Atividades Econômicas Representadas pela FENACON

CÓDIGO
0230-6/00

3314-7/09

ATIVIDADE
Atividades de Apoio à produção
florestal

DESCRIÇÃO
 A avaliação de massa madeira em pé
 A estimativa do valor da madeira
 Os serviços de proteção contra
incêndios florestais
Manutenção e reparação de
A manutenção e reparação de:
máquinas de escrever, calcular e de  computadores e seus equipamentos
outros equipamentos não eletrônicos
periféricos
para escritorio
 máquinas de escrever, manuais e
elétricas
 máquinas de fotocópia
 máquinas de calcular eletrônicas,
manuais ou de mesa
 caixas registradoras
 equipamentos emissores de cupom
fiscal
 caixas registradoras; manutenção e
reparação
 computadores de pequeno porte;
manutenção e reparação
 computadores
manutenção
e
reparação
 equipamento
periférico
conexo;
manutenção e reparação
 equipamentos
de
informática;
manutenção e reparação
 máquinas copiadoras, xerográficas,
fotostáticas; assistência técnica em
 máquinas de calcular, eletrônicas,
manuais ou de mesa; manutenção e
reparação
 máquinas
de
contabilidade;
manutenção e reparação
 máquinas de escrever, manual e
elétrica; manutenção e reparação
 máquinas
de
escritório
e
de
informática; manutenção e reparação
 máquinas de escritório; manutenção e
reparação







5229-0/02

Serviços de reboque de veículos




5232-0/00

Atividades agenciamento marítimo



5310-5/02

Atividades de franqueadas e
permissionárias do correio nacional



5320-2/01

Serviços de malotes não realizados
pelo correio nacional







6204-0/00

Consultoria em tecnologia da
informação






máquinas de fotocópia; manutenção,
reparação e instalação
máquinas de informática; manutenção
e reparação
microcomputadores; manutenção e
reparação
periféricos; manutenção, reparação e
instalação
suporte e manutenção de hardware
(inclusive upgrades), serviços de
suporte e manutenção de software,
serviços de
telefone; assistência técnica
Os serviços de guincho (reboque de
veículos) - inclusive a assistência a
veículos em estradas
A organização ou coordenação de
operações de transporte marítimos.
As atividades do Correio Nacional
executadas por agências franqueadas
dos Correios
Os serviços de malote, coleta,
transporte e entrega de documentos,
cartas e volumes não realizados pelo
Correio Nacional. O transporte pode
ser realizado em um ou mais meios de
transporte, próprio (privado) ou público.
Coleta e transporte de documentos por
terceiros; serviços de
Coleta, transporte e entrega de
documentos e volumes, por terceiros;
serviços de
Courrier; serviços de
Entrega rápida de documentos e
malotes, por terceiros; serviços de
Motoboy; serviços de
A consultoria ou assessoria em tipos e
configurações
de
hardware
(equipamentos de informática), assim
como os software (programas de
informática) correspondentes e suas
aplicações.
A análise das necessidades e
problemas
dos
usuários
e
assessoramento quanto a possíveis
soluções sobre questões de hardware
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 O desenvolvimento de projetos para
instalações de redes
 assessoria em hardware
 auditoria em hardware
 consultoria em hardware
 hardware; assessoria em
6424-7/03

