MODELO REQUERIMENTO PARA ENQUADRAMENTO NO PSDI
Exmo. Sr. Secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico, da Ciência e Tecnologia e VicePresidente do Conselho de Desenvolvimento Industrial
A ............................................., pessoa jurídica inscrita no CNPJ/MF sob o n°..............., neste
ato representada pelo seu sócio................., vem, mui respeitosamente, requerer a este Conselho que
se digne analisar o pleito de enquadramento do seu projeto de implantação/ampliação/relocalização ou
modernização da sua unidade (industrial ou de serviço) a ser instalada no município de
......................., no Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial – PSDI, previsto na Lei n.°
3.140, de 23 de Dezembro de 1991, com as alterações subseqüentes e regulamentada pelos Decretos
n.° 22.230, de 30 de Setembro de 2003, e nº 23.391 de 23 de Setembro de 2005, n° 24.110 de 11 de
dezembro de 2006 e n° 24.279 de 14 de março de 2007, para posterior apresentação do projeto
técnico-econômico-financeiro, visando a habilitação aos benefícios de Apoio Locacional (citar o tipo)
/Apoio Fiscal/Apoio Financeiro ou Apoio de Infra-estrutura, do referido Programa.
Informa, ainda, a seguir os dados resumidos do seu investimento previsto:
1. Sócios (CPF):
2. Capital Social:
3. Natureza do investimento: (ex: planta industrial para produção de confecções)
3.1. Valor

do

investimento:

3.2. Produtos..........................:
3.3. Classificação

Nacional

de Atividade Econômica - CNAE:

3.4. Empregos diretos gerados:
3.5. Previsão faturamento anual:
3.6. Origem da Matéria Prima:
3.7. Destino

das

Vendas:

3.8. Mercado

Interno (Estado):

3.9. Mercado

Externo (Países):

4. Área requerida (m²):
5. Galpão requerido (m²):
Declaro ter conhecimento do que prevê a Lei 3.140, assumindo, desde já, as penas nela prevista,
pela inobservância deste compromisso e dos Decretos n. ° 22.230, de 30 de setembro de 2003, n°
23.391 de 23 de Setembro de 2005, n° 24.110 de 11 de dezembro de 2006 e n° 24.279 de 14 de
março de 2007.
Autorizo a SEDETEC/CODISE proceder pesquisa junto ao SPC/SERASA visando verificar situação
dos sócios e da empresa.
Nestes Termos
Pede Deferimento
Aracaju, ........ de .......................... de.............
...............................................................
Nome Responsável/CPF ou CI/CARGO
Endereço para correspondência:
Rua/Avenida:
N°
Bairro:
Cidade:
Telefone p/contato:0xx- ......-..................
e-mail:

CEP:

Estado:

