
ANEXO XIV – B – Lei 6393/2010

Tabela de atividades do Micro Empreendedor Individual - MEI (com código do CNAE) 

Legenda:

▲    atividades que deverão obedecer as exigências do PDM quanto à permissão do uso no local;                                                                                                        
▬    atividades que poderão ser instaladas em qualquer via, desde que respeitadas as observações da tabela.

Ocupação Descrição do objeto Código
do CNAE 

Denominação (segundo o CNAE)

1 Açougueiro Comércio varejista de carnes - Açougueiro 4722-9/01 Comércio varejista de carnes - açougues ▬

2 Adestrador de animais

Serviços de adestramento de animais – Adestrador de ani-
mais. 8011-1/02 Serviços de adestramento de cães de guarda e de ▲

Serviços de alojamento, higiene e embelezamento de ani-
mais – Adestrador de animais. 9609-2/03 Alojamento, higiene e embelezamento de animais ▲

3 Alfaiate Confecção, sob medida, de peças do vestuário – Alfaiate. 1412-6/02 Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto
roupas íntimas

▬

4
Alfaiate que revende artigos ligados à
sua atividade

Confecção, sob medida, de peças do vestuário – Alfaiate. 1412-6/02 Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto
roupas íntimas

▬

Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios – 
Alfaiate. 4781-4/00 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios ▬

5 Alinhador de pneus Serviços de alinhamento de pneus de veículos automotores
 – Alinhador de pneus. 4520-0/04 Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos

automotores
▲

6
Amolador de artigos de cutelaria (fa-
cas, canivetes, tesouras, alicates etc)

Serviços de reparação e manutenção de artigos de cutelaria
(facas, canivetes, tesouras, alicates etc.) – Amolador de ar-
tigos de cutelaria.

9529-1/99
Reparação e manutenção de outros objetos e equipa-
mentos pessoais e domésticos não especificados anteri-
ormente

▬

7 Animador de festas Serviços de desenvolvimento de atividades de recreação e 
lazer – Animador de festas. 9329-8/99 Outras atividades de recreação e lazer não especifica-

das anteriormente
▬

8 Artesão em borracha Fabricação de produtos artesanais em borracha – Artesão 
em borracha. 2219-6/00 Fabricação de artefatos de borracha não especificados

anteriormente
▬

9 Artesão em cerâmica Fabricação de produtos artesanais cerâmicos – Artesão em 
cerâmica. 2349-4/99 Fabricação de produtos cerâmicos não-refratários  não

especificados anteriormente
▬

10 Artesão em cortiça, bambu e afins
Fabricação de produtos artesanais de cortiça, bambu, pa-
lha, vime e outros materiais trançados – Artesão em corti-
ça, bambu e afins.

1629-3/02 Fabricação de artefatos diversos de cortiça, bambu, pa-
lha, vime e outros materiais trançados, exceto móveis

▬

11 Artesão em couro Fabricação de produtos artesanais em couro – Artesão em 
couro. 1529-7/00 Fabricação de artefatos de couro não especificados an-

teriormente
▬

12 Artesão em gesso Fabricação de produtos artesanais em gesso – Artesão em 
gesso. 2330-3/99 Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto,

cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes
▬



13 Artesão em madeira Fabricação de produtos artesanais em madeira – Artesão 
em madeira.

1629-3/01 Fabricação  de  artefatos  diversos  de  madeira,  exceto
móveis

▬

14 Artesão em mármore Fabricação de produtos artesanais em mármore – Artesão 
em mármore.

2391-5/03 Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em
mármore, granito, ardósia e outras pedras

▬

15 Artesão em materiais diversos Fabricação de produtos artesanais em materiais diversos – 
Artesão em materiais diversos.

