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COMUNICADO

“CIDADE ENGENHARIA LTDA”, CNPJ/CPF n° 36.221.828/0001-
17 torna público que Obteve da SEMMA, através do Processo n°. 
4274/2009, a Licença Municipal de Regularização - LMR 058/2020 
Classe III, para a atividade de “FABRICAÇÃO DE CONCRETOS E 
AFINS” na localidade RUA HOLDERCIM, Nº 451 – CIVIT II - SERRA/
ES, município da Serra– ES.
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HORTIGIL HORTIFRUTI S/A
NIRE 32300025790

CNPJ 31.487.473/0001-99
Resumo da Ata de Assembleia Geral Ordinaria.
Aos 31.07.2020, às 10:00 horas, na filial da Hortigil Hortifruti 
S/A, reuniu-se a totalidade dos acionistas. Deliberar aprovação 
das contas do ano de 2019. Ata registrada na Jucees em 
28/08/2020 protocolo 200629689.

HORTIGIL HORTIFRUTI S/A
NIRE 32300025790

CNPJ 31.487.473/0001-99
Reunião do Conselho de Administração.
Aos 12.08.2019, às 08:00 horas, na Rua Joaquim Floriano, 1120, 
11ª andar, São Paulo/SP, Cep 04534-004. Reuniu-se a totalidade 
dos conselheiros. Ordem do Dia: Captação de recursos junto 
ao banco Votorantim. Ata registrada na Jucees em 02.09.2020 
protocolo 200389424.

HORTIGIL HORTIFRUTI S/A
NIRE 32300025790

CNPJ 31.487.473/0001-99
Reunião de Diretoria.
Aos 27.08.2020, às 10:00 horas, na filial da Hortigil Hortifruti S/A, 
reuniu-se a totalidade da diretoria. Deliberar sobre a abertura de uma 
filial. Ata registrada na Jucees em 09.09.2020 protocolo 200675290.
 

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA VIRTUAL N.º 06/2020 

 

A SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO URBANO, no uso de suas atribuições, e, em cumprimento a Lei Federal 10257, de 10 de julho de 2001 

- Estatuto da Cidade e Lei Municipal 3820, de 11 de janeiro de 2012- Plano Diretor Municipal, informa:  

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº. 5884, de 17 de março de 2020, que declara situação de emergência em saúde pública no Município de Serra, em 

razão do surto de doença respiratória – 1.5.1.1.0 – Coronavírus e dispõe sobre as medidas para seu enfrentamento, nos termos do Decreto Estadual nº. 4593-

R, de 13 de março de 2020 e Lei Federal nº. 13.979, de 6 de fevereiro de 2020;  

CONSIDERANDO o art. 12, §1º do Decreto Municipal Nº 5884 de 17 de março de 2020, as audiências públicas poderão ser realizadas por meio de tecnologia 

à distância, como por exemplo, videoconferência como medida de redução da circulação e aglomeração de pessoas; 

CONSIDERANDO que no intuito de não prejudicar o andamento dos serviços, os demais procedimentos, de licenciamento de projetos arquitetônicos e possível 

implantação de empreendimentos e atividades econômicas do Município. 

Torna público e CONVIDA todos os cidadãos interessados para participarem da AUDIÊNCIA PÚBLICA VIRTUAL de apresentação do Estudo de Impacto de 

Vizinhança - EIV com o objetivo de garantir a participação da população e associações representativas de comunidades, conforme calendário a seguir: 

DATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA VIRTUAL 

 
 
 

20/10/2020 

HORÁRIO DA APRESENTAÇÃO NO APLICATIVO ZOOM 

 
 
 

19h 

LINK PARA INSCRIÇÃO NA AUDIÊNCIA PÚBLICA VIRTUAL  https://conteudo.kickgroup.com.br/audiencia_publica_incesa  

ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA – EIV 
Ampliação de empreendimento de uso industrial da empresa INCESA 
conforme processo PMS nº 11582/2020, instalado no Bairro Civit II, 

Serra/ES. 

 

O Plano de Ordenamento Territorial (POT) acima estará disponível para consulta pública no site http://www.serra-es.gov.br/. O interessando em participar da 

audiência pública virtual que não dispuser de celular, tablet ou computador ligado à rede de internet deverá encaminhar e-mail até o dia 14/10/2020 para o 

correio eletrônico: audiencia.sedur@serra-es.gov.br para que seja disponibilizada forma de participação a todos. 

A audiência será realizada através da plataforma/aplicativo ZOOM que poderá ser acessada via aplicativo de smartphone ou computador. Link para baixar o 

aplicativo: https://zoom.us/download  

Todos os inscritos receberão o link de acesso para participação na audiência pública virtual por e-mail.  


