FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA
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Aprova e divulga as alterações de códigos da Classificação Nacional de Atividades
Econômicas - Fiscal .

Resolução CONCLA
nº 03/2001
DATA:

07/05/2001
FOLHA 01/31

Competência: Decreto nº 1.264, de 11 de outubro de 1994, e Regimento Interno aprovado

pela Portaria 49, de 30 de maio de 1996, do Ministro de Estado do
Planejamento e Orçamento.

O PRESIDENTE DA COMISSÃO NACIONAL DE CLASSIFICAÇÃO
- CONCLA, no uso de suas atribuições conferidas pelo artigo 2º, incisos II e III, do
Decreto nº 3.500, de 09 de junho de 2000,
RESOLVE:
Art.1º Divulgar as inclusões, exclusões e alterações de denominação de
códigos de subclasses da Classificação Nacional de Atividades Econômicas -CNAE para
uso da administração federal , estadual e municipal, proposta pela Subcomissão Técnica da
CNAE-Fiscal e aprovadas pela CONCLA, discriminadas no anexo 1.
Art. 2º Divulgar nos termos do Anexo 2, a tabela dos códigos específicos da
CNAE-Fiscal, com as alterações de que trata o Art. 1º, versão 1.0, que substitui a tabela
constante do Anexo à Resolução nº 1, de 25 de junho de 1998.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor a partir desta data, revogadas as
disposições em contrário.

Sérgio Besserman Vianna
Presidente da CONCLA
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Anexo 1 da Resolução CONCLA nº
Relação de códigos CNAE – Fiscal incluídos
0119-8/14
0119-8/15
0119-8/16
0119-8/17
0121-0/01
0121-0/02
0121-0/03
0121-0/99
0170-2/00
1571-7/01
1571-7/02
1581-4/01
1581-4/02
1750-7/01
1750-7/02
1750-7/99
2010-9/01
2010-9/02
2229-2/01
2229-2/02
2229-2/99
2649-2/01
2649-2/99
3310-3/04
3310-3/05
3320-0/01
3320-0/02
3340-5/04
3340-5/05
3511-4/03
3613-7/03
3694-3/01
3694-3/02
3694-3/99
3699-4/02

Cultivo de girassol
Cultivo de melancia
Produção de sementes certificadas para formação de pasto-forrageiras
Produção de sementes certificadas, de lavouras temporárias, exclusive pasto-forrageiras
Cultivo de cebola
Cultivo de alho
Cultivo de morango
Cultivo de outros produtos hortícolas
Caça
Beneficiamento de café
Torrefação e moagem de café
Fabricação de pães, bolos e equivalentes industrializados
Fabricação de produtos de padaria, confeitaria e pastelaria, exclusive industrializados
Estamparia e texturização em fios, tecidos e artigos têxteis, inclusive em confecções
Alvejamento, tingimento e torção em fios, tecidos e artigos têxteis, inclusive em
confecções
Outros serviços de acabamento em fios, tecidos e artigos têxteis, inclusive em
confecções
Serrarias com desdobramento de madeira
Serrarias sem desdobramento de madeira
Serviços de encadernação e plastificação
Composição de matrizes para impressão gráfica
Outros serviços gráficos
Fabricação de material sanitário de cerâmica
Fabricação de outros produtos cerâmicos não-refratários para usos diversos
Manutenção e reparação de aparelhos e utensílios para usos médico-hospitalares,
odontológicos e de laboratório
Serviços de prótese dentária
Fabricação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle – exclusive
equipamentos para controle de processos industriais
Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle –
exclusive equipamentos para controle de processos industriais
Serviços de laboratórios ópticos
Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos ópticos e cinematográficos
Reparação de embarcações para uso comercial e para usos especiais, exclusive de
grande porte
Fabricação de bancos e estofados para veículos
Fabricação de mesas de bilhar, de snooker e acessórios, não associada à locação
Fabricação de mesas de bilhar, de snooker e acessórios associada à locação
Fabricação de brinquedos e de outros jogos recreativos
Fabricação de fósforos de segurança
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3710-9/01
3710-9/99
4010-0/04
4010-0/05
4533-0/01
4533-0/02
5030-0/06
5121-7/09
5132-2/03
5136-5/03
5139-0/08
5139-0/09
5149-7/07
5151-9/06
5153-5/07
5154-3/02
5155-1/01
5155-1/02
5155-1/03
5159-4/02
5191-8/01
5191-8/02
5244-2/06
5249-3/11
5249-3/12
5249-3/13
5249-3/14
5269-8/99
5271-0/01
5271-0/02
5279-5/02
5279-5/03
5279-5/04
5524-7/03
6559-5/05
6559-5/06
8093-4/04
9262-2/08