Cooperativas de crédito mútuo

6434-4/00

Agências de fomento

6462-0/00

Holdings de Instituições não
Financeiras

 As atividades das cooperativas que
atuam na concessão de crédito aos
cooperados.
 Apresentam quadro social formado por
pessoas
físicas
que
exercem
determinada profissão ou atividades
comuns, ou estejam vinculadas a
determinada
entidade
e,
excepcionalmente,
por
pessoas
jurídicas que, na forma da lei, se
conceituem como micro ou pequena
empresa e que tenham por objeto as
mesmas atividades econômicas das
pessoas físicas, ou correlatas, ou,
ainda, aquelas sem fins lucrativos,
cujos
sócios
integrem,
obrigatoriamente,
o
quadro
de
cooperados
 As agências de fomento: instituições
financeiras com a finalidade de
promover o saneamento dos Bancos
Estaduais, operam a partir de recursos
do orçamento da Uniao, Estados e
Municípios, podendo captar recursos
do
BNDES
e
de
instituições
estrangeiras
como
o
Banco
Interamericano de Desenvolvimento BID e Banco Mundial. Não podem
captar recursos junto ao público.
 As agências de fomento regional:
instituições financeiras que atuam na
concessão de financiamento de capital
fixo e de giro associado a projetos na
unidade da federação onde tenha sede,
cujo
objetivo
é
promover
o
desenvolvimento da região em que
atuam.
 As atividades de entidades econômicas
concentracionistas que têm como
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6463-8/00

Outras sociedades de participação,
exceto holdings



6499-9/99

Outras atividades de intermediação
financeira, não especificadas
anteriormente
Bolsa de Valores



6611-8/01




6611-8/02

Bolsa de Mercadorias





6611-8/03

Bolsa de Mercadorias e Futuros

6611-8/04

Administração de mercados de
balcão organizados
Atividades De Intermediários Em
Transações De Títulos E Valores
Mobiliários E Mercadorias

6612-6






objeto principal à participação em
atividades econômicas exclusivamente
ou predominantemente de instituições
não financeiras, exercendo o controle
(controladoras) sobre as sociedades ou
delas
participando
em
caráter
permanente
com
investimento
relevante em seu capital (investidora)
numa relação de dominação com as
suas controladas, que serão suas
subsidiárias
As atividades de administração de
participações em outras sociedades,
sem as características de gestão ou
intervenção na condução dos negócios
Outras atividades de intermediação
financeira,
não
especificadas
anteriormente
As atividades de organização e gestão
de um mercado contínuo para
negociação de títulos e valores
mobiliários.
São
exercidas
por
entidades constituídas pela associação
das sociedades corretoras locais na
forma de associações civis sem fins
lucrativos,
com
autonomia
administrativa, financeira e patrimonial
Administração de mercado bursátil;
serviço de
Bolsa de valores
As
atividades
de
operação
e
supervisão de Bolsas de Mercadorias
por instituições independentes das
autoridades públicas
administração de mercado bursátil;
serviço de
As
atividades
de
operação
e
supervisão de Bolsas de Mercadorias e
Futuros por instituições independentes
das autoridades públicas
Mercado de futuros
As atividades de administração de
mercados de balcão organizados
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6612-6/05

6613-4/00

 As atividades de distribuição e
intermediação de títulos, valores
mobiliários, quotas de fundos de
investimento e derivativos sob a
responsabilidade e como preposto das
instituições integrantes do sistema de
distribuição de valores mobiliários. São
atividades exercidas por pessoa natural
ou jurídica uniprofissional (Agente
Autônomo de Investimento)
 Agenciamento de investimento em
aplicações financeiras
 Agente autônomo de investimento
 Consultoria
em
investimentos
financeiros; serviços de
Administração de cartões de créditos  Atividades
realizadas
pelas
administradoras de cartões de créditos
Agentes de investimentos em
aplicações financeiras

6619-3/01

Serviços de liquidação e custódia

6619-3/99

Outras atividades auxiliares da
intermediação financeira, não
especificadas anteriormente

