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ANEXO ÚNICO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SF/SUREM Nº 3, DE 22 DE JANEIRO DE 2014 
 

Código de 
Serviço 

Item da Lei 
13.701/03 

Descrição Natureza 

01104 14.13 Carpintaria e serralheria. PJ 

01105 14.13 Carpintaria e serralheria (profissional autônomo). PF 

02658 1.01 Análise e desenvolvimento de sistemas. PJ 

02666 1.02 Programação. PJ 

02682 1.03 
Processamento de dados, outros serviços de informática 
não referenciados em outro código do grupo Jurídicos, 
Econômicos e Técnico-Administrativo e congêneres. 

PJ 

02683 
1.01; 1.02; 
1.03; 1.06; 

1.08 

Outros serviços de informática não referenciados em 
outro código do grupo Jurídicos, Econômicos e Técnico-
Administrativo e congêneres, prestados por profissional 
autônomo. 

PF 

02690 1.04 
Elaboração de programas de computadores (software), 
inclusive de jogos eletrônicos. 

PJ 

02691 1.04; 1.05 

Elaboração de programas de computadores (software), 
inclusive de jogos eletrônicos; licenciamento ou cessão 
de direito de uso de programas de computação, inclusi-
ve distribuição (profissional autônomo). 

PF 

02798 1.05 
Licenciamento ou cessão de direito de uso de progra-
mas de computação, inclusive distribuição. 

PJ 

02879 1.06 Assessoria e consultoria em informática. PJ 

02917 1.07 
Suporte técnico em informática, inclusive instalação, 
configuração e manutenção de programas de computa-
ção e bancos de dados. 

PJ 

02918 1.07 
Suporte técnico em informática, inclusive instalação, 
configuração e manutenção de programas de computa-
ção e bancos de dados. (profissional autônomo).   

PF 

02933 1.08 
Planejamento, confecção, manutenção e atualização de 
páginas eletrônicas. 

PJ 

03159 17.02 
Resposta audível (centrais de “call center” e telemarke-
ting). 

PJ 

03167 17.02 
Resposta audível (centrais de “call center” e telemarke-
ting) - profissional autônomo. 

PF 

04030 4.01 Medicina e biomedicina. PJ 

04073 4.01 Médico e biomédico (profissional autônomo). PF 

04111 4.01 Medicina e biomedicina (regime especial - sociedade). PJ 

04139 4.02 Análises clínicas. PJ 
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04140 4.02 
Radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonân-
cia magnética, radiologia, tomografia e congêneres. 

PJ 

04146 4.02 

Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radiote-
rapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância mag-
nética, radiologia, tomografia e congêneres (profissional 
autônomo). 

PF 

04154 4.02 

Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radiote-
rapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância mag-
nética, radiologia, tomografia e congêneres (regime es-
pecial - sociedade). 

PJ 

04170 4.03 Laboratórios. PJ 

04189 4.03 Hospitais. PJ 

04197 4.03 Clínicas e casas de saúde. PJ 

04219 4.03 Ambulatórios e prontos socorros. PJ 

04235 4.03 Sanatórios, manicômios e congêneres. PJ 

04251 4.04 Instrumentação cirúrgica. PJ 

04260 4.05 Acupuntura. PJ 

04278 4.05 Acupunturista (profissional autônomo). PF 

04316 4.06 Enfermagem, inclusive serviços auxiliares. PJ 

04340 4.06 Enfermeiro (profissional autônomo). PF 

04359 4.06 
Enfermagem, inclusive serviços auxiliares (regime espe-
cial - sociedade). 

PJ 

04375 4.06 
Técnico em enfermagem, inclusive serviços auxiliares 
(profissional autônomo). 

