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ESTADO DE SERGIPE 
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E DA PESCA 

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DE SERGIPE 

ESTATUTO SOCIAL 

CAPÍTULO I 
DESCRIÇÃO DA EMPRESA 

RAZÃO SOCIAL E NATUREZA JURÍDICA 

Art. 1°. A Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe -
EMDAGRO, empresa pública estadual vinculada à Secretaria de Estado da 
Agricultura, do Desenvolvimento Agrário e da Pesca, dotada de personalidade 
jurídica de Direito Privado, com patrimônio próprio, autonomia administrativa 
e financeira, é regida por este estatuto, especialmente, pela lei de criação, 
nos termos das Leis n.°s 2.960, de 09 de abril de 1991, e 2.986, de 23 de 
maio de 1991, alterada ex vi da Lei n.° 3.310, de 23 de março de 1993, e da 
Lei n° 4.749, de 17 de janeiro de 2003, e pela Lei n° 6.333, de 02 de janeiro 
de 2008, pelas Leis n° 13.303, de 30 de junho de 2016 e Lei no 6.404, de 15 
de dezembro de 1976, pelo Decreto n° 8.945, de 27 de dezembro de 2016 e 
demais legislações aplicáveis. 

SEDE, FORO E REPRESENTAÇÃO GEOGRÁFICA 

Art. 2°. A EMDAGRO tem sede e foro na capital do Estado de Sergi• 
jurisdição em todo o território estadual, podendo, por deliberação da Dir:t•ri,~  
Executiva, estabelecer unidades regionais e municipais. 

PRAZO DE DURAÇÃO 

Art. 3°. O prazo de duração da empresa é indeterminado. 

OBJETO SOCIAL 

Art. 4°. A EMDAGRO tem por objeto social executar a política de 
desenvolvimento agropecuário do Estado de Sergipe, compreendendo as 
atividades inerentes à assistência técnica e extensão rural, à pesquisa 
agropecuária, a sanidade animal e vegetal, à inspeção de alimentos, à 
regularização e reorganização fundiária e redistribuição de terras, aos serviços 

3 
ESTATUTO DA EMDAGRO 

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/08/2018 08:36 SOB N' 20180279181. 
PROTOCOLO: 180279181 DE 17/08/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
11803387593. MIRE: 28500002278. 
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DE SERGIPE - EMDAGRO 

MARCELO PASSOS SILVA 
SECRETÁRIO-GERAL 

ARACAJU, 17/08/2018 
www.agiliza.se.gov.br  

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. 
Informando seus respectivos códigos de verificação 



ESTADO DE SERGIPE 
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de apoio à comercialização e ao abastecimento, ao fomento, estabelecendo- 
se 	que as respectivas atividades para a realização dessa finalidade 
compreendam imperativo de segurança administrativa e operacional do 
Estado, compreendendo, também, em última análise, relevância do 
interesse coletivo e, especificamente: 

1. 	Planejar, coordenar e executar programas de assistência técnica e 
extensão rural voltados para o apoio à agricultura familiar, no que 
se referem as atividades agropecuárias de aquicultura e da 
pesca, 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 destes 
segmentos, no sentido de direcionar estas atividades às 
necessidades de expansão e modernização da agropecuária no 
Estado; 

iii. Incentivar a diversificação racional da produção agropecuária; 

iv. Implementar estratégias de convivência do homem com a seca no 
semiárido sergipano, mediante a difusão de tecnologias 
infraestrutura de captação de água e preservação dos recursósi 
naturais; 

v. Prestar serviços de fomento, defesa sanitária animal e veg t 
controle de qualidade, classificação, inspeção e padronização 
produtos de origem vegetal e animal; 

vi. Promover junto a entidades financeiras, a mobilização de recur 
destinados a investimentos setoriais e financiamento do custeio 
agrícola, implementar fundos especiais de financiamento da 
produção em áreas prioritárias, voltados para a agricultura familiar; 

	

vil. 	Facilitar e repassar aos produtores rurais e suas organizações 
formais e informais, os benefícios da política agrícola; 

	

viii. 	Proceder à coleta, sistematização e processamento de informações 
de safras, abastecimento, transformação e consumo de produtos 
agropecuários, aquícola e pesqueiros, bem como das tendências de 
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mercado nacional e internacional, no intuito de subsidiar o 
planejamento agrícola e as programações de assistência técnica, 
pesquisa, fomento e defesa sanitária da agropecuária; 

ix. 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, 
aquícolas e pesqueiros; 

x. Contribuir para o desenvolvimento rural integrado e consequente 
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; 

xi. Difundir conhecimentos e tecnologias que garantam a 
sustentabilidade da agricultura; 

xii. Implementar ações de regularização e reorganização fundiária e 
redistribuição de terras no Estado; 

xiii. Contribuir para o planejamento ambiental e manejo sustentáv 
dos sistemas produtivos; 

xiv. Desenvolver e estimular os diferentes aspectos da gestão d 
recursos naturais, mediante a capacitação e treinamento 
produtores e famílias rurais; 

xv. A empresa poderá, para a consecução do seu objeto social, 
constituir subsidiárias, assumir o controle acionário de empresa e 
participar do capital de outras empresas, relacionadas ao seu 
objeto social, conforme legislação vigente; 

xvi. A empresa poderá receber recursos dos orçamentos fiscal e da 
seguridade do Estado de Sergipe para o pagamento de despesas 
com pessoal ou de custeio em geral, conforme expressamente 
autorizado por Lei. 
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DO CAPITAL SOCIAL 

Art. 5°. 	O Capital social da EMDAGRO será de R$ 37.572.872,11 (trinta e 
sete milhões, quinhentos e setenta e dois mil, oitocentos e setenta e dois 
reais e onze centavos). 

Parágrafo Único: O capital social poderá ser alterado nas hipóteses 
previstas em lei, vedada a capitalização direta do lucro sem trâmite pela 
conta de reservas. 

DOS RECURSOS ECONÔMICO-FINANCEIROS 

Art. 6°. Constituem recursos financeiros da EMDAGRO: 

i. As transferências consignadas nos orçamentos anuais do Estado; 

ii. Os recursos provenientes de convênios, contratos e ajustes; 

iii. Os créditos 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; 

Os recursos decorrentes de lei ou resolução específica; 

ix. A participação no resultado econômico apresentado e 
exercício financeiro por empresas de cujo capital a E 
participe, ou das quais o Estado detenha maioria, de con 
com o que ficar estabelecido em cada caso pelo Poder E ec 
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x. As receitas operacionais decorrentes da prestação de serviços, 
taxas e comercialização de produtos; 

xi. Os auxílios e subvenções internacionais; 

xii. As doações e legados que lhe forem feitos; 

xiii. Outras receitas. 

CAPÍTULO II 

ASSEMBLEIA GERAL 

CARACTERIZAÇÃO 

Art. 7°. A Assembleia Gerai é o órgão máximo da empresa, com poderes 
para deliberar sobre todos os negócios relativos ao seu objeto e será regida 
pela Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, inclusive quanto à sua 
competência para alterar o capital social e o estatuto social da empresa, bem 
como eleger e destituir seus conselheiros a qualquer tempo. 

§ 1°. A Assembleia Geral é composta pelo único e exclusivo Acionista 
"Estado de Sergipe", com direito de voto. Os trabalhos da Assembleia Geral 
serão dirigidos por Procurador do Estado ou pelo substituto que esse vier a 
designar. 

§ 2°. A Assembleia Geral realizar-se-á ordinariamente uma vez por ano e 
extraordinariamente sempre que necessário. 