3299-0/99 Fabricação de produtos diversos não especificados an-
teriormente

▬

16 Artesão em metais Fabricação de produtos artesanais em metal – Artesão em 
metais.

2599-3/99 Fabricação de outros produtos de metal não especifica-
dos anteriormente

▬

17 Artesão em metais preciosos Fabricação de produtos artesanais em metais preciosos– 
Artesão em metais preciosos.

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

18 Artesão em papel
Fabricação de produtos artesanais em papel – Artesão em 
papel. 1749-4/00

Fabricação  de  produtos  de  pastas  celulósicas,  papel,
cartolina, papel-cartão e papelão ondulado não especi-
ficados anteriormente

▬

19 Artesão em plástico Fabricação de produtos artesanais em material plástico – 
Artesão em plástico. 2229-3/99 Fabricação de artefatos de material plástico para outros

usos não especificados anteriormente
▬

20 Artesão em tecido Fabricação de produtos artesanais em em tecidos – Artesão
em tecido. 1359-6/00 Fabricação de outros produtos têxteis não especificados

anteriormente
▬

21 Artesão em vidro Fabricação de produtos artesanais em vidro – Artesão em 
vidro. 2319-2/00 Fabricação de artigos de vidro ▬

22 Astrólogo Serviços pessoais de previsões astrológicas – Astrólogo. 9609-2/99 Outras atividades de serviços pessoais não especifica-
das anteriormente

▬

23 Azulejista Serviços de aplicação de revestimentos e de resinas em in-
teriores e exteriores – Azulejista.

4330-4/05
Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e
exteriores

▬

24 Baby siter Serviços pessoais de baby siter – Baby siter. 9609-2/99 Outras atividades de serviços pessoais não especifica-
das anteriormente

▬

25 Balanceador de pneus Serviços de balanceamento de pneus de veículos automoto-
res – Balanceador de pneus. 4520-0/04 Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos

automotores
▲

26 Banhista de animais domésticos Serviços de banho de animais domésticos – Banhista de 
animais domésticos.

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

27 Bar (dono de) Comércio de bar - (dono de). 5611-2/02 Bares e outros estabelecimentos especializaod em ser-
vir bebidas

▲

28 Barbeiro Serviços de barbearia – Barbeiro. 9602-5/01 Cabeleireiros ▬

29 Barqueiro Serviços de transportes aquaviários por meio de barca – 
Barqueiro. 5099-8/99 Outros transportes aquaviários não especificados ante-

riormente
▬

30 Barraqueiro Comércio varejista de mercadorias em geral em barraca, 
com predominância de produtos alimentícios – Barraqueiro.

4712-1/00
Comércio varejista de mercadorias em geral, com pre-
dominância  de  produtos  alimentícios  -  minimercados,
mercearias e armazéns

▬

31 Bikeboy (ciclista mensageiro) Serviços de entrega rápida com utilização de bicicleta – 
Bikeboy. 5320-2/02 Serviços de entrega rápida ▬

32 Bombeiro hidráulico Serviços de instalação e manutenção hidráulica - Bombeiro 
hidráulico. 4322-3/01 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás ▬

33 Boneleiro (fabricante de bonés) Fabricação de bonés – Boneleiro. 1414-2/00 Fabricação de acessórios do vestuário, exceto para se-
gurança e proteção

▬



34 Bordadeira sob encomenda Serviços de bordadeira, sob encomenda – Bordadeira sob 
encomenda.

1340-5/99 Outros serviços de acabamento em fios, tecidos, artefa-
tos têxteis e peças do vestuário

▬

35 Carroceiro Serviço de transporte de carga em carroça - Carroceiro 3811-4/00 Coleta de resíduos não-perigosos ▬

36 Cartazeiro Serviços de produção de cartazes – Cartazeiro. 8299-7/99 Outras atividades de serviços prestados principalmente
às empresas não especificadas anteriormente

▬

37
Catador de resíduos recicláveis (pa-
pel, lata etc.)

Serviço de coleta de resíduos recicláveis – Catador de resí-
duos recicláveis

3811-4/00 Coleta de resíduos não-perigosos ▲

38 Chapeleiro Fabricação de chapéus – Chapeleiro. 1414-2/00 Fabricação de acessórios do vestuário, exceto para se-
gurança e proteção

▬

39 Chaveiro

Serviço de execução de cópia de chaves, abertura de cofres
e fechaduras – Chaveiros.