PF 

04383 4.07 Serviços farmacêuticos. PJ 

04391 4.08 Fisioterapia. PJ 

04421 4.08 Fisioterapeuta (profissional autônomo). PF 

04430 4.08 Fisioterapia (regime especial - sociedade). PJ 

04472 4.08 Fonoaudiologia. PJ 

04499 4.08 Fonoaudiólogo (profissional autônomo). PF 

04502 4.08 Fonoaudiologia (regime especial - sociedade). PJ 

04510 4.08 Terapia ocupacional. PJ 

04545 4.08 Terapeuta ocupacional (profissional autônomo). PF 

04553 4.08 Terapia ocupacional (regime especial - sociedade). PJ 

04588 4.09 
Terapias de qualquer espécie destinadas ao tratamento 
físico, orgânico e mental, inclusive massoterapia, naturo-
logia e naturopatia. 

PJ 
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04596 4.09 
Terapeuta de qualquer espécie destinado ao tratamento 
físico, orgânico e mental, inclusive massoterapia, naturo-
logia e naturopatia (profissional autônomo). 

PF 

04626 4.10 Nutrição. PJ 

04634 4.11 Obstetrícia. PJ 

04650 4.11 Obstetra (profissional autônomo). PF 

04677 4.11 Obstetrícia (regime especial - sociedade). PJ 

04693 4.12 Odontologia. PJ 

04723 4.12 Dentista (profissional autônomo). PF 

04731 4.12 Odontologia (regime especial - sociedade). PJ 

04774 4.13 Ortóptica. PJ 

04871 4.13 Ortóptico (profissional autônomo). PF 

04901 4.13 Ortóptica (regime especial - sociedade). PJ 

05037 4.14 Próteses sob encomenda. PJ 

05053 4.14 Protético (profissional autônomo). PF 

05096 4.14 Próteses sob encomenda (regime especial - sociedade). PJ 

05100 4.15 Psicanálise. PJ 

05118 4.16 Psicologia. PJ 

05134 4.16 Psicólogo, clínico ou não (profissional autônomo). PF 

05142 4.16 Psicologia, clínica ou não (regime especial - sociedade). PJ 

05150 4.17 Casas de repouso e congêneres. PJ 

05177 4.17 Creches. PJ 

05185 4.17 Asilos. PJ 

05193 4.18 Inseminação artificial, fertilização "in vitro" e congêneres. PJ 

05223 4.19 
Bancos de sangue, leite, pele, olhos, óvulos, sêmen e 
congêneres. 

PJ 

05231 4.20 
Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e mate-
riais biológicos de qualquer espécie. 

PJ 

05266 4.21 
Unidade de atendimento, assistência ou tratamento mó-
vel e congêneres. 

PJ 

05274 4.22 
Planos de medicina de grupo ou individual e convênios 
para prestação de assistência médica, hospitalar, odon-
tológica e congêneres. 

PJ 

05312 4.23 

Outros planos de saúde que se cumpram através de 
serviços de terceiros contratados, credenciados, coope-
rados ou apenas pagos pelo operador do plano median-
te indicação do beneficiário. 

PJ 

05380 5.01 Medicina veterinária e zootecnia. PJ 
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05398 5.01 Médico veterinário e zootécnico (profissional autônomo). PF 

05410 5.01 
Medicina veterinária e zootecnia (regime especial - soci-
edade). 

PJ 

05428 5.02 
Hospitais, clínicas, ambulatórios, prontos-socorros e 
congêneres, na área veterinária. 

PJ 

05436 5.03 Laboratórios de análise na área veterinária. PJ 

05460 5.04 
Inseminação artificial, fertilização "in vitro" e congêneres, 
na área veterinária. 

PJ 

05479 5.05 
Bancos de sangue e de órgãos e congêneres, na área 
veterinária. 

PJ 

05495 5.06 
Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e mate-
riais biológicos de qualquer espécie, na área veterinária. 

PJ 

05517 5.07 
Unidade de atendimento, assistência ou tratamento mó-
vel e congêneres, na área veterinária. 