6621-5/01

Peritos e avaliadores de seguro

6621-5/02

Auditoria e consultoria atuarial

 Os serviços de compensação bancária
realizados por organismos tipo: o
Serviço Especial de Liquidaçao e
Custódia – SELIC; a Central de
Custódia e de Liquidaçao Financeira de
Títulos – CETIP, e; a Câmara Brasileira
de Liquidaçao e Custódia - CBLC
 Outras
atividades
auxiliares
da
intermediação financeira, tais como: os
corretores hipotecários, as casas de
câmbio, os serviços de consultoria em
investimentos financeiros.
 Os serviços de intermediação na
obtenção de empréstimos
 Clube de mercadorias
 Corretagem de consórcios; serviços de
 Corretor hipotecário; serviços de
 Intermediação
na
obtenção
de
empréstimos; serviços de
 Locação de terminal eletrônico para
banco
 Títulos de capitalização; corretagem de
 As atividades de peritos e avaliadores
de
seguros
(encarregados
da
avaliação de prejuízos ou riscos)
 As
atividades
de
auditoria
e
consultoria atuarial de empresas de
seguros
5



6629-1

6629-1/00

6630-4/00
6810-2/02

ATIVIDADES AUXILIARES DOS
SEGUROS E DA PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR E DOS PLANOS
DE SAÚDE, NÃO ESPECIFICADOS
ANTERIORMENTE
Atividades auxiliares dos seguros e
da previdência complementar e dos
planos de saúde, não especificadas
anteriormente
Atividades de administração de
fundos Por contrato ou comissão
Aluguel de imóveis próprios









6911-7/01

Serviços advocatícios







Auditoria
e consultoria
serviços de
Consultoria atuarial

atuarial;

Os serviços de assistência a
segurados em questão de seguros em
geral
A
administração
de
objetos
recuperados
Atividades de administração de carteira
de títulos e valores de terceiros.
O aluguel e gestao de bens
imobiliários
por
conta-própria,
residenciais ou não
Aluguel de terras para exploraçao
agropecuária por conta-própria
A locaçao de apart-hotéis residenciais
por conta-própria
O aluguel em base mensal de vagas
de garagem por conta-própria
A representação legal dos interesses
de uma parte contra outra, diante dos
tribunais ou outros órgãos judiciais,
realizadas por advogado ou sob sua
supervisão,
tais
como:
Aconselhamento e representação em
órgãos civis; Aconselhamento e
representação em ações criminais;
Aconselhamento e representação em
ações
administrativas;
Aconselhamento e representação em
assuntos relacionados a disputas
trabalhistas e comerciais
A assessoria e a preparação de
documentos jurídicos, tais como:
Estatutos sociais, escrituras de
constituição, contratos de sociedade
coletiva ou documentos similares para
formação de sociedades, testamentos,
etc.
A assessoria, consultoria e assistência
jurídica fora do quadro judiciário
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6911-7/02

Atividades auxiliares da justiça



6912-5/00

Cartórios



6920-6/01

Atividades de contabilidade













advocatícios; serviços de
advogado; serviços de
advogados; escritório de
assessoria e assistência jurídica
direitos autorais; assistência jurídica
em
escritório de advocacia
escritório jurídico; serviços de
registro de patentes; assistência
jurídica em
atividades cartoriais
cartório; serviços de
serviços de cartório ( registro de
imóveis, documentos)
comissão de conciliação prévia
gestão, administração de câmaras,
núcleos de conciliação prévia
justiça; atividade auxiliar da
mediação e prática de arbitragem;
serviços de
perito judicial; serviços de
agente de propriedade industrial
- marcas e patentes, registro de
As atividades auxiliares da justiça tais
como: arbitragem, mediaçao, peritos,
etc.
As atividades dos cartórios, tais como:
registros públicos e notoriais, etc
O registro contábil das transações
comerciais correntes e elaboração do
balanço anual, por conta de terceiros
A preparação de declarações de
imposto de renda de pessoas físicas e
jurídicas, por conta de terceiros
As atividades de assessoria e
representação (não jurídicas) exercidas
ante a administração tributária em
nome de seus clientes
assessoramento contábil; serviços de
assessoria contábil
contabilidade; serviços de
contabilista; serviços de
contador; serviços de
escritório de contabilidade; serviços de
escrituração contábil; serviços de
7