§ 3°. A Assembleia Geral será convocada pelo Conselho de Administração 
ou, nas hipóteses admitidas em lei, pela Diretoria Executiva, pelo Conselho 
Fiscal ou pelo acionista. A primeira convocação da Assembleia Geral será feita 
com antecedência mínima de 08 (oito) dias. 

§ 4°. Em casos de urgência e enquanto a Empresa for de cons 
unipessoal, a Assembleia Geral Extraordinária, poderá ser convoca 
presidente do Conselho de Administração sem observância de ante 
mínima. 
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§ 5°. Nas Assembleias Gerais tratar-se-á exclusivamente do objeto previsto 
nos editais de convocação, não se admitindo a inclusão de assuntos gerais na 
pauta da Assembleia. 

§ 6°. A Assembleia Geral, composta única e exclusivamente pelo Estado de 
Sergipe, com direito de voto é o órgão superior da Empresa com poderes para 
deliberar sobre todos os negócios relativos ao seu objeto social e tomar as 
providências que julgar conveniente em sua defesa e desenvolvimento, 
devendo reunir-se para deliberar, além de outros casos previstos em lei, 
sobre: 

alteração do capital social; 

ii. avaliação de bens com que o acionista concorre para a formação do 
capital social; 

transformação, fusão, incorporação, cisão, dissolução e liquidação 
da empresa; 

iv. alteração do estatuto social; 

v. eleição e destituição, a qualquer tempo, dos membros do Conselho 
de Administração; 

vi. eleição e destituição, a qualquer tempo, dos membros do Conselho 
Fiscal e respectivos suplentes; 

	

vil. 	fixação da remuneração dos administradores e do Conselho Fiscal; 

viii. aprovação das demonstrações financeiras, da destinação do 
resultado do exercício e da distribuição de dividendos; 

ix. autorização para a empresa mover ação de responsabilidade civil 
contra os administradores pelos prejuízos causados ao seu 
patrimônio; 

x. alienação de bens imóveis diretamente vinculados à pre ação 
serviços e à constituição de ônus reais sobre eles; 

xi. permuta de ações ou outros valores mobiliários; 
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xii. alienação, no todo ou em parte, de ações do capital social da 
empresa; 

xiii. emissão de quaisquer outros títulos e valores mobiliários 
conversíveis em ações, no País ou no exterior; e 

xiv. eleição e destituição, a qualquer tempo, de liquidantes, julgando- 
lhes as contas. 

CAPÍTULO III 

REGRAS GERAIS DOS ORGÃOS ESTATUTÁRIOS 

TIPOS 

Art. 8°. A EMDAGRO possui os seguintes Órgãos Estatutários em sua 
estrutura básica: 

i. Assembleia Geral - AG; 

ti. Conselho de Administração - CONAD; 

Diretoria Executiva - DIREX; e; 

iv. 	Conselho Fiscal - CONFI; 

§1°. A EMDAGRO será administrada pelo Conselho de Administração, como 
Órgão de orientação superior das atividades da empresa e pela Diretoria 
Executiva. 

§20. A EMDAGRO fornecerá apoio técnico e administrativo aos Órgãos 
estatutários. 

REQUISITOS E VEDAÇÕES PARA ADMINISTRADORES 

Art. 9°. Sem prejuízo do disposto neste Estatuto, os administra se ' 
empresa serão submetidos às normas previstas na Lei no 6.404, 

9 

ESTATUTO DA EMDAGRO 

JUCESE 
fl,NIACKIMUNC141 

@MAM EI4 SUGIPÉ 

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/08/2018 08:36 SOB N°  20180279181. 
PROTOCOLO: 180279181 DE 17/08/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
11803387593. MIRE: 28500002278. 
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DE SERGIPE - EMDAGRO 

MARCELO PASSOS SILVA 
SECRETÁRIO-GERAL 
ARACAJU, 17/08/2018 
www.agiliza.se.gov.br  

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. 
Informando seus respectivos códigos de verificação 



ESTADO DE SERGIPE 
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E DA PESCA 

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DE SERGIPE 

dezembro 1976, na Lei 13.303, de 30 de junho de 2016, no que lhe for 
aplicável por força no Decreto no. 30.623, de 27 de abril de 2017. 

Art. 10. Consideram-se administradores os membros do Conselho de 
Administração e da Diretoria Executiva. 

Art. 11. Os administradores deverão atender os seguintes requisitos 
obrigatórios: 

	

i. 	ser cidadão de reputação ilibada; 

IL ter notório conhecimento compatível com o cargo para o qual foi 
indicado; 

In. ter formação acadêmica compatível com o cargo para o qual foi 
indicado; 

	

iv. 	ter experiência profissional compatível com a responsabilidade e 
complexidade do exercício da função. 

§ 1°. Somente pessoas naturais poderão ser eleitas para o cargo de 
administrador da EMDAGRO. 

§ 2°. Os Diretores deverão residir no País. 

§ 3°. Aplica-se o disposto neste artigo aos Administradores da EMDAGRO, 
inclusive aos Representantes dos Empregados e também às indicações do 
Estado de Sergipe para o cargo de Administrador. 

Art. 12. É vedada a indicação para o Conselho de Administração e para a 
Diretoria: 

i. de pessoa que tenha nos últimos 03 (três) anos, firmado contrato 
de parceria, como fornecedor ou comprador, demandante ou 
ofertante, de bens ou serviços de qualquer natureza, com a própria 
empresa estatal; 

ii. de pessoa que tenha ou possa ter qualquer forma de cor 
interesse com a pessoa politico-administrativa controla 
empresa estatal ou com a própria estatal; e 
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ii. Dirigir, planejar, coordenar, orientar, supervisionar e controlar 
órgãos sob sua subordinação; 

iii. Cumprir e fazer cumprir os atos superiores emanados do 
de Administração, Diretoria Executiva e do Diretor Presid 
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de pessoa que se enquadre em qualquer das hipóteses de 
inelegibilidade previstas nas alíneas no inciso I caput do art. 10  da 
Lei complementar n°. 64, de 18 de maio de 1990. 

DOS DIRETORES 

Art. 13. Dos Diretores e competências: 

§1°. Ao Diretor de Assistência Técnica e Extensão Rural compete 
coordenar e executar ações de: assistência técnica e extensão rural; apoio e 
fomento à produção agropecuária e ao desenvolvimento rural sustentado; 
gestão ambiental e agronegócio; bem como contribuir para promoção do 
desenvolvimento territorial, além da promoção e supervisão da pesquisa e 
inovação tecnológica para o setor no âmbito do Estado de Sergipe. 

§2°. Ao Diretor de Defesa Animal e Vegetal compete coordenar e 
executar ações relativas às políticas voltadas para a defesa e inspeção 
sanitária animal e vegetal no âmbito do Estado de Sergipe. 

§3°. Ao Diretor de Ação Fundiária compete coordenar e executar ações 
de regularização e reorganização fundiária e redistribuição de terras no 
âmbito do Estado de Sergipe. 

§4°. Ao Diretor Administrativo e Financeiro compete planejar, 
coordenar e acompanhar as atividades de administração geral, 
compreendendo recursos humanos, material, patrimônio, contabilidade, 
finanças e serviços gerais da Empresa. 

§5°. Aos Diretores competem ainda: 

i. 	Participar das deliberações e decisões da Diretoria Executiva; 
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iv. Decidir sobre os assuntos concernentes à respectiva área de 
atuação, em conformidade com o Regimento Interno; 

v. Movimentar contas bancárias, visando cheques emitidos pela 
unidade financeira; 

vi. Executar outros encargos que lhe forem atribuídos pelo Presidente. 

DA VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS E VEDAÇÕES PARA 
ADMINISTRADORES 

Art. 14. Os requisitos e as vedações exigíveis para os administradores 
deverão ser respeitados por todas as nomeações e eleições realizadas, 
inclusive em caso de recondução. 

