COMISSÃO NACIONAL DE CLASSIFICAÇÃO - CONCLA

Ata da 19ª Reunião Ordinária
Data: 15/08/2006
Horário: 14:00 horas
Local: Ministério da Fazenda
Pauta:
1234-

Aprovação da ata de reunião Concla de 14/12/2005.
Revisão 2007 da CNAE.
Aprovação da estrutura completa da versão 2.0 da CNAE.
Implementação da CNAE 2.0
5- Aprovação das propostas da Subcomissão Técnica da CNAE-Fiscal
enviadas previamente: mudança na denominação das subclasses;
atualização da lista de tipos de unidades auxiliares e criação de Grupo
de Trabalho da Concla para o projeto Sistema de Codificação.
6- Outros assuntos de interesse

Participantes:
Pelo IBGE
Eduardo Pereira Nunes (Presidente)
Magdalena Cronemberger Góes (Secretária Executiva)
Sidnéia Reis Cardoso
Ana Rosa Pais Ribeiro
Angela Filgueiras Jorge
Pelo Ministério da Fazenda
Marília Figueira Reis
Pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
Sandra Helena Caresia Gustavo
Pelo Ministério da Educação
Jaime Giolo
Sandra Cunha
Pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Romulo Guimarães Rocha
Márcio Fernandes
Pelo Ministério da Ciência e Tecnologia
Fábio Paceli Anselmo

Pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário
Mariângela Barboza de Figueiredo
João Batista de C. Neto
Pelo Ministério do Trabalho e Emprego
Maria das Graças Parente Pinto
Pelo Ministério dos Transportes
Lucia Helena de Souza Gnone
Pelo Ministério da Previdência Social
Eduardo da Silva Pereira
Pelo Ministério da Saúde
Elizete A. Soares
Emília Tomassini
Pelo Ministério do Meio Ambiente
Claudia Enk de Aguiar
Coordenação da Subcomissão Técnica da CNAE-Fiscal
Regina Maria Henriques MF/ SRF

Assuntos Tratados:
O Sr. Presidente da CONCLA, Eduardo Pereira Nunes, iniciou a reunião
dando boas vindas a todos. Ressaltou a importância desta reunião uma vez que
se aprovaria a versão final da CNAE 2.0 que, logo após a aprovação, seria
divulgada no DOU. Solicitou que fosse feita uma apresentação geral.
Em seguida, passou a palavra ao Dr. Eloy, coordenador da COPAT/SRF,
que também discursou no sentido de que a reunião fosse proveitosa para todos,
colocando à disposição toda a estrutura da Secretaria da Receita Federal para o
que fosse necessário ao desenvolvimento dos trabalhos. Pediu licença para se
retirar já que estava com outro compromisso de trabalho marcado.
A partir de então, a Secretária Executiva, Magdalena Góes, prosseguiu
com a reunião, seguindo os itens da pauta. Para acompanhar sua exposição,
todos haviam recebido previamente um documento síntese. Em relação ao item
Aprovação da ata da 18ª reunião, Magdalena chamou atenção para a nova
tabela de Natureza Jurídica e, em seguida, falou sobre as ações de divulgação
da mudança da CNAE. Nesse sentido, o Ministério do Trabalho sugeriu enviar
email para as empresas a partir da lista de contatos que possui. O DNRC
sugeriu e proporcionou contato com o presidente da FENACON, que logo
elaborou matéria que foi divulgada na revista da FENACON. Além dessas
iniciativas, tratará do tema em palestra a ser proferida na V CONFEST.