6920-6/02

Atividades de auditoria contábil

7020-4/00

Atividades de consultoria em gestão
empresarial, exceto consultoria
técnica específica

 guarda-livros; serviços de
 representação contábil
 serviços contábeis
 Os serviços de auditoria contábil
 auditor contábil; serviços de
 auditoria contábil; serviços de
 perícias contábeis; serviços de
Os serviços de assessoria, consultoria,
orientação e assistência prestados ás
empresas e organismos em matéria de:
 Planejamento,
organização,
reengenharia, controle, informação,
gestão, etc.
 Questões financeiras (a concepção
de sistemas de contabilidade, de
estudos de contabilidade dos custos e
de controle de orçamentos)
 Questões econômicas
 A negociação entre a empresa e seus
trabalhadores
 Relações publicas e comunicação,
interna e externa
 Questões de sustentabilidade em
relação ao meio-ambiente
 Questões de imprensa
 antropologia empresarial, consultoria
em
 assessoria as empresas em questões
financeiras
 assessoria de imprensa; empresa de
 assessoria e consultoria em assuntos
educacionais
 assessoria e consultoria em culinária
 assessoria e consultoria em pedagogia
 assessoria e consultoria em recursos
humanos
 assessoria
e
consultoria
em
segurança, higiene e medicina do
trabalho
 assessoria em esporte
 assessoria em marketing
 assessoria empresarial
 assessoria na divulgação de produtos
 assessoria, orientação e assistência
prestados as empresas em matéria de
8

7119-7/01

Serviços de cartografia, topografia e
geodésia

7119-7/02

Atividades de estudos geológicos

planejamento,
organização,
reengenharia, controle e gestão
 atividades de assessoria em gestão
empresarial
 consultoria em esportes
 consultoria
em
questões
de
sustentabilidade do meio-ambiente
 consultoria na área de economia
 consultoria para administração de
empresas
 gestão empresarial; serviços de
orientação, assistência, assessoria
 intermediário de contratação de obras
públicas; serviços de
 lobista
 relações públicas
Os serviços técnicos de cartografia e
topografia, tais como:
 A realização de estudos topográficos
 As
atividades
de
informação
cartográfica e espacial
 O levantamento de limites
 A realização de estudos geodésicos
(hidrográficos e sobre o solo)
 aerofotogrametria; serviços de
 agrimensura; serviços de
 análise de solo; serviços de
 batimetria; serviços de
 cartografia; serviços de
 cartográfico, serviços
 estudos e demarcação de solos,
serviços de
 estudos geodésicos; serviços de
 estudos topográficos; serviços de
 geodesia, serviços de
 hidrometria, serviços de
 levantamento de limites topográficos
 levantamentos geodésicos; serviços
de
 projetos de topografia
 projetos topográficos
 topografia; serviços de
 As atividades estudos geológicos, tais
como: estudos da prospecção de
petróleo e de gás natural e os estudos
9

7119-7/03
7119-7/99

7120-1/00

Serviços de desenho técnico
relacionados a arquitetura e
engenharia
Atividades técnicas relacionadas à
engenharia e arquitetura não
especificadas anteriormente



