
 

 

EMDAGRO - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DE SERGIPE  

 

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO – 2021 

 

 A EMDAGRO, através deste relatório, apresenta ao Governo do Estado, à sociedade 

sergipana e demais interessados as demonstrações contábeis, referentes ao exercício de 2021, 

acompanhadas das notas explicativas e do parecer dos auditores independentes, conforme 

legislação em vigor, como também alguns destaques das principais realizações da empresa no ano 

em tela. 

 

Em 2021, a pandemia do COVID 19 continuou afetando a sociedade em geral, em face do 

que o Governo do Estado determinou uma série de medidas de precaução sanitárias, visando 

proteger a saúde da população. A EMDAGRO, seguindo os procedimentos sanitários de proteção,  

deu prosseguimento aos programas, projetos e ações sob sua responsabilidade, participando da 

execução da Política Agrícola e Agrária do Governo do Estado, coordenada pela Secretaria de 

Estado da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e da Pesca – SEAGRI, através dos quais foram 

assistidos, beneficiados e atendidos 19.571 agricultores familiares, sem repetição, representando 

20,98 % dos produtores rurais do estado, e considerando as repetições de assistência, foram 

beneficiados 80.913 produtores rurais e público em geral, através dos diversos programas, projetos 

e ações implementados pela empresa, fazendo-se um destaque para os serviços on line, via 

plataformas digitais, tais como whatsapp, chat e e-mails, mediante as quais foram atendidos 1.616 

produtores e público em geral, direta ou indiretamente relacionado com o setor rural do estado. 

 

Dos programas e ações executados, destacam-se os serviços de Assistência Técnica e 

Extensão Rural (ATER) prestados a 964 agricultores familiares, através do Projeto Dom Távora, 

2.430 produtores beneficiados através do Programa Fertilidade dos Solos, promoção da campanha 

de vacinação contra Febre Aftosa, alcançando 92,29 % do rebanho do estado; 129.914 

certificações emitidas para trânsito de animais; ações de regularização fundiária, assistindo e 

beneficiando 700 agricultores familiares com títulos de propriedade de terra; o Programa  Mão 

Amiga, através do qual foram cadastrados 3.124 trabalhadores rurais da cultura de cana-de-açúcar 

e 897 pequenos produtores de leite; e o Programa Garantia Safra, para o qual foram inscritos 2.286 

agricultores familiares. 

  

Para a realização desse trabalho, a empresa contou com o efetivo apoio do Governo do Es-

tado, da Secretaria de Estado da Agricultura do Desenvolvimento Agrário e da Pesca, bem como 

do Governo Federal, através dos quais a EMDAGRO recebeu e aplicou, direta e indiretamente, no 

setor rural do estado recursos financeiros da ordem de R$ 69.894.512,47 (sessenta e nove milhões, 

oitocentos e noventa e quatro mil, quinhentos e doze reais e quarenta e sete centavos). 

 

Aracaju, 31 de dezembro de 2021 

 

 

Jefferson Feitoza de Carvalho 

Diretor Presidente 



 

 

ANEXO XVII 

PRONUNCIAMENTO DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA AGRICULTURA, 

DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E DA PESCA 

 

 

Em obediência ao que determina o artigo 85, item V, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado 
de Sergipe, aprovado pela Resolução nº 270, de 17 de novembro de 2011, e na condição de Titular da 
Secretaria de Estado da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e da Pesca, à qual está vinculada a Empresa de 
Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe – EMDAGRO,  vimos manifestar nosso pronunciamento quanto às 
contas da mencionada empresa, referente ao exercício encerrado em 2021.    
Considerando o conteúdo do Relatório Anual de Atividades e das demais peças que compõem a Prestação de 
Contas, que demonstram a realidade dos trabalhos realizados pela EMDAGRO, somos de parecer favorável às 
contas apresentadas pela sua Diretoria Executiva. 
 