9529-1/02 Chaveiros ▬

Comércio varejista de chaves - Chaveiro 4744-0/01 Comércio varejista de ferragens e ferramentas ▬

40 Churrasqueiro ambulante Serviços de preparação e fornecimento de carnes para con-
sumo  – Churrasqueiro ambulante.

5612-1/00 Serviços ambulantes de alimentação ▬

41 Churrasqueiro em domicílio Serviços de preparação e fornecimento de carnes para con-
sumo domiciliar – Churrasqueiro.

5620-1/04 Fornecimento de alimentos preparados preponderante-
mente para consumo domiciliar

▬

42 Cobrador (de dívidas) Serviço de cobranças de dívidas - Cobrador. 8291-1/00 Atividades de cobranças e informações cadastrais ▬

43 Colchoeiro Fabricação de colchões – Colchoeiro. 3104-7/00 Fabricação de colchões ▬

44 Colocador de piercing Serviços pessoais de colocação de piercing – Colocador de 
piercing.

9609-2/99 Outras atividades de serviços pessoais não especifica-
das anteriormente

▬

45 Colocador de revestimentos
Serviços de aplicação de revestimentos em interiores e ex-
teriores em construções comerciais ou domiciliares – Colo-
cador de revestimentos.

4330-4/05 Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e
exteriores

▬

46 Confeccionador de carimbos Serviços de confecção de carimbos – Confeccionador de ca-
rimbos.

8299-7/03 Serviços de gravação de carimbos, exceto confecção ▬

47
Confeccionador de fraldas descartá-
veis

Fabricação de fraldas descartáveis – Confeccionador de fral-
das descartáveis.

1742-7/01 Fabricação de fraldas descartáveis ▬

48
Confeccionador de instrumentos mu-
sicais

Fabricação de instrumentos musicais, peças e acessórios 
-Confeccionador de instrumentos musicais.

3220-5/00 Fabricação de instrumentos musicais, peças e acessóri-
os

▬

49 Confeiteiro Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhan-
tes- Confeiteiro.

4721-1/04 Comércio varejista de doces, balas, bombons e seme-
lhantes

▬

50 Consertador de eletrodomésticos
Serviços de reparação e manutenção de equipamentos ele-
troeletrônicos de uso pessoal e doméstico - Consertador de 
eletrodomésticos.

9521-5/00 Reparação e manutenção de  equipamentos  eletroele-
trônicos de uso pessoal e doméstico

▬

51 Costureira Confecção, sob medida, de peças do vestuário - Costureira. 1412-6/02 Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto
roupas íntimas

▬

52
Costureira que revende artigos liga-
dos à sua atividade

Confecção, sob medida, de peças do vestuário – Costureira. 1412-6/02 Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto
roupas íntimas

▬

53
Comerciante de artigos do vestuário e
acessórios

Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios – 
Costureira que revende artigos ligados à sua atividade. 4781-4/00 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios ▬



54 Contador/técnico contábil Serviços contábeis – Contador/técnico contábil 6920-6/01 Atividades de contabilidade ▬

55 Cozinheira Serviços de preparação de alimentos para consumo - Cozi-
nheira

5620-1/04 Fornecimento de alimentos preparados preponderante-
mente para consumo domiciliar

▬

56 Criador de animais domésticos Serviços de criação de animais domésticos – Criador de ani-
mais domésticos 0159-8/02 Criação de animais de estimação ▲

57 Criador de peixes

Serviços de criação de peixes ornamentais em água salgada
e salobra - Criador de peixes

0321-3/04 Criação de peixes ornamentais em água salgada e salo-
bra

▲

Serviços de apoio à aquicultura em água salgada e salobra 
-  Criador de peixes

0321-3/05 Atividades de apoio à aquicultura em água salgada e
salobra

▲

Serviços de criação de peixes ornamentais em água doce - 
Criador de peixes

0322-1/04 Criação de peixes ornamentais em água doce ▲

Serviços de apoio à aqüicultura em água doce - Criador de 
peixes

0322-1/07 Atividades de apoio à aqüicultura em água doce ▲

Serviços de cultivos e semicultivos da aqüicultura em água 
doce - Criador de peixes

