ENQUADRAMENTO DE ATIVIDADES DO CONCLA - CNAE 2.3 - RESOLUÇÃO CTLU
CNAE 2.3
Grupo de atividade

Atividade
Subclasse Denominação
1610-2/03

Serrarias com desdobramento de madeira em
bruto

1610-2/04

Serrarias sem desdobramento de madeira em
bruto - Resserragem

1610-2/05

Serviço de tratamento de madeira realizado sob
contrato

4541-2/06

comércio varejista de peças, partes e acessórios
novas para motocicletas e motonetas

4541-2/07

comércio varejista de peças, partes e acessórios
usadas para motocicletas e motonetas

4713-0/04

Lojas de departamentos ou magazines, exceto
lojas francas (duty free)

Lojas francas (duty free) de
nR1-3:
aeroportos, portos e em
comércio diversificado de âmbito local
fronteiras terrestres

4713-0/05

Comércio varejista de mercadorias em geral, sem
predominância de produtos alimentícios

nR1-2:
comércio de alimentação de pequeno
porte, com lotação de até 100 (cem)
lugares;

5611-2/04

atividades de servir bebidas alcoólicas, sem
entretenimento, ao público em geral, com serviço
completo

5611-2/05

atividades de servir bebidas alcoólicas, com
entretenimento (música ao vivo ou não,
apresentações, utilização de equipamentos
sonoros, ainda que de forma eventual ou
periódica), ao público em geral, com serviço
completo

Ind-1b-5:
fabricação de produtos de madeira

Serrarias com ou sem
desdobramento de madeira

nR2-2:
Comércio de veículos automotores
em geral

Comércio de máquinas em
geral, e seus acessórios,
peças e equipamentos;

nR2-2:
comércio especializado

Loja de departamentos ou
magazine

nR2-1:
comércio de alimentação de médio
porte, com lotação de mais de 100
(cem) e até 500 (quinhentos) lugares,
englobando comércio associado a
diversão

Bares e outros
estabelecimentos
especializados em servir
bebidas

nR3-5:
comércio de alimentação de grande
porte, com lotação superior a 500
(quinhentos) lugares
nR1-10:
serviço público social de pequeno
porte
nR2-5:
serviços de saúde de médio porte
nR3-8:
serviços de saúde de grande porte

Atividades de assistência
psicossocial e à saúde a
portadores de distúrbios
psíquicos, deficiência mental
e dependência química não
especificadas anteriormente

8720-4/99

Atividades de assistência psicossocial e à saúde a
portadores de distúrbios psíquicos, deficiência
mental e dependência química não especificadas
anteriormente

