúde náo especificadas anteriormenle 189,76 227,70 378,19 478,18

86.6 Atividades de apoio à gsstáo de saúdo

86.60-7 Atividades de apoio à gestão de saúde

8660-7lOO Atividades de apoio à gestào de saúde 789,76 227,70 318,79 478,78

86.9 Atividsdes de atengâo à saúdo humana náo especiíicadas ant€riormêntê

86.90-9 Atividades de atenção à saúde humana não sspeciÍicadas ant€riormente

8690-9/01 Atividadss de práticas int€grativas ê complêmêntarês êm saúdê humana 189,76 221,70 318,79 478,r8

8690-9/02 Atividades de bancos de leite humano t89,76 227,70 318,79 418,r8

8690-9/99 Outras atividades de atenÉo à saúde humana náo êspêcificadas antêriormente t89,76 227,70 3r8,79 418,t8

81
ATIVIDAOÉS DÊ ATENÇAO A SAÚDE HUMANA INTEGRADAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL, PRESTAOAS EM RESIDÊNCIAS COLETIVAS E

PARTICULARES

87.1
Atividadôs d6 assbtêncie e idosos, d6fcbnt6s llsicos, imunodeprimidos s conval€scanbs, e de iníra-estrutura s apoio 8 pacientes pÍestadas em residências

coletivaE 6 particularês

87.11-5 Atividades de assistência a idosos, deficientes Íísicos, imunodeprimidos € convalescontes prestadas em residênclas coletivas e particulaÍes

8777-s/0L ClÍnicas e residências geriátricas 189,76 3r8,79 478,t8227,70

87 77-s/02 lnstatuiçóes de longa permanência para idosos L89,76 227,70 3t8,79 478,L8

877L-s/03 478,L8Atividades de assistência a deÍicientes íísicos, imunodsprimidos e convalescêntês 189,76 227,70 318,79

8717-5/04 CentÍos d9 apoio a pacientes com câncer e com AIDS L89,76 227,70 318,79 478,t8

8777-5/05 Condominios residenciais para idosos 189,76 227,70 3t8,79 478,L8

87.72-3 Atividades de Íornecimento de infra-estrutura de apoio e assistência a pacienle no domicÍlio

8712-3/00 Atividades de íoÍnecimento de infra-€strutura de apoio e assistência a paciente no domicÍlio 189,76 227,70 318,79 478,18

87.2 Atividadês de assistência psicossocial e à saúde a poÍladores de distúrbios psíquicos, dericiência mentale dependência qulmica

87.20-4 Atividades de assistência psicossocial e à saúde a poÍtadores de dislúrbios psÍquicos, deliciência mentale dêpendência qulmica

872O-4107 Atividades de centros de assistência psicossocial 789,76 227,70 3L8,79 418,18

872O-4199 Atividad$ de assistência psicossociale â saúde a portadores de distúrblos psíquicos, d"n[On"i\r"n t89,76 227,70 318,79 478,18

87.3 Atividades de assistência social prestadas em rssidências coletivas ê particularês A \
87.30-1 Atividades de assistência social pÍsstadas em rssidências coletivas e particular€B \ \ Y

873O-u07 N\Oíanatos r89,16 227,10 3L8,79 478,t8

873O-1102 478,78\Albergues assistenciais \\M L89,76 227,70 318,79

II
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8730-1/99 Atividades de assistância social pÍestadas em residências coletivas € particularês nâo êspeciÍicadas a 189,76 227,?0 318,79 478,18

88 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO

Serviços de assistência social sem alojamento

88.00-6 Sêrviços de assistência social sem alojamento

8800-6/00 Serviços do assistência social sem alojamento 189,76 227,70 31,8,79 478,L8

R ARTES, CULTURÂ, ESPORTE E RECREAÇÃO

90 ATIVIDADÊS ARÍISÍICAS. CRIATIVAS E DE ESPETÁCULOS

90.0 Atividades artÍsticas, criativas e de ospetáculos

90,01-9 Artês cênicas, espotáculos e atividades complementares

9001-9/01 Produçâo teatíal 135,55 762,63 227,70 341,54

9OO7-9102 Produção musical 135,55 762,63 227,70 341,54

9001-9/03 ProduÇâo de espetáculos de danÇa 135,55 762,63 227,70 347,54

9001-9/04 Produçào de espetáculos circ€nsss, de marionetes e similares 135,55 762,63 227,70 347,54

9001-9/05 ProduÉo de ospetáculos de rodeios, vaquejadas e similares 135,55 762,63 227,70 347,54

9001-9/06 Atividados de sonorizaçâo e de iluminaçâo 135,55 ),62,63 227,70 341,54

9001-9/99 Artes cênicas, ospêtáculos e atividades complementaÍes náo BspeciÍicados anteriormente 135,55 162,63 227,70 1Á1 q4

90.o2-7 Criaçâo artistica

9002-7 /07 Atividadês de ertistas plásticos, jornalistas independentes e escritores 135,55 t62,63 227,70 347,54

9002-7 /02 Restauraçáo dê obras dê arte 135,55 162,63 227,70 341,54

90.03-s Gestáo d6 espaços para artês c6nicâs, espetáculos e oulras etividades artisticas

9003-s/00 Gestão de espaços para artês cênicas, espetáculos e outras atividades artísticas 135,55 t62,63 227,70 347,54

91 ATIVIDADES LIGADAS AO PATRIMÔNIO CULTURAL E AMBIENTAL

91.0 Atividades ligadas ao patrimônio culluralê ambiêntal

91.01-5 Atividades de biblaotec.rs e arquivos

9101-5/00 Atividadgs de bibliotecas e arquivos 135,55 1,62,63 227,70 34t,54

J \ 91.02-3 Atividadês dê musêus e dê exploraçáo, rastauraçâo artística e conservaçâo de lugares e prédios históricos e atraçôês similares

t \ \ 9LO2-3/Or Atividades de museus e d6 exploraçáo do lugares e prédios históricos e atraçôes 6imilares 135,55 762,63 227,70 347,54

9102-3/02 Restauraçáo e conservação de lugares e prédios históricos 135,55 762,63 227,70 347,54\\t r/ ,\ 91.03-1 Atividades de jardins botânicos, zoológicos, parques nacionais, res€rvas êcolôgicas ê áreas dê pÍot6çáo embiêntal

tv \ 9103-1/00 Atividades do jardins botânicos, zoológlcos, parques nacionais, reservas êcológicas e árêes de prot6Ç 13s,5s 1,62,63 227,70 347,54

t1t;t-
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92 ATIVIDADÉS DÊ EXPLORAÇÁO OE JOGOS OE AZAR E APOSTAS

92.O Atividades de exploraçâo de jogos de azar € apostas

92.00-3 Atividades de €xploração de Jogos de azar e apostas

9200-3/01 Casas de bingo 135,55 162,63 227,70 341,,54

9200-3/02 Exploração dê apostas €m cor.idas de cavalos 135,55 t62,63 227,70 341,,54

9200-3199 Exploraçào de jogos ds azar e apostas não esp€cificados anteriormente 135,55 t62,63 227,70 34t,54

