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Ofício Circular nº 166/2014/DREI/SRS/SMPE-PR
Brasília, 5 de junho de 2014.
A TODOS OS PRESIDENTES DE JUNTAS COMERCIAIS

Assunto:

Envio de Relatórios Estatísticos Mensais.

Senhor Presidente,

1.
A SMPE tem a responsabilidade de atualizar mensalmente os dados estatísticos relativos
ao produto da ação 2031, em atendimento ao PPA 2012-2015 e a Lei Orçamentária Anual (LOA). Para
tanto, é imprescindível o cumprimento do cronograma para a alimentação da ferramenta ESTAT do
DREI.
2.
Apesar de a SMPE possuir o acesso remoto à base de dados das Juntas que utilizam o
SIARCO, eventuais problemas de conexão e infraestrutura podem impossibilitar esse trabalho de
atualização. Outro motivo é que, dependendo do dia da obtenção da informação, os relatórios gerados
podem não ser idênticos, havendo diferença na avaliação dos mesmos. Por isso, solicitamos o envio dos
referidos relatórios, preferencialmente via e-mail até o dia 05 de cada mês.
3.
Apontamos ainda que nos relatórios devem constar os valores arrecadados pelo Código
6621 (CNE), os valores devidos, a quantidade de documentos protocolados, a quantidade de documentos
que entraram em exigência e os relatórios de constituição, alteração e extinção de empresas por natureza
jurídica.
4.
Para as Juntas Comerciais que utilizam o SIARCO, o envio dos relatórios com o resumo
da arrecadação do SMPE/DREI (CNE) torna-se fundamental. Para as Juntas que não utilizam o SIARCO,
a solicitação é a mesma: valores arrecadados, valores devidos e as estatísticas por natureza jurídica tipo
empresarial, como descrito no parágrafo anterior.
5.
Para maiores esclarecimentos sobre a operação e a geração de relatórios favor entrar em
contato pelo e-mail: drei@planalto.gov.br ou elvio.padua@planalto.gov.br.
Contamos com sua compreensão e a colaboração.

Atenciosamente,

PAULO CÉSAR ZUMPANO
Diretor