§ 1°. Os requisitos deverão ser comprovados documentalmente, na forma 
exigida pelo formulário padronizado, aprovado pelo Decreto no. 30.623 de 27 
de abril de 2017 e disponibilizado em seu sítio eletrônico. 

§ 2°. A ausência dos documentos referidos no parágrafo primeiro, 
importará em rejeição da indicação. 

§ 3°. As vedações serão verificadas por meio da autodeclaração 
apresentada pelo indicado nos moldes do formulário padronizado que trata o 
§ 10  deste artigo. 

POSSE E RECONDUÇÃO 

Art. 15. Os Conselheiros de Administração e os Diretores serão investidos em 
seus cargos, mediante assinatura de Termo de Posse no livro de atas do 
respectivo Colegiado, no prazo máximo de até 30 dias, contados a partir da 
eleição ou nomeação. 

Art. 16. O Termo de Posse deverá conter, sob pena de nulidade: a indicação 
de pelo menos um domicílio no qual o administrador receberá citações-' 
intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de/sua 
gestão, as quais se reputarão cumpridas mediante entrega no dçri.icíli 
indicado, o qual somente poderá ser alterado mediante comunica 
escrito à EMDAGRO. 
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Art. 17. Aos Conselheiros de Administração e aos Diretores é dispensada a 
garantia de gestão para investidura no cargo. 

Art. 18. Os membros do Conselho Fiscal serão investidos em seus cargos 
independentemente da assinatura do termo de posse, desde a data da 
respectiva eleição. 

DESLIGAMENTO 

Art. 19. Os membros estatutários serão desligados mediante renúncia 
voluntária ou destituição ad nutum. 

PERDA DO CARGO PARA ADMINISTRADORES E MEMBROS DO 
CONSELHO FISCAL 

Art. 20. Além dos casos previstos em lei, dar-se-á vacância do cargo quando: 

o membro do Conselho de Administração ou Fiscal ou do Comitê de 
Auditoria que deixar de comparecer a duas reuniões consecutivas 
ou três intercaladas, nas últimas doze reuniões, sem justificativa; 

o membro da Diretoria Executiva que se afastar do exercício do 
cargo por mais de 30(trinta) dias consecutivos, salvo em caso de 
licença, inclusive férias, ou nos casos autorizados pelo Conselho de 
Administração. 

QUÓRUM E CONVOCAÇÃO 

Art. 21. Os Órgãos estatutários reunir-se-ão com a presença da maioria dos 
seus membros. 

§ 1°. As deliberações serão tomadas pelo voto da maioria dos membros 
presentes e serão registradas no livro de atas, podendo ser lavradas de forma 
sumária. 

§ 2°. Em caso de decisão não-unânime, o voto divergente po 
registrado, a critério do respectivo membro. 

13 
ESTATUTO DA EMDAGRO 

JUCESE 
t 	elmo RE. 1AI nu 

15,,0004 S ittIPE 

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/08/2018 08:36 SOB N' 20180279181. 
PROTOCOLO: 180279181 DE 17/08/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
11803387593. MIRE: 28500002278. 
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DE SERGIPE — EMDAGRO 

MARCELO PASSOS SILVA 
SECRETÁRIO—GERAL 

ARACAJU, 17/08/2018 
www.agiliza.se.gov.br  

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. 
.Informando seus respectivos códigos de verificação 



ESTADO DE SERGIPE 
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E DA PESCA 

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DE SERGIPE 

§ 3°. Nas deliberações colegiadas do Conselho de Administração e da 
Diretoria Executiva, os respectivos Presidentes terão o voto de desempate, 
além do voto pessoal. 

§ 4°. Os membros de um órgão estatutário, quando convidados, poderão 
comparecer às reuniões dos outros órgãos, sem direito a voto. 

§ 5°. As reuniões dos órgãos estatutários devem ser presenciais, 
admitindo-se participação de membro por tele ou videoconferência, mediante 
justificativa aprovada pelo Colegiado. 

Art. 22. Os membros estatutários serão convocados por seus respectivos 
Presidentes ou pela maioria dos membros do Colegiado. 

Parágrafo único. A pauta de reunião e a respectiva documentação serão 
distribuídas com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis, salvo quando 
nas hipóteses devidamente justificadas pela empresa e acatadas pelo 
Colegiado. 

REMUNERAÇÃO 

Art. 23. A remuneração dos membros estatutários será fixada anualmente 
em Assembleia Geral, nos termos da legislação vigente. É vedado o 
pagamento de qualquer forma de remuneração não prevista em Assembleia 
Geral. 

§ 1°. A remuneração mensal devida aos membros dos Conselhos de 
Administração e Fiscal da EMDAGRO não excederá a 10% (dez por cento) da 
remuneração mensal média dos diretores das respectivas empresas, excluídos 
os valores relativos, eventuais adicionais e benefícios, sendo vedado o 
pagamento de participação, de qualquer espécie, nos lucros da empresa. 

DO TREINAMENTO 

Art. 24. Os administradores e Conselheiros Fiscais, inclusive os 
Representantes de Empregados, devem participar, sempre que possível d 
treinamentos específicos disponibilizados direta ou indiretamente 
empresa sobre: 
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i. legislação societária e de mercado de capitais; 
ii. divulgação de informações; 
iii. controle interno; 
iv. código de conduta; 
v. Lei n°  12.846, de 1°  de agosto de 2013; e 
vi. demais temas relacionados às atividades da empresa estatal. 

CÓDIGO DE CONDUTA E INTEGRIDADE 

Art. 25. Compete ao Conselho de Administração a ratificação e divulgação do 
Código de Conduta e Integridade da Alta Administração, o qual disporá sobre: 

princípios, valores e missão da EMDAGRO, bem como orientações 
sobre a prevenção de conflito de interesses e vedação de atos de 
corrupção e fraude; 

ii. instâncias internas responsáveis pela atualização e aplicação do 
Código de Conduta e Integridade; 

iii. canal de denúncias que possibilite o recebimento de denúncias 
internas e externas relativas ao descumprimento do Código de 
Conduta e Integridade e das demais normas internas de ética e 
normas obrigacionais; 

iv. mecanismos de proteção que impeçam qualquer espécie de 
retaliação a pessoa que utilize o canal de denúncias; 

v. sanções aplicáveis em caso de violação às regras do Código d 
Conduta e Integridade; 

vi. previsão de treinamento periódico, no mínimo anual, sobre Código 
de Conduta e Integridade, a empregados, administradores e 
conselheiros fiscais, e sobre a política de gestão de riscos, a 
administradores. 

DA RESPONSABILIDADE E SEGURO 

Art. 26. Os Administradores e os Conselheiros Fiscais são responsáveis 
forma da lei, pelos prejuízos ou danos causados no exercício de 
atribuições. 
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Art. 27. A EMDAGRO poderá manter contrato de seguro de responsabilidade 
civil permanente em favor dos Administradores, na forma e extensão 
definidas pelo Conselho de Administração, para cobertura das despesas 
processuais e honorários advocatícios de processos judiciais e administrativos 
instaurados contra eles relativos às suas atribuições junto à empresa. 

Parágrafo único. Fica assegurado aos Administradores o conhecimento de 
informações e documentos constantes de registros ou de banco de dados da 
empresa, indispensáveis à defesa administrativa ou judicial, em ações 
propostas por terceiros, de atos praticados durante seu prazo de gestão ou 
mandato. 

CAPÍTULO IV 
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

CARACTERIZAÇÃO 

Art. 28. O Conselho de Administração é órgão de deliberação estratégica e 
colegiada da empresa. 