 

Aracaju, 31 de dezembro de 2021 
 
 

Zeca Ramos da Silva 
Secretário de Estado da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e da Pesca 



 
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                           Em reais 
 

ATIVO 
 

PASSIVO 

 
DESCRIMINAÇÃO 

 
NOTA 

 
2021 

 
2020 

 
DESCRIMINAÇÃO 

 
NOTA 

 
2021 

 
2020 

 
 
ATIVO CIRCULANTE 

 
 

 
 

17.957.130,25 

 
 

20.596.058,03 

 
 
PASSIVO CIRCULANTE 

 
 

6.549.228,30 16.795.476,38 
  
  
Disponibilidades 

 
 
4 

 
 

7.677.614,29 

 
 

10.472.334,14 

 
  
Salários e Encargos Sociais 

 
 

10 116.793,22 8.150.144,06 
 
 
Clientes  155.247,58 147.000,00 

 
   
Provisões Trabalhistas 

 
 

3.351.507,57 4.340.635,80 
 
   
Adiantamentos  - 0,02 

 
   
Fornecedores   

 
 

11 1.210.389,91 1.329.229,35 
 
  
Depósitos Judiciais 

 
 

 
 

9.157.874,27 

 
 

4.700.017,92 

 
 
 Impostos e Contribuições a Recolher 

 
 

12 1.855.346,28 2.930.259,89 
 
   
Estoques 

 
 

 
 

163.023,36 

 
 

161.326,51 

 
  
 Depósitos de Diversas Origens 

 
 

- 28.109,10 
 
   
Despesas Antecipadas 

 
 
5 

 
 

- 

 
 

13.268,20 

 
  
Outras Obrigações 

 
 

13 15.191,32 17.098,18 
 
  
 Outros Créditos 

 
 
6 

 
 

803.370,75 

 
 

5.102.111,24 

 
 
 
PASSIVO NÃO CIRCULANTE 

 
 
 

64.559.720,31 23.463.627,60 
 

 
 
ATIVO NÃO CIRCULANTE  10.981.433,94 

 
 

7.428.403,59 

 

 
 
Parcelamentos Previdenciários - LP 

 
 

3.802.617,22 3.252.932,89 
 
   
Depósitos Judiciais e Outros 

 
 
7 

 
 

3.681.538,39 

 
 

3.481.868,16 

 
 
Obrigações Fiscais a Longo Prazo 

 
 

368.605,97 532.403,44 
 
 
 

    
 
Fornecedores e Contas a Pagar - LP 

 

13.490,42 - 
Imobilizado 8 7.199.828,22 3.846.468,10  

 
Provisão P/Riscos Trabalhistas a LP 

 

60.375.006,70 19.678.291,27 
Intangível 9 100.067,33 100.067,33  

 
PATRIMONIO LIQUIDO 

 
 

(42.170.384,42) (12.234.642,36) 
  

 
   

 
Capital Social 

 
 
  14 37.572.872,11 37.572.872,11 

 
 

    
Reservas de Capital 

 
 7.326.097,52 7.326.097,52 

 
 
 

    
 
Prejuízos Acumulados  

 

(87.069.354,05) (57.133.611,99) 
 
 
 

     

  
 
 
TOTAL DO ATIVO 

 
 

 
 

28.938.564,19  

 
 

28.024.461,62 

 
 
TOTAL DO PASSIVO 

 
 

 
 

28.938.564,19 

 
 

28.024.461,62 

As notas explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis 
Obs: Valores extraídos do Sistema i-Gesp – Gestão Pública Integrada da SEFAZ/SE 

    
                Aracaju, 31 de dezembro de 2021 

 
  

Jefferson Feitoza de Carvalho 
Diretor Presidente 

  
Anderson Souza de Oliveira              
Diretor Adm. E Financeiro                  

 
Carmen Maria Azevedo Santos  

                                                                                                           Contadora – CRC-SE 002779/0-4 
Matricula 0654-8 – EMDAGRO                     

                  
                                                                                                              Aidê Rosa de Lima 

                                                                                                                  Téc. em Contabilidade 
                                                                                                                     CRC-SE – 2695/- 2 