93 ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE RECREAÇÃO E LÁZER

93.1 Atividades esportivas

93.11-5 Gestâo de instalaçóes de esportes

9311-5/00 Gestão de instalaçôes dê espoíes 135,55 762,63 227,70 34t,54

93.12-3 Clubes socieis, 6sporlivos e similargs

9312-3/00 Clubes sociais, esporlivos e similaÍas 135,55 162,63 227,70 341,54

93.13-1 Atividades de condicionamento fisico

9313-u00 Atividades de condicionamento físico 135,55 t62,63 227,70 34t,54

93.19-1 Atividades esportivas nâo especificadas anteriormente

9319-1/01 Produçáo e promoçâo de evêntos esportivos 135,55 762,63 227,70 34L,54

9379-t199 Outrâs atividades esportivas nâo espêciÍicadas ante ormente 135,55 762,63 227,70 347,54

93.2 Atividades de recreaçâo e lazer

93.27-2 Parques de diversáo e parques temáticos

9327-2lOO Parques de divarsáo e parques temálicos t62,63 227,70 347,54

s\s-s Atividades de ÍecreaÉo e lazer não espêciÍicâdas anteriormente

f\ \ 9329-8107 Discotecas, danc€teÍias, salóes d€ dançâ ê similares 135,55 L62,63 227,70 347,54

a 9329-8/02 ExploÍaÉo de boliches 135,55 162,63 227,70 341,54

\/)\ 9329-8/03 Exploraçáo de jogos de sinuca, bilhar e similares 135,55 t62,63 227,70 341,54

l/'\ 9329-8/04 Exploraçáo de jogos eletrônicos íecreativos 135,55 t62,63 227,70 34t,54

V\ 9329-8/99 OutÍas atividades de recreaÉo 6 lazer náo especiÍicadas anteriormêntê 135,55 762,63 227,70 341,54

5 \ OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS

94 \ ATIVIDADES DE ORGANIzAÇÔEs ASSocIATIVAS

94.7
{\

Atividades de oÍganizaçóes associativas patronais, empresariais e profissionais

94.tt-7 Atividâdês dê organizaçóês associativas patronais e empresariais

III
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9411-1/00 Atividades ds organizaçó6s associativas pâtÍonais e empí€sariais 162,62 195,16 273,22 409,81

94.12-O Atividades de organizaçóes associativas profissionais

9412-O/0O Atividades de organizagões associativas proÍssionais !62,62 195,16 273,22 409,81

94.2 Atividades de organizaçõês sindicais

94.20-L Atividades de organizaçóes sindicais

9420-LIOO Atividades de organizaçôes sindicais t62,62 195,16 273,22 409,81

94.3 Atividad$ de a$ociaçóes de d€Íesa de dirêitos sociais

94.30-8 Atividadês de associaçôes de defêse de dirêitos sociais

9430-8/00 Atividados dê associaçôes de defesa de direitos sociais t62,62 195,16 273,22 409,81

94.9 Atividadês dê organizaçôês sssocialivas nào especificadas anteriormente

94.91-O Atividades de organizaçóes religiosas

9491-0/00 Atividad€s do organizaÇóes r€ligiosas L62,62 195,16 273,22 409,81

94.92-8 Atividad€s de organizaçóes políticas

9492-8/0O Atividad€s de organizaçóes políticas L62,62 195,16 273,22 409,81

94.93-6 Alividades de organizaçô€s associativas ligadas à cultura e à artê

9493-6/00 Atividades de organizaqões associativas lagadas à cultura e à arte 162,62 195,16 2t3,22 409,81

94.99-5 Atividadês associativas náo espêcifi câdas anteriormente

9499-s/00 Atividadês âssociativas náo especificadas anteriormente 762,62 195,16 273,22 409,81

REPARAÇAO E MANUTENÇÁO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÁO E DE OBJETOS PESSOAIS E DOMÉSTICOS

95.1 Reparaçáo e manutençáo de equipamentos de inÍormática e comunicaçáo

95.11-8 Reparação ê manut€nção d6 computadores e de equipamentos peÍiféricos

9s11-8/00 R6paraÉo ê manutençâo do computadorês e de equipamentos peÍiféricos 162,62 195,16 273,22 409,81

95.12-6 Reparaçâo e manutençâo de equipamentos dê comunicaçáo

95t2-6100 ReparaÉo e manutenÉo de equipamentos dê comunicaçâo 762,62 195,16 273,22 409,81

95.2 ReparaÉo e manutenÉo de objetos e equipamêntos pêssoais ê domésticos

95.21-5 Reparaçáo e manutênçáo de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoale dgméstico

9s21-s/00 273,22 409,81Repa eletroeletrônicos de uso pessoal eoeman de 762,62 195,16

95.29-1 ReparâÉo e manutênçáo de is e domésti cificâdos ânteriormênlee

9s29-u07 Reparaçào de calçados, bolsas ê artigos de viagem , \\ 'lz 762,62 195,16 273,22 409,81

9529-r/02 Chaveiros 195,16 273,22 409,81162,62
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9529-L/03 409,81ReparaÉo de relógios L62,62 195,16 273,22

9529-L/04 Roparaçáo do bicicletas. triciclos e outros velculos nào-motorizados t62,62 195,16 273,22 409,81

9529-r/05 RepaÍaçáo de artigos do mobiliárlo 195,16 273,22 409,81162,62

9529-1/06 Reparsçáo de jóias L62,62 195,16 273,22 409,81

9529-7/99 Raparaçáo e manutençáo de outros obj€los e equipamentos pessoais e domásticos nâo especiíicados 273,22 409,81L62,62 195,16

OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PESSOAIS96

Outras atividades de seÍviços pgssoais96.0

95.01-7 Lavanderias. tinturarlas e toalheiros

96OL-7 lOL 273,22 409,81Lavanderias L62,62 195,16

96OL-7 /O2 273,22 409,81TinturaÍias 762,62 195,16

960r-71O3 273,22 409,81Toalheiros 762,62 195,16

96.02-5 Cabeleireiros e outras atividades de tratamento de beleza

9602-s/01 195,16 273,22 409,81Cabeleireiros 762,62

9602-5102 409,81Oukas atividades de tÍatamento de beleza 762,62 195,16 273,22

96.03-3 AtividadBs funerárias e serviços relacionados

9603-3/01 195,16 273,22 409,81Gestâo ê manutênçáo de csmitórios 762,62

9603-3/02 195,16 273,22 409,81Serviços de cremaçáo 762,62

9603-3/03 273,22 409,81Serviços de sepultamento 762,62 195,16

9603-3/04 Sêrviços de funerárias 762,62 195,16 273,22 409,81

9603-3/05 Serviços de somatoconservação 1,62,62 195,16 273,22 409,81

9603-3/99 Atividadss funêrárias e serviços relecionados nào especiÍicados anteriormente 1,62,62 195,16 273,22 409,81

96.09-2 Atividades de serviços pessoais nâo especificadas anteriormente

9609-2107 ClÍnicâs de estéticâ e simileÍês 762,62 195,16 273,22 409,81

9609-2102 ncias matrimoniais 762,62 195,16 273,22 409,81

9609-2/03 Alojamento. higiene e embelezamento de animais 762,62 195,16 273,22 409,81