Reciclagem de sucatas de alumínio
Reciclagem de outras sucatas metálicas
Comércio atacadista de energia elétrica
Distribuição de energia elétrica
Construção de estações e redes de telefonia e comunicações
Manutenção de estações e redes de telefonia e comunicações
Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores
Comércio atacadista de produtos agrícolas in natura com atividade de acondicionamento
associada
Comércio atacadista de cereais beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade
de acondicionamento associada
Comércio atacadista de bebidas com atividade de acondicionamento associada
Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes
Comércio atacadista de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente,
com atividade de acondicionamento associada
Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com
atividade de acondicionamento associada
Comércio atacadista de lubrificantes
Comércio atacadista de vidros, espelhos, vitrais e molduras
Comércio atacadista de resinas e elastômeros
Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos
Comércio atacadista de resíduos e sucatas não metálicos – exclusive de papel e
papelão recicláveis
Comércio atacadista de resíduos de papel e papelão recicláveis
Comércio atacadista de papel e papelão em bruto
Comércio atacadista de mercadorias em geral sem predominância de artigos para uso
na agropecuária
Comércio atacadista de artigos para uso na agropecuária
Comércio varejista de materiais hidráulicos
Comércio varejista de artigos para animais, ração e animais vivos para criação
doméstica
Comércio varejista de peças e acessórios para eletrodomésticos e aparelhos eletrônicos,
exclusive peças e acessórios para informática
Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos
Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; suas peças e
acessórios
Outros tipos de comércio varejista não realizado em lojas
Reparação e manutenção de máquinas e de aparelhos eletrodomésticos, exclusive
aparelhos telefônicos
Reparação e manutenção de aparelhos telefônicos
Reparação de jóias e relógios
Conserto e restauração de artigos de madeira e do mobiliário
Reparação de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos
Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar
Securitização de créditos
Sociedades de crédito ao microempreendedor
Cursos ligados às artes e cultura
Exploração de jogos de sinuca, bilhar e similares
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Relação de códigos CNAE – Fiscal excluídos
0119-8/04
0119-8/11
0119-8/12
0119-8/13
0121-0/00
1571-7/00
1581-4/00
1750-7/00
2010-9/00
2229-2/00
2649-2/00
3320-0/00
3694-3/00
3710-9/00
4533-0/00
5155-1/00
5191-8/00
5271-0/00
6322-3/04
6420-3/06
8516-2/03

Cutivo de cebola
Cultivo de alho
Cultivo de morango
Cultivo de sorgo
Cultivo de hortaliças, legumes e especiarias hortículas
Torrefação e moagem de café
Fabricação de produtos de padaria, confeitaria e pastelaria
Serviços de acabamentos em fios, tecidos e artigos têxteis produzidos por terceiros
Desdobramento de madeira
Execução de outros serviços gráficos
Fabricação de produtos cerâmicos não-refratários para usos diversos
Fabricação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle - exclusive
equipamentos para controle de processos industriais
Fabricação de brinquedos e de jogos recreativos
Reciclagem de sucatas metálicas
Construção de estações e redes de telefonia e comunicação
Comércio atacadista de resíduos e sucatas
Comércio atacadista de mercadorias em geral
Reparação e manutenção de máquinas e de aparelhos eletrodomésticos
Escafandria e Mergulho
Serviços de manutenção de redes de telecomunicações
Serviços de hidroterapia

