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DECRETO  N. 206, DE 30 DE JULHO DE 2021. 
 

 
Dispõe sobre a regulamentação da classificação 
das atividades de pequeno porte para dispensa de 
atos públicos no município de Brasil Novo-PA, 
conforme a Lei federal nº 13.874, de 20 de 
setembro de 2019, e em consonância com o 
Decreto Estadual nº 1.098/2020 e a Lei 
Complementar nº 123/2006. 
 

O PREFEITO DE BRASIL NOVO, estado do Pará, no uso de suas atribuições 

legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal; 

 
Considerando a Resolução CONAMA nº 237/1997, que prevê a 

possibilidade de estabelecer procedimentos específicos para o licenciamento 

ambiental, observadas a natureza, características e peculiaridades da atividade 

ou empreendimento e também atribui ao órgão ambiental municipal o 

licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades de impacto ambiental 

local; 
 

Considerando as disposições da Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, 

do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da 

Legalização de Empresas e Negócios - CGSIM, que versa sobre a dispensa de atos 

públicos para a liberação de atividades econômicas para o Microempreendedor 

Individual-MEI, ancorado na Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de 

dezembro de 2006, quanto ao tratamento diferenciado e favorecido às 

microempresas e as empresas de pequeno porte e, a ser dispensado pelo 

município no âmbito de suas atribuições; 
 

Considerando a Lei Municipal nº 125, de 23 de novembro de 2010, que 

dispõe sobre tratamento diferenciado a ser dispensado às microempresas e 

empresas de pequeno porte no âmbito municipal, combinada com a Lei Municipal 

nº 215, de 17 de Dezembro de 2015 que institui o licenciamento ambiental no 

Município de Brasil Novo-PA; 
 

Considerando o art. 3º, § 1° inciso III da Lei Federal nº 13.874, de 20 de 

setembro de 2019, a qual Institui a Declaração de Direitos de Liberdade 

Econômica; 
 

Considerando a Resolução COEMA nº 162, de 02 de fevereiro de 2021, que 

estabelece critérios, procedimentos e tipologias para o licenciamento ambiental de 

atividades, obras e empreendimentos que causem ou possam causar impacto de 

âmbito local e determina outras providências; 
 

CERTIFICO que em cumprimento ao disposto no art. 20 

da Lei Orgânica Municipal, este DECRETO foi PUBLICADO 

no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Brasil 

Novo em 30 de julho de 2021. 

 

 

Osmar Passos David 

Chefe de Gabinete-PMBN 

Decreto nº 002/2021 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13874.htm#:~:text=1%C2%BA%20Fica%20institu%C3%ADda%20a%20Declara%C3%A7%C3%A3o,IV%20do%20caput%20do%20art.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
https://leismunicipais.com.br/a1/lei-organica-cascavel-pr
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
https://leismunicipais.com.br/a1/pr/c/cascavel/lei-ordinaria/2001/330/3305/lei-ordinaria-n-3305-2001-institui-o-licenciamento-ambiental-no-ambito-do-municipio-de-cascavel-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a1/pr/c/cascavel/lei-ordinaria/2001/330/3305/lei-ordinaria-n-3305-2001-institui-o-licenciamento-ambiental-no-ambito-do-municipio-de-cascavel-e-da-outras-providencias
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13874.htm#:~:text=1%C2%BA%20Fica%20institu%C3%ADda%20a%20Declara%C3%A7%C3%A3o,IV%20do%20caput%20do%20art.
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Considerando o disposto no Decreto estadual nº 1.098 de 15 de outubro de 

2020, que regulamenta atividades consideradas de baixo risco e dispensa atos 

públicos de liberação de atividade econômica no Estado do Pará; 
 

Considerando o disposto na Lei Municipal nº 164, de 22 de maio de 2013 e 

a Lei Municipal 243, de 15 de dezembro de 2016, que dispõe sobre a instituição 

do Código Municipal de Meio Ambiente de Brasil Novo-PA, combinada com a Lei 

Municipal nº 307 de 25 de maio de 2021; 

 

DECRETA: 
 

Capítulo I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
Art. 1º. Em consonância com Decreto estadual nº 1.098, de 15 de outubro 

de 2020, que regulamenta o baixo risco e dispensa atos públicos de liberação de 

atividade econômica no Estado do Pará, este decreto, define a classificação de 

atividades de baixo risco para fins de dispensa da exigência do Alvará de Licença 

para Localização e demais licenciamentos municipais, tais como, Licenças 

Ambientais e Sanitárias, para instalação e funcionamento de atividades 

econômicas de natureza comercial, industrial ou de prestação de serviços em 

Brasil Novo-Pará. 
 