Parágrafo único. As normas de funcionamento do Conselho de 
Administração - CONAD estarão descritas no seu Regimento Interno. 

COMPOSIÇÃO 

Art. 29. O Conselho de Administração é composto de 10 (dez) membros, a 
saber: 

	

i. 	Secretário de Estado da Agricultura, do Desenvolvimento Agrário e 
da Pesca; 

	

H. 	Secretário de Estado Chefe da Casa Civil; 

iii. Secretário de Estado da Educação; 

iv. Presidente da EMDAGRO; 

v. 05 (cinco) membros de livre escolha do Acionista Controla 
seja, o Estado de Sergipe, através do Governador do Esta 
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vi. Representante dos empregados da empresa, nos moldes da Lei no. 
12.353, de 28 de dezembro de 2010. 

§ 1°. O Presidente do Conselho de Administração e seu substituto serão 
escolhidos pela Assembleia Geral, o primeiro dentre os membros indicados 
pelo Acionista controlador. 

§ 2°. O Presidente da EMDAGRO não podendo ocupar o cargo de Presidente 
do Conselho de Administração, mesmo que temporariamente. 

§ 3°. A representação do Acionista no Conselho de Administração observará 
integralmente o disposto na Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976. 

PRAZO DE GESTÃO 

Art. 30. O Conselho de Administração terá prazo de gestão unificado de 02 
(dois) anos, permitidas, no máximo, 03 (três) reconduções consecutivas. 

Art. 31. No prazo do parágrafo anterior serão considerados os períodos 
anteriores de gestão ocorridos há menos de dois anos. 

§ 1°. Atingido o limite a que se referem os parágrafos anteriores, o retorno 
do membro do Conselho de Administração para uma mesma empresa só 
poderá ocorrer após decorrido período equivalente a um prazo de gestão. 

§ 2°. O prazo de gestão dos membros do Conselho de Administração se 
prorrogará até a efetiva investidura dos novos membros. 

VACÂNCIA E SUBSTITUIÇÃO EVENTUAL 

Art. 32. No caso de vacância da função de Conselheiro de Administração, o 
Presidente do colegiado deverá dar conhecimento ao órgão representado e o 
Conselho designará o substituto, por indicação daquele órgão, para completar 
o prazo de gestão do conselheiro anterior. 

Art. 33. A função de Conselheiro de Administração é pessoal e não ad 
substituto temporário ou suplente, inclusive para representant 
empregados No caso de ausências ou impedimentos eventuais de qu 
membro do Conselho, o colegiado deliberará com os remanescentes., 
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REUNIÃO 

Art. 34. O Conselho de Administração se reunirá ordinariamente 
mensalmente, nas datas que fixar, e extraordinariamente sempre que 
necessário. 

Parágrafo único. Serão arquivadas no registro do comércio e publicadas 
as atas das reuniões do Conselho de Administração que contiverem 
deliberação destinada a produzir efeitos perante terceiros. 

COMPETÊNCIAS 

Art. 35. Compete ao Conselho de Administração: 

	

1. 	fixar a orientação geral dos negócios da empresa; 

ii. eleger e destituir os membros da Diretoria Executiva da empresa, 
fixando-lhes as atribuições; 

	

HL 	fiscalizar a gestão dos membros da Diretoria Executiva, examinar, 
a qualquer tempo, os livros e papéis da companhia, solicitar 
informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração, e 
quaisquer outros atos; 

iv. manifestar-se previamente sobre as propostas a serem submetidas 
à deliberação dos acionistas em assembleia; 

v. aprovar a inclusão de matérias no instrumento de convocação da 
Assembleia Geral, não se admitindo a rubrica "assuntos gerais"; 

vi. convocar a Assembleia Geral; 

vii. manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da 
Diretoria Executiva; 

	

vin. 	manifestar-se previamente sobre atos ou contratos re atidos 
alçada decisória; 
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IX. 	autorizar a alienação de bens do ativo não circulante, a constituição 
de ônus reais e a prestação de garantias a obrigações de terceiros; 

	

x. 	autorizar e homologar a contratação de auditores independentes, 
bem como a rescisão dos respectivos contratos; 

	

XI 	aprovar as Políticas de Conformidade e Gerenciamento de riscos, 
Dividendos e Participações societárias, bem como outras políticas 
gerais da empresa, quando aplicáveis; 

xii. aprovar e acompanhar o plano de negócios, estratégico e de 
investimentos, e as metas de desempenho, que deverão ser 
apresentados pela Diretoria Executiva; 

xiii. analisar, ao menos trimestralmente, o balancete e demais 
demonstrações financeiras elaboradas periodicamente pela 
empresa, sem prejuízo da atuação do Conselho Fiscal; 

xiv. determinar a implantação e supervisionar os sistemas de gestão de 
riscos e de controle interno estabelecidos para a prevenção e 
mitigação dos principais riscos a que está exposta a empresa 
estatal, inclusive os riscos relacionados à integridade das 
informações contábeis e financeiras e os relacionados à ocorrência 
de corrupção e fraude; 

xv. definir os assuntos e valores para sua alçada decisória e da 
Diretoria Executiva; 

xvi. identificar a existência de ativos não de uso próprio da empresa e 
avaliar a necessidade de mantê-los; 

xvii. deliberar sobre os casos omissos do estatuto social da empresa, em 
conformidade com o disposto na Lei no 6.404, de 15 de dezembro 
de 1976; 

xviii. realizar a autoavaliação anual do seu desempenho; 

XIX. conceder afastamento e licença ao Diretor-Presidente da Em 
inclusive a título de férias; 
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xx. aprovar o Regimento Interno da Empresa (quando houver), do 
Conselho de Administração e do Comitê de Auditoria, bem como o 
Código de Conduta e Integridade; 

xxi. aprovar o Regulamento de Licitações; 

xxii. aprovar a prática de atos que importem em renúncia, transação ou 
compromisso arbitrai; 

discutir, aprovar e monitorar decisões envolvendo práticas de 
governança corporativa, relacionamento com partes interessadas e 
código de conduta e integridade; 

xxiv. subscrever Carta Anual com explicação dos compromissos de 
consecução de objetivos de políticas públicas; 

xxv. estabelecer políticas de porta-vozes visando a eliminar risco de 
contradição entre informações de diversas áreas e a dos executivos 
da empresa; 

xxvi. manifestar sobre remuneração dos membros da Diretoria; 

submeter à Assembleia Geral o Regulamento de Pessoal, bem 
como, quantitativo de pessoal próprio e de cargos em comissão, 
acordos coletivos de trabalho, Plano de Cargos, Salários, Benefícios 
e Vantagens, Plano de Funções e Programas de Desligamento de 
Empregados. 

CAPÍTULO V 
DIRETORIA EXECUTIVA 

CARACTERIZAÇÃO 

Art. 36. A Diretoria Executiva é o Órgão Executivo de administra ão e 
representação, cabendo-lhe assegurar o funcionamento regular da E 
em conformidade com a orientação geral traçada pelo C 	de 
Administração. 
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ESTADO DE SERGIPE 
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E DA PESCA 

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DE SERGIPE 

COMPOSIÇÃO E INVESTIDURA 

Art. 37. A Diretoria Executiva possui a seguinte composição: 

i. Presidência - PRESID; 

ii. Diretoria Administrativa e Financeira - DIRAFI; 

Hl. Diretoria de Assistência Técnica e Extensão Rural - DIRATER; 

iv. Diretoria de Defesa Animal e Vegetal- DIDAV; 

v. Diretoria de Ação Fundiária - DIRAFUN. 

§ 1°. Os membros da Diretoria Executiva são eleitos pelo Conselho de 
Administração. 