9609-2/04 ExploraÉo dê máquinas de serviços pessoais acionadas por moêda 762,62 195,16 273,22 409,81

9609-2/99 Outras atividades de sêrviços pessoais nâo especiÍicadas antêriormênte 162,62 195,16 273,22 409,81

sERVrÇOS DOMÉSTTCOS ÍlT

97 sERVrÇOS DOMÉSTTCOS \4 tY
97.0 Serviços domésticos

IIIIII
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97.00-5 Serviços domésticos

9700-5/00 Serviços domésticos 8L,32 97,57 136,61 204,93

U ORGANISMOS INTERNACIONAIS E OUTRAS INSTITUIÇÔES EXTRÂTERRITORIAIS

99 ORGANISMOS INTERNACIONAIS E OUTRAS INSTITUIÇÔES EXTRÂTERRITORIAIS

Organismos internacionais a outras instiluiçôes extrateÍritoriais

99.00-8 Organismos internacionais E outras instiluiçôes extíate.ritoriaig

9900-8/00 Organismos internacionais e outras instiluiçóes extraterritoriais 1.35s,28 t.626,33 2.276,87 3.415,30

ATIVIDADES DE PESSOAS FISICAS

100 ProÍissional Liberal 246,s8

101 101 Profissional de nivel nâo Superior 199,98

102 to2 Artesão, ArtlÍice e Artista 35,79

NOTAS:

1. Para efeitos tributários o contribuinte, ôm relaÉo ao valor da receilâ bÍuta anual do exerclcio anterior, será ênquadrado na classiícação Íiscal:

1 .í.- 'A', quando inferior ou igual a RS 60.000,00 (sessenta mil reais) incluindo nossa classê Associação sem Íins lucrativos e Fundaçào Públicâ;

1.2 - "8", quando for supêrior a R$ ô0.000,00 (sessênta mil reais) e não ultrapassar a R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais);

'1.3 - "C', quando for superior a R$ 180.000,00 (cênto e oitenta mil reais) e náo ultrapassar R$2.400.000 (dois milhões e quatrocentos mil reais)

1.rí- "O', quando for superior a RS 2.400.000 (dois milhóes e quâtÍocentos mil reais).

2. O exercício de mais de uma atividade acanôtará o pagamento da Taxa pela atividade tributada por valor mais elevado

3. No início dâ atividade a taxa será calculada proporcionalmenle ao número de moses restantes do exe

4. Será aplicada a Tabela para o profissional autônomo quando o local para o exercício de sua atividade

rctct

êxigir Alvará de Licença de Localizaçâo e Funcionamento

h
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

GABINETE DO PREFEITO

70,7\

t.2.t.rt Distribuidora / importadora / exportadora de alimentos e seus
296,32

rodutos a fins
empresa de fornecimento e transporte de áBua para consumo
humano(caminhão
Empresa de representação de serviço de alimentação e nutrição

228,97
unidade sem finalidades ou atividades operacionais)

1.2.1.99

'Estabelecimentos com mais de uma atividade, o valor total da taxa será a soma do valor base mais
as taxas referentes às atividades exercidas.

L.2
TOCAT DE REPRESENTAçÃO COMERCIAT, PRODUçÃO, TRANSPORTE E/OU VENDA

DE ATIMENTOS

r.2.2 Menor Risco Sanitário
1.2.2.0t 56,57

1.2.2.03
1.2.2.04

56,57

FRANCISCO DO
Centro, Sáo FÍencisco clo Condê-BÂ

1.2
TOCAT OE REPRESENTAçÃO COMERCIAL, PRODUçÃO, TRANSPORTE E/OU VENDA

DE ATIMENTOS

Maior Risco Sanitário
101,361.2.1.O1 Açougue

1.2.t.02 Assadora de aves e outros tipos de carne
1.2.1.03 56,57Cantina

56,57L.2.L.O4 Casa de frios (laticínios e embutidos)
1.2.1.05 casa de sucos/caldo de cana/ e similares 56,57

275,50L.2.L.06 Churrascaria

L.2.L.O7 Comercio atacadista/depósito de produtos perecíveis 14L,42

1.2.1.08 Confeitaria
1.2.1.09 Cozinha clube / hotel / motel / creche / boate / similares
1.2.1.10 Delicatessen / loja de conveniência

7.2.7.\2

1.2.1.13

L.2.t.14 Frigorífico 56,57
1.2.1.15 Hipermercado (valor base + somatório de atividades) 269,38'.t

7.2.L.16 Lanchonete / bar / pastelaria 56,57
r.2.L.t7 Mercadinho / mercearia / armazém (única atividade) (empório) 42,42
1.2.1.18 Padaria / panificadora / buffet / confeitaria 84,85
1.2.1.19 Peixaria (pescados e frutos do mar) 84,85
L.2.L.20 Piazerie 84,85
L.2,L.2L Produtos congelados 113,13
1.2.1.22 Restaurante / refeitório 113,13
r.2.1.23 Rotisseria 713,L3
t.2.t.24 Sorveteria 84,85
t.2.t.25 Supermercado (valor base + somatório de atividades) 134,69,,

Congêneres 56,57

Bomboniere
1.2.2.02 Casa de produtos naturais / Suplementos alimentares A 70,7t

Casa de produtos naturais com lanchonete / su alime s 127 ,28
Comércio atacadista de produtos não perecíveis 70,71
Depósito de bebidas 56,57

1.2.2.06 Depósito de frutas e verduras (armazenagem) i\
,.

1.2.2.O7 Depósito de produtos não perecíveis (armazenagem) U 56,57
t.2.2.O8 Quitanda, frutas e verduras N r 42,42

t.2.2.o5

PREFEITURA UNICIPAL DE
End. Praçâ dâ lndependáncia, s/n -

CEP: 43.90G000 / Tel.:(71) 3ô5'l-.1E0í 9,9,-^í

I zze,st 
I

1.2.1

tl
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t.2.2.O9

*Estabelecimentos com mais de uma atividade, o valor total da taxa será a soma do valor base mais
as taxas referentes às atividades exercidas.

coMERcro vARErsrÀ REPRESENTAçÃo e/ou rnuspoRTE DE pRoDUTos DE

tttnessg oa seúor
1.4.1 Maior Risco Sanitário

Comércio de produtos médico/hospitalares 198,00
198,00

113,13

PREFEITURÂ MUNICIPAL OE FRANCISCO DO CONDE

42,42Transportadora de alimentos e/ou produtos alimentícios (por veículo)
56,57r.2.2.99 Congêneres