§ 1º Ficam dispensados de atos públicos de liberação as atividades 

consideradas de baixo risco conforme constam no anexo I, anexo II e anexo III 

deste decreto, cujo funcionamento não gere impacto significativo à segurança 

ambiental, sanitária e econômica, que justifique a criação de obstáculos para 

exercício da atividade econômica. 
 

§ 2º A dispensa de que trata o caput deste artigo não exime as pessoas 

naturais e jurídicas do dever de observar as demais obrigações estabelecidas na 

legislação pertinente, inclusive as normas de proteção ao meio ambiente, 

incluídas as de repressão à poluição sonora e à perturbação do sossego público, 

assim como os regulamentos aplicáveis à legislação sanitária e de prevenção 

contra incêndio e pânico, estando sujeitas à fiscalização pelos órgãos 

competentes. 
 

Art. 2º.  Este Decreto estabelece ainda o rol de atividades que serão 

dispensadas do licenciamento ambiental (anexo III), observando o disposto no 

Decreto estadual nº 1.098, de 15 outubro de 2020, combinado com o disposto na 

Resolução do COEMA n° 162, de 02 de fevereiro de 2021. 
 

Art. 3º. São princípios básicos que deverão nortear a atuação do Poder 

Público municipal na atividade econômica: 

https://leismunicipais.com.br/a1/pr/c/cascavel/lei-ordinaria/2012/614/6141/lei-ordinaria-n-6141-2012-dispoe-sobre-a-instituicao-do-codigo-municipal-de-saude-de-cascavel-pr
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13874.htm#:~:text=1%C2%BA%20Fica%20institu%C3%ADda%20a%20Declara%C3%A7%C3%A3o,IV%20do%20caput%20do%20art.
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I - A presunção de liberdade no exercício de atividades econômicas;  
 

II - A presunção de boa-fé do particular, e  
 

III - A intervenção subsidiária, mínima e excepcional do Município sobre o 

exercício de atividades econômicas.  
 

IV - O reconhecimento da vulnerabilidade do particular perante o Estado, 

limitados a questões de má-fé, hipossuficiência ou reincidência. 
 

Capítulo II 
 

DA CLASSIFICAÇÃO DE ATIVIDADES DE BAIXO RISCO PARA FINS DE 

DISPENSA DA EXIGÊNCIA DO ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E 
DEMAIS LICENCIAMENTOS MUNICIPAIS 

 

Art. 4º. Para a obtenção do direito de dispensa de licenças de que trata este 
Decreto, serão considerados apenas os microempreendedores individuais-MEI’s 
conforme tipificados na LC nº 123/2006 que preconiza em seu art. 4º, § 3o 
Ressalvado o disposto nesta Lei Complementar, ficam reduzidos a 0 (zero) todos os 
custos, inclusive prévios, relativos à abertura, à inscrição, ao registro, ao 
funcionamento, ao alvará, à licença, ao cadastro, às alterações e procedimentos de 
baixa e encerramento e aos demais itens relativos ao Microempreendedor 
Individual, incluindo os valores referentes a taxas, a emolumentos e a demais 
contribuições relativas aos órgãos de registro, de licenciamento, sindicais, de 
regulamentação, de anotação de responsabilidade técnica, de vistoria e de 
fiscalização do exercício de profissões regulamentadas.   

 

Parágrafo único.  O benefício de dispensa de licenças que trata o art. 4º 

abrange exclusivamente a atividade principal tipificada no cartão CNPJ da 

empresa que fizer jus a esse direito, não se aplicando às atividades secundárias 

do empreendimento beneficiado.  
 

Art. 5º. Para fins deste decreto, consideram-se: 
 

I- Baixo risco: a classificação de atividades para os fins do art. 3°, inciso I, 

da Lei nº 13.874, de 20 de setembro de 2019, cujo efeito específico e exclusivo é 

dispensar a necessidade de atos públicos de liberação da atividade econômica 

para plena e contínua operação e funcionamento de estabelecimentos, previsto 

nos Anexos I, II e III deste Decreto. 
 