Relação de códigos CNAE – Fiscal com nova denominação
0111-2/99
0119-8/10
0119-8/99
0122-8/00
0139-2/99
0161-9/02
0211-9/02
0211-9/06
0212-7/02
0512-6/03
1310-2/02
1511-3/05
1559-8/00
2612-3/00
3222-0/02
3511-4/02

Cultivo de outros cereais para grãos
Cultivo de tomate (rasteiro)
Cultivo de outros produtos de lavoura temporária, não especificados anteriormente
Cultivo de flores, plantas ornamentais e produtos de viveiros
Cultivo de outros produtos de lavoura permanente, não especificados anteriormente
Serviço de pulverização da lavoura
Cultivo de acácia negra
Cultivo de mudas em viveiros florestais
Produção de casca de acácia negra
Criação de ostras e mexilhões
Pelotização, sinterização e outros beneficiamentos de minério de ferro
Frigorífico - abate de bubalinos e preparação de carne e subproduto
Beneficiamento, moagem e preparação de outros produtos de origem vegetal
Fabricação de embalagens de vidro
Manutenção e reparação de sistemas de intercomunicação e semelhantes
Construção de embarcações para uso comercial e para usos especiais, exclusive de
grande porte
3512-2/02 Reparação de embarcações para esporte e lazer
4010-0/01 Produção de energia elétrica (inclusive produção integrada)
4010-0/02 Transmissão de energia elétrica
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5010-5/01
5010-5/03
5010-5/04
5010-5/05
5010-5/06
5010-5/07
5030-0/01
5030-0/03
5030-0/05
5041-5/05
5111-0/00
5112-8/00
5113-6/00
5114-4/00
5115-2/00
5116-0/00
5117-9/00
5118-7/00
5119-5/00
5121-7/01
5121-7/99
5139-0/03
5151-9/01
5215-9/02
5222-1/00
5242-6/01
5249-3/04
5524-7/01
5529-8/00
6322-3/03
6323-1/02
8513-8/01
8513-8/02

Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários, novos e usados
Comércio por atacado de caminhões novos e usados
Comércio por atacado de reboques e semi-reboques novos e usados
Comércio por atacado de ônibus e microônibus novos e usados
Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados
Representantes comerciais e agentes do comércio de veículos automotores
Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
Representantes comerciais e agentes do comércio de peças e acessórios novos e
usados para veículos automotores
Representantes comerciais e agentes do comércio de peças e acessórios para
motocicletas e motonetas
Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias primas agrícolas,
animais vivos, matérias primas têxteis e produtos semi-acabados
Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, metais e
produtos químicos industriais
Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção
e ferragens
Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos
industriais, embarcações e aeronaves
Representantes comerciais e agentes do comércio de móveis e artigos de uso
doméstico
Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuário, calçados e
artigos de couro
Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e
fumo
Representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não
especificados anteriormente
Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral (nãoespecializado)
Comércio atacadista de produtos alimentícios industrializados para animais, exclusive
domésticos
Comércio atacadista de outros cereais “in natura”, leguminosas e matérias primas
agrícolas diversas
Comércio atacadista de óleos e gorduras
Comércio atacadista de álcool carburante, gasolina e demais derivados de petróleo exceto transportador retalhista (TRR) e lubrificantes
Lojas de variedades, exclusive lojas de departamentos ou magazines
Comércio varejista de balas, bombons e semelhantes
Comércio varejista de máquinas, aparelhos e equipamentos elétrico, eletrônico de uso
doméstico e pessoal, exclusive equipamentos de informática
Comércio varejista de bicicletas e triciclos; suas peças e acessórios
Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
Outros serviços de alimentação (em trailers, quiosques, veículos e outros
equipamentos)
Limpeza de cascos e manutenção de navios no porto
Manutenção de aeronaves na pista
Atividades de clínica médica (clínicas, consultórios e ambulatórios)
Atividades de clínica odontológica (clínicas, consultórios e ambulatórios)