1.3 INDÚSTRIA DE PRODUTOS PARA SAÚDE DISPENSADOS DE REGISTRO

1.3.1 Maior Risco Sanitário
1.3.1.01 Cosméticos, perfumes e produtos de higiene

1.3.1.02
Distribuidora / importadora / exportadora de produtos para a saúde:
micro e pequena empresa

1.3.1.03 Distribuidora / importadora / exportadora de cosméticos 296,32

1.3.1.04 Distribuidorademedicamentos 404,08
1.3.1.05 lnsumos farmacêuticos 296,32

Produtos biológicos 296,32
Produtos de uso la boratoria I 296,32

1.3.1.08 Produtos de uso médico / hospitalar 296,32
Produtos de uso odontológico 296,32

1.3.1.10 Próteses / órteses (ortopédicas / estética / auditiva e similares) 296,32

1.3.1.11 Saneantes domissanitários (GRAU DE RISCO l) | 2s6,32
1.3.1.99 Congêneres 296,32

L.3.2 Menor Risco Senitário
1.3.2.01 Embalagens 240,43

r.3.2.o2 Equipamentos / instrumentos laboratoriais 240,43
Equipamentos / instrumentos médico/hospitalares 240,43

t.3.2.O4 Equipamentos / instrumentos odontológicos 240,43
1.3.2.05 Produtos veterinárlos 228,97

Congêneres 240,43

1.4.1.01 rcos 198,00

7.4

Comércio de art
L.4.1.O2 Comércio de produtos biológicos e imunobiológicos 198,00
1.4.1.03 Comércio de produtos Iaboratoriais / produtos químicos 198,00
1.4.1.04

1.4.1.05 Comércio de produtos odontológicos
1.4.1.06 Comercio de saneantes / domissanitários 198,00

L.4.!.O7
Empresa de representação de medicamentos, cosméticos, saneantes e
artiBos médico-hospitalares

198,00

Congêneres 198,00
L.4.2 Menor Risco Sanitário

t.4.2.O1 Comércio de cosméticos, perfumes e/ou produtos de h rgre ne 1 99,00
t.4.2.02 Comércío de essências e matéria prima para perfumaria 198,00

Comércio de embalagens 70,71

t.4.2.o4
Comércio de prótese / órtese (ortopédica/estética/auditiva e
similares) A I

1.4.2.o5 Transportadora de produtos de interesse à saúde (por veículo) \ lp 67 ,35

7.4.2.03

End. Píaçâ de lndepôndêhcia. !/n - C€ntro, Sáo Francasco do Conde-BA
CEP: 43.90G000 / Tel.r (-7í ) 3651-4801

"h5cr-7

240,43

296,3

1.3.1.06

1.3.1.07

1.3.1.09

1.3.2.03

1.3.2.99

1.4.1.99

I



cÓDrco -T- sÉroircaçôrs

a

b

c

d

e
Í

b

ilAME DE PR(»ETO DE CONSTRUçÁO OE OBRA Í{OVA DE EÍ{GEI{HANTA

FtscAuzAçÂo oA oGCt çÂo PoR M2 ou FRAçÂo PoR Pf,(»ETO

faté@ 1

l'tél1o,"] --- = |

I de 51 m'z até 100 m'l i

I de 101 m'z até 200 m'z

rc" lul rr-t" ltxxj ,'
I acima de 1000 m2

E

isento
0,95
1,43

1,91

2,86

4,77

o,2g

L,43

02

04

o(AME DE MoDrFtcÂçÃo EM pRoJETo DE coNsrRuçÃo EM GERAL, ApRovADo E

coM AwARA A|NDA EM vtcoR, poR M2 ou FRAçÃo
Sem aumento ou com red da área
Com eumento da áÍea:

Aplicâ - se a tabela do código 01, abatendo - sê os valores já pagas
anteriormente

Fir."lir"Éo d" ob rá)
Cadastro para averbaçã o
Cadastro de imóvel construído, para fins de averbação junto a cartório
de registro de imóveis, por m2 ou fração da área total construída

nrcorusrnuçÕrs
Reconstluções, reformas e repjrrosporm2 por projeto e por pavimento

DESMEMBRAMENTO
Desmembremento - Excluídas as áreas destinadas e viâs e logradouros
público! e que sejam doados ao município por m'do projeto

por m'?do projeto e pavrmento 
REMEMBRAMENT.S

ARRUAMEXTO, TERRAPTENAGEM, PAVIMENTAçÃO E JARDINAGEM
Por rÍf do projeto

f*
_ sejam dgalgs ao município, por m'? do Eojelo

QUATQUER OBRA ilÃO ESPECIFICADA NESTA TABEIÁ

1,91

L,9t

(r
0, 19

0,10

0

u,

L,9r

0,19

10
Por rn2 do projeto 4,77

ELEVADORES, MONTA.CARGAS E ESCADAS ROI.ANTES

í

\

Jtsao
r

TU MUNICIPÂL OE O FRÂNCISCO OO CONDE
êpendência, gn - Cêntro, Sào Francigco do Cond6-BAr

I STAIA
Por unidade

EP: 43.900"000 / Tê1.: (71) 3651-4801

286,07

a
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ANEXO Vil

TABELA DE RECEITA VI

Taxa de Licenca para Execucão de Obras e Urbanizacão de Áreas Particulares

Em Real

01

a
I

03

05

07

11
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ESPECtFTCÂçÕES
DIA

EM REA!

MÊs ANO
cóDrGo

1@49
1,O1.O0

1.02.00

1.03.00

t rofo

1.05.00
1.05.01

l

Muro, por ÍÍf
Fachada de acess!,pgf nÍ
Em de prédio, por m'

BASE PREE(ISTENTE----r- 0,19

0,19

0,19t- Carroceria De Veículos, Por Unidade
1.04.01 Leve

1.04.02 Pesado

0,10 7 ,63 38,14

Tapumê
3,81 19,07 9s,36

0,95 3,81Por m'
2.00.00 ENGENHO PUBUCITÁRIO

2.01.00 Toldo, inel e letÍeiro, or m2

z.o?.oo Outdoor, e cartaz mural, por mz

2.03.00

3,81 I 1s,26
3,81 t9,07

Tabuleta
I 2.03.01 Por m2

2.04.00
2.04.01 Faixa, Flámula e estandarte,
2.04.O2 Balão, por unidade

L,9L 9,54
Engenho provisóÍio

0,95 7 ,63
3,81 6,00

2.944,3
340.q0

L01.0q
3.01.01

3j01.02
3 q1,qJ

3.01.04

i Prospecto e íolheto, por milheiro

Em

Em

Em

Em

*i
Área comercial, por unidade 7,27 

I

Áre

9.54

38,14
47,68
36,37
L9,O7

133,50

rytt
?qq,0q

76,28
3.02.00
3.02.01 Não classificados, por m2 5,72 28,61- 66,75
3.02.02 Não classificados, por unidade

01 - Ficam isentos do pagame
NOTAS I 02 - Quando a publicidade

acréscimos de 100% (cem p o)

I 9,s4 28,61 L 76,2A
da taxa os engenhos publicitáíios luminosos.
rir a bebidas alcoólicas ou fumo, a taxa sofrerá