II- Médio risco: a classificação de atividades cujo grau de risco não seja 

considerado alto e que não se enquadrem no conceito de baixo risco do inciso I deste 

artigo, cujo efeito é permitir, automaticamente após o ato de registro, a emissão de 

licenças, alvarás e similares para início da operação do estabelecimento, conforme 

previsto no art. 7º, caput, da Lei Complementar n° 123, de 14 de novembro de 2006, e no 

art. 6º, caput, da Lei nº 11.598, de 03 de dezembro de 2007.  
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III- Alto risco: aquelas assim definidas em atendimento aos requisitos de 

segurança sanitária, metrologia, controle ambiental, transportes, agricultura e 

prevenção contra incêndios. 
 

§ 1º As atividades de baixo risco, nos termos do inciso I deste artigo, não 

comportam vistoria para o exercício contínuo e regular da atividade, estando tão 

somente sujeitas à fiscalização nos termos do § 2º do art. 3º da lei nº 

13.874/2019. 
 

§ 2º As atividades de médio risco, nos termos do inciso II deste artigo, 

comportam vistoria posterior para o exercício contínuo e regular da atividade. 
 

§ 3º As atividades de alto risco, nos termos do inciso III deste artigo, 

exigirão vistoria prévia para início da operação do estabelecimento, conforme 

estabelecido na Lei Municipal n° 307, de 25 de maio de 2021. 
 

Art. 6º.  Para fins de aplicabilidade da dispensa de cada tipo de licença 

(alvará de licença, licença sanitária e licença ambiental), as atividades devem 
atender aos seguintes requisitos: 
 

I- A atividade deverá estar prevista como de baixo risco nos Anexo I, Anexo 

II e Anexo III deste Decreto; 
 

II- A atividade deverá ser executada em área sobre a qual o seu exercício é 

plenamente regular, conforme determinações do zoneamento urbano aplicável, 

incluindo a legislação municipal, nos termos do art. 7º da LC n° 123/2006, 

quando instaladas em área ou edificação desprovidas de regularização fundiária, 

imobiliária e edilícia, inclusive habite-se ou atividades exploradas em 

estabelecimento inócuo ou virtual, assim entendido aquele: 
 

a) Exercido na residência do empreendedor, titular ou sócio, na hipótese 

em que a atividade não gere grande circulação de pessoas; ou  
 

b) Em que a atividade exercida for tipicamente digital, de modo que não 

exija espaço físico específico para sua operação. 
 

§ 1º A atividade que utilizar espaço público deverá solicitar autorização 

prévia do uso e ocupação do solo. 
 

Art. 7º. Caso seja verificado, durante o exercício da atividade econômica, a 

ocorrência de impacto significativo, sem a devida solução pelo responsável após 

notificação pelo órgão competente, o empreendimento se sujeitará ao regime de 

licenciamento ordinário previsto na legislação municipal. 
 

Parágrafo único. A verificação do impacto a que se refere o caput será feita 

por meio de parecer de técnico competente, vinculando-se apenas a necessidade 

de licenciamento ordinário da área que compreende a atividade, mantendo-se 

dispensados os demais. 
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Capítulo III 
DOS PRINCÍPIOS E DAS REGRAS A SEREM SEGUIDAS QUANTO A DISPENSA 

DO ALVARÁ DE LICENÇA, LICENÇA SANITÁRIA E LICENÇA AMBIENTAL 
 

Art. 8º.  Para os estabelecimentos cujas atividades sejam classificadas 

pelos órgãos e entidades competentes no licenciamento, como sendo de Baixo 

risco, no processo de legalização, fica o setor Tributário autorizado a reconhecer a 

dispensa de atos públicos nos procedimentos de liberação para plena e contínua 

operação e funcionamento, devendo atender às seguintes etapas: 
 

I- avaliação e enquadramento do grau de risco das atividades econômicas 

elencadas na solicitação; 

II- consulta da existência de "Habite-se" da edificação, quando se tratar de 

estabelecimento fixo; 

III- emissão automática da inscrição municipal, quando deferida a consulta 

prévia; 
 

§ 1º As atividades previamente dispensáveis de emissão de alvará de 

licença, consideradas de baixo risco estão previstas no anexo I desse decreto; 
 

§ 2º O estabelecimento beneficiado com a dispensa do alvará de licença 

constante no caput e no anexo I, e que venha a alterar ou incluir atividade não 

classificada como baixo risco, deverá solicitar a inscrição municipal, na forma da 

legislação vigente, sob pena de sofrer as sanções legais cabíveis. 
 

Art. 9º. O setor sanitário observando a legislação municipal e o artigo 4º 

deste Decreto, reconhecerá e classificará as atividades que não ofereça risco à 

saúde pública e que tenha boa condição higiênica, procedendo com a dispensa de 

licença sanitária para as atividades que estejam previstas no Anexo II. 
 

