
Subclasse 
CNAE 2.0 Atividades permitidas ao MEI 

 
Subcategoria  

 
Grupo de Atividades 

0159-8/02 Criação de animais de estimação                nR4 Manejo sustentável                                       LE 

0161-0/01 
Serviço de pulverização e controle de 
pragas agrícolas          

nR4 Pesquisa e educação ambiental                   LE 

0170-9/00 Caça e serviços relacionados                      nR4 Manejo sustentável                                       LE 

0220-9/05 Coleta de palmito em florestas nativas        
nR4 Pesquisa e educação ambiental / Manejo    LE 

agroflorestal sustentável 

0220-9/99 

Coleta de produtos não-madeireiros não 
especificados anteriormente em florestas 
nativas                                           

nR4 Pesquisa e educação ambiental /  Manejo   LE 
agroflorestal sustentável 

1071-6/00 
Fabricação de açúcar em bruto (mascavo, 
rapadura, melado etc) 

       nR2/Ind 2 Fabricação de produtos alimentícios e bebidas

1510-6/00 
Curtimento e outras preparações de 
couro 

Ind 3 Curtimento e outras preparações de couro 

1731-1/00 Fabricação de embalagens de papel nR1/Ind-1a Fabricação de artefatos de papel 

2052-5/00 
Fabricação de desinfestantes 
domissanitários 

nR2/Ind 2 Fabricação de produtos químicos 

2061-4/00 
Fabricação de sabões e detergentes 
sintéticos 

nR2/Ind 2 Fabricação de produtos químicos 

2062-2/00 
Fabricação de produtos de limpeza e 
polimento 

nR2/Ind 2 Fabricação de produtos químicos 

2063-1/00 
Fabricação de cosméticos, produtos de 
perfumaria e de higiene pessoal 

nR2/Ind 2 Fabricação de produtos químicos 

2219-6/00 
Fabricação De Artefatos De Borracha 
Não Especificados Anteriormente 

nR2/Ind 2 Fabricação de artigos de borracha 

2319-2/00 Fabricação De Artigos De Vidro 
nR2/Ind 2 Fabricação de produtos de minerais não 

metálicos 

2512-8/00 Fabricação de esquadrias de metal nR2/Ind 2 Fabricação de produtos de metal 

2532-2/01 
Produção de artefatos estampados de 
metal 

nR2/Ind 2 Fabricação de produtos de metal 

2539-0/00 
Serviços de usinagem, solda, tratamento 
e revestimento em metais 

nR2/Ind 2 Fabricação de produtos de metal 



2740-6/02 
 Fabricação de luminárias e outros 
equipamentos de iluminação 

nR2/Ind 2 Fabricação de maquinas aparelhos e 
materiais elétricos 

2950-6/00 
 Recondicionamento e recuperação de 
motores para veículos automotores 

  nR2/Ind-1b Fabricação de peças e acessórios para 
veículos automotores 

3211-6/02 
 Fabricação de artefatos de joalheria e 
ourivesaria 

nR1 Serviços técnicos de confecção ou 
manutenção 

3211-6/03 Cunhagem de moedas e medalhas nR2/Ind-2 Fabricação de produtos de metal 

3299-0/99 
Fabricação de produtos diversos não 
especificados anteriormente 

 nR1/nR2 Indústria 
Ver Nota (1) 

3311-2/00 

Manutenção e reparação de tanques, 
reservatórios metálicos e caldeiras, 
exceto para veículos 

nR2 Oficinas 

3319-8/00 

Manutenção e reparação de 
equipamentos e produtos não 
especificados anteriormente 

nR2 Oficinas                                                              
Nota (2)                                                                              

3329-5/01 
Serviços de montagem de móveis de 
qualquer material 

nR2 Oficinas                                                               

3329-5/99 
Instalação de outros equipamentos não 
especificados anteriormente 

nR2 Oficinas                                                               
Nota (3)                                                                              

3600-6/02 Distribuição de água por caminhões 
nR3 Distribuição de água potável por caminhão 

pipa  

3702-9/00 
Atividades Relacionadas A Esgoto, 
Exceto A Gestão De Redes 

nR1 Serviços de Administração e Serviços 
Públicos 
 

3811-4/00 Coleta de resíduos não perigosos nR1 Serviços de Administração e Públicos 

    