*n^1

PREFÊIÍURA MUNICI DE O FRÂNCISCO DO CONOE
End. PraçÉ dâ lndepen enlÍo. Sáo Fíencisco do Conde-BA

cEP 43 gcE 00 /Te4.: 01)3ô5r-4601

ANEXO VIII

TABELÂ DE RECEITA VII

Taxa dê Licenca para êxposicão dê publicidade nas vias e Loqredouros

Públicos e em locais expostos ao Público

p,or q!9çle

Outros engenhG vlsuais



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

GABINETE DO PREFEITO_ãs

ANEXO IX

TABELA DE RECEITA VIII

Viqilância Sanitária

PATb A -ALVARÁ SANlTÁRlo ANUAL íoo r Atividade Desenvolvidal

EM REALcóDrGo ESPECTFTCAçÃO

1.1 rtoúsrRta oe aUMENToS
1.1.1 Maior Risco Sanitário

1.1.1.01 Conservas de dutos de or I (exceto palmito)m 240,43

240,43Doces / produtos confeitaria / xaro alimentícios
1.1.1.03 Massas frescas

1.1.1.04 Gelo 240,43

1.1.1.05 Panifi cação (fabricação / distribuição)
1.1.1.06 Produtos alimentícios infantis 240,43

1.1.1.07

1.1.1.08 Produtos dietéticos 240,43

1.1.1.09 240,43s industriais / concessionária de alimentosRefe

1.1.1.10 Sorvetes similares 240,43
1.1.1.99 Congêneres 240,43

1.1.1 Menor Risco Sanitário
7.1.2.07 Aditivos 240,43

Água mineral 240,43
1.1.2.03 Amido e derivados 240,43
7.t.2.O4 Bebidas não alcoólicas, sucos e outras 240,43
1.1.2.05 Biscoitos / bolachas / sa inhos 240,43
r.r.2.06
L.L.2.O7 Cerealista, depósito e beneficiamento de raos 240,43
1.1.2.08 Condimentos, molhos e especiarias
1.1.2.09 Confeitos, caramelos, bombons e similares
1.1.2.10 Desidratadora de frutas , banana, maçã etc.) 240,43
L.7.2.tt Desidratadora de ats e ervananas
1.L.2.72 Farinhas (moinhos) e similares 240,43
1.1.2.13 Gelatinas / s para sobremesa, sorvetes, bolos e similares 240,43

1.1.2.r4
Gorduras, óleos, azeites, cremes, cremes
(fabricação/refino/envasamento

1.1.2.15 Massas secas, macarrão e similares
L.t.2.16 Refinadora e envasadora de a úcar / 240,43
1.r.2.17 Suplementos alimentares enriq co vitaminas e sais minerais
1.1.2.18 Torrefadora de café 240,43
1.1.2.99 Congêneres

Produtos congelados

Cacau, chocolates e sucedâneos

PREFÊITURA UNICIPA
End. Prâç3 da Independência,

oo co
FÍancisco do Conc,e-BA

240,43

240,43

240,43

240,43

240,43

240,43

240,43

240,43

240,43

240,43

CEP:43 1-4801

240,43

1.1.1.02

7.1.2.O2

(71)
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99,001.4.2.99 Congêneres
1.5 ESTABELECTMENTOS E SERV|çOS OE SAÚDE

1.5.1 Maior Risco Sanitário
1.5.1.01 Ambulância com assistência de enfermagem (por unidade móvel) 99,00

99,00L.5.L.O2 Ambulância com assistência médica (por unidade móvel)

1.5.1.03 Casa de parto natural 212,1-4

1.5.1.04 Centro cirúrgico (por sala de cirurgia) 2\2,14
727 ,281.5.1.05 Clínica de acupuntura (por consultório)

Serviço de estética / spa e congêneres / dermatofuncional / spa e

congêneres sem responsável técnico
727 ,28'1.5.1.07 Clínica médica (por consultório + somatório de atividades)

1.5.1.08 Clínica odontológica Tipo I (por consultório + somatório de atividades) 727 ,28*

1.5.1.09
Clínica odontológica Tipo ll (por consultório + somatório de
atividades)

198,00*

99,00*1.5.1.10 Clínica veterinária (por consultório + somatório de atividades)
1.5.1.11 Consultório de acupuntura L27 ,28
1.5.1-.12 Consultório médico t27 ,28
1.5.1.13 Clínica odontológica Tipo l(realiza cirurgia oral menor) L27 ,28
1.5.1.14 Clínica odontológica Tipo ll(realiza cirurgia oral maior) 198,00

1.5.1.15 Consultório veterinário 99,00

1.5.1.16
Cozinha de lactários / hospital/ maternidade / casa de saúde /
similares

L27 ,28

1.5.1.17 Drogaria (com serviço de enfermagem) 311,14

1.5.1.18 Drogaria (sem serviço de enfermagem) 212,14
1.5.1.19 Dispensário de medicamentos / posto de medicamentos 70,7r
1.5.1.20 Empresa de serviços médicos e/ou enfermagem / home care 336,73
1.5.1.21 Gabinete de piercing e tatuagem LZ7 ,28
L.5.t.22 Hospital dia (por leito + somatório de atividades) 40,47*

hospital de pequeno porte (por leito + somatório de atividades) 40,41*
L.5.t.24 Laboratório de análises clínicas 2t2,t4
1.5.1.2 5 2t2,t4
t.5.L.26 Laboratório de análises bromatológicas 272,L4

r.5.r.27 Laboratório de anatomia e patologia 272,14

1.5.1.28 Laboratório de enatomia e patolo8ia veterinária 272,14
1.5.1.29 Laboratório químico-toxicológico 272,14
1.5.1.30 Laboratório citopatologia / citogenética 212,14

Laboratório / oficina de prótese auditiva 99,00
1.5.1.32 Laboratório / oficina de prótese dentária 99,00
1.5.1.3 3 Laboratório / oficina de órteses e prótese ortopédicas 99,00
1.5.1.34 Laboratório / oficina óptico

I 99,00
1.5.1.35 Lavanderia hospitalar I 272,t4
1.5.1.36 Lavanderia industrial 2L2,14
L.5.L.37 \tPosto de coleta de materialde laboratório / 70,7r
1.5.1.38 Posto de enfermagem u 99,00
1.5.1.39 Serviço de acupuntura e similares t 727 ,28

À
PREFEITURA MUNICIPAL OE FRANCI
End. Píeçá da lndêpendênci., s/n - CêÍlro. Sáo Fra

DE

CEP: 43-90Goo0 / Têl : Oi) 3651-{801
BA

1.5.1.06

1.5.1.23

Laboratório de análises clínica veterinário

1.5.1.31
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Serviço de esterilização t27 ,28
1.5.1.41 Serviço de radiologia odontológica (por equipamento) 56,57
L.5.7.42 Serviço de vacinação / imunização L27 ,28
1.5.1.43 Serviço de urgência / emergência (somatório de atividades) 148,16+
1.5.1.44 Unidade de saúde rede SUS (municipal, estadual, federal) isento
1.5.1.45 Unidade móvel de assistência à saúde (por gabinete) 94,28

Unidade móvel de assistência odontológica (por gabinete) 94,28
1.5.1.99 Congêneres t27 ,28