 
 



 
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 

ENCERRADO EM  31/12/2021 
                                                                             

                                                                                                                                                           Em reais       

RECEITAS/DESPESAS 

 
2021 

 
2020 

RECEITA BRUTA   

 
   Receita de Vendas de Produtos e Serviços Mercado Interno 

 
4.506.873,36 

 
3.892.821,68 

   Deduções de Vendas (749.346,58) (572.949,76) 

   Receita Líquida de Vendas 3.757.526,78 3.319.871,92 
   Custos dos Produtos Vendidos e Serviços Prestados   

LUCRO BRUTO 3.757.526,78 3.319.871,92 

   
   Despesas Operacionais   
          Administração e Finanças (55.556.326,50) (55.950.750,40) 
          Outras Receitas Operacionais (42.139.197,33) (7.561.457,34) 

LUCRO OPERACIONAL (97.695.523,83) (63.512.207,74) 

   Resultado Não Operacional 60.408.961,53 71.078.895,26 
   Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social 3.757.526,78 7.566.687,52 
          Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social   

   
LUCRO (PREJUIZO) LIQUIDO DO EXERCICIO (33.529.035,52) 7.566.687,52 

   
   

           As notas explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis 
          Obs: Valores extraídos do Sistema i-Gesp – Gestão Pública Integrada da SEFAZ/SE 
 
 

Aracaju, 31 de dezembro de 2021 

 

Jefferson Feitoza de Carvalho 
Diretor Presidente 

  
Anderson Souza de Oliveira              
Diretor Adm. E Financeiro                  

 
Carmen Maria Azevedo Santos  

                                                                                            Contadora – CRC-SE 002779/0-4 
Matricula 0654-8 – EMDAGRO                     

                  
                                                                                              Aidê Rosa de Lima 

                                                                                                    Téc. em Contabilidade 
                                                                                                       CRC-SE – 2695/- 2 

 
 



 

 

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA 

EXERCÍCIO DE 2021 

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 2021 2020 
   INGRESSOS 137.474.056,02 145.644.753,10 
        IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 4.482.514,31 425.503,26 
        RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 
        RECEITA PATRIMONIAL 131.047,58 80.365,07 
        RECEITA AGROPECUÁRIA 27.433,99 46.675,87 
        RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 
        RECEITA DE SERVIÇOS 5.264,28 3.418.031,61 
        OUTRAS RECEITAS CORRENTES 263.951,53 424.653,68 
        TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 398.952,60 1.300.167,40 
        OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS 132.164.891,73 139.949.356,21 
   DESEMBOLSOS 139.198.385,25 137.318.494,02 
        PESSOAL E DEMAIS DESPESAS 49.777.810,61 47.656.466,36 
        JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 
        TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 1.987.348,06 2.305.963,73 
        OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.623.748,06 10.355.542,81 
        OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS 76.809.478,52 77.000.521,12 
   
FLUXO DE CAIXALÍQUIDO DAS ATIVIDADES OP. (I) (1.724.329,23) 8.326.259,08 
   
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO   
   INGRESSOS 0,00 0,00 
        ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 
        AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCED 0,00 0,00 
      
   DESEMBOLSOS 1.351.948,07 868.139,13 
        INVESTIMENTOS 1.351.948,07 868.139,13 
   
FLUXO DE CAIXA LÍQ. DAS ATIV. DE INVESTIMENTO (II) (1.351.948,07) (868.139,13) 
   
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO   
   INGRESSOS 1.374.298,40 3.200.000,00 
        OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 
        TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 1.374.298,40 3.200.000,00 
        OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 
   DESEMBOLSO 1.092.740,95 1.121.359,84 
        AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.092.740,95 1.121.359,84 
        INVERSÕES FINANCEIRAS  0,00 0,00 
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIV. DE FINAN. (III) 281.557,45 2.078.640,16 
   
