
Sugestão de matéria para divulgação dos trabalhos oferecidos 
pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico à população 

Sul Paraibana 

 

RELATÓRIO MENSAL – JULHO 2021 

 

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, no mês de 

julho de 2021, cumprindo a sua função de acordo com as orientações da 

Prefeita, tendo como objetivo permanente o efetivo o atendimento e apoio na 

solução das demandas formalizadas pela população, prestou 1.019 (mil e 

dezenove) atendimentos, englobando as modalidades presencial e não 

presencial (telefone e e-mail), sempre respeitando as medidas para 

enfrentamento a da Covid -19.  

Assim sendo, recepcionou 308 (trezentos e oito) contribuintes, 

prestando serviços de orientação e esclarecimentos administrativos, 

operacionais e legislativos pertinentes, resultando nos seguintes serviços 

prestados, a saber: 

 Emissão de 69 (sessenta e nove) alvarás; 

 

 26 (vinte e seis) viabilidades no sistema do REGIN (Registro 

Integrado) – JUCERJA (Junta Comercial do Estado do Rio de 

Janeiro); 

 

 54 (cinqüenta e quatro) inscrições de novos micros 

empreendedores individuais no Sistema MEI, em diferentes 

atividades econômicas; 

 

 Cálculo e impressão de 324 (trezentos e vinte e quatro) guias 

de recolhimento do imposto – MEI, através do DAS 

(Documento de Arrecadação Simples Nacional); 

 



 Elaboração de 77 (setenta e sete) notas fiscais em apoio ao 

Microempreendedor; 

 

 Preenchimento automatizado de 50 (cinquenta) Declarações 

do Imposto de Renda de pessoas jurídicas cadastradas no 

Sistema do MEI; 

 

 Análise e concretização de 03 (três) inscrições para 

contribuintes do Imposto Sobre Serviços – ISS; 

 

 Consulta, emissão e validação de 21 (vinte e uma) Certidões 

Negativas Tributárias, contemplando contribuintes diversos; 

 

 Efetivação de 24 (vinte e quatro) alterações de dados no 

sistema Atendimento Receita - AR; 

 

  Realização de 14 (quatorze) baixas cadastrais; 

 

 Apreciação, instrução e respectivo encaminhamento de 49 

(quarenta e nove) processos administrativos, pertinentes a 

vários assuntos de competência da Secretaria, em atendimento 

às solicitações de contribuintes e outros Setores da Estrutura 

Organizacional da Prefeitura de Paraíba do Sul; 

 

 Permanente acompanhamento de atualização do cadastro de 

contribuintes da Prefeitura, observando-se o correto 

enquadramento de cada um com sua correta atividade 

desenvolvida. 

 

Por derradeiro, juntamos gráfico demonstrativo de percentuais, 

ressaltando os assuntos com maior incidência em sua demanda, objetivando 

uma visualização resumida dos serviços recepcionados e concluídos pela 

equipe técnica desta Secretaria. 



 

 

Paraíba do Sul, 03 de agosto de 2021. 
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