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O GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE:  
 
Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado aprova e eu sanciono a seguinte Lei:  
 
Art. 1º - A Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe - EMDAGRO, resultante de transformação da anterior Empresa de Assistência 
Técnica e Extensão Rural do Estado de Sergipe - EMATER/SE, nos termos da Lei nº 2.960, de 09 de abril de 1991, é uma Empresa Pública, 
integrante da Administração estadual Indireta, vinculada à Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Irrigação - SAGRI.  
 
Parágrafo Único - A EMDAGRO será dotada de personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio, e autonomia administrativa e 
financeira, e reger-se-á pela presente Lei, pelo seu Estatuto e normas internas que adotar, e pela legislação em vigor.  
 
Art. 2º - A EMDAGRO terá sede e foro na capital do Estado de Sergipe e jurisdição em todo o território estadual, podendo por deliberação da sua 
Diretoria Executiva, estabelecer unidades regionais e municipais.  
 
Art. 3º - A Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe - EMDAGRO, tem por objetivo executar a política de desenvolvimento 
agropecuário do Estado, compreendendo as atividades inerentes à assistência técnica e extensão rural, à pesquisa agropecuária, ao fomento, à 
sanidade vegetal e animal, à organização agrária e rural, aos serviços de apoio à comercialização e ao abastecimento e, especificamente:  
 
I - planejar, coordenar e executar programas de assistência técnica e extensão rural, devidamente integrados aos demais serviços de apoio à 
produção;  
 
II - planejar e coordenar a execução de programas de pesquisa agropecuária, articulando-se com órgãos especializados deste segmento, no sentido 
de direcionar esta atividade às necessidades de expansão e modernização da agricultura do Estado;  
 
III - incentivar a diversificação racional de produção agropecuária;  
 
IV - implementar estratégias de convivência do homem com a seca no semi-árido sergipano, mediante a difusão de tecnologias e infra-estrutura 
de captação de água e preservação dos recursos naturais;  
 
V - prestar serviços de :  
 
a)controle de qualidade, classificação, inspeção e padronização de produtos de origem vegetal e animal;  
 
b) fomento, sanidade, defesa sanitária e melhoramento da produção vegetal e animal;  
 
VI - promover junto a entidades financeiras, a mobilização de recursos destinados a investimentos setoriais e financiamento do custeio agrícola; 
implementar fundos especiais de financiamento da produção em áreas prioritárias, voltadas para o pequeno produtor;  
 
VII - facilitar e repassar aos produtores rurais e suas organizações formais e informais, os benefícios da política agrícola;  
 
VIII - planejar, coordenar a executar programas funcionários voltados à regularização, reorganização e redistribuição de terras para fins de 
legitimação da posse e correções das distorções fundiárias do Estado, além da elaboração do cadastro territorial rural e de sua estatística 
imobiliária;  
 
IX - proceder à coleta, sistematização e processamento de informações de safras, abastecimento, transformação e consumo de produtos 
agropecuários e pesqueiros, bem como das tendências de mercado nacional e internacional, no intuito de subsidiar o planejamento agrícola e as 
programações de assistência técnica, pesquisa, fomento e defesa sanitária da agropecuária.  
 
X - apoiar o desenvolvimento de ações de comercialização, visando à interação das atividades de produção e consumo, através dos serviços de 
apoio ao abastecimento de produtos agropecuários.  
 
XI - contribuir para o desenvolvimento rural integrado e conseqüente melhoria da qualidade de vida da família rural, através de ações voltadas 
para utilização, conservação e aproveitamento de produtos agrícolas, educação , conservação ambiental e apoio ao artesanato rural.  
 
Art. 4º - O capital social da EMDAGRO será representado pelo valor real dos bens imóveis, móveis e semoventes que lhe forem transferidos, de 
conformidade com o disposto no art. 4º da Lei nº 2.960, de 09 de abril de 1991, futuras subscrições e atualizações do valor.  
 
Art. 5º - O Conselho de Administração da EMDAGRO poderá autorizar o aumento do capital da Empresa mediante a incorporação de lucros, 
reservas, transferências orçamentárias e outros recursos que lhe forem repassados por pessoas de direito público privado.  

Dispõe sobre a Empresa de desenvolvimento Agropecuário de 
Sergipe-EMDAGRO, e dá outras providências. 
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Art. 6º - Constituirão recursos financeiros da ENDAGRO;  
 
I - as transferências consignadas nos orçamentos anuais do Estado;  
 
II - os recursos provenientes de convênios, contratos e ajustes;  
 
III - os critérios abertos em seu favor;  
 
IV - os recursos de capital, inclusive os resultados de conversão em espécie de bens e direitos;  
 
V - a renda de bens patrimoniais;  
 
VI - os recursos de operações de crédito, decorrentes de empréstimos e financiamentos;  
 
VII - os recursos provenientes de fundos existentes ou a serem criados, destinados a promover o aumento da produção e da produtividade agrícola 
e a melhoria das condições de vida no meio rural;  
 
VIII - os recursos decorrentes da Lei ou Resolução especifica, inclusive os referentes à venda de terras;  
 
IX - a participação no resultado econômico apresentação em cada exercício financeiro por empresas de cujo capital a EMDAGRO participe, ou 
das quais o Estado detenha maioria, de conformidade com o que ficar estabelecido em cada caso pelo Poder Executivo;  
 
X - as receitas operacionais decorrentes da prestação de serviços, taxas e comercialização de produtos;  
 
XI - os auxílios e subversões internacionais;  
 
XII - as doações e legados que lhe forem feitos.  
 
