
Tabela 1: atividades de alto risco – NORMA TÉCNICA - 002/DST/CBMAM/2016.  

CNAE DENOMINAÇÃO 

05xx-x/xx  Extração de carvão mineral  

06xx-x/xx  Extração de petróleo e gás natural  

07xx-x/xx  Extração de minerais metálicos  

08xx-x/xx  Extração de minerais não metálicos  

09xx-x/xx  Atividades de apoio à extração de minerais  

111x-x/xx  Fabricação de bebidas alcoólicas  

16xx-x/xx  Fabricação de produtos de madeira  

17xx-x/xx  Fabricação de celulose, papel e produtos de papel  

18xx-x/xx  Impressão e reprodução de gravações (exceto 1822-9/01 e 1822-9/99 que são 

considerados risco baixo). (Atualizado pela Portaria Nº 007/DAT/2020) 

19xx-x/xx  Fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e de biocombustíveis  

20xx-x/xx  Fabricação de produtos químicos  

22xx-x/xx  Fabricação de produtos de borracha e de material plástico  

35xx-x/xx  Eletricidade, gás e outras utilidades  

4679-6/01  Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares  

4681-8/xx  Comércio atacadista de combustíveis sólidos, líquidos e gasosos, exceto gás natural 

e GLP  

4682-6/xx  Comércio atacadista de gás liquefeito de petróleo (GLP)  

4684-2/xx  Comércio atacadista de produtos químicos e petroquímicos, exceto agroquímicos  

4686-9/xx  Comércio atacadista de papel e papelão em bruto e de embalagens  

4687-7/01  Comércio atacadista de resíduos de papel e papelão  

4687-7/02  Comércio atacadista de resíduos e sucatas não-metálicos, exceto de papel e papelão  

473x-x/xx  Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores  

4741-5/xx  Comércio varejista de tintas e materiais para pintura  

4784-9/xx  Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP)  

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

4789-0/09  Comércio varejista de armas e munições  

582x-x/xx  Edição integrada à impressão de livros, jornais, revistas e outras publicações  

59xx-x/xx  Atividades cinematográficas, produção de vídeos e de programas de televisão; 

gravação de som e edição de música (exceto 5911-1/02, 5912-1/01, 5912-0/02 e 

5920-1/00 que são risco baixo) (Atualizado pela Portaria Nº 007/DAT/2020) 

60xx-x/xx  Atividades de rádio e de televisão  

8230-0/xx  Atividades de organização de eventos, exceto culturais e esportivos  

8512-1/00 Educação infantil- pré-escola. (Atualizado pela Portaria Nº 007/DAT/2020) 

861x-x/xx  Atividades de atendimento hospitalar  
CNAE DENOMINAÇÃO 

87xx-x/xx  Atividades de atenção à saúde humana integradas com assistência social, prestadas em residências 

coletivas e particulares  

9001-9/xx  Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares (exceto 9001-9/01, 9001-9/02, 9001-9/03, 

9001-9/04, considerados risco baixo) . (Atualizado pela Portaria Nº 007/DAT/2020) 
9003-5/xx  Gestão de espaços para artes cênicas, espetáculos e outras atividades artísticas  

92xx-x/xx  Atividades de exploração de jogos de azar e apostas  

9321-2/xx  Parques de diversão e parques temáticos  

9329-8/01  Discotecas, danceterias, salões de dança e similares  

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

 
Nota: Os CNAE da tabela que possuem "x" significa que qualquer algarismo dentro do valor representa alto 

risco.  

Exemplos:  

05xx-x/xx- Todas as atividades com o início 05 representam alto risco  

22xx-x/xx - Todas as atividades com o início 22 representam alto risco  

111x-x/xx - Todas as atividades com o início 111 representam alto risco  


