Anexo I integrante da Lei nº 17.332, de 24 de março de 2020

Anexo II integrante da Lei nº 17.332, de 24 de março de 2020

Tabela de CNAEs de Economia Criativa conforme metodologia do Observatório do Trabalho e CNAEs adaptados
ao projeto do “Triângulo SP”
Área

Classe

Subclasse
Denominação
Lapidação de gemas e fabricação de artefatos de ourivesaria e joalheria
32.11-6/01
Lapidação de gemas
32.11-6
Fabricação de artefatos de joalheria
32.11-6/02
e ourivesaria
32.11-6/03
Cunhagem de moedas e medalhas
Fabricação de bijuterias e artefatos semelhantes
Arquitetura e
32.12-4
Fabricação de bijuterias e artefatos
Design
32.12-4/00
semelhantes
Serviços de arquitetura
71.11-1
71.11-1/00
Serviços de arquitetura
Design e decoração de interiores
74.10-2 74.10-2/02
Design de interiores
74.10-2/03
Design de produtos
Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares
90.01-9/01
Produção teatral
90.01-9/02
Produção musical
90.01-9/03
Produção de espetáculos de dança
Produção de espetáculos circenses,
90.01-9 90.01-9/04
de marionetes e similares
Atividades de sonorização e de
90.01-9/06
iluminação
Artes
Artes cênicas, espetáculos e
Performáticas
90.01-9/99
atividades complementares não
especificados anteriormente
Gestão de espaços para artes cênicas, espetáculos e outras artísticas
Gestão de espaços para artes
90.03-5
90.03-5/00
cênicas, espetáculos e outras
atividades artísticas
Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte
94.93-6
Atividades de organizações
94.93-6/00
associativas ligadas à cultura e à arte
Aparelhamento e outros trabalhos em pedras
Aparelhamento de placas e execução
23.91-05
23.91-5/03
de trabalhos em mármore, granito,
ardósia e outras pedras
Construção de rodovias, ferrovias, obras urbanas e obras de arte especiais
42.12-0
Construção de obras de arte
42.12-0/00
especiais
Artes Visuais,
Atividades fotográficas e similares
Plásticas e Escrita
Atividades de produção de
74.20-0/01
fotografias, exceto aérea e
submarina
74.20-0
Atividades de produção de
74.20-0/02
fotografias aéreas e submarinas
74.20-0/03
Laboratórios fotográficos
74.20-0/04
Filmagem de festas e eventos

74.20-0/05
Criação artística
90.02-07 90.02-7/01
90.02-7/02
Fabricação de instrumentos musicais
32.20-05

59.11-01

59.12-0

Audiovisual

59.13-08

59.14-06

59.20-01
60.10-01
60.21-07

60.22-05

77.22-05

18.13-0
Edição e
Impressão

58.11-05
58.12-03

Serviços de microfilmagem
Atividades de artistas plásticos,
jornalistas independentes e
escritores
Restauração de obras de arte

Fabricação de instrumentos musicais,
peças e acessórios
Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programa de televisão
59.11-01/01
Estúdios cinematográficos
59.11-01/02
Produção de filmes para publicidade
Atividades de produção
cinematográfica, de vídeos e de
59.11-01/99
programas de televisão não
especificadas anteriormente
Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão
59.12-0/01
Serviços de dublagem
Serviços de mixagem sonora em
59.12-0/02
produção audiovisual
Atividades de pós-produção
cinematográfica, de vídeos e de
59.12-0/99
programas de televisão não
especificadas anteriormente
Distribuição cinematográfica, de vídeo e de programas de televisão
Distribuição cinematográfica, de
59.13-8/00
vídeo e de programas de televisão
Atividades de exibição cinematográfica
Atividades de exibição
59.14-6/00
cinematográfica
Atividades de gravação de som e de edição de música
Atividades de gravação de som e de
59.20-01/00
edição de música
Atividades de rádio
60.10-01/00
Atividades de rádio
Atividades de televisão aberta
60.21-07/00
Atividades de televisão aberta
Programadoras e atividades relacionadas à televisão por assinatura
60.22-05/01
Programadoras
Atividades relacionadas à televisão
60.22-05/02
por assinatura, exceto
programadoras
Aluguel de fitas de vídeo, DVDs e similares
Aluguel de fitas de vídeo, DVDs e
77.22-05/00
similares
Impressão de materiais para outros usos
Impressão de material para uso
18.13-0/01
publicitário
Edição de livros
58.11-05/00
Edição de livros
Edição de jornais
58.12-03/01
Edição de jornais diários
58.12-03/02
Edição de jornais não diários
32.20-05/00

