
                          
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Razão Social 

Responsável

Endereço Nº

Bairro    Cidade                                                  CEP 

Estado    Telefone                             Email

A empresa acima qualificada solicita benefício de redução de alíquota proposto pelo programa de 

incentivo ao investimento DESENVOLVE + SERRA, instituído pela Lei Municipal nº 4322/2014.
Relação de documentos anexados:

Ato constitutivo da pessoa jurídica.

Balanço (caso já esteja funcionando, neste ou em outro Município).
Cartão do CNPJ.

Certidão de ônus atualizada.
Certidão Negativa de Debito - CND (União, Estado e Município).
Consulta prévia de localização, conforme as diretrizes do PDM e Aprovação do Projeto 
de Empreendimento.
Certidão Negativa de Trabalho Não Escravo ( Ministério do Trabalho e Emprego) .
Contrato de compra e venda.
Cronograma físico-financeiro, contendo informações acerca do prazo para início e 
término das construções das unidades ou de suas ampliações, da entrada efetiva em 
operação de empreendimento e volume de investimento.
Declaração de transmissão do imóvel.
Descrição detalhada do investimento e respectivas fontes de recursos.
Documento comprobatório da propriedade do imóvel; ou Escritura .
Estimativa acerca do numero de empregados no início das operações e sua projeção 
para os próximos 5 anos.
Memorial descritivo das atividades a serem desenvolvidos, equipamentos e pessoal a 
ser utilizadas, expectativas de geração de receita, renda e emprego.
Planta e memorial descritivo das edificações projetadas, constando o total da área  
adquirida, e/ou ampliada.
Procuração (se for o caso).
Projeção do faturamento anual.

Serra _____/______/____________                                               Sócio da empresa

____________________________________________                Representante
                         Nome legível do requerente  

RG:_________________________________________

Rua Maestro Antônio Cícero, n° 239, Centro – Serra – ES - CEP: 29176-100  Telefone:3291-2304
email:sedec@serra.es.gov.br
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