0322-1/99 Cultivos  e  semicultivos  da aqüicultura  em água doce
não especificados anteriormente

▲

58 Crocheteira sob encomenda Confecção de peças de vestuário – Crocheteira sob enco-
menda

1412-6/01 Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas
e as confeccionadas sob medida

▬

59
Crocheteira sob encomenda e/ou que 
vende artigos de sua produção

Confecção de peças de vestuário– Crocheteira sob enco-
menda

1412-6/01 Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas
e as confeccionadas sob medida

▬

Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 
-Crocheteira sob encomenda que vende artigos de sua pro-
dução

4781-4/00 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios ▬

60 Curtidor de couros Serviços de curtimento e outras preparações de couro – 
Curtidor de couros

1510-6/00 Curtimento e outras preparações de couro ▲

61 Dedetizador Serviços de imunização e controle de pragas urbanas - De-
detizador

8122-2/00 Imunização e controle de pragas urbanas ▬

62 Depiladora Serviços de depilação - Depiladora 9602-5/02 Outras atividades de tratamento de beleza ▬

63 Digitador Serviços de digitação de documentos - Digitador 8219-9/99 Preparação de documentos e serviços especializados de
apoio administrativo não especificados anteriormente

▬

64 Doceira Fabricação de doces - Doceira 5620-1/04 Fornecimento de alimentos preparados preponderante-
mente para consumo domiciliar

▬

65 Eletricista Serviços de instalação e manutenção elétrica - Eletricista 4321-5/00 Instalação e manutenção elétrica ▬

66 Encanador Serviços de instalações hidráulicas, sanitárias e de gás - En-
canador

4322-3/01 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás ▬

67 Engraxate Serviços de engraxar sapatos - Engraxate 9609-2/99 Outras atividades de serviços pessoais não especifica-
das anteriormente

▬

68 Esteticista Serviços de tratamento de beleza - Esteticista 9602-5/02 Outras atividades de tratamento de beleza ▬



69 Esteticista de animais domésticos Serviços de tratamento de beleza de animais dométicos – 
Esteticista de animais domésticos.

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

70 Estofador Serviços de reparação de artigos do mobiliário - Estofador 9529-1/05 Reparação de artigos do mobiliário ▬

71 Fabricante de produtos de limpeza Fabricação de produtos de limpeza e polimento – fabricante
de produtos de limpeza

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

72 Fabricante de velas artesanais Fabricação de velas artesanais – Fabricante de velas artesa-
nais

3299-0/99 Fabricação de produtos diversos não especificados an-
teriormente

▬

73 Ferreiro/forjador Serviços de usinagem, conformação e tratamento de metais
– Ferreiro/forjador.

2543-8/00 Fabricação de ferramentas ▲

74 Ferramenteiro

Serviços de construção e desenvolvimento de ferramentas e
dispositivos de usinagem, estampos de corte, dobra, repuxo
e corte fino, moldes de sopro, de injeção e eletroerosão, 
modelos de moldes metálicos para fundição - Ferramentei-
ro.

2543-8/00 Fabricação de ferramentas ▲

75 Filmador Serviços de captação de imagens através de câmeras de ci-
nema e vídeo – Filmador. 7420-0/04 Filmagem de festas e eventos ▬

76 Fotocopiador Serviços de fotocópias de documentos – Fotocopiador. 8219-9/01 Fotocópias ▬

77 Fotógrafo
Serviços de captação estática de imagens fotográficas de 
acontecimentos, pessoas, paisagens, objetos e outros te-
mas – Fotógrafo.

7420-0/01 Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e
submarina

▬

78 Fosseiro (limpador de fossa) Serviços de limpeza de fossas – Fosseiro. 3702-9/00 Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de
redes

▬

79 Funileiro / lanterneiro Serviços de preparo da lataria e lanternagem de veículos 
automotores – Funileiro/lanterneiro. 4520-0/02 Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veícu-

los automotores
▲

80 Galvanizador Serviços de tratamento de superfícies de peças metálicas e 
não-metálicas ou de material sintético – Galvanizador. 2539-0/00 Serviços de usinagem, solda, tratamento e revestimen-

to em metais
▲

81 Gesseiro
Fabricação e recomposição de placas, peças e superfícies 
de gesso; revestimento de tetos e paredes e rebaixamento 
de tetos com placas de painéis e gesso – Gesseiro.

