
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE  

PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DO RIO GRANDE – LEI N° 6588/2008                                                                                      1 
 

 

CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES                                     ANEXO  02.1 
 
 

CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES 
2.1  RESIDENCIAL  Unifamiliar, para zeladoria e coletiva. 
 
2.2  COMÉRCIO COMÉRCIO VAREJISTA UTILIZAÇÃO DIÁRIA Carnes, fruteira, padaria, armazém e hortomercado 

UTILIZAÇÃO PERIÓDICA 
 

Bar, café elancheria; restaurante, papelaria; farmácia, 
drogaria e perfumaria, calçados e artefatos de couro, 
artigos de vestuário, ferragem, material elétrico, 
tabacaria e /revistas, artigos lotéricos, confeitaria, 
bomboniere, supermercado, armarinhos, bijuterias;  
postos de abastecimento, depósitos ou postos de 

UTILIZAÇÃO OCASIONAL Peças e acessórios para veículos; livraria; artigos 
sanitários/material de construção; móveis e artigos de 
decoração; óticas, joalherias, artigos fotográficos; 
máquinas/aparelhos/equipamentos diversos; 
eletrodomésticos, veículos; floricultura, floristas, 
presentes, artesanatos e souveniers; discos e fitas; 
produtos agrícolas e veterinários; funerária, artigos 
religiosos, vidraçarias, artigos desportivos, artigos de 
plástico e borracha;  equipamentos de som, 
equipamentos de segurança, instrumento médico e 
hospitalares, material odontológico, aparelhos 
ortopédicos e auditivos; equipamentos científicos e de 
laboratórios; antiguidades, brinquedos, centro comercial 

COMÉRCIO 
ATACADISTAS E 

DEPÓSITOS 

Grupo A 
 

Alimentos, bebidas e fumos, vestuário e têxteis, peles e 
couro; papéis/artigos para papelarias e gráficas; 
mobiliário; objetos em geral; máquinas/veículos e 
equipamentos; material de construção e distribuição de 

Grupo B Minérios/metais/resinas/plásticos/borrachas, depósito 
e posto de revenda de gás, classe 2, classe 3, classe 4 e 
classe 5. 
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CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES 

2.3   SERVIÇOS 
 
 

SERVIÇOSPROFISSIONAIS 
VINCULADOS A 

HABITAÇÃO 

REPARAÇÃO E SERVIÇOS 
DOMICILIARES 

 

Conserto de calçados e artigos de couro; conserto de 
máquinas e aparelhos elétricos ou não, de uso pessoal 
ou doméstico; reparação de instalações elétricas, 
hidráulicas e de gás e reparação de artigos diversos. 

SERVIÇOS DE ESTÉTICA 
PESSOAL 

Barbearias, salões de beleza, manicuros e pedicuros e 
massagistas. 
 

CONFECÇÃO SOB 
MEDIDA E REPARAÇÃO 

DE ARTIGOS DO 
VESTUÁRIO 

Alfaiatarias;  atelier de costura, bordado e tricot. 
 

SERVIÇOS 
PROFISSIONAIS 

Profissional liberal, técnico e universitário;  
profissional autônomo. 

SERVIÇOS DE REPARAÇÃO 
E CONSERVAÇÃO - 

OFICINAS 
 

GRUPO A Reparação de artigos de couro; reparação de 
instalações elétricas, hidráulicas e de gás; reparação 
de máquinas e aparelhos elétricos ou não; reparação 
de artigos diversos, jóias e relógios, instrumentos 
musicais, científicos, aparelhos de precisão, 
brinquedos e demais artigos não especificados; 

GRUPO B Lavagem e lubrificação; reparação de artigos de 
madeira, do mobiliário (móveis, persianas, estofados, 
colchões, etc); reparação de artigos de borracha 
(pneus, câmaras de ar e outros artigos); reparação e 
manutenção de veículos automotores (exclusive 
caminhões, tratores e máquinas de terraplanagem); 
funilaria; reparação e manutenção de motores 

GRUPO C 
 

Serralharia, tornearia; niquelagem e cromagem; 
esmaltação, galvanização, retificadores de motores; 
reparação e manutenção de veículos, inclusive 
caminhões, tratores e máquinas de terraplanagem; 
reparação e conserto de container. 