Testes e análises técnicas











7210-0/00

Pesquisa e Desenvolvimento
Experimental em Ciências Físicas e
Naturais





7220-7/00

Pesquisa e desenvolvimento
experimental em ciências sociais e
humanas



7312-2/00

Agenciamento de espaços para
publicidade, exceto em veículos de
comunicação



geofísicos, geológicos, sismográficos e
outros
As atividades de desenho técnico
relacionadosdo de arquitetura e
engenharia
Outros
serviços
técnicos
especializados, nao especificados
anteriormente (serviços de assistência
e projetos de viabilidade econômica)
As análises, ensaios e inspeções
sobre produtos, materiais, processos
ou
serviços
em
relação
a
características físicas, desempenho e
cumprimento
de
normas
regulamentares
A medição da pureza da água ou ar e
da radioatividade, a análise de
contaminação por emissão de fumaça
ou águas residuais, etc.
A realização de provas de resistência
e inspeção visando à verificação do
funcionamento ou do envelhecimento
de instalações e materiais
O controle técnico de construções
Os certificados de homologação de
barcos, avioes, veículos motorizados,
projetos nucleares, etc.
As
atividades
de
pesquisa
e
desenvolvimento realizadas no âmbito
das ciências da vida: Medicina,
biologia,
bioquímica,
farmácia,
agronomia e relacionadas
As
atividades
de
pesquisa
e
desenvolvimento realizadas no âmbito
das ciências físicas e de engenharia:
Matemática,
física,
astronomia,
química, geociências e conexas
As
atividades
de
pesquisa
e
desenvolvimento realizadas no âmbito
das ciências sociais e humanas:
Economia,
psicologia,
direito,
sociologia,
lingüística,
artes,
arqueologia, etc.
As atividades de colocação de
anúncios, tais como: venda e a
obtenção de tempo e de espaço
10

7319-0/99

Outros serviços de publicidade







7320-3/00

Pesquisas de mercado de opinião
pública









7420-0/02

7420-0/05
7490-1/01

7490-1/03

Atitvidades de produção de
fotografias aéreas, submarinas






Serviços de microfilmagem

Serviços de tradução, interpretação e 
similares

Serviços de agronomia e de






publicitários; aluguel de espaços
publicitários, e; as atividades de
gestão de espaços publicitários sobre
todas as formas, como intermediário
ou conta própria
A publicidade aérea
Os serviços de alto-falante e de
sonorização, motorizados ou não, com
a finalidade de propaganda ou
publicidade
A distribuição ou entrega de material
publicitário
A promoção de vendas e publicidade
no local da venda
A publicidade por mala direta, telefone,
visitas (inclusive de representantes de
laboratório farmacêutico)
Os estudos sobre o mercado e o
comportamento
da
clientela
precedendo o lançamento de produtos
novos ou a concepção de campanhas
publicitárias
A realização por conta de terceiros, de
pesquisas de opinião sobre questões
políticas, econômicas, sociais e análise
estatística dos resultados.
análises de mercado; serviços de
análises estatística; serviços de
estudo de mercado
pesquisa de mercado de opinião
pública
pesquisa de opinião pública
A tomada de fotografias aéreas,
submarinas, etc., inclusive para
publicidade
fotografia aérea; serviços de
fotografia submarina; serviços de
Os serviços de microfilmagem
Os serviços de tradução, redação,
interpretação e similares
- revisão gramatical de textos;
serviços de
tradução simultânea; serviços de
tradução, interpretação; serviços de
tradução, redação; serviços de
As
atividades
de
assessoria,
11

consultoria às atividades agrícolas e
pecuárias








7490-1/04

Atividade de intermediação e

agenciamento de serviços e negócios
em geral, exceto imobiliários

7810-8/01

Seleção e/ou agenciamento de mãode-obra

7820-5/00

Locação de mão-de-obra temporária

8011-1/02
8012-9/00










Serviços de adestramento de cães de 
guarda
Atividades de transporte e valores



8020-0/00

Atividades de monitoramento de
sistema de segurança


A

consultoria, orientação e assistência
prestadas por agrônomos e outros
profissionais
a
estabelecimentos
agropecuários.
assessoria as atividades agrícolas e
pecuárias
assessoria
por
agrônomo
a
estabelecimentos agrícolas
assessoria, orientação e assistência a
estabelecimentos
agrícolas
e
pecuários
assessoria, orientação e assistência
na agricultura
assessoria, orientação e assistência
na agropecuária
assessoria, orientação e assistência
técnica na agricultura
assistência técnica rural
orientação e assistência por agrônomo
a estabelecimento agrícola
As
atividades
de
corretagem,
intermediação, mediação de negócios
ou
serviços
em
geral,exceto
imobiliários
O recrutamento e a seleção de
pessoal, inclusive executivos
O agenciamento de mão-de-obra
O fornecimento, a terceiros, por tempo
determinado, de pessoal recrutado e
remunerado por agências de trabalho
temporário,
nas
condições
da
legislação trabalhista
agências de trabalho temporário
empreiteira de mão-de-obra
locação de mão-de-obra
locação de pessoal, serviços de
part-time; empresa de
Os serviços de adestramento de caes
de guarda
O transporte de valores em veículos
blindados ou não
transporte em veículos blindados;
serviços de
Os serviços de vigilância, escolta e de
proteção a pessoas e propriedades
assessoria no campo da segurança
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8030-7/00