4330-4/03 Obras de acabamento em gesso e estuque ▬

82 Guincheiro (reboque de veículos) Serviços de reboque de veículos – Guincheiro. 5229-0/02 Serviços de reboque de veículos ▲

83 Instrutor de artes cênicas Serviço de ensino de artes cênicas – Instrutor de artes cê-
nicas. 8592-9/02 Ensino de artes cênicas, exceto dança ▬

84 Instrutor de música Serviço de ensino de música – Instrutor de música. 8592-9/03 Ensino de música ▬

85 Instrutor de arte e cultura em geral Serviço de ensino de arte e cultura – Instrutor de arte e 
cultura em geral. 8592-9/99 Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente ▬

86 Instrutor de idiomas Serviço de ensino de idiomas – Instrutor de idiomas. 8593-7/00 Ensino de idiomas ▬

87 Instrutor de informática Serviço de treinamento em informática – Instrutor de infor-
mática. 8599-6/03 Treinamento em informática ▬



88 Jardineiro Serviços paisagísticos - Jardineiro 8130-3/00 Atividades paisagísticas ▬

89 Jornaleiro Comércio varejista de jornais e revistas - Jornaleiro 4761-0/02 Comércio varejista de jornais e revistas ▬

90 Lapidador Serviço de lapidação de gemas - Lapidador 3211-6/01 Lapidação de gemas ▬

91 Lavadeira de roupas Serviços de lavanderias – Lavadeira de roupas 9601-7/01 Lavanderias ▬

92 Lavador de carro Serviços de lavagem e polimento de veículos automotores –
Lavador de carro

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

▲

93 Lavador de estofado e sofá Serviços de lavagem de estofados e sofás – Lavador de es-
tofado e sofá.

9609-2/99 Outras atividades de serviços pessoais não especifica-
das anteriormente

▬

94 Mágico Sereviços de apresentações em espetáculo público a partir 
de técnicas de ilusionismos – Mágico.

9329-8/99 Outras atividades de recreação e lazer não especifica-
das anteriormente

▬

95 Manicure Serviços de tratamento de beleza de mãos e pés – Manicu-
re.

9602-5/02 Outras atividades de tratamento de beleza ▬

96 Maquiador Serviços de maquiagens sociais e para caracterizações – 
Maquiador.

9602-5/02 Outras atividades de tratamento de beleza ▬

97 Marceneiro sob encomenda Serviços de montagem de móveisde qualquer material – 
Marceneiro sob encomenda.

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

98
Marceneiro sob encomenda e/ou que 
vende artigos de sua produção

Confecção ou restauração de móveis e produtos em madei-
ra e derivados – Marceneiro que vende artigos de sua pro-
dução.

3101-2/00 Fabricação de móveis com predominância de madeira ▬

Serviços de montagem de móveis de qualquer material – 
Marceneiro sob encomenda.

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

99 Marmiteiro Fornecimento de alimentos preparados preponderantemen-
te para consumo domiciliar - Marmiteiro

5620-1/04 Fornecimento de alimentos preparados preponderante-
mente para consumo domiciliar

▬

100 Mecânico de veículos Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos 
automotores – Mecânico de veículos

4520-0/01 Serviços de manutenção e reparação mecânica de veí-
culos automotores

▲

101 Merceeiro Comércio varejista de mercadorias em geral, com predomi-
nância de produtos alimentícios - Merceeiro 4712-1/00

Comércio varejista de mercadorias em geral, com pre-
dominância  de  produtos  alimentícios  -  minimercados,
mercearias e armazéns

▬

102 Mergulhador (escafandrista) Serviços de escafandria e mergulho – Mergulhador (esca-
fandrista).

7490-1/02 Escafandria e mergulho ▬

103 Motoboy Serviços de entrega rápida 5320-2/02 Serviços de entrega rápida ▬

104 Mototaxista Serviço de transporte de pessoas, cargas ou valores com 
uso de motocicletas – Mototaxista.

4923-0/01 Serviço de táxi ▬

105 Moveleiro

Fabricação de móveis de materiais que não madeira e metal
– Moveleiro.

