
Minuta Final do Decreto – MEI, que regulamenta PL 461, já aprovado pela Câmara Municipal
Trabalho conjunto SMSP/SGUOS, SMG/CMD, SMDU/DEUSO, VIG.SANITÁRIA

ANEXO II – ATIVIDADES PERMITIDAS AO MEI MEDIANTE LICENÇA DE 
FUNCIONAMENTO.

Subclasse 
CNAE 2.0 Denominação
0159-8/02 Criação de animais de estimação

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

0170-9/00 Caça e serviços relacionados

0220-9/05 Coleta de palmito em florestas nativas

0220-9/99 Coleta de produtos não-madeireiros não especificados anteriormente em florestas nativas

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

1510-6/00 Curtimento e outras preparações de couro

1731-1/00 Fabricação de embalagens de papel

2052-5/00 Fabricação de desinfestantes domissanitários

2061-4/00 Fabricação de sabões e detergentes sintéticos

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

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

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

2319-2/00 Fabricação De Artigos De Vidro

2512-8/00 Fabricação de esquadrias de metal

2532-2/01 Produção de artefatos estampados de metal

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

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

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

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

3211-6/03 Cunhagem de moedas e medalhas

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

3311-2/00 Manutenção e reparação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras, exceto para veículos

3319-8/00 Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente

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

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

3600-6/02 Distribuição de água por caminhões

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

3811-4/00 Coleta de resíduos não perigosos

3812-2/00 Coleta de resíduos perigosos

3831-9/01 Recuperação de sucatas de alumínio

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

3832-7/00 Recuperação de materiais plásticos

3839-4/99 Recuperação de materiais não especificados anteriormente

4329-1/01 Instalação de painéis publicitários

4329-1/04 Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos

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

4722-9/01 Comércio varejista de carnes - açougues

4722-9/02 Peixaria

4783-1/01 Comércio varejista de artigos de joalheria

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

4789-0/04 Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação

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

5611-2/01 Restaurantes e similares
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5611-2/02 Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas

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

7312-2/00 Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação

7729-2/01 Aluguel de aparelhos de jogos eletrônicos

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

8012-9/00 Atividades de transporte de valores

8122-2/00 Imunização e controle de pragas urbanas

8230-0/02 Casas de festas e eventos

8292-0/00 Envasamento e empacotamento sob contrato

8299-7/07 Salas de acesso à internet

8299-7/99 Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente

9329-8/04 Exploração de jogos eletrônicos recreativos

9529-1/06 Reparação de jóias

9603-3/03 Serviços de sepultamento

9603-3/04 Serviços de funerárias

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

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


