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Introdução 

Tendo em vista a implantação da automatização do procedimento de Consulta 

Prévia e enquadramento tributário, buscando agilizar os processos de abertura e 

alteração de empresas e M.E.I., foi implementada uma nova estrutura para busca 

e seleção das atividades econômicas (CNAE) no município. 
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Orientações 

No momento de informar as atividades (CNAEs) no sistema, o usuário deve digitar 

uma palavra-chave ou, pelo menos, os 4 primeiros números da CNAE e clicar na 

imagem da lupa.  

 

Caso a consulta retorne alguma atividade, uma nova tela será exibida com o 

resultado da pesquisa. As imagens abaixo representam a busca de CNAE no 

sistema Icad para um processo de abertura e para um de alteração, 

respectivamente. 
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Observe que o resultado está de acordo com a “Busca Online” da Comissão 

Nacional de Classificação (CONCLA) - http://concla.ibge.gov.br/ 

 

Para selecionar a atividade desejada, o usuário deve clicar na linha 

correspondente para que o sistema exiba a lista de atividades do município. As 

imagens abaixo representam a seleção de CNAEs no sistema Icad para um 

processo de abertura e para um de alteração, respectivamente. 

 

 

http://concla.ibge.gov.br/
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Nesse momento, o usuário deve selecionar a(s) atividade(s) desejada(s) e, por 

último, clicar no botão “Concluir Seleção de Atividades” (processo de abertura) ou 

na imagem do “check”  (processo de alteração). 

Com isso, as atividades selecionadas serão exibidas no formulário de 

enquadramento das atividades. 

 

A imagem  indica que a atividade escolhida possui um ou mais serviços 

associados. Para visualizá-lo(s), basta clicar na imagem. 

 

 