3103-9/00 Fabricação de móveis de outros materiais, exceto ma-
deira e metal

▬

Fabricação de móveis com predominância de metal – Move-
leiro.

3102-1/00 Fabricação de móveis com predominância de metal ▬

106 Marceneiro Fabricação de móveis com predominância de madeira – Mo-
veleiro.

3101-2/00 Fabricação de móveis com predominância de madeira ▬



107 Oleiro Fabricação de telhas e tijolos - Oleiro 2342-7/02 Fabricação de artefatos de cerâmica e barro cozido para
uso na construção, exceto azulejos e pisos

▬

108 Ourives sob encomenda Serviços de reparação de jóias – Ourives sob encomenda 9529-1/06 Reparação de jóias ▬

109
Ourives sob encomenda e/ou que 
vende artigos de sua produção

Serviços de reparação de jóias – Ourives sob encomenda 9529-1/06 Reparação de jóias ▬

Fabricação de artefatos de joalheria e ourivesaria – Ourives 
que vende artigos de sua produção.

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

110 Padeiro Fabricação de produtos de panificação – Padeiro. 1091-1/00 Fabricação de produtos de panificação ▬

111 Paneleiro (reparador de panelas)
Serviços de reparação e manutenção de panelas – Panelei-
ro (reparador de panelas). 9529-1/99

Reparação e manutenção de outros objetos e equipa-
mentos pessoais e domésticos não especificados anteri-
ormente

▬

112 Passadeira Serviços de passadoria de roupas - Passadeira 9601-7/01 Lavanderias ▬

113 Pedicure Serviços de tratamento de beleza de pés - Pedicure 9602-5/02 Outras atividades de tratamento de beleza ▬

114 Pedreiro Serviços de construções de fundações e estruturas de alve-
naria – Pedreiro. 4399-1/03 Obras de alvenaria ▬

115 Pescador 

Serviços de pesca artesanal e captura de crustáceos; de 
despesca de rede e espinhel, preparo e comercio do pesca-
do; de construção, manutenção e condução de embarca-
ções de pequeno porte – Pescador.

0311-6/04 Atividades de apoio à pesca em água salgada ▬

Serviços de captura de diversos tipos de pescado de água 
doce; de preparo e condução de embarcações, planejamen-
to de pesca e preparo do material para sua efetivação; de 
despesca e comercio de pescado – Pescador.

0312-4/03 Coleta de outros produtos aquáticos de água doce ▬

Serviços de captura e despescagem de animais aquáticos; 
de preparo e limpeza de embarcação e equipamentos de 
pesca; de carregamento e descarregamento de embarcação
e auxílio em serviços gerais de navegação - Pescador

0312-4/04 Atividades de apoio à pesca em água doce ▬

116 Peixeiro Comércio varejista de peixes – Peixeiro. 4722-9/02 Peixaria ▲

117 Pintor Serviços de pintura de edifícios em geral - Pintor 4330-4/04 Serviços de pintura de edifícios em geral ▬

118 Pipoqueiro Serviços ambulantes de preparação e venda de pipoca - Pi-
poqueiro 5612-1/00 Serviços ambulantes de alimentação ▬

119 Pirotécnico Fabricação de artigos pirotécnicos – Pirotécnico. 2092-4/02 Fabricação de artigos pirotécnicos ▲

120 Pizzaiolo em domicílio Serviços de preparação de pizzas em domicílio – Pizzaiolo 
em domicílio. 5620-1/04 Fornecimento de alimentos preparados preponderante-

mente para consumo domiciliar
▬



121 Poceiro (cisterneiro, cacimbeiro) Serviços de perfuração e construção de poços de água – 
Poceiro (cisterneiro, cacimbeiro).