Art. 10. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, observando o artigo 4º 

deste Decreto e os riscos que cada atividade econômica possa promover ao meio 

ambiente e à saúde pública e considerando a Resolução CONAMA nº 237/1997 e 

Resolução COEMA nº 162/2021 complementado pelo Decreto Municipal nº 

307/2021, considera as atividades dispensáveis de licenciamento ambiental as 

atividades que: 
 

I- Estejam previstas no Anexo III deste Decreto; 
 

II- Não estejam previstas nos Anexo I, Anexo II e Anexo III da Resolução 

COEMA nº 162/2021; 
 

III- Não contenha geração acentuada de resíduos sólidos, efluente liquido, 

presença de produtos perigosos e acentuada emissão de ruídos e material 

particulado. 
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Art. 11. Caso seja verificado, durante o exercício da atividade econômica, a 

ocorrência de impacto ambiental significativo, sem a devida solução pelo 

responsável após notificação pelo órgão competente, o empreendimento se 

sujeitará ao regime de licenciamento ordinário previsto na legislação municipal. 
 

Parágrafo único. A verificação do impacto a que se refere o caput será feita 

por meio de parecer do técnico competente, vinculando-se apenas a necessidade 

de licenciamento ordinário da área a que se refere, mantendo-se dispensados os 

demais. 

Capítulo IV 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 12. Para fins deste decreto, o empreendedor goza de presunção de boa-

fé, nos atos praticados no exercício da atividade econômica, para os quais as 

dúvidas de interpretação de direito civil, empresarial, econômico, tributário, 

ambiental e urbanístico serão resolvidas de forma a preservar a autonomia de 

sua vontade, exceto se houver expressa disposição legal em contrário. 
 

Art. 13.  A prestação de informação falsa mediante auto declaração pelo 

empreendedor, devidamente constatada e demonstrada pela fiscalização, 
acarretará abertura de procedimento administrativo com aplicação de 
penalidades cabíveis, sem prejuízo das sanções civis, tributárias e penais 

aplicáveis. 
 

Art. 14. Aplica-se o disposto neste Decreto a todos os pedidos de 
licenciamentos em curso no Município de Brasil Novo/PA 
 

Art. 15.  Os casos não previstos neste Decreto devem observar 
subsidiariamente as normas e procedimentos estabelecidos pela legislação 
Federal, Estadual e Municipal vigente. 

 

Art. 16.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação; revogando 

o Decreto nº 1.017, de 21 de novembro de 2019 e o Decreto nº 204, de 12 de 

julho de 2021.  
 

Gabinete do Prefeito de Brasil Novo-Pará, em 30 de julho de 2021. 

 
 

 
 

___________________________________ 
WEDER MAKES CARNEIRO 

PREFEITO MUNICIPAL 
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Anexo I – Atividades dispensáveis de Alvará de Licença 
Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas (Código CNAE:7490105) 

Aluguel de aparelhos de jogos eletrônicos (Código CNAE:7729201) 

Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos (Código CNAE:7721700) 

Aluguel de fitas de vídeo, DVDs e similares (Código CNAE:7722500) 

Aluguel de imóveis próprios (Código CNAE:6810202) 

Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório (Código CNAE:7733100) 

Aluguel de material médico (Código CNAE:7729203) 

Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais (Código 

CNAE:7729202) 

Atividades de gravação de som e de edição de música (Código CNAE:5920100) 

Atividades de investigação particular (Código CNAE:8030700) 

Atividades de teleatendimento (Código CNAE:8220200) 

Atividades de terapia ocupacional (Código CNAE:8650005) 

Auditoria e consultoria atuarial (Código CNAE:6621502) 

Chaveiros (Código CNAE:9529102) 

Comércio atacadista de calçados (Código CNAE:4643501) 

Comércio atacadista de embalagens (Código CNAE:4686902) 

Comércio atacadista de filmes, CDs, DVDs, fitas e discos (Código CNAE:4649407) 

Comércio atacadista de fios e fibras beneficiados (Código CNAE:4689302) 

Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações (Código CNAE:4647802) 

Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures (Código CNAE:4649406) 

Comércio varejista de antiguidades (Código CNAE:4785701) 

Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas (Código CNAE:4759801) 

Comércio varejista de bicicletas e triciclos, peças e acessórios (Código CNAE:4763603) 

Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas (Código CNAE:4762800) 

Comércio varejista de jornais e revistas (Código CNAE:4761002) 

Comércio varejista de livros (Código CNAE:4761001) 