Finalizando este item da pauta, Magdalena informou ter enviado email aos
ministérios para levantar a identificação dos gestores de sistemas usuários da
CNAE, iniciativa que não foi bem sucedida.
Aprovada a ata com ressalva feita por sugestão de Claudia Enk, do
IBAMA.
Ao discorrer sobre o item 2 da pauta - Revisão 2007 da CNAE Magdalena fez um retrospecto do cronograma realizado desde 2003 até o final
de 2006. Seguindo a pauta, explicou que foram necessários ajustes posteriores
ao envio da estrutura completa (09/08/2006), sintetizados na errata que todos
receberam. A representante do MTE, Graça Parente, informou que a diretoria a
que está subordinada dentro do MTE decidiu utilizar o nível de subclasses da
CNAE nas declarações RAIS e CAGED.
Magdalena chamou a atenção para o fato de que o maior desafio virá
daqui para frente com a implementação, pois esta depende dos compromissos
assumidos por todos os usuários da CNAE e do cumprimento dos acordos de
trabalho.
A GFIP e o CAGED serão as primeiras declarações a utilizar a nova
estrutura da CNAE 2.0. A declaração referente a janeiro de 2007 deverá ser
entregue até o dia 7 de fevereiro. Embora a GFIP capte a informação na
declaração, o cadastro não é atualizado com essa informação, já que o cadastro
utiliza a classificação do CNPJ. Na Previdência, estão pensando em entrar em
contato com os contadores das empresas para informar sobre a nova estrutura
da CNAE 2.0.
Regina Henriques, da Subcomissão da CNAE Fiscal, informou que estará
discutindo, dentro da Secretaria da Receita Federal, o programa de
implementação justo naquela semana, e que, a partir do plano elaborado, será
possível fazer algum tipo de trabalho conjunto sobre a transposição dos códigos.
O Sr. Eduardo Pereira, do Ministério da Previdência, lembrou a
necessidade de alteração dos normativos que citem a CNAE 1.0 para passarem
a trazer a denominação CNAE 2.0. Sugeriu que a CONCLA fizesse um alerta
geral sobre essa necessidade.
O Presidente Eduardo Nunes sugeriu que fosse redigido um ofício da
presidência da CONCLA para todos os ministérios, comunicando a alteração e a
possível necessidade de alterar seus atos normativos.
A representante do Ministério do Meio Ambiente ressaltou que existem
órgãos estaduais que utilizam a CNAE e a citam em seus atos normativos.
Magdalena perguntou se a comunicação a esses órgãos seria da alçada da
Subcomissão da CNAE Fiscal. Regina Henriques respondeu que sua atuação
no que se refere ao plano de implementação, é bem dentro do âmbito da SRF,
em conformidade com a orientação decidida na Subcomissão Técnica da
CNAE.
O Sr. Eduardo Nunes, então, estendeu o alcance do informativo
CONCLA aos governadores para que, através de seus secretários, o façam
chegar aos órgãos usuários da CNAE e também aos prefeitos das 5564
prefeituras.

Finalizou-se este item com a explícita intenção da CONCLA de continuar
promovendo reuniões periódicas com os órgãos que irão implementar a nova
CNAE 2.0.
Com a assinatura de todos os presentes, considerou-se aprovada a nova
estrutura da CNAE 2.0.
Passando ao item 5 da pauta, a coordenadora da Subcomissão da
CNAE-Fiscal solicitou a todos uma reflexão conjunta sobre a utilização do termo
Fiscal para identificar as subclasses da CNAE: “ao mesmo tempo que serviu
para consolidar sua implantação nos sistemas tributários, o termo hoje sofre
preconceito por estar diretamente ligado às questões tributárias, dando a
entender que o enfoque é somente a necessidade tributária, embora seja muito
maior e siga o sentido da representação econômica. Na 16ª reunião ordinária
da Subcomissão, vislumbrou-se este momento de mudança como oportunidade
de discutir a alteração da nomenclatura das subclasses, já que haverá grande
divulgação. Aproveita-se a reunião dos membros da CONCLA para submeter a
sua aprovação o detalhamento dos sete dígitos como subclasses CNAE e não
mais CNAE-Fiscal, alertando que o maior detalhe passa por uma necessidade
da administração pública em geral.” Todos concordaram e o termo Fiscal não
fará mais parte da nomenclatura, passando a subclasses da CNAE.
Regina Henriques seguiu comentando a Resolução nº 3/2002 que trata
das atividades auxiliares. Fica aprovada uma revisão na tabela de códigos e
denominações de tipos de Unidades Auxiliares, sendo que o teor das
denominações e especificações será avaliado posteriormente pelos
representantes para os ajustes necessários. A redação final será apresentada
pela Subcomissão, que a enviará aos componentes do grupo, e sua aprovação
se dará por meio eletrônico.
Outro item que Regina Henriques trouxe para a reunião foi a proposta de
criação de um Grupo de Trabalho para o projeto Sistema de Codificação.
Explicou que a melhor forma de se obter o código da atividade é através da
solicitação de informações sobre o negócio, permitindo que um sistema
automatizado atribua um código. Esse sistema representa, pois, um avanço na
linha da unificação dos códigos, já que hoje se utiliza a mesma tabela, porém há
muitas divergências entre os códigos captados pelas diversas fontes.
Entende que este deva ser um projeto interinstitucional também no
âmbito federal, porque hoje somente a SRF participa. Dessa forma, a
Subcomissão convidou os representantes da CONCLA a participarem do
projeto. Pretende-se a formação de um Grupo de Trabalho com perfil de
planejamento e o apoio de cooperação técnica do IBGE. Abriu-se a proposta de
composição do GT para que todos opinassem.
Inicialmente, o representante do MDIC/DNRC, Romulo Rocha, perguntou
quem seria responsável pelos custos do projeto. Regina Henriques respondeu
que os custos de implementação da CNAE nos diversos órgãos são de

