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Esta página disponibiliza as classificações estatísticas nacionais, para temas
selecionados, usadas no sistema estatístico e nos cadastros administrativos do País e
as classificações internacionais a elas associadas.

Atividades EstruturaEstrutura

Este sistema de busca permite:

Pesquisar códigos ou atividades econômicas na CNAE. O usuário pode encontrar, a partir da digitação da descrição de uma dada atividade ou de
uma palavra-chave, os códigos das classes CNAE ou subclasses CNAE, que contêm as palavras digitadas, ou a partir da especificação de um
código, o conjunto de atividades a ele associadas;

Indicar a posição de cada código na estrutura da CNAE, incluindo o desdobramento de subclasses CNAE e as Notas Explicativas de seu conteúdo.

classificação

 buscar  todas as seções

Hierarquia

Notas Explicativas:
Esta subclasse compreende:
- o comércio varejista especializado em vidros planos e de segurança

- o comércio varejista especializado em vidros para boxes

- o comércio varejista especializado em espelhos

Esta subclasse não compreende:
- o comércio varejista de vidros e espelhos para veículos automotores (4530-7/03)

- o comércio varejista especializado em molduras e quadros (4789-0/99)

Lista de Descritores
Registros encontrados: 6
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   CNAE-Subclasses 2.3
classe

Seção: G COMÉRCIO; REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS

Divisão:  47 COMÉRCIO VAREJISTA

Grupo:  47.4 Comércio varejista de material de construção

Classe:  47.43-1 Comércio varejista de vidros

Subclasse:  4743-1/00 Comércio varejista de vidros

Mostrar 10  registros por página

Anterior 1 Próximo

Código Descrição
4743-1/00 ESPELHOS E VITRAIS PARA CONSTRUÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA

4743-1/00 VIDRAÇARIA, EXCETO DE VEÍCULOS; COMÉRCIO VAREJISTA

4743-1/00 VIDROS PARA BOXES; COMÉRCIO VAREJISTA DE

4743-1/00 VIDROS PARA CONSTRUÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA

4743-1/00 VIDROS PLANOS E DE SEGURANÇA; COMÉRCIO VAREJISTA

4743-1/00 VIDROS PLANOS E TEMPERADOS PARA CONSTRUÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA
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