4399-1/05 Perfuração e construção de poços de água ▬

122 Professor particular Serviços de ensino particular – Professor particular. 8599-6/99 Outras atividades de ensino não especificadas anterior-
mente

▬

123 Promotor de eventos Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e
festas – Promotor de eventos.

8230-0/01 Serviços de organização de feiras, congressos, exposi-
ções e festas

▬

124 Quitandeiro Serviços ambulantes de alimentação – Quitandeiro. 5612-1/00 Serviços ambulantes de alimentação ▬

125 Redeiro Fabricação de redes - Redeiro 1353-7/00 Fabricação de artefatos de cordoaria ▬

126 Relojoeiro Serviços de reparação de relógios – Relojoeiro. 9529-1/03 Reparação de relógios ▬

127 Reparador de instrumentos musicais
Serviços de reparação e manutenção de instrumentos musi-
cais – Reparador de instrumentos musicais. 9529-1/99

Reparação e manutenção de outros objetos e equipa-
mentos pessoais e domésticos não especificados anteri-
ormente

▬

128 Rendeira Fabricação de rendas e produtos com sua utilização – Ren-
deira. 1359-6/00 Fabricação de outros produtos têxteis não especificados

anteriormente
▬

129 Restaurador de livros Serviços de reparação e manutenção de livros – Restaura-
dor de livros. 9529-1/99

Reparação e manutenção de outros objetos e equipa-
mentos pessoais e domésticos não especificados anteri-
ormente

▬

130 Restaurador de obras de arte Serviços de restauração de obras de arte – Restaurador de 
obras de arte.

9002-7/02 Restauração de obras de arte ▬

131 Salgadeira Fabricação de salgados – Salgadeira. 5620-1/04 Fornecimento de alimentos preparados preponderante-
mente para consumo domiciliar

▬

132 Sapateiro sob encomenda Serviços de reparação de calçados – Sapateiro sob enco-
menda.

9529-1/01 Reparação de calçados, de bolsas e artigos de viagem ▬

133
Sapateiro sob encomenda e/ou que 
vende artigos de sua produção

Serviços de reparação de calçados – Sapateiro sob enco-
menda.

9529-1/01 Reparação de calçados, de bolsas e artigos de viagem ▬

Fabricação de calçados de couro – Sapateiro que vende ar-
tigos de sua produção.

1531-9/01 Fabricação de calçados de couro ▬

134 Seleiro Fabricação de selas e artefatos de couro – Seleiro. 1529-7/00 Fabricação de artefatos de couro não especificados an-
teriormente

▬

135 Serigrafista Serviços de serigrafia – Serigrafista. 1813-0/99 Impressão de material para outros usos ▬

136 Serralheiro
Fabricação de esquadrias de metal – Serralheiro. 2512-8/00 Fabricação de esquadrias de metal ▲

Fabricação de artigos de serralheria – Serralheiro. 2542-0/00 Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias ▲

137 Sintequeiro Serviços de aplicação de resinas em pisos – Sintequeiro. 4330-4/05 Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e
exteriores

▬

138 Soldador / brasador Serviços de  solda – Soldador/brasador. 2539-0/00 Serviços de usinagem, solda, tratamento e revestimen-
to em metais

▲

139 Sorveteiro ambulante Comércio ambulante de sorvetes – Sorveteiro ambulante. 5612-1/00 Serviços ambulantes de alimentação ▬



140 Sorveteiro em estabelecimento fixo Comércio varejista de sorvetes – Sorveteiro em estabeleci-
mento fixo. 4729-6/99

Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou
especializado em produtos alimentícios não especifica-
dos anteriormente

▬

141 Tapeceiro Serviços de forração e reforma de móveis – Tapeceiro. 1359-6/00 Fabricação de outros produtos têxteis não especificados
anteriormente

▬

142 Tatuador Serviços de tatuagem – Tatuador. 9609-2/99 Outras atividades de serviços pessoais não especifica-
das anteriormente

▬

143 Taxista Serviço de táxi – Taxista. 4923-0/01 Serviço de táxi ▬

144 Tecelão Tecelagem de fios de fibras têxteis naturais – Tecelão. 1322-7/00 Tecelagem de fios de fibras têxteis naturais, exceto al-
godão