'Estabelecimentos com mais de uma atividade, o valor da taxa será a soma do valor base mais as

taxas referentes às atividades exercidas.
1.5.2

1.5.2.01 Clínica de fisioterapia e/ou reabilitação (por consultório) 99,00
7.5.2.O2 Clínica de psicoterapia / psicanálise (por consultório) 99,00
1.5.2.03 ClÍnica de psicanálise (por consultório) 99,00
1.5.2.04 Clínica de ortopedia (por consultório) L27 ,2A
1.5.2.05 Clínica de fonoaudiologia (por consultório) 99,00
1.5.2.06 Consultório de fi sioterapia 99,00
t.5.?.o7 Consultório de fonoaudiologia 99,00
1.5.2.08 Consultório de nutrição 99,00
1.5.2.09 Consultório de psicanálise/psicologia/psicopedago8ia 99,00
1.5.2.10 Consultório virtual / telemedicina L27 ,28
1.5.2.11 Espaço de ludoterapia 70,7r
1.5.2.12 Serviço de massoterapia / podologia e similares 99,00
r.5.2.99 Congêneres 99,00

rEstabelecimentos com mais de uma atividade, o valor da taxa será a soma do valor base mais as

taxas referentes às atividades exercidas.
1.6 PRESTAçÃO DE SERVIçOS DE INTERE5SE DA SAÚDE

1.6.1

1.6.1.01

Clube social (valor base + somatório de atividades) 99,00+
1.6_ 1.03 Escola de natação, piscina coletiva e similares 99,00

1.6.1.04
Estabelecimento de controle de praga urbanãs (desinsetizadoras,
desratizadoras e similares)

t27 ,28

Estabelecimento de ensino (valor base + somatório de atividades) 99,00,'
1.6.1.06 Estabelecimento de propriedade da uníão, estado e município lsento
1.6.1.07 Pet shop 147,42
1.6.1.08 Unidades volantes de comércio de produtos de higiene e correlatos 56,57
1.6.1.09 Servi ço de limpeza / desinfecção de poço / caixa d'água
1.6.1.10 Serviço de limpeza de fossa t4t,42
1.6.1.11 Se rv iços de sanitários químicos e correlatos r4t,42
L.6.t.12 Saunas 99,00
1.6.1.â Congêneres 99,00

mentos com mais de uma atividade, o valor da taxa será a soma do valor base mais as
ntes às ativídades exercidas

Maior Risco Sanitário

99,00

99,00

PREFEITUR.A UNICIPALOE
End. Praçâ c,a lndegendênciâ, 9n -

FRÂNCISCO DO
Cênto. Sáo Francisco doI

CEP: 43.gOG0O0 / T6l.: (7'l ) 3851-4801

!:

1.5.1.40

1.5.1.46

Maior Risco Sanitário

Abrigo, asilo, creche, casa de passagem, casa de repouso, orfanato e
similares

1.6.1.02

1.6.1.05

+Estfi
taxa!l r(

i
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L.6.2 Maior Risco Sanitário
1.6.2.01 Academia de ginástica / dança / artes marciais e similares 99,00
1.6.2.O2 Barbeâriâ 44,44
1.6.2.03 Camping 99,00

7.6.2.O4 Cárcere / Penitenciária e similarês

1.6.2.05
Casa de espetáculos / discoteca / boate e similares (valor base +

somatório de atividades)
1.6.2.06 Casa de diversões (jogos eletrônicos, bollche, similares) 99,00
t.6.2.07 Cemitério / necrotério / crematório 127 ,28

1.6.2.08
Cinema / auditório / teetro (por sala de apresentação + somatório dê
atividades)

56,57

Estabelecimento de propriedade da união, estado ou município lsento
1.6.2.10 Estádio de futebol (área comum) t34,69

Estação rodoviária / ferroviárla (área comum) exceto estabelecimento 282,85
7.6.2.72 Hotel / motel (pôr cômodo + somatório de atividades) 8,48+
L.6.2.13 lnstituições religiosas 28,29
t.6.2.t4 Lavanderia / tinturaria comerclal 43,t0

Pensão / albergue / dormitório / pousada (por cômodo + somatório de
atividades)

L.6.2.16 Salão de beleza (cabeleireiro / manicura / pedicura) 56,57
L.6.?.t7 Salão de beleza, estética, tratamento de pele, depilação e similares. L69,72

1.6.2.18 Shopping (área comum) exceto estabelecimento 3t\,t4
Serviços funerários 127 ,28

1.6.2.20 Tabacaria 56,57

Congêneres 99,00
* Estabelecimentos com mais de uma atividade, o valor da taxa será a soma do valor base mais as

taxas referentes às atividades exercidas.

NOTA 1

Análise de projeto arquitetônico e inspeção de pré-vistoria sanitária: consiste no
conjunto de atividades de análise de planta baixa e inspeção sanitária para

compatibilização de planta, observando - se localização, áreas, fluxo de produção de
serviços e produtos, estrutura física adequada, mobiliário, equipamentos,
organização, adequação ambiental do imóvel, acondicionamento e armazenagem de
produtos de interesse da saúde de acordo com a legislação sanitária. Deve ser
requisitada pelo responsável legal ou representante legal da empresa.

NOTA 2

z.t Estabelecimento de maior risco sanitário Rs s6,s7
2.2 Estabelecimento de menor risco sanitário A R5 113,13

Taxa de Análise de projeto arquitetônico e ins ode ré-vistoria sanitária

PREFE]TURÁ UNICIPAL DE SÃO FRÂNCISCO DO CONDE
End. Píàç5 da lndepêndãncje, s/n - Cêntro, Sào Fíancjgco do Condê-BA

CEP: 43.900000 / Tê1.: (71) 3651-a80,

lsento

99,00+

1.6.2.09

L.6.2.rL

1.6.2.15 8,08*

7.6.2.79

1.6.7.99

e



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

GABINETE DO PREFEITO

ANEXO IX

TABELA DE RECEITA VIII

TAXA de Viqilância Sanitária

PArtE B - AUTORIZACÃO ESPECNT POR ATIVIDADE DESENVOLVTDA

2.1.L Maior Risco Sanitário

2.1.1.03

Írio elétrico

56,57

?a2,85

42,4?

282,85

282,85

t

cóDrGo ESPECTFTCÁçÂO EM REAL

2.1.1.01

2 AUTORTZAçÃO ESPEC|AT pOR ATTVTDADE DESENVOwTDA

Box de Feiras / permissionários (c/ venda carnes / pescados / vegetais)

2.1.L.O2 Carro de apoio de trio elétrico 282,85

Circo / parque de diversão 113,13

2.7.r.04 Entidades carnavalescas com posto médico 282,85

2.1.1.05 Entidade carnavalesca com serviço de alimentação 70,77

2.1.1.06 Entidade carnavalesca com posto médico e serviço de alimentação 353,56

2.t.1.07 Estruturas provisórias: camarotes L4L,42

2.1.1.08 Estruturas provisórias: camarotes com serviço de alimentação 282,85

2.1.L.O9
Estruturas provisórias: camarotes com serviço de alimentação e posto
médico

565,70

2.1.1.10 Estruturas provisórias: camarotes com posto médico 242,85
2.t.t.Lt Estruturas provisórias: serviço de alimentação em eventos / carnaval L34,69

Estruturas provisórias: sewiço de interesse à saúde em eventos /
carnaval

134,69

Feiras e exposição de animais domésticos e exóticos L4!,42
2.7.t.t4 Posto médico (estrutura provisória)