Comércio varejista de móveis (Código CNAE:4754701) 

Comércio varejista de objetos de arte (Código CNAE:4789003) 

Compra e venda de imóveis próprios (Código CNAE:6810201) 

Edição de jornais diários (Código CNAE:5812301) 

Edição de jornais não diários (Código CNAE:5812302) 

Edição de livros (Código CNAE:5811500) 

Ensino de dança (Código CNAE:8592901) CLIV 8591-1/00 Ensino de esportes (Código CNAE:8591100) 

Ensino de idiomas (Código CNAE:8593700) 

Ensino de música (Código CNAE:8592903) 

Exploração de jogos de sinuca, bilhar e similares (Código CNAE:9329803) 

Exploração de jogos eletrônicos recreativos (Código CNAE:9329804) 

Fabricação de artefatos de couro não especificados anteriormente (Código CNAE:1529700) 

Pensões (alojamento) (Código CNAE:5590603) 

Peritos e avaliadores de seguros (Código CNAE:6621501) 

Pesquisas de mercado e de opinião pública (Código CNAE:7320300) 
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Produção de espetáculos de dança (Código CNAE:9001903) 

Produção de filmes para publicidade (Código CNAE:5911102) 

Produção musical (Código CNAE:9001902) 

Produção teatral (Código CNAE:9001901) 

Promoção de vendas (Código CNAE:7319002) 

Serviços de dublagem (Código CNAE:5912001) 
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Anexo II – Atividades dispensáveis de Licença Sanitária 
Atividades de fisioterapia (Código CNAE:8650004) 

Atividades de fonoaudiologia (Código CNAE:8650006) 

Atividades de profissionais da nutrição (Código CNAE:8650002) 

Atividades de psicologia e psicanálise (Código CNAE:8650003) 

Atividades de terapia ocupacional (Código CNAE:8650005) 

Comércio atacadista de artigos de armarinho (Código CNAE:4641903) 

Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria (Código CNAE:4647801) 

Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança (Código 

CNAE:4642701) 

Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante (Código CNAE:4635402) 

Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes (Código CNAE:4637107) 

Comércio atacadista de embalagens (Código CNAE:4686902) 

Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho (Código 

CNAE:4642702) 

Comercio varejista de artigos de armarinho (Código CNAE:4755502) 

Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping (Código CNAE:4763604) 

Comércio varejista de artigos de óptica (Código CNAE:4774100) 

Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos (Código CNAE:4773300) 

Fabricação de artefatos de couro não especificados anteriormente (Código CNAE:1529700) 

Pensões (alojamento) (Código CNAE:5590603) 

Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos 

(Código CNAE:4612500) 

Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico (Código 

CNAE:4615000) 

Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odontomédico-hospitalares (Código 

CNAE:4618402) 

Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos (Código 

CNAE:4611700) 

Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria (Código 

CNAE:4618401) 

Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias (Código CNAE:7490103) 

Testes e análises técnicas (Código CNAE:7120100), desde que não haja no exercício da atividade a análise de 

produto sujeito à vigilância sanitária. 
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Anexo III - Atividades dispensáveis de Licenciamento Ambiental 
Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação (Código CNAE:7312200) 

Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas (Código CNAE:7490105) 

Agências de notícias (Código CNAE:6391700) 

Agências de publicidade (Código CNAE:7311400) 

Agências de viagens (Código CNAE:7911200) 

Agências matrimoniais (Código CNAE:9609202) 

Albergues, exceto assistenciais (Código CNAE:5590601) 

Aluguel de aparelhos de jogos eletrônicos (Código CNAE:7729201) 

Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos (Código CNAE:7721700) 

Aluguel de fitas de vídeo, DVDs e similares (Código CNAE:7722500) 

Aluguel de imóveis próprios (Código CNAE:6810202) 

Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório (Código CNAE:7733100) 

Aluguel de material médico (Código CNAE:7729203) 

Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais (Código 

CNAE:7729202) 

Aluguel de objetos do vestuário, joias e acessórios (Código CNAE:7723300) 

Aluguel de outros objetos pessoais e domésticos não especificados anteriormente (Código CNAE:7729299) 

Atividades auxiliares da justiça (Código CNAE:6911702) 

Atividades de agenciamento marítimo (Código CNAE:5232000) 

Atividades de apoio à gestão de saúde (Código CNAE:8660700) 

Atividades de artistas plásticos, jornalistas independentes e escritores (Código CNAE:9002701) 

Atividades de associações de defesa de direitos sociais (Código CNAE:9430800) 