§ 2°. Os membros da Diretoria Executiva tomarão posse nos respectivos 
cargos através assinatura do respectivo Termo de Posse perante o Conselho 
de Administração. 

PRAZO DE GESTÃO 

Art. 38. O prazo de gestão da Diretoria Executiva será unificado de 2 (dois) 
anos, sendo permitidas, no máximo, 3 (três) reconduções consecutivas. 

§ 1°. No prazo do caput serão considerados os períodos anteriores de 
gestão ocorridos há menos de dois anos e a transferência de Diretor para 
outra Diretoria da EMDAGRO. 

§ 2°. Atingido os limites referidos acima, o retorno de membro da Diretoria 
Executiva para uma mesma empresa só poderá ocorrer após decorrido 
período equivalente a um prazo de gestão. 

§ 3°. O prazo de gestão dos membros da Diretoria Executiva se pr 
até a efetiva investidura dos novos membros. 
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ESTADO DE SERGIPE 
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E DA PESCA 

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DE SERGIPE 

LICENÇA, VACÂNCIA E SUBSTITUIÇÃO EVENTUAL 

Art. 39. Em caso de vacância, ausências ou impedimentos eventuais de 
qualquer membro da Diretoria Executiva, o Diretor-Presidente designará o 
substituto dentre os membros da Diretoria Executiva. 

Art. 40. Em caso de vacância, ausência ou impedimentos eventuais do 
Presidente da empresa, o Conselho de Administração designará o seu 
substituto. 

Parágrafo único. O substituto do Diretor-Presidente não o substitui no 
Conselho de Administração, caso seja membro do Colegiado. 

REUNIÃO 

Art. 41. A Diretoria Executiva se reunirá ordinariamente nas datas que se 
fixar, e extraordinariamente sempre que necessário. 

COMPETÊNCIAS 

Art. 42. Compete à Diretoria Executiva, no exercício das suas atribuições e 
respeitadas as diretrizes fixadas pelo Conselho de Administração: 

i. gerir as atividades da empresa e avaliar os seus resultados; 

ii. monitorar a sustentabilidade dos negócios, os riscos estratégicos e 
respectivas medidas de mitigação, elaborando relatórios gerenciais 
com indicadores de gestão; 

iii. elaborar os orçamentos anuais e plurianuais da empresa e 
acompanhar sua execução; 

iv. definir a estrutura organizacional da empresa e a distribuição 
interna das atividades administrativas; 

v. aprovar as normas internas de funcionamento da empresa; 

vi. promover a elaboração, em cada exercício, do riEO, 
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EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DE SERGIPE 

administração e das demonstrações financeiras, submetendo essas 
últimas à Auditoria Independente e aos Conselhos de 
Administração e Fiscal; 

vil. 	autorizar previamente os atos e contratos relativos à sua alçada 
decisória; 

viii. 	indicar os representantes da empresa nos órgãos estatutários de 
suas participações societárias; 

IX. submeter, instruir e preparar adequadamente os assuntos que 
dependam de deliberação do Conselho de Administração, 
manifestando-se previamente quando não houver conflito de 
interesse; 

x. cumprir e fazer cumprir este Estatuto, as deliberações da 
Assembleia Geral e do Conselho de Administração, bem como 
avaliar as recomendações do Conselho Fiscal; 

xi. colocar à disposição dos outros órgãos societários pessoal 
qualificado para secretariá-los e prestar o apoio técnico necessário; 

xii. aprovar o seu Regimento Interno; 

xiii. submeter à aprovação do Conselho de Administração os reajustes 
salariais da Empresa; 

xiv. submeter à deliberação do CONAD a alienação, a baixa e gravame 
de bens patrimoniais da Empresa; 

xv. fazer executar outras atividades afins, que tenham sido atribuídas à 
Diretoria Executiva, pelo Conselho de Administração; 

xvi. deliberar sobre os assuntos que lhe submeta qualquer Diretor. 

ATRIBUIÇÕES DO DIRETOR-PRESIDENTE 

Art. 43. Sem prejuízo das demais atribuições da Diretoria Executiva, co 
especificamente ao Diretor-Presidente da EMDAGRO: 
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ATRIBUIÇÕES DOS DEMAIS DIRETORES EXEC 

Art. 44. São atribuições dos demais Diretores Executivos: 
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i. dirigir, supervisionar, coordenar e controlar as atividades e a 
política administrativa da empresa; 

ii. coordenar as atividades dos membros da Diretoria Executiva; 

iii. representar a Empresa em juízo e fora dele, podendo, para tanto, 
constituir procuradores "ad-negotia" e "ad-judicia", especificando 
os atos que poderão praticar nos respectivos instrumentos do 
mandato; 

iv. assinar, com um Diretor, os atos que constituam ou alterem 
direitos ou obrigações da empresa, bem como aqueles que 
exonerem terceiros de obrigações para com ela, podendo, para 
tanto, delegar atribuições ou constituir procurador para esse fim; 

v. expedir atos de admissão, designação, promoção, transferência e 
dispensa de empregados; 

	

VI. 	baixar as resoluções da Diretoria Executiva; 

	

vil. 	criar e homologar os processos de licitação, podendo delegar tais 
atribuições; 

viii. conceder afastamento e licenças aos demais membros da Diretoria 
Executiva, inclusive a título de férias; 

ix. designar os substitutos dos membros da Diretoria Executiva; 

x. convocar e presidir as reuniões da Diretoria Executiva; 

xi. manter o Conselho de Administração e Fiscal informado das 
atividades da empresa; e 

xii. exercer outras atribuições que lhe forem fixadas pelo Conselho de 
Administração. 
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ESTADO DE SERGIPE 
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E DA PESCA 

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DE SERGIPE 

i. 	gerir as atividades da sua área de atuação; 

participar das reuniões da Diretoria Executiva, concorrendo para a 
definição das políticas a serem seguidas pela sociedade e relatando 
os assuntos da sua respectiva área de atuação; e 

cumprir e fazer cumprir a orientação geral dos negócios da 
sociedade estabelecida pelo Conselho de Administração na gestão 
de sua área específica de atuação. 

Parágrafo único. As atribuições e poderes de cada Diretor Executivo serão 
detalhados no Regimento Interno da EMDAGRO. 

CAPÍTULO VI 
CONSELHO FISCAL 

CARACTERIZAÇÃO E COMPOSIÇÃO 

Art. 45. O Conselho Fiscal é órgão permanente de fiscalização, de atuação 
colegiada e individual. Além das normas previstas na Lei no 13.303, de 30 de 
junho de 2016 e sua regulamentação, aplicam-se aos membros do Conselho 
Fiscal da EMDAGRO as disposições para esse colegiado previstas na Lei no 
6.404, de 15 de dezembro de 1976, inclusive aquelas relativas a seus 
poderes, deveres e responsabilidades, a requisitos e impedimentos para 
investidura e a remuneração. 

§ 1°. O Conselho Fiscal será composto de 3 (três) membros efetivos e 
respectivos suplentes, sendo indicados pelo Acionista Controlador, qual seja, 
Estado de Sergipe. 

§ 2°. Na primeira reunião após a eleição, os membros do Conselho Fiscal 
escolherão o seu Presidente, ao qual caberá dar cumprimento às deliberações 
do órgão, com registro no livro de atas e pareceres do Conselho Fiscal. 

PRAZO DE ATUAÇÃO 

Art. 46. O prazo de atuação dos membros do Conselho Fiscal será 
anos, permitidas, no máximo, 2 (duas) reconduções consecutivas.'V''s-N- 
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ESTADO DE SERGIPE 
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E DA PESCA 

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DE SERGIPE 

§ 1°. Atingido o limite a que se refere o caput, o retorno de membro do 
Conselho Fiscal na mesma empresa, só poderá ser efetuado após decorrido 
período equivalente a um prazo de atuação. 