2.1.1.15 Serv-carro / drive-in / quiosque / trailer e similares
2.7.1.t6 Venda ambulante (carrinho de pipoca / milho / sanduíche e similares) 2L,2t
2.t.t.L7
2.7.1.99

PRÊFE]TURA HUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO CONDE
Eíú. Práçe dB lndêpêndáncie, s/n - C.nAo, Sâo Franctco do Condê-BÂ

CEP: 43.S0G000 / Tê1.: (71) 3851-1801

2.r.L.t2

2.1.L.L3

Congêneres

@
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ANEXO X

Rs 16.839,30 Rs 16.839,30

to
(Licença de
Operação)

PORTE
POTENCIAL

POI-UIDOR

TRANSPORTADORAS
(Qt. de Veículos)

LP

(Licençe

Prévia)

LI

(Licênça de
lnstalação)

Rs 194,76 Rs 194,76

Rs 194,76 Rs 194,76

Alto

1

Rs 194,76

R5 194,76

Rs 194,76

Rs 194,76 R5 194,76

Baixo R5 316,48 Rs 889,68 R5 449,27

Rs 631,47 Rs 1.076,69 Rs 7s8,00PEQUENO

Alto

2a5

Rs 914,02 Rs 2.494,20 RsZ.r$,42

Baixo Rs 2.104,91 Rs 3.207.94 Rs 1.606,74

Rs 4.209,83 Rs 4.s80,08 R5 3.367,86

Alto

6a15

Rs 6.314,74 Rs 6.2s1,00 Rs 8.163,12

Baixo Rs 11.366,53 Rs 6.097,18 Rs 5.051,79

Médio Rs 15.1s5,37 Rs 10.103,58 Rs 10.103,s8GRANDE

Alto

16a50

Rs 22.733,06

Baixo Rs 31.573,69 Rs 12.629,48 Rs 12.629,48

Médio Rs 42.098,25
EXCEPCION

AL

Alto

Acima de 50

R5 s3.671,{4 R5 27.3s7 ,ZO Rs27.357,2O

PREFEÍTURA UNICIPAL DE SÃO FRANCISCO OO CONOE
End. Prâçá dá lndêpêndêÍÉia. sh - Cêntro, Sáo FÍencisco do Condê-BA

CEP: 43.90G0O0 / Tê1.: (71) 3651-4EO1

l,

TABELA DE RECEITA IX

Taxa de Controle e Fiscalizacão Ambiental

Valores Para Servicos de Licenciamento Ambiental em Reais

Baixo

MédioMíNIMO

Médio

MédioMÉDIo

R5 17.687,27 R5 L7 .681,27

a,
t

"b^(
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GABINETE DO PREFEITO

- ANEXO X

TABELA DE RECEITA IX

Taxa de Controle e Fiscalizacão Ambiental

Valores Para Outros Documentos Licenciatórios

3

DESCRTçÃO DO DOCUMENTO VATOR EM REAL

1 DeclaraÉo de aprovaçáo ambiental R$ 76,46

2 DeclaraÉo geral R$ 76,46

Declaraçáo de isençáo de licenciamento R$ 76,46

Declaração de licenciamento municipal R$ 76,46

5 R$ 76,46

6 AtualizaÇão de documento llcenciatório R$ 96,21

7 DeclaraÉo de alteraÉo de frota - transportadoras R$ 96,21

8 DêclaraÉo de alteraçáo de responsebilidade R$ 96,21

9 AutorizaÉo geral R$ 278,74

10 R$ 278,74

11 Autorizaçáo manifesto transporte de resÍduos R$ 278,74

t2 Alterações certificedo de cadastro laboratório análises ambientais

13 Certificado de cadastro de auditor ambiental R$ 836,23

t4 Certificado de cadastro laboretório análises ambientais R$ 1507,19

15 Alteraçôes-inÍormaçôes de cedestro de produto agrotóxico R$ 1.994,38

t5 R$ 5.306,00

L7 Certificado de cádestro produto agrotóxico classe toxicológicâ lll R$ 6.012,73

18 Certificedo de cadastro produto agrotóxico classe toxirslógica ll R$ 8.999,98

19 CertiÍicado de cadastro produto egrotóxico classe ,uí*[s ice I R$ 10.022,46

D
*rsrr,

PREFEITURÂ UNICIPAL DE SÃO FRANGISCO DO CONDE
End. Píeçá da lÍÉependônciâ, s/n - Cenfo. Sâo Fránci3co do Conde-BÂ

CEP: 43.0OG0O0 / T6l.: Ol) 3851-1801

@

4

DeclaÍaçáo de regularidade

AutorizaÉo para aplicaÉo de herbicida

R$ 365,08

Certificado de câdastro produto agrotóxico classe toxicológica lV
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ANEXO X

TABELA DE RECEITA IX

Taxa de Controle e Fiscalizacão Ambiental

Valores Para Servicos de Licenciame FIorestal e Atividades Relativas ao
Uso de Recursos naturais

CL
EITURÂ MU ICIPAL DE FRANCISCO DO CONDE

Jn - Centro. Sâo Fíancisco do Condê-BÂ

ATIVIDADES

Colête dê meterial botânico associado as florestas ou nativa
VATORES EM REAI.

1 Corte de árvores nativas comprovadamente plantadâs

) Corte e aproveitamento de árvores nativas atingidas poÍ
fenômenos naturais

3
Corte e aproveitamento de árvores nativas atingidas por
fenômenos naturais - proieto coletivo

25,OO1

4
Exploração eventual de árvores nativas atingidas para uso na
propriedade

5
comunicação de coleta de lenha seca de árvores nativas para

consumo próprio
23,OO*

6 Manero de árvores nativas imunes ao corte lsento

7 Manejo florestal para abertura de trilhas e picadas
2s,00

por êxemplar

8
Manejo florestal para implantação ou ampliação de obras e
atividades em

100,00*

9 Manejo florestal para manutenção de redes de energia elétrica
15,00 por m3 de toras e/ou

15,00 por 100 m'zde área de manero

10 Manejo florestal paÍa manutenção de rodovias e estradas 100,00 por km corrido

11 Recuperação de áreas protegidas com supressão de exóticas
Até2Ha=50,00*

Acima de 2 Ha = 10O,0O*

72
Supressão de árvores nativas por danos ao patrimônio ou risco de
acidentes

25,00i'

13
Supressão de vegetação nativa em estágio inicial de regeneração
natural até 2 hectares

25,00*

!4
Supressão de vegetação nativa em estágio inicial de regeneração
para uso agropecuário

15
supressão de vegetação nativa em estágio médio de regeneração
natural

Até2ha=50,00*
Acima de 2 há = 100,00'

ra corte de árvores na área urbana loteada
emplares ocasionando danos ao patrimônio ouincluindo

Autorizaçã

risco de

Até2ha=50,00t
Acima de 2 há = ,.00,00*

15,00 por exemplar

End Praça da
CEP: 43.90G000 / Tê1.: C/í) 3451-4601

25,00*

Até2Ha=50,00*
Acima de 2 Ha = 100,00*

a

lsento

50,00'i

16
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ANEXO XI

TABELA OE RECEITA X

TAXA DE COLETA, REMOÇÃO E DESTINAÇÃO DO LIXO DOMICILIAR - TCRDL

crAssE
VALOR POR M2

EM REAT

1 Residencial o,26

2 Comercial 0,40

3 fl 0,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO CONDE
End. Práçá da lndêpendéÍxia, s/n - Cêntro. Sào Frandsco do Condê-BÂ