Atividades de cobrança e informações cadastrais (Código CNAE:8291100) 

Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária (Código CNAE:6920602) 

Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica (Código CNAE:7020400) 

Atividades de contabilidade (Código CNAE:6920601) 

Atividades de design não especificadas anteriormente (Código CNAE:7410299) 

Atividades de estudos geológicos (Código CNAE:7119702) 

Atividades de fisioterapia (Código CNAE:8650004) 

Atividades de fonoaudiologia (Código CNAE:8650006) 

Atividades de gravação de som e de edição de música (Código CNAE:5920100) 

Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários (Código 

CNAE:7490104) 

Atividades de investigação particular (Código CNAE:8030700) 

Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico (Código CNAE:8020001) 

Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte (Código CNAE:9493600) 

Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina (Código CNAE:7420001) 

Atividades de profissionais da nutrição (Código CNAE:8650002) 

Atividades de psicologia e psicanálise (Código CNAE:8650003) 

Atividades de teleatendimento (Código CNAE:8220200) 

Atividades de terapia ocupacional (Código CNAE:8650005) 

Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente (Código 

CNAE:7119799) 
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Auditoria e consultoria atuarial (Código CNAE:6621502) 

Cabeleireiros, manicure e pedicure (Código CNAE:9602501) 

Chaveiros (Código CNAE:9529102) 

Comércio atacadista de artigos de armarinho (Código CNAE:4641903) 

Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho (Código CNAE:4641902) 

Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria (Código CNAE:4647801) 

Comércio atacadista de artigos de tapeçaria, persianas e cortinas (Código CNAE:4649405) 

Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança (Código 

CNAE:4642701) 

Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem (Código CNAE:4643502) 

Comércio atacadista de calçados (Código CNAE:4643501) 

Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante (Código CNAE:4635402) 

Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes (Código CNAE:4637107) 

Comércio atacadista de embalagens (Código CNAE:4686902) 

Comércio atacadista de filmes, CDs, DVDs, fitas e discos (Código CNAE:4649407) 

Comércio atacadista de fios e fibras beneficiados (Código CNAE:4689302) 

Comércio atacadista de joias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas (Código 

CNAE:4649410) 

Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações (Código CNAE:4647802) 

Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures (Código CNAE:4649406) 

Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria (Código CNAE:4649404) 

Comércio atacadista de papel e papelão em bruto (Código CNAE:4686901) 

Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho (Código 

CNAE:4642702) 

Comércio atacadista de suprimentos para informática (Código CNAE:4651602) 

Comércio atacadista de tecidos (Código CNAE:4641901) 

Comércio sob consignação de motocicletas e motonetas (Código CNAE:4542102) 

Comércio varejista de antiguidades (Código CNAE:4785701) 

Comercio varejista de artigos de armarinho (Código CNAE:4755502) 

Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping (Código CNAE:4763604) 

Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho (Código CNAE:4755503) 

Comércio varejista de artigos de colchoaria (Código CNAE:4754702) 

Comércio varejista de artigos de iluminação (Código CNAE:4754703) 

Comércio varejista de artigos de joalheria (Código CNAE:4783101) 

Comércio varejista de artigos de óptica (Código CNAE:4774100) 

Comércio varejista de artigos de papelaria (Código CNAE:4761003) 

Comércio varejista de artigos de relojoaria (Código CNAE:4783102) 

Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas (Código CNAE:4759801) 

Comércio varejista de artigos de viagem (Código CNAE:4782202) 

Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (Código CNAE:4781400) 

Comércio varejista de artigos esportivos (Código CNAE:4763602) 

Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem (Código CNAE:4789008) 

Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos (Código CNAE:4773300) 

Comércio varejista de bicicletas e triciclos, peças e acessórios (Código CNAE:4763603) 
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Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos (Código CNAE:4763601) 

Comércio varejista de calçados (Código CNAE:4782201) 

Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas (Código CNAE:4762800) 

Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos, peças e acessórios (Código CNAE:4763605) 

Comércio varejista de equipamentos para escritório (Código CNAE:4789007) 

Comércio varejista de jornais e revistas (Código CNAE:4761002) 

Comércio varejista de livros (Código CNAE:4761001) 

Comércio varejista de móveis (Código CNAE:4754701) 

Comércio varejista de objetos de arte (Código CNAE:4789003) 

Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente (Código CNAE:4759899) 

Comércio varejista de outros artigos usados (Código CNAE:4785799) 

Comércio varejista de pedras para revestimento (Código CNAE:4744006) 