58.13-01
58.19-01

58.21-02

58.22-01

58.23-09

58.29-08

63.91-07

85.92-09
Ensino e Cultura

85.93-07

82.30-0

93.21-02
Entretenimento

93.29-8

93.11-05
Esporte
93.13-01

Gastronomia

56.11-2

Edição de revistas
58.13-01/00
Edição de revistas
Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos
Edição de cadastros, listas e de
58.19-01/00
outros produtos gráficos
Edição integrada à impressão de livros
Edição integrada à impressão de
58.21-02/00
livros
Edição integrada à impressão de jornais
Edição integrada à impressão de
58.22-01/01
jornais diários
Edição integrada à impressão de
58.22-01/02
jornais não diários
Edição integrada à impressão de revistas
Edição integrada à impressão de
58.23-09/00
revistas
Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos
Edição integrada à impressão de
58.29-08/00
cadastros, listas e de outros produtos
gráficos
Agências de notícias
63.91-07/00
Agências de notícias
Ensino de arte e cultura
85.92-9/01
Ensino de dança
85.92-9/02
Ensino de artes cênicas, exceto dança
85.92-9/03
Ensino de música
Ensino de arte e cultura não
85.92-9/99
especificado anteriormente
Ensino de idiomas
85.93-07/00
Ensino de idiomas
Atividades de organização de eventos, exceto culturais e esportivos
Serviços de organização de feiras,
82.30-0/01
congressos, exposições e festas
82.30-0/02
Casas de festas e eventos
Parques de diversão e parques temáticos
Parques de diversão e parques
93.21-02/00
temáticos
Atividades de recreação e lazer
Discotecas, danceterias, salões de
93.29-8/01
dança e similares
Outras atividades de recreação e
93.29-8/99
lazer não especificadas
anteriormente
Gestão de instalações de esportes
93.11-5/00
Gestão de instalações de esportes
Atividades de condicionamento físico
93.13-1/00
Atividades de condicionamento físico
Restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação e bebidas
56.11-2/01
Restaurantes e similares
Bares e outros estabelecimentos
56.11-2/02
especializados em servir bebidas
56.11-2/03
Lanchonetes, casas de chá, de sucos

56.11-2/04

56.11-2/05
56.12-01

56.20-01

62.01-05

62.02-03

62.03-01

Informática

62.04-0

62.09-01

63.11-09

63.19-04

91.01-05
Patrimônio
91.02-03

e similares
Bares e outros estabelecimentos
especializados em servir bebidas,
sem entretenimento
Bares e outros estabelecimentos
especializados em servir bebidas,
com entretenimento

Serviços ambulantes de alimentação
56.12-01/00
Serviços ambulantes de alimentação
Serviços de catering, bufê e outros serviços de comida preparada
Fornecimento de alimentos
56.20-01/01
preparados preponderantemente
para empresas
Serviços de alimentação para
56.20-01/02
eventos e recepções - bufê
Cantinas - serviços de alimentação
56.20-01/03
privativos
Fornecimento de alimentos
56.20-01/04
preparados preponderantemente
para consumo domiciliar
Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
Desenvolvimento de programas de
62.01-5/01
computador sob encomenda
62.01-5/02
Web Design
Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
Desenvolvimento e licenciamento de
62.02-03/00
programas de computador
customizáveis
Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
Desenvolvimento e licenciamento de
62.03-01/00
programas de computador nãocustomizáveis
Consultoria em tecnologia da informação
Consultoria em tecnologia da
62.04-0/00
informação
Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
Suporte técnico, manutenção e
62.09-01/00
outros serviços em tecnologia da
informação
Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de
hospedagem na internet
Tratamento de dados, provedores de
63.11-09/00
serviços de aplicação e serviços de
hospedagem na internet
Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
Portais, provedores de conteúdo e
63.19-04/00
outros serviços de informação na
internet
Atividades de bibliotecas e arquivos
91.01-05/00
Atividades de bibliotecas e arquivos
Atividades de museus e de exploração, restauração artística e conservação de
lugares e prédios históricos e atrações similares
91.02-03/01
Atividades de museus e de

exploração de lugares e prédios
históricos e atrações similares
Restauração e conservação de
91.02-03/02
lugares e prédios históricos
Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais
Pesquisa e desenvolvimento
72.10-0
72.10-0/00
experimental em ciências físicas e
naturais
Pesquisa e
Desenvolvimento
Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências sociais e humanas
Pesquisa e desenvolvimento
72.20-07
72.20-7/00
experimental em ciências sociais e
humanas
Agências de publicidade
73.11-04
73.11-04/00
Agências de publicidade
Atividades de publicidade não especificadas anteriormente
Criação estandes para feiras e
73.19-0/01
exposições
Publicidade e
Propaganda
73.19-0/02
Promoção de vendas
73.19-0
73.19-0/03
Marketing direto
73.19-0/04
Consultoria em publicidade
Outras atividades de publicidade não
73.19-0/99
especificadas anteriormente
Trens turísticos, teleféricos e similares
49.50-07
Trens turísticos, teleféricos e
49.50-07/00
similares
Hotéis e similares
55.10-8 55.10-8/01
Hotéis
55.10-8/02
Apart hotéis
Turismo
Outros tipos de alojamento não especificados anteriormente
55.90-6
55.90-6/01
Albergues, exceto assistenciais
Agências de viagens
79.11-2
79.11-2/00
Agências de viagens
Operadores turísticos
79.12-1
79.12-1/00
Operadores turísticos
Comércio varejista de artigos culturais, recreativos e esportivos
47.61-0/01
Comércio varejista de livros
47.61-0
Comércio varejista de jornais, cds,
47.61-0/02
dvds e fitas
Comércio varejista de discos, cds, dvds e fitas
Comércio
47.62-8
Comércio varejista de discos, cds,
47.62-8/00
varejista
dvds e fitas
Comércio varejista de produtos novos não especificados anteriormente e de
produtos usados
47.89-0
Comércio varejista de suvenires,
47.89-0/01
bijuterias e artesanatos
47.89-0/03
Comércio varejista de objetos de arte
Atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
Agenciamento de profissionais para
74.90-1/05
atividades esportivas, culturais e
Outras atividades
artísticas
74.90-1
profissionais
Outras atividades profissionais,
74.90-1/99
científicas e técnicas não
especificadas anteriormente

Fabricação de
bebidas
11.13-5
alcoólicas
Atividades
administrativas e 82.11-3
serviços

Fabricação de malte, cervejas e chopes
11.13-5/02

Fabricação de cervejas e chopes

Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
Serviços combinados de escritório e
82.11-3/00
apoio administrativo