CEP: 43.9OGm0 / Tê1.: (7r) 345í-lEO1

!

lndustria I

,

9t

0
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-
TABELA DE RECEITA XI

CONTRIBUIÇÃO DE ILUMTNAÇÃO PÚBLICA. CIP

ÍTURA UNICIPAL DE O FRA tsco Do coNDE
a,&ta

CLASSE
FAIXAS DE CONSUMO

kwh/m
PERCENTUAL

DA CIP

ururrr ruÁxtruo pam
6s3&{NçA (rM R$)

A

RESIDENCIAL

Até 30 ISENTO

De 31 até 50 lYo ISENTO

o% ISENTO

De 8l até 100 LO% 9,24

De 101 até 200 lOYo

De 201 até 300 LO%

De 301 até 450 31,62

De 451 até 650 lOYo 45,32

De 651 até 1000

De 1001 até 2000 10% L51,78

Acima de 2000 10% 333,91

ctAssE
FAIXAS DE CONSUMO

kwh/m
PERCENTUAL

DA CIP

UM|TE MÁXIMO PARA
COBRANçA (EM RSI

ISENTO

De 31 até 50 t5% 7 ,94

De 51 até 60 15% 9,94

De 61 até 80 72,48

De 81 até 100 L5Yo t6,48

De 101 até 200 l5Yo 26,t8

De 201 até 300 L5Yo

Oe 301 até 450 t5% 45,39

De 451 até 650 L5% 52,23

De 651 até 1000 t5% 85,87

De 1001 até 2000 75Yo

B

COMERCIAL

E

sERVrçOS

Acima de 2000 t5% 1.525,50

ANEXO Xlt

o%

De 51 até 60

De 51 até 80 OYo ISENTO

14,56

?7 ,t4
lOYo

lOYo 50,84

Até 30 Olo

lSYo

M,70

t22,99

Prâç6 dâ lndêpêndênda, sy'n - C6ntro, São Fráncisco do Condê-BA
CEP: 43.SO(loOo / Tê1.: (71) 3a51-4601
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ctAssE
FAIXAS DE CONSUMO

kwh/m
PERCENTUAT

DA CIP

LIMITE MÁ(IMO PARA

COBRANçA (EM R$)

c

Até 30 l5Yo 6,39

De 31 até 50 t5% 4,67

De 51 até 60 75% 77,75

De 61 até 80 75% 13,38

De 81 até 100 t5%

De 101 até 200 l5Yo 32,98

De 201 até 300 t5% 40,22

De 301 até 450 7\42
15v"

De 651 até 1000 t5%

De 1001 até 2000 L5Yo 223,63

75% L3.762,26

cr.AssE
FAIXAS DE CONSUMO

kwh/m
PERCENTUAT

DA CIP

LTMITE MÁXIMO PARA

COBRANçA (EM R§)

Até 30 to% 9,84

16,66De 31 até 50 lOYo

De 51 até 60 to% 25,46

De 61 até 80 lOYo 33,72

3a,72De 81 até 100 to%

De 101 até 200 to% 48,64

De 201 até 300 to% 57 ,20

De 301 até 450 LOYo 61,56

De 451 até 650 LOTo 75,88

De 651 até 1000 t1 Lo% 87 ,28

De 1001 até 2000 
I

to% 2t7 ,54

D

LO% t.o42,90

§-Br-,

PREFEITURÂ ]ÚUNICIPAL DE SÃO FRÂNCISCO DO COiIDE
End. PÉçr de lndependêncie, Jn - Cênfo, Sào FrEncilco do Condê-8A

CEP:,13.9OG0O0 / Íel.: C/l) 3651{801

INDUSTRIAL

14,36

L5Yo

De 451 até 650 104,9

L60,76

Acima de 2000

sERVrçO PÚBUCO

Acima de 2ooo í\ I

0



crAssE
FAIXÂS DE CONSUMO

kwh/m
PERCENTUA[

DA OP
I.IMITE MÁXIMO PARA

coBRAr{çA (EM Rs)

ZONA RURAL

ov ISENTO

De 51 até 60 o% ISENTO

De 61 até 80 OYo ISENTO

De 81 até 100 10% 9,24

De 101 até 200 10% 14,56

De 201 até 300 27 ,L4
LOYo 3L,62

De 451 até 650 to% 45,32

De 651 até 1000 70% s0,84
De 1001 até 2000 lOYo L5r,7A

Acima de 2000 70% 333,91

cr.AssE
FAIXAS DE CONSUMO

kwh/m
PERCENTUAT

DA CIP

TIMITE MÀ(IMO PARA

coBRAr{çÂ íEM Rs)

F

lruMrÍrAçÃo
PÚBucÂ

ISENTO

crAssE
FAIXAS DE CONSUMO

kwh/m
PERCENTUAL

DA CIP

TIMITE MÁXMO PARA

COBRANçA (EM R§}

Até 30 t,y" 3,86

De 31 até 50 757o 6,72

De 51até 60 l5Yo 9,77
De 61 até 80 75% L5,42

De 81 até 100 15% 24,47
De 101 até 200 t5% 38,84

L5% 61,65
De 301 até 450 L5% 97 ,85
De 451 até 650 L5% L55,22

De 651 até 1000 ,.\ 75% 246,54

De 1001 até 2000 / \rsx 391,33

G

Acima de 2000 rt \ rsx 62L,t6

PREFEITURÂ UNICIPAL DE
End. Píeçâ dâ lndepêndência, gn -

ctsco oo coNDE
São FÉncisco do Conde-BA

CEP: 43.90G000 / Tê1.: (71) 3651-4801

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

GABINETE DO PREFEITO

E

Até 30 OYo ISENTO

De 31 até 50

lOTo

De 301 até 450

De 201 até 300
EDTFTCAçÕES DA

CONCES$ONÁRIA
OU PERMISSIONÁRIA

h*^P Ô
,U
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À

,^

^,

,^

À

I
Até 30 L5%

De 31até 50 L5Yo

De 51 até 60 15%

De 61 até 80 t5Yo

L5Yo

De 101 até 200 15%

De 201 até 300 L5%

De 301 até 450 15%

De 451 até 650 !5Yo

De 651 até 1000 L5%

De 1001 até 2000 /\ L5Yo

OUTRAS EMPRESAS

GERADORAS OE

ENERGIA ELÉTRICÁ

ou stMllÁR

H

Acima de 2000 ^/ I L5%

PREFEITURA iIUI{ICIPAL DE SÃO FRÂNCISCO DO CONDE
End Praça da lndepenc,ênciâ, s/n - Centro, Sáo Francisco do Conde-BA

cEPr 43.90G.000 / Têt.: (71) 3651-4801

.hoT

0

crAssE
FAIXAS DE CONSUMO

kwh/m
PERCENTUAL

DA CIP

De 81 até 100


