
 

 
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PROJETO CIRCULA CEARÁ  

 
ANEXO II - SEGMENTOS CULTURAIS E CNAE 

 
 

SEGMENTO CULTURAL CNAE 

 
 

CIRCO 

Produção de espetáculos circenses, de 
marionetes e similares - 9001-9/04 

Gestão de espaços para artes cênicas, 
espetáculos e outras atividades artísticas -      
9003-5/00 

 
 
 

DANÇA 

Produção de espetáculos de dança - 
9001-9/03 

Gestão de espaços para artes cênicas, 
espetáculos e outras atividades artísticas - 
9003-5/00 

 
 
 
 

TEATRO 

Produção de espetáculos circenses, de 
marionetes e similares - 9001-9/04 (quando      
tratar-se de formas animadas, de     
mamulengos, bonecos e congêneres) 

Artes cênicas, espetáculos e atividades 
complementares não especificados 
anteriormente - 9001-9/99 

Produção teatral - 9001-9/01 

CULTURA POPULAR - Desfile 
coreográfico e apresentações de 

expressões da cultura popular que 
contenham relevante presença de 
elementos cênicos ou dramáticos 

Artes cênicas, espetáculos e atividades 
complementares não especificados 
anteriormente - 9001-9/99 

ARTES VISUAIS (FOTOGRAFIA E ARTE URBANA) 

SEGMENTO CULTURAL CNAE 

 
 

Exposição de Artes (e Produção 
fotográfica) 

 
 

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

Gestão de espaços para artes cênicas, 
espetáculos e outras atividades artísticas - 



 

 
 

9003- 5/00 

Atividades de design não especificadas 
anteriormente - 7410-2/99 

Laboratórios fotográficos - 7420-0/03  

Atividades de produção de fotografias 
aéreas e submarinas - 7420-0/02 

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

Design de interiores - 7410-2/02  

Artes Plásticas, Gráficas, 
Gravuras, Desenho, Escultura 

 

Atividades de artistas plásticos, jornalistas 
independentes e escritores - 9002-7/0 

 
Projetos educativos orientados à 

fruição e produtos de artes 
visuais 

Ensino de arte e cultura não especificado 
anteriormente - 8592-9/99 

Outras atividades de ensino não 
especificadas anteriormente - 8599-6/99 

 
Projetos de Fomento à Cadeia Produtiva 

das artes visuais 

Ensino de arte e cultura não especificado 
anteriormente - 8592-9/99 

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

HUMANIDADES 

SEGMENTO CULTURAL CNAE 

Aquisição, manutenção, 
preservação ou restauração de 

acervos bibliográficos e 
arquivísticos, compreendidos 

por livros ou obras de referência, 
impressos ou eletrônicos, de 

valor artístico, literário ou 
humanístico 

 
 
Atividades de bibliotecas e arquivos - 
9101-5/00  

 
 

Eventos e Festivais Literários 

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

Edição de livros - 5811-5/00  



 

Ações educativo-culturais, 
inclusive seminários, oficinas e 

palestras, visando a preservação 
do patrimônio material, imaterial 
ou de acervos de valor cultural 

 
Ensino de arte e cultura não especificado 
anteriormente - 8592-9/99 
 

Outras atividades de ensino não 
especificadas anteriormente - 8599-6/99  

Atividades de organizações associativas 
ligadas à cultura e à arte - 9493-6 

 
 