SERVIÇOS PESSOAIS 
 

SERVIÇOS PESSOAIS 
 

Confecções sob medida de artigos de vestuário; 
confecções sob medida de calçados e demais artigos 
de couro; barbearias, salões de beleza e massagistas; 
sauna, duchas e termas; Laboratórios de análises 
clínicas, radiologia, ótica e prótese; estúdios 
fotográficos 
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CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES 

2.3  SERVIÇOS 
 
 

SERVIÇOS 
DOMICILIARES 

SERVIÇOS 
DOMICILIARES 

Tinturarias e lavanderias; empresa de detetização, 
desinfecção, aplicação de sinteco e pintura de imóveis; 
empresa de vigilância e limpeza; agência de locação de 
imóveis, louças e semelhantes, serviços de buffet; 
agência de guarda-móveis; serviços de ajardinamento; 
casas de cômodos e pensões; hotéis e motéis. 

SERVIÇOS DE 
DIVERSÃO 

SERVIÇOS DE DIVERSÃO Jogos eletrônicos; Casas noturnas, classificadas em: 
Boate; Dancing e Cabaré; Baile Público, Bailão e 
Danceteria; Drive-in; Bar com musica; Restaurante com 
Dança; Restaurante com Musica; Boliches e bilhares. 

SERVIÇOS DE LAZER E 
CULTURA, 

COMUNITÁRIOS E 
SOCIAIS 

SERVIÇOS DE LAZER Equipamentos de lazer de uso permanente; áreas 
verdes de uso público para recreação ativa (praças); 
clubes e locais privados de uso recreativo ou esportivo 
de caráter local; clubes e locais privados de uso 
recreativo ou esportivo de caráter urbano; 
equipamentos comunitários de lazer; centros sociais 

EQUIPAMENTOS DE 
LAZER DE USO 

PERIÓDICO 

Ruas de lazer; locais para parques de diversão, circos, 
etc 

  
EQUIPAMENTOS 

ESPECIAIS DE LAZER 
Autódromos, estádios para futebol,  hipódromos e locais 
para camping. 

ESTABELECIMENTO DE 
ENSINO FORMAL 

Estabelecimento de ensino formal de 1° grau; 
estabelecimento de ensino formal de 2° grau; 
estabelecimento de ensino formal de 3° grau. 

ESTABELECIMENTO DE 
ENSINO INFORMAL 

Creches, escolas, maternais e centros de cuidados; 
jardins de infância ou pré-primeiro grau e escolas 

EQUIPAMENTOS DE 
CARÁTER CULTURAL 

 

Arquivos, auditórios,  bibliotecas, centro cultural, 
cinemas, discoteca, instituto do livro; ligas e 
associações assistências e beneficentes; museus, 
pinacotecas, planetário, teatros, templos e locais de 
culto em geral, TV educativa; instituições científicas e 

SERVIÇOS 
COMUNITÁRIOS E 

SOCIAIS 

Agências de serviço social; asilos; conselhos 
comunitários e associações de moradores; entidades de 
classe e sindicais; instituições para menores. 
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CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES 

2.3   SERVIÇOS 
 
 

SERVIÇOS DE 
TRANSPORTE 

SERVIÇOS DE 
TRANSPORTES 

Garagens e estabelecimento para veículos, exceto os de 
carga ou coletivos(com abastecimento e sem 
abastecimento); agências de viagens; agências de locação 
de veículos, automóveis, motocicletas, bicicletas; agências 
de navegação; empresa de taxi, lotação e ônibus; agência 
de locação de trailers e camionetas; agência de locação de 
caminhões, máquinas e equipamentos; empresas de 
mudanças; transportadoras; garagens em geral (taxi, 
lotação, ônibus, outros veículos)(com abastecimento ou 

SERVIÇOS 
PROFISSIONAIS E 

TÉCNICOS 

EQUIPAMENTOS DE 
SAÚDE PÚBLICA 

Ambulatórios( pequenos ambulatórios, postos de 
atendimento médico e postos de atendimento de urgência); 
consultórios(médicos e odontológicos); clínicas e 
policlínicas(médicas, odontológicas, de repouso e geriatria, 
bancos de sangue; hospitais( hospital geral, hospital de 
pronto socorro e hospital psiquiátrico). 