Atividades de investigação particular

8130-3/00

Atividades paisagisticas

8211-3/00

Serviços combinados de escritório e
apoio administrativo

industrial, de lugares e serviços públicos
O serviço de monitoramento de bens e
pessoas por satélite
 assessoria em segurança de lugares e
serviços públicos; serviços de
 assessoria em segurança industrial;
serviços de
 controle a distância de sistemas de
segurança
 empresa de segurança
 empresa de vigilância
 gerenciamento de riscos no transporte
rodoviário de cargas; serviços de
 guarda de segurança; serviços de
 guarda patrimonial; serviços de
 monitoramento em equipamento de
segurança (com atividade de venda,
instalação e manutenção associada)
 monitoramento em sistemas de
segurança; serviços de
 monitoramento,
rastreamento
via
satélite de veículos; serviços de
 serviços de escolta
 vigilância e segurança
privada;
serviços de
 vigilância e segurança; serviços de
 Os serviços de investigação, fora do
quadro judiciário
 As atividades de detetives particulares
O serviço de plantio e manutençao de
jardins, parques e áreas verdes,
prestados por terceiros







A administração de vales alimentação,
transporte e similares
As atividades de secretaria
As atividades de apoio operacional a
empresas e/ou profissionais liberais,
quando da utilização de espaços
físicos ou sob contrato
Os centros de serviços às empresas
ou escritórios virtuais
centros
de
negócios
(apoio
operacional
e
empresas
e/ou
profissionais liberais quando da
utilização de espaços físico ou sob
13





8219-9/01

8219-9/99

8220-2/00
8230-0/01

Fotocópias

Preparação de documentos e
serviços especializados de apoio
administrativos não especificados
anteriormente
Atividades de teleatendimento
Serviços de organização de festas e
eventos – exceto culturais e
desportivos






















8230-0/02

Casas de festas e eventos




contrato)
centro de serviços as empresas
escritório virtual; serviços de
organização
de
arquivo
de
documentos no local do contratante,
serviços de
organização de arquivos, serviços de
- secretaria; serviços de
cópia fototástica; serviços de
cópia heliográfica; serviços de
cópia xerográfica; serviços de
copiadora; loja
fotocópia; serviços de
reprodução de documentos; serviços
de
reprografia; serviços de
xerox; serviços de
Atividades de preparo de documentos
e serviços especializados de apoio
administrativos
Os serviços de contatos telefônicos
(recados e etc.)
As
atividades
de
organização,
produção e promoção de feiras,
congressos e exposições comerciais e
profissionais, exceto eventos culturais
e esportivos
Organização de festas familiares ou
não
organização de festas
organização de festas familiares
organização de festas infantis
organização de formaturas, serviços
de
organização, produção e promoção de
encontros e congressos; serviços de
organização, produção e promoção de
eventos,
exceto
culturais
e
desportivos; serviços de
organização, produção e promoção de
feiras e exposições; serviços de
As atividades de gestão de casas de
festas e eventos
casa de eventos, gestão de
14