Comércio varejista de plantas e flores naturais (Código CNAE:4789002) 

Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos (Código CNAE:4789001) 

Comércio varejista de tecidos (Código CNAE:4755501) 

Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (Código CNAE:4753900) 

Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação (Código CNAE:4752100) 

Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios (Código CNAE:4756300) 

Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto 

informática e comunicação (Código CNAE:4757100) 

Compra e venda de imóveis próprios (Código CNAE:6810201) 

Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida (Código CNAE:1412601) 

Confecção de roupas íntimas (Código CNAE:1411801) 

Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida (Código CNAE:1413401) 

Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas (Código CNAE:1412602) 

Confecção, sob medida, de roupas profissionais (Código CNAE:1413402) 

Consultoria em publicidade (Código CNAE:7319004) 

Consultoria em tecnologia da informação (Código CNAE:6204000) 

Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis (Código CNAE:6821801) 

Corretagem no aluguel de imóveis (Código CNAE:6821802) 

Cursos preparatórios para concursos (Código CNAE:8599605) 

Decoração, lapidação, gravação, vitrificação e outros trabalhos em cerâmica, louça, vidro e cristal (Código 

CNAE:2399101) 

Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda (Código CNAE:6201501) 

Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis (Código CNAE:6202300) 

Design de interiores (Código CNAE:7410202) 

Design de produto (Código CNAE:7410203) 

Edição de cadastros, listas e outros produtos gráficos (Código CNAE:5819100) 

Edição de jornais diários (Código CNAE:5812301) 

Edição de jornais não diários (Código CNAE:5812302) 

Edição de livros (Código CNAE:5811500) 

Edição de revistas (Código CNAE:5813100) 

Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente (Código CNAE:8592999) 
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Ensino de artes cênicas, exceto dança (Código CNAE:8592902) 

Ensino de dança (Código CNAE:8592901) CLIV 8591-1/00 Ensino de esportes (Código CNAE:8591100) 

Ensino de idiomas (Código CNAE:8593700) 

Ensino de música (Código CNAE:8592903) 

Exploração de jogos de sinuca, bilhar e similares (Código CNAE:9329803) 

Exploração de jogos eletrônicos recreativos (Código CNAE:9329804) 

Fabricação de acessórios do vestuário, exceto para segurança e proteção (Código CNAE:1414200) 

Fabricação de artefatos de couro não especificados anteriormente (Código CNAE:1529700) 

Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico (Código CNAE:1351100) 

Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias (Código CNAE:1422300) 

Fabricação de artigos ópticos (Código CNAE:3250707), desde que não haja fabricação de produto para saúde. 

Fabricação de escovas, pincéis e vassouras (Código CNAE:3291400) 

Fabricação de meias (Código CNAE:1421500) 

Fabricação de outros produtos têxteis não especificados anteriormente (Código CNAE:1359600) 

Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas (Código CNAE:1412603) 

Facção de roupas íntimas (Código CNAE:1411802) 

Facção de roupas profissionais (Código CNAE:1413403) 

Fotocópias (Código CNAE:8219901) 

Gestão e administração da propriedade imobiliária (Código CNAE:6822600) 

Horticultura, exceto morango (Código CNAE:121101) 

Laboratórios fotográficos (Código CNAE:7420003) 

Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle (Código CNAE:3312102) 

Manutenção e reparação de equipamentos e instrumentos ópticos (Código CNAE:3312104) 

Manutenção e reparação de máquinas de escrever, calcular e de outros equipamentos não-eletrônicos para escritório 

(Código CNAE:3314709) 

Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial 

(Código CNAE:3314707) 

Manutenção e reparação de máquinas motrizes não-elétricas (Código CNAE:3314701) 

Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e equipamentos para instalações térmicas (Código 

CNAE:3314706) 

Marketing direto (Código CNAE:7319003) 

Operadores turísticos (Código CNAE:7912100) 

Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente (Código CNAE:7490199) 

Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente 

(Código CNAE:4618499) 

Outros serviços de acabamento em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário (Código CNAE:1340599) 

Pensões (alojamento) (Código CNAE:5590603) 

Peritos e avaliadores de seguros (Código CNAE:6621501) 

Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais (Código CNAE:7210000) 

Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências sociais e humanas (Código CNAE:7220700) 

Pesquisas de mercado e de opinião pública (Código CNAE:7320300) 

Planos de auxílio-funeral (Código CNAE:6511102) 

Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet (Código CNAE:6319400) 

Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente 

(Código CNAE:8219999) 
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Preparação e fiação de fibras de algodão (Código CNAE:1311100) 