DIVERSOS Serviços jurídicos de despachante e procurador, escritórios 
de cobrança, ajuste de contas, finanças, investigação 
particular, investimentos bancários, de contabilidade e 
auditoria; serviços de assessoria, consultoria, pesquisa, 
análise e promoções; processamento de dados; serviços de 
engenharia, arquitetura, urbanismo, paisagismo, 
agronomia, geologia, geodésia, cartografia, 
aerofotogrametria e topografia; serviços de publicidade e 
propaganda, de tradução, reprodução e documentação; 
estúdio de pintura, desenho e escultura; clínicas, 
alojamentos e hospitais veterinários. 

SERVIÇOS DE 
COMUNICAÇÃO 

 

AGÊNCIAS  Agências de correios e telégrafos; agência telefônica; 
agência de sonorização; estações de radiodifusão; 
provedores de internet e estação de televisão. 

SERVIÇOS BANCÁRIOS AGÊNCIAS Bancos e Financeiras. 
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CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES 

2.3   SERVIÇOS 
 
 

SERVIÇOS AUXILIARES 
 

DIVERSOS Escritórios de corretagem de títulos, de seguros, de 
imóveis, de veículos, locações, etc; agências de emprego, 
serviço de seleção, treinamento e administração de 
pessoal, etc; locação de mão-de-obra; escritórios de 
intermediários de vendas de mercadorias à base de 

SERVIÇOS PÚBLICOS 
 

EQUIPAMENTOS 
ADMINISTRATIVOS 

Federal, estadual, regional, municipal e entidades de 
turismo. 

EQUIPAMENTOS DE 
SEGURANÇA 

PÚBLICA 

Prédios e instalações vinculados as polícias civil e militar; 
prédios e instalações vinculados ao corpo de bombeiros; 
presídios e demais prédios vinculados ao sistema 

SERVIÇOS DE 
CONSTRUÇÃO 

Construção civil, terraplanagem, escavações, 
pavimentação, estaqueamento, urbanização, demolições, 
fundações, estrutura e concreto, impermeabilização, etc 

SERVIÇOS DE 
RECICLAGEM 

 

DIVERSOS Compra e venda de materiais recicláveis (somente na UR 
03) 
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CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES 
2.4   INDUSTRIAS 

 
INDUSTRIA DE EXTRAÇÃO E TRATAMENTO DE 

MINERAIS 
Atividades de extração, com ou sem beneficiamento, de materiais 
sólidos, líquidos ou gasosos, que se encontrem em estado natural. 
PERICULOSIDADE: NO 

INDUSTRIA PRODUTOS MINERAIS NÃO 
METÁLICOS 

 

Aparelhamento de pedras para a construção e execução de 
trabalhos em mármore, ardósia, granito e outras pedras. 
PERICULOSIDADE: I 
Fabricação de peças, ornatos e estruturas de cimento, gesso e 
amianto. 
PERICULOSIDADE: I 
Beneficiamento e preparação de minerais não metálicos, não 
associados a extração. 
PERICULOSIDADE: NO 
Fabricação e elaboração de produtos diversos de minerais não 
metálicos. 
PERICULOSIDADE: I 

INDUSTRIA METALÚRGICA Produção de fundidos de ferro e aço, com tratamento químico 
superficial e/ou galvanotécnico. 
PERICULOSIDADE: NO 
Produção de fundidos de ferro e aço, sem tratamento químico 
superficial e galvanotécnico. 
PERICULOSIDADE: NO 
Estamparia, funilaria e latoaria, com tratamento químico 
superficial e/ou galvanotécnico e/ou pintura por aspersão e/ou 
aplicação de verniz e/ou esmaltação. 
PERICULOSIDADE: NO 
 
Estamparia, funilaria e latoaria, sem tratamento químico 
superficial, galvanotécnico, pintura por aspersão, aplicação de 
verniz e esmaltação. 
PERICULOSIDADE: I 
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CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES 