§ 2°. Os membros do Conselho Fiscal serão investidos em seus cargos 
independentemente da assinatura de termo de posse, desde a respectiva 
eleição. 

REQUISITOS 

Art. 47. Os Conselheiros Fiscais deverão atender os seguintes critérios 
obrigatórios: 

i. ser pessoa natural, residente no País e de reputação ilibada; 

H. ter formação acadêmica compatível com o cargo para o qual foi 
indicado, com graduação em curso superior reconhecido pelo 
Ministério da Educação; 

	

ui. 	ter experiência profissional compatível com a responsabilidade e 
complexidade do exercício da função. 

§ 1°. É vedada a indicação para o Conselho Fiscal: 

1. de pessoa que tenha nos últimos 3 (três) anos, firmado contrato de 
parceria, como fornecedor ou comprador, demandante ou 
ofertante, de bens ou serviços de qualquer natureza, com a 
EMDAGRO; 

ii. de pessoa que tenha ou possa ter qualquer forma de conflito de 
interesse com a pessoa politico-administrativa controladora da 
EMDAGRO ou com a própria estatal; e 

iii. de pessoa que se enquadre em qualquer das hipóteses de 
inelegibilidade previstas nas alíneas no inciso I caput do art. 10  da 
Lei complementar n°. 64, de 18 de maio de 1990. 

§ 2°. Aplica-se o disposto neste artigo aos Conselheiros F* 
EMDAGRO, inclusive aos representantes e às indicações do Estado d 
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§ 3°. Os requisitos e as vedações exigíveis para o Conselheiro Fiscal 
deverão ser respeitados por todas as eleições realizadas, inclusive em caso de 
recondução. 

§ 4°. Os requisitos deverão ser comprovados documentalmente, na forma 
exigida pelo formulário padronizado de que trata o Decreto Estadual n.o 
30.623, de 27 de abril de 2017 e disponibilizado em seu sítio eletrônico. 

§ 5°. A ausência dos documentos, referidos no parágrafo primeiro, 
importará em rejeição do respectivo formulário padronizado. 

§ 6°. As vedações serão verificadas por meio da autodeclaração 
apresentada pelo indicado nos moldes do formulário padronizado. 

VACÂNCIA E SUBSTITUIÇÃO EVENTUAL 

Art. 48. Os membros do Conselho Fiscal serão substituídos em suas 
ausências ou impedimentos eventuais pelos respectivos suplentes. 

Paragrafo único. Na hipótese de vacância, renúncia ou destituição do 
membro titular, o suplente assume até a eleição do novo titular. 

REUNIÃO 

Art. 49. O Conselho Fiscal se reunirá ordinariamente mensamente, nas datas 
que fixar, e, extraordinariamente sempre que necessário. 

COMPETÊNCIAS 

Art. 50. Compete ao Conselho Fiscal: 

i. fiscalizar, por qualquer de seus membros, os atos dos 
Administradores e verificar o cumprimento dos seus deveres egais 
e estatutários; 

H. 	opinar sobre o relatório anual da administração e as de 
financeiras do exercício social; 
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manifestar-se sobre as propostas dos órgãos da administração, a 
serem submetidas à Assembleia Geral, relativas à modificação do 
capital social, planos de investimentos ou orçamentos de capital, 
distribuição de dividendo, transformação, incorporação, fusão ou 
cisão; 

iv. denunciar, por qualquer de seus membros, aos órgãos de 
administração e, se estes não adotarem as providências 
necessárias para a proteção dos interesses da empresa, à 
Assembleia Geral, os erros, fraudes ou crimes que descobrirem, e 
sugerir providências; 

v convocar a Assembleia Geral Ordinária, se os órgãos da 
administração retardarem por mais de um mês essa convocação, e 
a Extraordinária, sempre que ocorrerem motivos graves ou 
urgentes; 

vi. analisar, ao menos trimestralmente, o balancete e demais 
demonstrações financeiras elaboradas periodicamente pela 
empresa; 

vil. exercer essas atribuições durante a eventual liquidação da 
empresa; 

viii. quando cabível, propor e fiscalizar o programa de integridade da 
sociedade, após aprovação do Conselho de Administração; 

ix. assistir às reuniões do Conselho de Administração ou da Diretoria 
Executiva em que se deliberar sobre assuntos que ensejam parecer 
do Conselho Fiscal; 

x. aprovar seu Regimento Interno e seu plano de trabalho anual; 

xi. realizar a autoavaliação anual de seu desempenho; 

xii. acompanhar a execução patrimonial, financeira e orçame 
podendo examinar livros, quaisquer outros documentos e re 
informações; e 
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xiii. 	fiscalizar o cumprimento do limite de participação da empresa no 
custeio dos benefícios de assistência à saúde e de previdência 
complementar. 

CAPÍTULO VII 
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

EXERCÍCIO SOCIAL 

Art. 51. O exercício social coincidirá com o ano civil e obedecerá, quanto às 
demonstrações financeiras, aos preceitos deste Estatuto e da legislação 
pertinente. 

§ 1°. A empresa deverá elaborar demonstrações financeiras trimestrais e 
divulga-las em sítio eletrônico. 

§ 2°. Aplicam-se as regras de escrituração e elaboração de demonstrações 
financeiras contidas na Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e nas 
normas da Comissão de Valores Mobiliários, inclusive a obrigatoriedade de 
auditoria independente por auditor registrado nessa Comissão. 

§ 3°. Ao fim de cada exercício social, a Diretoria Executiva fará elaborar, 
com base na legislação vigente e na escrituração contábil, as demonstrações 
financeiras aplicáveis às empresas de capital aberto, discriminando com 
clareza a situação do patrimônio da Empresa e as mutações ocorridas no 
exercício. 

§ 4°. Outras demonstrações financeiras intermediárias serão preparadas, 
caso necessárias ou exigidas por legislação específica. 

DESTINAÇÃO DO LUCRO 

Art. 52. Observadas as disposições legais, o lucro líquido do exercício terá a 
seguinte destinação: 

i. 	absorção de prejuízos acumulados; 

H. 	5% (cinco por cento) para constituição da reserva legal, 
excederá de 20% (vinte por cento) do capital social; e 
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iii. 	no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido ajustado 
para o pagamento de dividendos, em harmonia com a política de 
dividendos aprovada pela empresa. 

Parágrafo único. O saldo remanescente será destinado para dividendo ou 
constituição de outras reservas de lucros nos termos da lei. A retenção de 
lucros deverá ser acompanhada de justificativa em orçamento de capital 
previamente aprovado pela assembleia geral, nos termos do art. 196 da Lei 
no 6.404, de 15 de dezembro de 1976. 

PAGAMENTO DO DIVIDENDO 

Art. 53. O dividendo será pago no prazo de 60 (sessenta) dias da data em 
que for declarado, ou até o final daquele ano, quando autorizado pela 
Assembleia Geral de acionistas. 

Art. 54. O Conselho de Administração poderá declarar dividendo com base no 
lucro apurado em balanço semestral ou trimestral e mediante reservas de 
lucros existentes no último balanço anual ou semestral, bem como antecipar 
dividendos, com base em balanço semestral. 

Art. 55. O valor da remuneração, paga ou creditada, a título de juros sobre o 
capital próprio, poderá ser imputado ao valor destinado a dividendos, 

ci
apurados na forma prevista neste artigo, nos termos da legislação pertinente. 

