
PRESTACAO_SERVICOS_INFORMACAO

NOME ATRIBUTO TIPO TAMANHO DESCRICAO

ID_ATVECON NUMBER 10  Código identificador.

CNAE_PRINCIPAL VARCHAR2 7 Código de Classificação Nacional de Atividades Econômicas definido pelo IBGE.

DESCRICAO_CNAE VARCHAR2 200 Descrição da atividade econômica do cnae principal.

CNAE_SECUNDARIAS VARCHAR2 2.000 CNAEs secundários relacionados a uma inscrição municipal.

NATUREZA_JURIDICA VARCHAR2 100
Contém a descrição da Natureza Jurídica, que informa como é a forma de organização da pessoa jurídica. A Natureza

Jurídica está em conformidade com a Tabela Natureza Jurídica da Comissão Nacional de Classificação - CONCLA.

PORTE_EMPRESA VARCHAR2 24
Contém a descrição do Porte que a Pessoa Jurídica tem, conforme Lei Complementar nº 123/2006. O Porte da Empresa

poderá assumir os seguintes valores: MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE e OUTROS.

AREA_UTILIZADA VARCHAR2 6 Contém o valor da área utilizada, em metros quadrados, pela pessoa jurídica para o exercício de suas atividades.

IND_SIMPLES CHAR 1
Indica se a pessoa jurídica é optante ou não do Simples Nacional - regime de tributação criado pela Lei Complementar nº

123/2006. Se for optante esse campo virá com "S"  se não for optante esse campo virá com "N".

IND_MEI CHAR 1
Indica se a pessoa jurídica é ou não um MicroEmpreendedor Individual, regime de tributação criado pela Lei Complementar

nº 123/2006. Se for optante esse campo virá com "S"  se não for optante esse campo virá com "N".

TIPO_UNIDADE VARCHAR2 100 Tipos de unidades que caracterizam o estabelecimento da pessoa jurídica.

FORMA_ATUACAO VARCHAR2 2.000
Contém a descrição de como é a forma de atuação do estabelecimento da pessoa jurídica, no caso dela ser uma Unidade

Produtiva (Tipo de Unidade = 00). É obrigatória uma forma de atuação se o tipo de unidade for produtiva. As demais formas

de atuação são opcionais.

DESC_LOGRADOURO VARCHAR2 20 Descrição do tipo de Logradouro como rua ou avenida.

NOME_LOGRADOURO VARCHAR2 50 Denominação do Logradouro.

NUMERO_IMOVEL VARCHAR2 6 Numeração do imóvel.

COMPLEMENTO VARCHAR2 50 Complemento referente ao imóvel.

NOME_BAIRRO VARCHAR2 50 Denominação do Bairro Popular.

GEOMETRIA SDO_GEOMETRY 1 Geometria ponto que representa a localização da atividade economica

NOME VARCHAR2 200 Nome de registro da atividade econômica.

NOME_FANTASIA VARCHAR2 200 Nome fantasia da atividade econômica.

CNPJ VARCHAR2 14 Número do CNPJ (cadastro nacional de pessoa jurídica) da empresa.

DATA_INICIO_ATIVIDADE VARCHAR2 10 Contém a data, no formato DD/MM/AAAA, em que a pessoa jurídica iniciou o exercício de suas atividades.



NOME_REGIONAL VARCHAR2 250 Nome da Regional.