2.4   INDUSTRIAS 
 

INDUSTRIA PRODUTOS MINERAIS NÃO 
METÁLICOS 

 

Serralharia, fabricação de tanques, reservatórios e outros 
recipientes metálicos e de artigos de caldeireiro com tratamento 
químico superficial e/ou galvanotécnico e/ou pintura por aspersão 
e/ou esmaltação. 
PERICULOSIDADE: NO 
Serralharia, fabricação de tanques, reservatórios e outros 
recipientes metálicos e de artigos de caldeireiro sem tratamento 
químico superficial, galvanotécnico, pintura por aspersão e 
esmaltação. 
PERICULOSIDADE: I 
Fabricação de outros artigos de metal, não especificados ou não 
classificados com tratamento químico superficial e/ou 
galvanotécnico e/ou pintura por aspersão e/ou aplicação de verniz 
e/ou esmaltação. 
PERICULOSIDADE: NO 
Fabricação de outros artigos de metal, não especificados ou não 
classificados sem tratamento químico superficial, galvanotécnico, 
pintura por aspersão, aplicação de verniz e esmaltação. 
PERICULOSIDADE: I 

INDUSTRIA METALÚRGICA Fabricação de máquinas, aparelhos e acessórios com tratamento 
térmico e/ou tratamento galvanotécnico e/ou fundição. 
PERICULOSIDADE : NO 
 
Fabricação de máquinas, aparelhos e acessórios sem tratamento 
térmico e/ou tratamento galvanotécnico e/ou fundição. 
PERICULOSIDADE : I 

INDUSTRIA DE MATERIAL ELÉTRICO E 
COMUNICAÇÕES 

Fabricação de pilhas, baterias e acumuladores. 
PERICULOSIDADE: NO 
Demais atividades da industria de material elétrico e de 
comunicações. 
PERICULOSIDADE: I 

INDUSTRIA DE MATERIAL DE TRANSPORTE Fundição, tratamento galvanotécnico e pintura. 
PERICULOSIDADE: NO 
Demais atividades da industria de material de transporte. 
PERICULOSIDADE: I 
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CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES 

2.4   INDUSTRIAS 
 

INDUSTRIA DE MADEIRA Fabricação de estruturas de madeira e artigos de carpintaria. 
PERICULOSIDADE: I 
Fabricação de chapas de madeira aglomerada ou prensada. 
PERICULOSIDADE: NO 
Fabricação de chapas de madeira compensada, revestidas ou não 
com material plástico. 
PERICULOSIDADE: I 
Fabricação de artigos de tanoaria e de madeira arqueada. 
PERICULOSIDADE: I 
Fabricação de cabos para ferramentas e utensílios. 
PERICULOSIDADE: I 
Fabricação de artefatos de madeira torneada. 
PERICULOSIDADE: I 
Fabricação de saltos e solados de madeira. 
PERICULOSIDADE: I 
Fabricação de formas e modelos de madeira exclusive de madeira 
arqueada. 
PERICULOSIDADE: I 
Fabricação de molduras e execução de obras de talha exclusive 
artigos de mobiliário. 
PERICULOSIDADE: NI 
Fabricação de artigos para usos domésticos, industrial e 
comercial. 
PERICULOSIDADE: I 
Fabricação de artefatos de bambu, vime, junco ou palha trançada, 
exclusive móveis e chapéus. 
PERICULOSIDADE: NI 
Fabricação de artigos de cortiça. 
PERICULOSIDADE: NI 

INDUSTRIA DO MOBILIÁRIO 
 
 

Fabricação de móveis de madeira e junco. 
PERICULOSIDADE: I 
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CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES 
2.4   INDUSTRIAS 

 
INDUSTRIA DO MOBILIÁRIO 

 
 

Fabricação de móveis de metal ou com predominância de metal, 
revestidos ou não com lâminas plásticas, inclusive estofados. 
PERICULOSIDADE: I 

 

Fabricação de artigos de colchoaria. 
PERICULOSIDADE: NI 
Fabricação de armários embutidos de madeira. 
PERICULOSIDADE: I 
Fabricação de acabamento de artigos diversos do mobiliário. 
PERICULOSIDADE: I 
Fabricação de móveis e artigos do mobiliário, não especificados ou 
não classificados. 
PERICULOSIDADE: I 

