Decoração, design
e paisagismo
Duty free
Formação de
condutores

Onda Vermelha

Hotéis e afins

Informática e
comunicação não
essencial

Jóias e bijuterias

Decoração, design e
paisagismo

ANEXO II
Atividades paisagísticas

Design e decoração de interiores
Comércio varejista nãoespecializado
Outras atividades de
ensino
Outros tipos de alojamento não
especificados anteriormente

Comércio varejista de equipamentos de
informática e comunicação

Decoração de interiores
Design de produtos
Atividades de Design não Especificadas
Lojas francas (Duty Free) de aeroportos, portos e em
fronteiras terrestres
Formação de condutores
Cursos de pilotagem
Albergues, exceto assistenciais
Campings
Outros alojamentos não especificados anteriormente
Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e
vídeo
Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
Comércio varejista especializado de peças e
Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação

Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
Comércio atacadista de equipamentos de informática
Comércio atacadista de equipamentos e
Comércio atacadista de suprimentos para informática
produtos de tecnologias de informação e
Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e
comunicação
comunicação
Comércio varejista de artigos de joalheria
Comércio varejista de
Comércio varejista de artigos de relojoaria
produtos novos não especificados
Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e
anteriormente e de produtos usados
semipreciosas lapidadas
SETORES QUE DEVERÃO RETOMAR PÓS PANDEMIA

Agências de viagens e
operadores turísticos

Agências de viagens
Operadores turísticos
Aluguel de objetos do vestuário, jóias e acessórios

Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal,
Aluguel de objetos pessoais e domésticos instrumentos musicais
Aluguel de outros objetos pessoais e domésticos não especificados anteriormente

Atividades artísticas, criativas e de
espetáculos

Produção teatral
Produção musical
Produção de espetáculos de dança
Produção de espetáculos circenses, de marionetes e
similares
Produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e
similares
Atividades de sonorização e de iluminação
Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificados
anteriormente
Atividades de artistas plásticos, jornalistas
independentes e escritores
Restauração de obras de arte
Gestão de espaços para artes cênicas, espetáculos e outras atividades artísticas

Atividades
cinematográficas, produção de vídeos e de Atividades de exibição cinematográfica
programas

Atividades de exploração de jogos de azar
e apostas

Casas de bingo
Exploração de apostas em corridas de cavalos

Atividades de exploração de jogos de azar
e apostas
Exploração de jogos de azar e apostas não especificados anteriormente

Atividades de
organização de eventos

Atividades de organizações associativas
patronais, empresariais e profissionais

Atividades Não Autorizadas

SETORES QUE DEVERÃO RETOMAR PÓS PANDEMIA

Atividades de organizações associativas
não especificadas anteriormente

Serviços de organização de feiras, congressos,
exposições e festas
Casas de festas e eventos
Atividades de organizações religiosas
Atividades de organizações políticas
Atividades de organizações associativas ligadas à
cultura e à arte
Atividades associativas não especificadas
anteriormente
Atividades de organizações associativas patronais e
empresariais
Atividades de atividades de fiscalização profissional
Outras atividades associativas profissionais

Atividades de
organizações sindicais

Atividades de organizações sindicais
Parques de diversão e parques temáticos
Discotecas, danceterias, salões de dança e similares

Atividades de recreação e lazer

Exploração de boliches
Exploração de jogos de sinuca, bilhar e similares
Exploração de jogos eletrônicos recreativos
Outras atividades de recreação e lazer não
especificadas anteriormente
Gestão de instalações de esportes
Clubes sociais, esportivos e similares
Atividades de condicionamento físico

Atividades esportivas

Atividades esportivas

Atividades fotográficas
e similares
Atividades imobiliárias
por contrato

Produção e promoção de eventos esportivos
Outras atividades esportivas não especificadas
anteriormente
Filmagem de festas e eventos
Gestão e administração da propriedade imobiliária
Atividades de bibliotecas e arquivos
Atividades de museus e de exploração de lugares e prédios históricos e atrações
similares

Atividades ligadas ao patrimônio cultural e Restauração e conservação de lugares e prédios
ambiental
históricos
Atividades de jardins botânicos, zoológicos, parques nacionais, reservas
ecológicas e áreas de proteção ambiental

Atividades
profissionais, científicas e técnicas não
especificadas
Outras atividades de serviços pessoais

Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas

Agências matrimoniais
Atividades de sauna e banhos
Serviços de tatuagem e colocação de piercing
Criação de estandes para feiras e exposições

Publicidade

Restaurantes e outros serviços de
alimentação e bebidas

Promoção de vendas
Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com
entretenimento
Serviços ambulantes de alimentação
Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas

Serviços de catering, bufê e outros serviços
de comida preparada

Serviços de catering, bufê e outros serviços
Serviços de alimentação para eventos e recepções de comida preparada
bufê
Cantinas - serviços de alimentação privativos
Serviços de reservas e
outros serviços de turismo não
especificados anteriormente

Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados
anteriormente