Preparação e fiação de fibras têxteis naturais, exceto algodão (Código CNAE:1312000) 

Produção de espetáculos circenses, de marionetes e similares (Código CNAE:9001904) 

Produção de espetáculos de dança (Código CNAE:9001903) 

Produção de filmes para publicidade (Código CNAE:5911102) 

Produção musical (Código CNAE:9001902) 

Produção teatral (Código CNAE:9001901) 

Promoção de vendas (Código CNAE:7319002) 

Recarga de cartuchos para equipamentos de informática (Código CNAE:4751202) 

Recuperação de materiais metálicos, exceto alumínio (Código CNAE:3831999) 

Recuperação de materiais plásticos (Código CNAE:3832700) 

Reparação de artigos do mobiliário (Código CNAE:9529105) 

Reparação de bicicletas, triciclos e outros veículos não-motorizados (Código CNAE:9529104) 

Reparação de calçados, bolsas e artigos de viagem (Código CNAE:9529101) 

Reparação de joias (Código CNAE:9529106) 

Reparação de relógios (Código CNAE:9529103) 

Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação (Código CNAE:9512600) 

Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados anteriormente 

(Código CNAE:9529199) 

Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos 

(Código CNAE:4612500) 

Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico (Código 

CNAE:4615000) 

Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odontomédico-hospitalares (Código 

CNAE:4618402) 

Representantes comerciais e agentes do comércio de jornais, revistas e outras publicações (Código 

CNAE:4618403) 

Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens (Código 

CNAE:4613300) 

Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves (Código 

CNAE:4614100) 

Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos (Código 

CNAE:4611700) 

Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria (Código 

CNAE:4618401) 

Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado (Código 

CNAE:4619200) 

Representantes comerciais e agentes do comércio de motocicletas e motonetas, peças e acessórios (Código 

CNAE:4542101) 

Representantes comerciais e agentes do comércio de peças e acessórios novos e usados para veículos automotores 

(Código CNAE:4530706) 

Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuário, calçados e artigos de viagem (Código 

CNAE:4616800) 

Representantes comerciais e agentes do comércio de veículos automotores (Código CNAE:4512901) 

Restauração de obras de arte (Código CNAE:9002702) 

Restauração e conservação de lugares e prédios históricos (Código CNAE:9102302) 

Salas de acesso à internet (Código CNAE:8299707) 

Serviços advocatícios (Código CNAE:6911701) 

Serviços combinados de escritório e apoio administrativo (Código CNAE:8211300) 



 
 
 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO 
GABINETE DO PREFEITO 

 CNPJ: 34.887.950/0001-00    
 

AV. CASTELO BRANCO, 821, CENTRO – FONE: (93) 3514-1181 - BRASIL NOVO-PARÁ –  Governo “União, Força e Trabalho” 

E-MAIL:gab.pmbn21@gmail.com 

 

Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação (Código CNAE:1822999) 

Serviços de adestramento de cães de guarda (Código CNAE:8011102) 

Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias (Código CNAE:7490103) 

Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores (Código CNAE:4520004) 

Serviços de arquitetura (Código CNAE:7111100) 

Serviços de capotaria (Código CNAE:4520008) 

Serviços de cartografia, topografia e geodésia (Código CNAE:7119701) 

Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia (Código CNAE:7119703) 

Serviços de dublagem (Código CNAE:5912001) 

Serviços de encadernação e plastificação (Código CNAE:1822901) 

Serviços de engenharia (Código CNAE:7112000) 

Serviços de gravação de carimbos, exceto confecção (Código CNAE:8299703) 

Serviços de microfilmagem (Código CNAE:7420005) 

Serviços de mixagem sonora em produção audiovisual (Código CNAE:5912002) 

Serviços de montagem de móveis de qualquer material (Código CNAE:3329501) 

Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas (Código CNAE:8230001) 

Serviços de prótese dentária (Código CNAE:3250706) 

Serviços de tradução, interpretação e similares (Código CNAE:7490101) 

Serviços de tratamento e revestimento em metais (Código CNAE:2539002) 

Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação (Código CNAE:6209100) 

Testes e análises técnicas (Código CNAE:7120100), desde que não haja no exercício da atividade a análise de 

produto sujeito à vigilância sanitária. 

Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet (Código 

CNAE:6311900) 

Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial (Código CNAE:8599604) 

Treinamento em informática (Código CNAE:8599603) 

Web design (Código CNAE:6201502) 

Serviço de corretagem de seguros 

 

 