INDUSTRIA DE PAPEL E PAPELÃO 
 

Fabricação de celulose. 
PERICULOSIDADE: PE 
Fabricação de pasta mecânica. 
PERICULOSIDADE: NO 
Fabricação de papel. 
PERICULOSIDADE: NO 
Fabricação de papelão, cartolina e cartão. 
PERICULOSIDADE: I 
Fabricação de artefatos de papel não associada a produção de 
papel. 
PERICULOSIDADE: NI 
Fabricação de artefatos de papelão, cartolina e cartão impressos 
ou não, simples ou plastificados não associada a produção de 
papelão, cartolina e cartão. 
PERICULOSIDADE: NI 
Fabricação de artigos de papel, papelão, cartolina e cartão, para 
revestimento, não associada a produção de papel, papelão, 
cartolina e cartão. 
PERICULOSIDADE: NI 
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CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES 
2.4   INDUSTRIAS 

 
INDUSTRIA DO MOBILIÁRIO 

 
 

Fabricação de artigos diversos de fibra prensada ou isolante, 
inclusive peças e acessórios para máquinas e veículos. 
PERICULOSIDADE: I 

INDUSTRIA DE BORRACHA 
 
 

Todas as atividades de beneficiamento da borracha natural e 
artigos de borracha em geral. 
PERICULOSIDADE: NO 

INDUSTRIA DE COUROS E PELES E 
PRODUTOS SIMILARES 

Secagem e salga de couros e peles. 
PERICULOSIDADE: NO 
Curtimento e outras preparações de couros e peles. 
PERICULOSIDADE: PE 
Fabricação de artigos de selaria e correaria. 
PERICULOSIDADE: NI 

INDÚSTRIA QUÍMICA 
 
 

Todas as atividades industriais dedicadas a fabricação de produtos 
químicos. 
PERICULOSIDADE: PE 

INDUSTRIA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS 
E VETERINÁRIOS 

 

Todas as atividades industriais dedicadas à fabricação de produtos 
farmacêuticos e veterinários. 
PERICULOSIDADE: PE 

INDUSTRIA DE PERFUMARIA, SABÕES E 
VELAS 

Fabricação de produtos de perfumarias. 
PERICULOSIDADE: NO 
Fabricação de sabões, detergentes e glicerina. 
PERICULOSIDADE: PE 
Fabricação de velas. 
PERICULOSIDADE: NO 

INDUSTRIA DE PRODUTOS DE MATÉRIAS 
PLÁSTICAS 

 

Todas as atividades industriais que produzem artigos diversos de 
material plástico, injetados, extrudados, laminados, prensados, e 
em outras formas, exceto fabricação de resinas plásticas, fibras 
artificiais e matérias plásticas. 
PERICULOSIDADE: I 
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CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES 

2.4   INDUSTRIAS 
 

INDUSTRIA TÊXTIL 
 

Beneficiamento de fibras têxteis vegetais. 
PERICULOSIDADE: NO 
Beneficiamento de fibras têxteis artificiais sintéticas. 
PERICULOSIDADE: NO 
Beneficiamento de matérias têxteis de origem animal. 
PERICULOSIDADE: NO 
Fabricação de estopa, de materiais para estofos e recuperação de 
resíduos têxteis. 
PERICULOSIDADE: I 
Fiação e tecelagem. 
PERICULOSIDADE: NO 
Malharia e fabricação de tecidos elásticos. 
PERICULOSIDADE: NI 
Fabricação de tecidos de passamanaria, fitas, filós, rendas e 
bordados. 
PERICULOSIDADE: NI 
Fabricação de tecidos especiais. 
PERICULOSIDADE: NO 
Acabamento de fios e tecidos, não processado em fiação e 
tecelagem. 
PERICULOSIDADE: NO 
Fabricação de artefatos têxteis produzidos nas fiações e 
tecelagens. 
PERICULOSIDADE: I 

INDUSTRIA DE VESTUÁRIO E ARTEFATOS DE 
TECIDOS 

 
 