PJ 

05533 5.09 Planos de atendimento e assistência médico-veterinária. PJ 

05539 4.07 Farmacêutico  (profissional autônomo). PF 

05540 4.10  Nutricionista (profissional autônomo). PF 

05542 

4.03; 4.04; 
4.15; 4.17; 
4.18; 4.19; 
4.20; 4.21  

Prestação de serviço não referenciado em outro código 
do grupo Saúde, prestado por profissional autônomo. 

PF 

05543 

4.22; 4.23; 
5.02; 5.03; 
5.04; 5.05; 
5.06; 5.07; 

5.09 

Prestação de serviço não referenciado em outro código 
do grupo Saúde, prestado por profissional autônomo. 

PF 

05576 4.02 Patologia e eletricidade médica. PJ 

05584 4.17 Casas de recuperação. PJ 

05657 6.04 
Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e 
demais atividades físicas. 

PJ 

05665 6.04 
Instrutor de ginástica, dança, esportes, natação, artes 
marciais e demais atividades físicas (profissional autô-
nomo). 

PF 

05673 8.01 
Ensino regular pré-escolar, fundamental e médio, inclu-
sive cursos profissionalizantes. 

PJ 

05681 8.01 
Professor de ensino regular pré-escolar, fundamental e 
médio, inclusive cursos profissionalizantes (profissional 
autônomo). 

PF 

05690 8.01 
Ensino superior, cursos de graduação e demais cursos 
sequenciais. 

PJ 

05711 8.01 
Ensino superior, cursos de pós-graduação, mestrado, 
doutorado, pós-doutorado. 

PJ 
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05720 8.01 

Professor de ensino superior, inclusive cursos de gradu-
ação, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-
doutorado e demais cursos sequenciais (profissional 
autônomo). 

PF 

05738 8.02 Autoescolas, moto-escolas e congêneres. PJ 

05754 8.02 
Outros serviços de instrução, treinamento, orientação 
pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos 
de qualquer natureza (profissional autônomo). 

PF 

05762 8.02 
Outros serviços de instrução, treinamento, orientação 
pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos 
de qualquer natureza. 

PJ 

06017 10.10 
Distribuidor de bens de terceiros (profissional autôno-
mo). 

PF 

06041 10.10 Distribuição de bens de terceiros. PJ 

06912 13.04 
Artes gráficas, tipografia, diagramação, paginação e 
gravação. 

PJ 

06920 13.04 
Artes gráficas, tipografia, diagramação, paginação e 
gravação (profissional autônomo). 

PF 

06939 13.04 
Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincogra-
fia, litografia, fotolitografia, estereotipia, serigrafia e ou-
tras matrizes de impressão. 

PJ 

06955 13.04 
Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincogra-
fia, litografia, fotolitografia, estereotipia, serigrafia e ou-
tras matrizes de impressão (profissional autônomo). 

PF 

07005 9.01 Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima. PJ 

07013 9.01 
Hospedagem em pensões, albergues, pousadas, hos-
pedarias,  ocupação por temporada com fornecimento 
de serviços e congêneres. 

PJ 

07056 9.01 Hospedagem em motéis. PJ 

07099 9.01 
Hospedagem em apart-service condominiais, flat, apart-
hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service 
e congêneres. 

PJ 

07100 9.01 

Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-
service condominiais, flats, apart-hotéis, hotéis residên-
cia, residence-service, suite service, hotelaria marítima, 
motéis, pensões e congêneres; ocupação por tempora-
da com fornecimento de serviço (profissional autônomo). 

PF 

07285 14.06 
Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equi-
pamentos, prestados ao usuário final, exclusivamente 
com material por ele fornecido. 

PJ 

07315 14.06 
Instalação e montagem industrial, prestada ao usuário 
final, exclusivamente com material por ele fornecido. 

PJ 

07323 14.06 
Prestação de serviço do grupo Instalação, Colocação e 
Montagem de Bens, prestado por profissional autônomo. 