XIII - outras receitas.  
 
Art. 7º - A EMDAGRO terá a seguinte estrutura básica:  
 
I - Conselho de Administração;  
 
II - Diretoria Executiva;  
 
III - Conselho Fiscal.  
 
8º - A composição, as competências e as normas básicas de funcionamento do Conselho de Administração da EMDAGRO serão fixadas no 
Estatuto da Empresa.  
 
Parágrafo Único - Os membros do Conselho de Administração farão jus a uma gratificação de presença, em valor a ser fixado por Decreto do 
Governador do Estado, mediante proposta do Presidente do Colegiado.  
 
Art. 9º - A Diretoria Executiva da EMDAGRO será composta pelo Diretor-Presidente e 3 (três) Diretores, nomeados e exonerados livremente, em 
comissão, pelo Governador do Estado.  
 
§ 1º A nomeação dos dirigentes de que trata este artigo deverá recair em técnicos brasileiros, de elevado conceito moral, de comprovada 
experiência administrativa e notórios conhecimentos das atividades do Setor Agropecuário.  
 
§ 2º - As competências da Diretoria Executiva e de cada um dos seus membros serão fixadas no Estatuto da EMDAGRO.  
 
§ 3º - A remuneração e demais vantagens dos membros da Diretoria Executiva da EMDAGRO serão fixadas por Decreto do Governador de 
Estado.  
 
Art. 10 - O conselho Fiscal da EMDAGRO será constituído de 3 (três) membros efetivos e 3 (três) suplentes, de reputação ilibada e reconhecida 
capacidade, designados pelo Governador do Estado.  
 
§ 1º - As competências do Conselho Fiscal serão fixadas no Estatuto da EMDAGRO.  
 
§ 2º A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será fixada pelo Governador do Estado mediante proposta formulada pelo Presidente do 
Conselho de Administração.  
 
Art. 11 - A estrutura complementar da EMDAGRO e as funções dos órgãos que a compõem serão definidas em Regimento Interno a ser aprovado 
pelo Conselho de Administração.  
 
Art. 12 - O Quadro de Pessoal da EMDAGRO será integrado pelos servidores da anterior EMATER-SE, nos termos do art. 4º da Lei nº 2.960, de 
09 de abril de 1991.  
 
§ 1º - Poderão, ainda, integrar o quadro de Pessoal da EMDAGRO, mediante redistribuição dos respectivos empregos, por ato do Poder 
Executivo, outros servidores, desde que sujeitos ao mesmo regime jurídico, oriundos de Empresa Púbica ou sociedade de Economia Mista extinta 
ou de qualquer forma desativada, da Administração Indireta do Estado de Sergipe.  
 
§ 2º - Para a execução dos trabalhos que lhe são afetos, a EMDAGRO poderá contar, também, com funcionários ou servidores de outros órgãos 
ou entidades da administração federal, estadual ou municipal, cedidos ou colocados à sua disposição na forma da legislação pertinente.  
 
§ 3º - A admissão de novos servidores no quadro de pessoal da EMDAGRO, alem dos referidos no "caput" e no § 1º deste artigo, somente se dará 
mediante concurso público de provas, ou de provas e títulos, após autorização expressa do Governador do Estado, mediante solicitação 
justificada, por escrito, da Diretoria Executiva da Empresa.  
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Art. 13 - O regime jurídico do pessoal da EMDAGRO, será o da Consolidação das Leis do Trabalho, sua legislação complementar e as normas de 
trabalho da Empresa.  
 
Parágrafo Único - Em todos os contratos de trabalho firmados pela EMDAGRO, ficará consignado que o servidor poderá ser transferido para 
qualquer ponto do território do Estado de Sergipe, de acordo com as necessidades do serviço.  
 
Art. 14 - A remuneração do pessoal da EMDAGRO procurará acompanhar os níveis do mercado, em consonância com a política de salários 
preconizada pelo Governo Estadual, respeitada a legislação pertinente.  
 
Art. 15 - Os quadros de Pessoal, de Cargos em Comissão do Diretores, e de funções Gratificadas da EMDAGRO, bem como as respectivas 
Tabelas de Salários e Valores, são os fixados de acordo com os Anexos I, II, III, IV e V desta Lei.  
 
Art. 16 - O exercício social da EMDAGRO corresponderá ao ano civil, levantando-se obrigatoriamente, o seu balanço em 31 de dezembro de 
cada ano, para todos os fins de direito.  
 
Art. 17 - O Estatuto da EMDAGRO será aprovado por Decreto do Poder Executivo, e registrado no Cartório de Registro de Títulos e Documentos 
e de Pessoas Jurídicas.  
 
Art. 18 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 10 de abril de 1991.  
 
Art. 9º - Revogam-se as disposições em contrário.  
 
Aracaju, 23 de maio de 1991; 170º da Independência e 103º da República.  
 
JOÃO ALVES FILHO  
 
GOVERNADOR DO ESTADO  
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Fonte: www.al.se.gov.br - Assembléia Legislativa do Estado de Sergipe 
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