CAPITULO VIII 
PESSOAL 

Art. 56. Os empregados da EMDAGRO estarão sujeitos ao regime jurídico da 
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, sua legislação complementar e às 
normas regulamentares internas da empresa. 

Parágrafo único. Em todos os contratos de trabalho firmados pela 
EMDAGRO, fica consignado que o empregado poderá ser transferido e-a 
qualquer ponto do território do Estado de Sergipe, de acordo 
necessidades do serviço. 

30 
ESTATUTO DA EMDAGRO 

JUCESE 
9...04(0.4racuu a, 

f41.500 D4 M.,C.1,1 

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/08/2018 08:36 SOB N° 20180279181. 
PROTOCOLO: 180279181 DE 17/08/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
11803387593. NIRE: 28500002278. 
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DE SERGIPE - EMDAGRO 

MARCELO PASSOS SILVA 
SECRETÁRIO-GERAL 

ARACAJU, 17/08/2018 
www.agiliza.se.gov.br  

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. 
Informando seus respectivos códigos de verificação 



ESTADO DE SERGIPE 
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E DA PESCA 

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DE SERGIPE 

Art. 57. O Quadro de Pessoal da EMDAGRO será integrado pelos empregados 
da anterior EMATER-SE, nos termos do Art. 40  da Lei no. 2.960, de 9 de abril 
de 1991. 

§ 1°. Poderão, ainda, integrar o quadro de pessoal da EMDAGRO, mediante 
redistribuição dos respectivos empregos, por ato do Poder Executivo, outros 
empregados, desde que sujeitos ao mesmo regime jurídico, oriundos de 
empresa pública ou sociedade de economia mista extinta ou de qualquer 
forma desativada, da administração indireta do Estado de Sergipe. 

§ 2°. Para a execução dos trabalhos que lhe são afetos, a EMDAGRO poderá 
contar, também, com empregados ou servidores de outros órgãos ou 
entidades da administração federal, estadual ou municipal, cedidos ou 
colocados à disposição na forma da legislação pertinente. 

§ 3°. A admissão de novos empregados no quadro de pessoal da 
EMDAGRO, somente se dará mediante concurso público de provas, ou de 
provas e títulos, ressalvados os casos de livre investidura, nos termos do 
Estatuto da mesma empresa, após autorização expressa do Governador do 
Estado, mediante solicitação justificada, por escrito, do Conselho de 
Administração da empresa. 

§ 4°. Serão de competência do Conselho de Administração da EMDAGRO a 
estruturação e definição do seu quadro de pessoal, que deverá ser 
homologado pelo Governador do Estado. 

§ 5°. Os requisitos para o provimento de cargos, exercício de funções e 
respectivos salários, serão fixados em Plano de Cargos e Salários, Plano de 
Funções e Regimento Interno da EMDAGRO. 

§ 6°. Após a homologação referida no parágrafo anterior a Diretoria 
Executiva da EMDAGRO, através da Secretaria de Estado da Agricultura, 
Desenvolvimento Agrário e da Pesca, deverá encaminhar à Assembleia 
Legislativa, no prazo de 30 (trinta) dias, a estruturação e definição do quadro 
de pessoal da mesma entidade e, quando for o caso, as respectivas 
alterações, especialmente quanto às funções de livre investidura, informando 
quantidade, valor unitário e global, e respectivas atribuições. 

ESTATUTO DA EMDAGRO 

§ 7°. Quando as alterações não implicarem em aumento do valor globalll 
Quadros a que se refere o "caput" deste artigo, torna-se desnecess 
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ESTADO DE SERGIPE 
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E DA PESCA 

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DE SERGIPE 

homologação pelo Governador do Estado e encaminhamento à Assembleia 
Legislativa. 

§ 8°. Os servidores ou empregados de outros organismos redistribuídos 
para a EMDAGRO, na forma do § 10  deste artigo, bem como os colocados à 
sua disposição, terão assegurado o enquadramento na empresa a partir de 
avaliação curricular, bem como os benefícios correspondentes, conforme o 
estabelecido no Plano de Cargos, Salários e Benefícios e remuneração. 

§ 9°. Somente poderão ocupar funções gratificadas na EMDAGRO os 
empregados do seu Quadro de Pessoal, bem como aqueles empregados 
ou servidores cedidos ou colocados à sua disposição. 

§ 10. A cessão ou colocação de empregados da EMDAGRO à disposição de 
outros órgãos ou entidades, obedecerá ao disposto na legislação que rege o 
assunto. 

Art. 58. 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. 59. Todo pessoal técnico e administrativo do Quadro da EMDAGRO ou à 
sua disposição, será submetido periodicamente à avaliação de desempenho, 
visando medir a melhoria alcançada pelo empregado ou servidor, com 
respectivos impactos para o alcance dos objetivos da Empresa, bem como sua 
progressão salarial. 

Parágrafo único. A avaliação de que trata este artigo será realizada 
através de critérios constantes do Plano de Cargos, Salários, Benefícios e 
Vantagens da EMDAGRO. 

CAPITULO IX 
DAS DISPOSIÇOES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 60. Este Estatuto poderá ser alterado por proposta da D to/ia 
Executiva, ouvido o Conselho de Administração e encaminhado ao S 
de Estado a que a Empresa seja vinculada, que, se concordar, 

alterações sugeridas, o submeterá à aprovação da Assèmbleia Geral 
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ESTADO DE SERGIPE 
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E DA PESCA 

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DE SERGIPE 

Art. 61. O presente Estatuto, depois de aprovado deve ser registrado na 
Junta Comercial do Estado de Sergipe - JUCESE. 

Parágrafo único. As alterações que vierem a ser introduzidas neste 
Estatuto devem ser obrigatoriamente registradas na Junta Comercial do 
Estado de Sergipe - JUCESE. 

Art. 62. A Diretoria Executiva deverá submeter o Regimento Interno e 
Regulamento de Pessoal da EMDAGRO ao Conselho de Administração para 
apreciação, dentro do prazo de 120 (cento e vinte) dias, a partir da data 
de publicação deste Estatuto. 

Art. 63. Enquanto o Regimento Interno e o Regulamento de Pessoal da 
Empresa não forem aprovados pelo Conselho de Administração, o Diretor 
Presidente estabelecerá normas internas para o seu funcionamento, através 
de Portaria. 

Art. 64. Ao Diretor Presidente e aos outros Diretores é lícito delegar as 
atribuições que lhes são conferidas por este Estatuto, observadas as 
limitações legais e estatutárias pertinentes e vedada a subdelegação. 

Art. 65. A EMDAGRO poderá ser contratada por órgãos públicos e privados, 
mediante remuneração, para executar serviços no âmbito de sua finalidade e 
atribuições. 

Art. 66. A Diretoria Executiva fará publicar o Regulamento de Licitações no 
Diário Oficial do Estado, depois de apreciado pelo órgão competente e aprovado 
pelo Governador do Estado; 

Art. 67. Enquanto não for aprovado o Regulamento de Licitações, estas reger-
se-ão pela legislação estadual vigente, e, no que couber, pela Lei Federal n° 
8.666/93 e suas alterações e pela Lei. Federal n° 13.303/2016. 

Art. 68. Em caso de extinção da EMDAGRO-SE, seu Patrimônio Líquido 
reverterá integralmente ao Estado de Sergipe. 

Art. 69. A concessão de quaisquer vantagens aos empregados, sob p 
responsabilidade patrimonial do dirigente infrator, dependerá de 
aprovação do Governador do Estado, sempre vinculada à disponibili 
recursos. 
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E Pr-sidente da 
orvalho 

DAGRO 

ESTADO DE SERGIPE 
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E DA PESCA 

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DE SERGIPE 

Art. 70. As dúvidas de interpretação, aplicação ou execução deste Estatuto 
devem ser dirimidas pela Diretoria Executiva, peio Conselho de Administração 
ou pela Assembleia Geral, observada a respectiva área de competência. 