PF 



 

  15/16 

07331 14.01 Lustração de bens móveis. PJ 

07366 14.01 
Lubrificação, lavagem e limpeza não automáticas de 
veículos, exceto em postos de gasolina. 

PJ 

07390 14.01 
Lubrificação, lavagem e limpeza de veículos, inclusive 
automáticas, em postos de gasolina. 

PJ 

07412 14.01 
Lubrificação, lavagem e limpeza automáticas de veícu-
los, exceto em postos de gasolina. 

PJ 

07439 14.01 
Lubrificação, limpeza, revisão de máquinas, aparelhos, 
equipamentos, motores, elevadores e objetos de qual-
quer natureza, exceto veículos. 

PJ 

07447 14.01 
Carga e recarga de aparelhos, equipamentos e objetos 
de quaisquer natureza. 

PJ 

07455 14.01 

Conserto, restauração, manutenção, conservação e pin-
tura de veículos, exceto os serviços executados por 
concessionária ou revendedor autorizado (exceto peças 
e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). 

PJ 

07471 14.01 

Conserto, restauração, manutenção, conservação e pin-
tura de veículos executados por concessionária ou re-
vendedor autorizado (exceto peças e partes emprega-
das, que ficam sujeitas ao ICMS). 

PJ 

07498 14.01 

Conserto, restauração, manutenção e conservação de 
máquinas, aparelhos, equipamentos, motores, elevado-
res ou de quaisquer outros objetos, exceto veículos (ex-
ceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao 
ICMS). 

PJ 

07510 14.01 Blindagem. PJ 

07528 14.01 Sapateiro remendão (profissional autônomo). PF 

07536 14.01 
Afiador de utensílios domésticos e afinador de instru-
mentos musicais, não estabelecidos (profissional autô-
nomo). 

PF 

07560 14.04 Recauchutagem ou regeneração de pneus, borracharia. PJ 

07579 14.05 

Restauração, recondicionamento, acondicionamento, 
pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, 
galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, 
plastificação e congêneres, de objetos quaisquer. 

PJ 

07595 14.09 
Alfaiataria, costura e congêneres, quando o material for 
fornecido pelo usuário final, exceto aviamento. 

PJ 

07609 14.09 
Alfaiataria, costura e congêneres, quando o material for 
fornecido pelo usuário final, exceto aviamento (profissio-
nal autônomo). 

PF 

07617 14.10 Tinturaria e lavanderia. PJ 

07633 14.10 Tintureiro individual. PF 
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07685 
14.01; 14.04; 
14.05; 14.09 

Prestação de serviço não referenciado em outro código 
do grupo Conservação e Limpeza e Reparação de Bens 
Móveis, prestado por profissional autônomo. 

PF 

07692 14.01 Engraxate (profissional autônomo). PF 

08079 12.02 Exibições cinematográficas. PJ 

08080 12.02 Exibições cinematográficas (profissional autônomo). PF 

08494 6.01 
Barbearia, cabeleireiros, manicuros, pedicuros e congê-
neres. 

PJ 

08516 6.02 
Esteticistas, tratamento de pele, depilação e congêne-
res. 

PJ 

08532 6.03 Banhos, duchas, sauna, massagens e congêneres. PJ 

08567 6.05 Centros de emagrecimento, "spa" e congêneres. PJ 

08575 
6.01; 6.02; 
6.03; 6.05 

Prestação de serviço do grupo Higiene, e Apresentação 
Pessoal, prestado por profissional autônomo. 

PF 

08648 5.08 
Guarda, tratamento, amestramento, embelezamento, 
alojamento e congêneres, relativos a animais. 

PJ 

08656 5.08 
Guardador, tratador, amestrador, embelezador, alojador 
e congêneres, relativos a animais (profissional autôno-
mo). 

PF 

 

 
 

 


