
 

 

 

Ofício 05/2022                                                               Belo Horizonte, 13 de maio de 2022  

 

 

 

A Senhora 

MARIA ANTONIA ESTEVES DA SILVA  

Chefe I de Unidade Estadual do IBGE em Minas  

 

Rua Oliveira, 523, Cruzeiro, Belo Horizonte - MG. CEP 30310150 

Email: maria.esteves@ibge.gov.br 

Telefones: (31)2105-2438-2105-2439 

 

 

Ref.: Prorrogação do prazo de entrega da pesquisa referente ao Programa Anual das 

Pesquisas Estruturais por Empresa do IBGE.  

 

 

Ilustríssima Sra. Maria Antônia,  

 

O Sindicato das Empresas de Consultoria, Assessoramento, Perícias, Informações, Pesquisas 

e Empresas de Serviços Contábeis no Estado de Minas Gerais –SESCONMG, é um sindicato 

patronal ciente de suas obrigações sociais e que representa uma média de 70 mil empresas, um 

número bastante significativo em todo o Estado de Minas Gerais. 

 

Juntamente com o SINESCONTÁBIL/MG, Sindicato dos Escritórios de Contabilidade, 

Auditoria e Perícias Contábeis no Estado de Minas Gerais, temos recebido um grande número de 

contatos de nossos representados, solicitando a nossa intervenção junto a esse respeitoso órgão no 



sentido da prorrogação do prazo de entrega da pesquisa referente ao Programa Anual das 

Pesquisas Estruturais por Empresa do IBGE. 

Fato este que se faz necessário, pois destacamos que a atual data de entrega da pesquisa 

coincide com o dia limite de transmissão de outras obrigações acessórias importantes, o que 

sobrecarrega os nossos representados. 

 

Entendemos a importância da Pesquisa Anual de Serviços como ferramenta fundamental no 

sentido de retratar a realidade econômica das empresas em todo Brasil, mas salientamos que 

nossos representados necessitam de um prazo maior para a entrega.  

 

Diante do exposto, o SESCON/MG e o SINESCONTÁBIL, solicitam que o prazo de entrega 

seja estendido para o dia 31 de julho de 2022 ou, pelo menos, por mais 30 dias. Solicitamos também 

que nos próximos anos essa data seja estendida pelo menos para o mês seguinte a entrega do 

SPED CONTÁBIL. 

                                           

 

Certos de sua atenção desejamos pleno sucesso nas proposições desta administração. 

 

  

                                                         

 

Edmar Pereira dos Santos 

Presidente do SESCON/MG 

 

Silvanio Oliveira dos Santos 

Presidente do SINESCONTÁBIL/MG 

 

 

 

 

 

 

Av. Afonso Pena, 748 – 24° andar – Belo Horizonte – MG – Telefone: (31) 3207-1700 

 

 
 
 
 
 


		2022-05-13T08:56:20-0300
	EDMAR PEREIRA DOS SANTOS:30370175620


		2022-05-13T10:15:25-0300
	SILVANIO OLIVEIRA DOS SANTOS:80905447620