responsabilidade de cada órgão; já os custos de desenvolvimento do sistema
são da SRF. Acrescentou ainda que os custos do projeto e dos estudos
acadêmicos estão contemplados em um programa de financiamento do BID,
sob a supervisão da Casa Civil (PPI), com recursos até dezembro de 2006.
A representante do IBAMA informou que a Presidência da República está
trabalhando para contar com um banco de dados gerais sobre as organizações
econômicas e que este trabalho poderá ser de interesse geral. Disse que a
coordenação dos trabalhos para a integração de dados está a cargo de
representante do Ministério da Defesa.
Eduardo Nunes solicitou esclarecimentos quanto aos gastos necessários
para o GT e avaliou que talvez fosse melhor considerar um convênio de
cooperação técnica.
Regina Henriques entende que essa decisão possa ser fruto das
discussões do grupo a ser formado. O objetivo do GT é a avaliação do sistema
e a elaboração do projeto para a sua implementação. Disse ainda que a
Subcomissão Técnica entende que a coordenação do grupo seria do IBGE,
podendo ser definida no âmbito da Gerência do Cadastro Central de Empresas.
Ana Rosa Pais Ribeiro, Gerente do Cadastro, disse não poder arcar com esta
tarefa, tendo em vista os vários compromissos já agendados, embora tenha
ressaltado ter todo o interesse em conhecer e acompanhar o desenvolvimento
do projeto.
Chegou-se então ao consenso de que a Secretaria Executiva deverá
solicitar aos representantes da CONCLA que cada ministério indique, até o dia
20 de setembro, representantes (titular e suplente) para compor o grupo, e que
a primeira reunião será organizada por Regina Henriques.
Passou-se então ao último item da pauta: outros assuntos. O Presidente
da CONCLA comunicou a realização, no IBGE, na semana de 21 a 25 de
agosto, do Segundo Encontro Nacional de Produtores e Usuários de
Informações Sociais, Econômicas e Territoriais (V CONFEST e IV CONFEGE),
convidando todos os presentes a participarem.
Em seguida, anunciou que, atendendo ao pedido de afastamento
solicitado por Magdalena Cronemberger Góes, a CONCLA terá, doravante, nova
Secretária Executiva. Ocupará essa função a técnica do IBGE Sidnéia Reis
Cardoso, que também assumirá a Coordenação das Estatísticas Econômicas e
Classificações – CEEC, do IBGE. Acrescentou ainda que Magdalena continuará
no IBGE como consultora, acompanhando de perto todas as atividades
referentes à revisão e implantação da CNAE 2.0.
Sem mais para ser tratado, foi encerrada a reunião.