Todas as atividades industriais ligadas à produção de artigos do 
vestuário, artefatos de tecido e acessórios do vestuário, não 
produzidos nas fiações e tecelagens. 
PERICULOSIDADE: NI 
Fabricação de calçados. 
PERICULOSIDADE: I 

INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 
 

Beneficiamento, moagem, torrefação e fabricação de produtos 
alimentares. 
PERICULOSIDADE: NO 
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CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES 
2.4   INDUSTRIAS 

 
INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 

 
 

Refeições conservadas, conservas de frutas, legumes e outros 
vegetais, fabricação de doces, exclusive de confeitaria e 
preparação de especiarias e condicionamentos. 
PERICULOSIDADE: NO 
Abate de animais em matadouros, frigoríficos, preparação de 
conservas de carnes, e produção de banha de porco e de outras 
gorduras domésticas de origem animal. 
PERICULOSIDADE: NO 
Preparação do pescado e fabricação de conservas do pescado. 
PERICULOSIDADE: NO 
Preparação do leite e fabricação de produtos de laticínios. 
PERICULOSIDADE: NO 
Fabricação e refinação de açúcar. 
PERICULOSIDADE: NO 
Fabricação de balas, caramelos, pastilhas, dropes, bombons e 
chocolates, etc. - inclusive gomas de mascar. 
PERICULOSIDADE: I 
Fabricação de produtos de padaria, confeitaria e pastelaria. 
PERICULOSIDADE: I 
Fabricação de massas alimentícias e biscoitos. 
PERICULOSIDADE: NI 
Refinação e preparação de olhos e gorduras vegetais, produção de 
manteiga de cacau e de gorduras de origem animal destinados à 
alimentação. 
PERICULOSIDADE: NO 
Fabricação de sorvetes, bolos e tortas geladas, inclusive 
coberturas. 
PERICULOSIDADE: I 
Preparação de sal de cozinha. 
PERICULOSIDADE: I 
Fabricação de vinagre. 
PERICULOSIDADE: NO 
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CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES 

2.4   INDUSTRIAS 
 

INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 
 
 

Fabricação de fermentos e leveduras. 
PERICULOSIDADE: NO 
Fabricação de gelo, exclusive gelo-seco. 
PERICULOSIDADE: NI 
Fabricação de rações balanceadas e de alimentos preparados para 
animais, inclusive farinhas de carne, sangue, osso, peixe e pena. 
PERICULOSIDADE: PE 
Fabricação de produtos alimentares, não especificados ou não 
classificados. 
PERICULOSIDADE: NO 

INDUSTRIA DE BEBIDAS 
 

 Fabricação de vinhos. 
PERICULOSIDADE: I  
Fabricação de aguardentes, licores e outras bebidas alcoólicas. 
PERICULOSIDADE: NO 
Fabricação de cervejas, chopes e malte. 
PERICULOSIDADE: I 
Fabricação de bebidas alcoólicas, inclusive engarrafamento e 
gaseificação de águas minerais. 
PERICULOSIDADE: I 
Destilação de álcool. 
PERICULOSIDADE: NO 

INDUSTRIA DE FUMO 
 
 

Preparação do fumo, fabricação de cigarros, charutos e 
cigarrilhas, e outros atividades de elaboração do tabaco não 
especificados ou não classificados. 
PERICULOSIDADE: NO 

INDUSTRIA EDITORIAL E GRÁFICA 
 

Todas as atividades de industria editorial e gráfica. 
PERICULOSIDADE: NI 

INDUSTRIAS DIVERSAS 
 

 

Fabricação de artigos diversos, não compreendidos nos grupos 
acima enumerados. 
PERICULOSIDADE: I 
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CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES 

2.4   INDUSTRIAS 
 

INDUSTRIAS DIVERSAS Usinas de produção de concreto 
PERICULOSIDADE: I 
Usinas de produção de concreto asfáltico. 
PERICULOSIDADE: NO 

 
NOTA: As atividades classificadas neste anexo são aquelas constantes, dos mesmos grupos, do código de atividades  do Centro de Informações 
Econômico-Fiscais da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda. 
                  CONVENÇÕES: 

• NI - Não Incômoda 
• I - Incômoda 
• NO - Nociva 
• PE - Perigosa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