▬

145 Telhador Serviços de confecção de estrutura de madeira ou metal 
para cobertura e colocação de telhas – Telhador. 4399-1/99 Serviços especializados para construção não especifica-

dos anteriormente
▬

146 Torneiro mecânico Serviços de operação de máquisa-ferramenta – Torneiro 
mecânico. 2539-0/00 Serviços de usinagem, solda, tratamento e revestimen-

to em metais
▲

147 Tosador de animais domésticos Serviços de tosa de animais domésticos – Tosador de ani-
mais domésticos. 9609-2/03 Alojamento, higiene e embelezamento de animais ▲

148 Tosquiador Serviço de tosquia de ovinos – Tosquiador. 0162-8/02 Serviço de tosquiamento de ovinos ▲

149 Transportador de escolares
Serviços de transporte de escolares – Transportador de es-
colares. 4924-8/00 Transporte escolar ▲

150 Tricoteira sob encomenda Serviços de confecção de malhas à mão – Tricoteira sob en-
comenda.

1412-6/01 Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas
e as confeccionadas sob medida

▬

151
Tricoteira sob encomenda e/ou que 
vende artigos de sua produção

Serviços de confecção de malhas à mão – Tricoreira sob en-
comenda. 1412-6/01 Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas

e as confeccionadas sob medida
▬

Comércio varejista de malhas – Tricoteira sob encomenda 
que vende artigos de sua produção. 4781-4/00 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios ▬

152 Vassoureiro Fabricação de escovas, pincéis e vassouras – Vassoureiro. 3291-4/00 Fabricação de escovas, pincéis e vassouras ▬

153 Vendedor de laticínios Comércio varejista de laticínios – Vendedor de laticínios. 4721-1/03 Comércio varejista de laticínios e frios ▬

154
Vendedor ambulante de produtos ali-
mentícios

Serviços ambulantes de alimentação – Vendedor ambulante
de produtos alimentícios. 5612-1/00 Serviços ambulantes de alimentação ▬

155 Vendedor de bijuterias e artesanatos Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos – 
Vendedor de bijuterias e artesanatos. 4789-0/01 Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesana-

tos
▬

156
Vendedor de cosméticos e artigos de 
perfumaria

Comércio varejista de cosméticos e produtos de perfumaria 
– Vendedor de cosméticos e artigos de perfumaria. 4772-5/00 Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfu-

maria e de higiene pessoal
▬

157 Vendeiro (secos e molhados)
Comércio varejista de mercadorias em geral, com predomi-
nância de produtos alimentícios – Vendeiro (secos e molha-
dos).

4712-1/00
Comércio varejista de mercadorias em geral, com pre-
dominância  de  produtos  alimentícios  -  minimercados,
mercearias e armazéns

▬

158 Verdureiro Comércio varejista de verduras, ervas e frutas - Verdureiro 4712-1/00
Comércio varejista de mercadorias em geral, com pre-
dominância  de  produtos  alimentícios  -  minimercados,
mercearias e armazéns

▬



159 Vidraceiro Serviços de corte, montagem e assentamenteo de vidros – 
Vidraceiro.

4330-4/99 Outras obras de acabamento da construção ▬

160 Vinagreiro Fabricação de vinagres – Vinagreiro. 1099-6/01 Fabricação de vinagres ▬

Observações:

1 - Será permitida a utilização de garagem para instalação de atividades enquadradas no MEI, desde que sejam preservadas as vagas exigidas pelo anexo XII do PDM 
para a edificação existente;                                                                                                                                                                                             
2 - Para atividades do MEI realizadas em até 100 m², isenta-se a exigência de vagas de garagem (conforme artigo 249 do PDM);                                            
3 - Para atividades do MEI realizadas em área acima de 100 m², seguir anexo XII do PDM;                                                                                                        
4 - A área máxima permitida para instalação de atividades do MEI em via local é de 168,00 m², devendo obedecer o disposto no anexo XII do PDM;                                    
5 - A instalação de atividade do MEI em imóvel com mais de uma unidade residencial deverá seguir o estatuto do condomínio, quando existir.                                      