8291-1/00

Serviços de cobrança e de
informações cadastrais








8299-7/02

Emissão de vales alimentação,
transporte e similares










8299-7/99

Outros atividades de serviços
prestados principalmente as
empresas não especificados
anteriormente



















casa de festas; gestão de
casa de recepções; gestão de
instalações para eventos; gestão de
Os serviços de cobrança de fatura e
de informações cadastrais
cobrança sem transferência de débito
e crédito; serviços de
consulta a banco de dados por
telefone; serviços de
informações cadastrais; serviços de
A administração de vales alimentação,
transporte e similares
ticket alimentação; adminstração de
ticket alimentação; emissão de
ticket combustível; administração de
ticket combustível; emissão de
ticket farmácia, remédio; emissão de
ticket
farmácia,
remédio;
administração de
ticket refeição; administração de
ticket refeição; emissão de
ticket restaurante; administração de
ticket restaurante; emissão de
vale alimentação; administração de
vale alimentação; emissão de
vale combustível; administração de
vale combustível; emissão de
vale refeição; administração de
A gestão de espaço para exposição,
para uso de terceiros
Os serviços de avaliadores - exceto de
seguros e imóveis
Os serviços de desenhos técnicos
especializados; exceto de arquitetura e
engenharia
Os
serviços
de
rotulação,
preenchimento, selagem e despacho
por correio de correspondência,
inclusive de material publicitário
As atividades dos despachantes exceto aduaneiros
Os serviços de caráter privado de
prevenção de incêndios
As atividades dos agentes pessoais de
artistas,
desportistas,
etc.
15

(empresários artísticos)
Outros serviços anexos à produção
(criação de modelos, etc.)
 As atividades de sala de acesso à
Internet
 A administração de cartoes de
desconto
Treinamento em desenvolvimento
 As atividades de treinamento em
profissional e gerencial
desenvolvimento
profissional
e
gerencial
Atividades de organizações
 As atividades das organizações,
associativas empresariais e patronais
federações
e
confederações
empresariais e patronais nos níveis
nacional, estadual ou municipal,
centradas na representação (diante de
órgãos da Administração Pública e em
negociações
trabalhistas)
e
na
comunicação (difusão de informações)
 As atividades das câmaras de
comércio e das corporações e
organismos similares
 associação empresarial
 associação patronal
 câmara de comércio empresarial
 confederação empresarial
 confederação patronal
 federação empresarial
 federação patronal
 organização empresarial
 organização patronal
 organizações empresariais e patronais
 sindicato patronal
Atividades de Organizações
As atividades de organizações e
Associativas Profissionais
associações constituídas em relação a
uma profissão, técnica ou área a saber,
centradas em:
 Difusão de informação
 Estabelecimento e fiscalização do
cumprimento de normas profissionais
 Representação perante órgãos da
Administração Pública
 associação profissional; entidade de
 conselho profissional; entidade de
 instituição
de
representação
profissional


8599-6/04
9411-1/00

9412-0/00
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9492-8/00

Atividades de organizações políticas

9493-6/00

Atividades de organizações

associativas ligadas à cultura e a arte

9499-5/00

Atividades associativas, não
especificadas anteriormente

9521-5/00

Reparação e manutenção de objetos 
e equipamentos pessoais e
domésticos



organização profissional
As
atividades
de
organizações
políticas e de organizações auxiliares
a estas, como as organizações juvenis
associadas a um partido político, com
finalidade de influir na opinião, no
poder público e alçar seus membros a
postos políticos
As atividades de associações com
objetivos dominantes nas áreas
culturais e recreativas, tais como: os
clubes literários, de cinema e
fotografia, de música e arte, de
artesanato ou de colecionadores,
carnavalescos, etc
As
atividades
de
organizações
associativas diversas criadas para
defesa de causas de caráter público
ou
objetivos
particulares
(não
relacionados a qualquer atividade
classificada em outras subclasses),
tais como: os movimentos ecológicos
e de proteção de animais; as
associações
de
mulheres
por
igualdade de sexos; associações de
proteção de minorias étnicas e grupos
majoritários; as associações de pais e
alunos.
Reparo e conserto de elétricos,
eletrônicos, ar condicionado, câmaras
fotográficas, alarmes etc.
de uso
domésticos
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