3812-2/00 Coleta de resíduos perigosos nR3 Usos especiais 

3831-9/01 Recuperação de sucatas de alumínio nR2 Oficinas 

3831-9/99 
Recuperação de materiais metálicos, 
exceto alumínio 

nR2 Oficinas 

3832-7/00 Recuperação de materiais plásticos nR2/Ind 1b Fabricação de produtos de plástico 

3839-4/99 
Recuperação de materiais não 
especificados anteriormente 

nR2/Ind-2       Fabricação de produtos de minerais não 
metálicos                     Nota (4)                                  



4329-1/01 Instalação de painéis publicitários 
nR1 Serviços técnicos de Confecção ou 

manutenção 

4329-1/04 

Montagem e instalação de sistemas e 
equipamentos de iluminação e 
sinalização em vias públicas, portos e 
aeroportos 

nR1/Ind 1a Usos industriais compatíveis / incomodidade 
vinculada a montagem 

4520-0/05 
Serviços de lavagem, lubrificação e 
polimento de veículos automotores 

nR2 Oficinas. 

4722-9/01 Comércio varejista de carnes - açougues nR1 Comércio de abastecimento de âmbito local 

4722-9/02 Peixaria nR1 Comércio de abastecimento de âmbito local 

4783-1/01 Comércio varejista de artigos de joalheria nR1 Comércio diversificado 

4784-9/00 
Comércio varejista de gás liqüefeito de 
petróleo (GLP) 

nR2 Serviços de armazenamento e guarda de 
bens móveis  

4789-0/04 

Comércio varejista de animais vivos e de 
artigos e alimentos para animais de 
estimação 

nR2 Comércio especializado  

4789-0/06 
Comércio varejista de fogos de artifício e 
artigos pirotécnicos 

nR3 Usos Especiais/ Depósito ou postos de 
revendas de explosivos, inclusive fogos de 
artificio ou estampidos 
 

5611-2/01 Restaurantes e similares 
nR2 Comércio de alimentação e/ou associados a 

diversão 

5611-2/02 
Bares e outros estabelecimentos 
especializados em servir bebidas 

nR2 Comércio de alimentação e/ou associados a 
diversão 

5611-2/03 
Lanchonetes, casas de chá, de sucos e 
similares 

nR2 Comércio de alimentação e/ou associados a 
diversão 

7312-2/00 

Agenciamento de espaços para 
publicidade, exceto em veículos de 
comunicação 

nR1 Serviços profissionais  

7729-2/01 Aluguel de aparelhos de jogos eletrônicos
nR2 Serviços de armazenamento e guarda de 

bens móveis  

8011-1/02 
Serviços de adestramento de cães de 
guarda 

nR2 Serviços de armazenamento e guarda de 
bens móveis/ guarda e adestramento de 



animais 

8012-9/00 Atividades de transporte de valores 
nR2 Serviços de armazenamento e guarda de 

bens móveis 

8122-2/00 Imunização e controle de pragas urbanas 
nR3 Usos especiais / Cental de controle de 

zoonoses 

8230-0/02 Casas de festas e eventos 
nR2 Locais de reuniões ou eventos c/mais de 

100pessoas 

8292-0/00 
Envasamento e empacotamento sob 
contrato 

nR2/Ind 1b Fabricação de produtos alimentícios e bebidos 
(envasilhamento água e vinho) 

8299-7/07 Salas de acesso à internet nR2 Serviços de lazer cultura e esporte 

8299-7/99 

Outras atividades de serviços prestados 
principalmente às empresas não 
especificadas anteriormente 

nR1 Serviços profissionais                                         
Nota (5)                                                                              

9329-8/04 
Exploração de jogos eletrônicos 
recreativos 

nR2 Serviços de lazer cultura e esporte 

    

9529-1/06 Reparação de jóias 
nR1 Serviços técnicos de confecção ou 

manutenção 

9603-3/03 Serviços de sepultamento 
nR1 Serviços Técnicos de Confecção ou 

manutenção  

9603-3/04 Serviços de funerárias 
nR1 Serviços da Administração e Serviços 

públicos 

9603-3/99 
Atividades funerárias e serviços 
relacionados não especif. anteriormente 

nR1 Serviços da Administração e Serviços 
públicos                           Nota (6)                            

9609-2/03 
Alojamento, higiene e embelezamento de 
animais 

nR1 Serviços pessoais 

LE – Licença Especial 

 