Art. 71. Nos casos omissos, deve ser aplicado o disposto na legislação 
pertinente, até que a matéria seja incluída neste Estatuto. 

Art. 72. As modificações constantes deste Estatuto entram em vigor, após 
sua aprovação, a partir de sua publicação, com seus efeitos a partir de 30 de 
junho de 2018, na forma da Lei Federal no 13.303/2016 e Decreto Estadual 
no 30.624/2017. 

Art. 73. Revogam-se as disposições em contrário. 

Aracaju (SE), 28 de junho de 2018. 

Vladimir de Oliveira Macedó 
Representante Legal do Estado de Sergipe 

Maria Rosilene Bezerra Rodrigues 
Presidente do Conselho de Ad " ação da EMDAGRO 
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SecretáÁo de Estado isteGoverno 

GOVERNO DE SERGIPE 

DECRETO 
DE .11 DE rveRE.IRO DE 2008 

Nomeia Diretor-Presidente da Empresa de , 
Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe -
EMDAGRO. 

O GOVERNADOR 1)0 ESTADO DE SERGIPE, no uso das 

átribuições que lhe são conferidas nos termos do Art. 84, incisos II, VII e VIII, da 
Constituição Estadual; e de acordo com o disposto no art. 4°, inciso 1, da Lei n° 
2.148, de 21 de dezembro de 1977 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do 
Estado de Sergipe), e de conformidade com a Lei;'n°. 6.333, de 02 de janeiro de 

2008, resolve 

NOMEAR 

JEFER.S'ON FEITOZA DE CARVA LI10, 	C P F/NI F ri° 

141.215.654-87, para exercer o cargo em comissão de Diretor-Presidente, da 
Diretoria Executiva da Empresa de Desenvolvimento Agropecuário cie Sergipe -
EMDAGRO, a partir de 31 de janeiro de 2008. 

Aracaju, LI de ck,-,)~.„,,  de 2008; 187° da Independência e 

120° da Republica. 

MARCELO DÉDA CHAGAS 	 • 
GOVERNADOR D4-ESTADO 

o arvalho Viana 
Secretário de Estado da Agricultura e lisesenvolvintento Agráriu. 

C1.:51, 	ar ,.f.iosar de .',,,!04; 
Secretdr o'de Estado Governo 
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GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E DA PESCA 

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DE SERGIPE 
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

1 ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO 
2 AGROPECUÁRIO DE SERGIPE — EMDAGRO, REALIZADA EM 28 DE JUNHO DE 2018. 

3 

	

4 	Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de junho de dois mil e dezoito, às 09h0Omin, na sala de reuniões da 
5 Presidência da EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DE SERGIPE - EMDAGRO, 

	

6 	situada à Avenida Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, s/n, Celha',  Administrativo Governador Augusto Franco, 

	

7 	Bairro Capucho, CEP: 49.081-015, nesta Capital, compareceu o acionista controlador da EMDAGRO, qual 

	

8 	seja, o Estado de Sergipe, único com direito a voto, cuja presença se verifica pela assinatura lançada em livro 

	

9 	próprio, a fim de deliberar sobre a "Ordem do dia" representando o Estado de Sergipe, acionista controlador 
10 Dr. NILADENEUR DE OLIVEIRA MACEDO, Procurador do Estado, com instrumento de procuração 

	

11 	devidamente acostado. Para secretariar os trabalhos o representante do acionista controlador, Dr. 
12 VLADIMIR DE OLIVEIRA MACEDO, declarou que estava formalizada a Assembleia Geral Extraordinária 
13 da EMDAGRO, Na oportunidade nomeou a Assessora Especial da EMDAGRO, PATRÍCIA DE MOURA 

	

14 	MELO, para secretariar os trabalhos da Assembleia. Registrando, incialmente, que em cumprimento ao 

	

15 	prazo estabelecido na Lei 13.303/2016 a Assembleia Geral Extraordinária foi antecipada para a 
16 presente data com a concordância do único Acionista da EMDAGRO, o Estado de Sergipe, a fim de 
17 deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1- Apreciação e votação do novo Estatuto Social da EMPRESA 
18 DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DE SERGIPE - EMDAGRO, nos termos definidos pela 

	

19 	Lei Federal n.° 13.303/2016; 2 -- O que ocorrer. Aberta a Assembleia foi deliberada a apreciação e 
20 votação do novo Estatuto Social da EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DE 

	

21 	SERGIPE - EMDAGRO, nos termos definidos pela Lei Federal n° 13.303/2016, sendo o novo Estatuto 
22 aprovado pelo Sócio Controlador, Estado de Sergipe, cujo documento contendo as novas normas foi 

	

23 	criado para adaptar-se à Lei 13.303/2016 e Decreto Estadual n° 30.623 de 27 de abril de 2017, sendo que o 

	

24 	Estatuto em sua integra segue em anexo, devidamente digitado e assinado pelo Procurador do Estado, 

	

25 	representante do Sócio Controlador, sendo desta forma a referida reformulação aprovada através da 
26 Resolução n° 007/2018, tendo por fim o Senhor Procurador do Estado determinado que o referido Estatuto 
27 juntamente com a Resolução que aprovou fosse publicado no Diário Oficial do Estado de Sergipe e após 

	

28 	devidamente registrado na junta Comercial do Estado de Sergipe, passando a vigorar a partir da data da sua 

	

29 	publicação no Diário Oficial com efeitos a partir do dia 28 de junho de 2018. Nada mais havendo a tratar 

	

30 	deu por encerrada a assembleia, determinando à Secretária que lavrasse a Ata a qual depois de lida e achada 

	

31 	conforme vai devidamente assinada por todos. 
32 
33 

	

34 	 - cá_ 114M4Aa 

	

35 	MARIA ROSIL B Z FURA RODRIGUES 	PATRIC DE MOURA M&) 

36 
37 

38 

39 

40 

Secretária da AGE/EMDAGRO Presidente do Conselho de Administraç 

10 IVEITZTACED 

Representante do Estado de Sergipe 

JUCESE 
JOS Pot CPINVRC 441 IPIM  
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DECRETO 
DE Lt DE F6 ■.reRé.TR0 DE 2008 

Nomeia Diretor-Presidente da Empresa dc 
Desenvoliiimento Agropecuário de Sergipe -
EMDAGRO. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas nos termos do An. 84, incisos II, VII c VIII, da 
Constituição Estadual, e de acordo com o disposto no art. 4°. Inciso 1. da Lei n• 
2.148. de 21 de dezembro dc 1977 (Estatuto dos Funcionános Públicos Civis do 

Estado de Sergipe), e de conformidade com a Lci n°. 6 333, de 02 de Janeiro dc 

2008, resolve 

NOMEAR 

JEFERSON FEI TOLA DE C:41?1:4/.. I 10, 	F/N1 F n°  

141.215.654-87, para exercer o cargo em comissão de Diretor-Presidente, da 

Diretoria Executiva da Empresa de D,esenvolvinnento Agropecuário de Sergipe - 

1.1MIDAWKC), a partir de 31 de janeiro dc 2008. 

de Aracaju, .11/  
$20° da República. 

MARCELO DÉDA CHAGAS  

GOVERNADOR N.LESTADO 

Par•oraTurvolho 1Zaria  
Secre2'dr4u de Estado da ,4grículturo e do Desenvolvimento Agrdriu 

C14.5v 
Secreldr o de 

A.1 
Governo 

de 2008, 187" do Independ&icia c 

ERE 
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