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (2.794.719,85) 9.536.760,11 
   
CAIXA   
   INICIAL 10.472.334,14 935.574,03 
   FINAL   7.677.614,29 10.472.334,14 
   
GERAÇÃO + CAIXA INICIAL = CAIXA FINAL 7.677.614,29 10.472.334,14 

 

Jefferson Feitoza de Carvalho     Anderson Souza de Oliveira     Carmen Maria Azevedo Santos      Aidê Rosa de Lima 
       Diretor Presidente                   Diretor Adm. e Financeiro     Contadora - CRC-SE 002779/0-4  Téc. em Contabilidade 
                                                                                                                                                                             CRC/SE – 2695/0-2 



 
 

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO  

 

ENCERRADA EM 31/12/2021 

                                                                                                                                 Em reais 
 

 

DESCRIÇÃO 

 

CAPITAL 

 

SOCIAL 

 

 

RESERVAS 

 

LUCRO OU 

PREJUIZOS 

ACUMULADOS 

 

 

TOTAL 

 

Saldo em  31.12.2020 37.572.872,11 7.326.097,52 (57.133.611,99) (12.234.642,36) 

 

Aumento de Reservas de Capital - - - - 

 

Ajustes de Exercícios Anteriores - - 3,593,293,46 3.593.293,46 

 

Lucro Líquido ou (Prejuízo do 

Exercício) - - (33.529.035,52) (33.529.035,52) 

 

Saldo em 31/12/2021 37.572.872,11 7.326.097,52 (87.069.354,05) (42.170.384,42) 

    As notas explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis 
    Obs: Valores extraídos do Sistema i-Gesp – Gestão Pública Integrada da SEFAZ/SE 
       

Aracaju, 31 de dezembro de 2021 
 

Jefferson Feitoza de Carvalho 

Diretor Presidente 

 

Anderson Souza de Oliveira 

Diretor Adm. e Financeiro 

 

Carmen Maria Azevedo Santos 

Contadora – CRC - SE 002779/0-4 

 

Aidê Rosa de Lima 

Téc. em Contabilidade 

CRC/SE – 2695/0-2 

 

 

 

 
           
              

      

 

 

 

 
 



 
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DE SERGIPE 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 

 

1. Contexto Operacional 

 

a) Caracterização da Entidade 

Por força da Lei n.º 6.333 de 02 de janeiro de 2008, extinguindo o Departamento Estadual de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe – DEAGRO/SE revogando a Lei 

n.º 5416/2004, retornando a Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe – EMDAGRO assumindo todos os bens, direitos e obrigações do DEAGRO. 

 

b) Finalidade 

A Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe tem por objetivo executar o desenvolvimento agropecuário do Estado, compreendendo as atividades inerentes 

à assistência técnica, à pesquisa agropecuária, ao fomento, à sanidade vegetal e animal, serviços de apoio à produção, ações fundiárias, contribuir para o desenvolvimento 

rural e 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 no artesanato rural. 

 

c) Legislação Aplicável  

As atividades da empresa estão disciplinadas pela Lei n.º 6.404/1976 (Lei das Sociedades Anônimas e alterações posteriores), pelo Decreto-Lei n.º 5.452/1943 

Consolidação das Leis do Trabalho, pela Lei das Licitações e Contratos Administrativos Lei n.º 13.303/2016, além de seu Estatuto Social, Regimento Interno e as demais 

normas de Direito Público e Privado. 

 

Aplicam-se também, a partir de 04/05/2000, os dispositivos constantes da Lei Complementar Federal n.º 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), haja vista a 

EMDAGRO preencher os requisitos descritos no art. 2°, inciso III daquela lei referente à sua caracterização como empresa pública dependente. 

 

d) Repasse de Recursos 

Em função do seu objeto social, a EMDAGRO recebeu através da rubrica "Receitas de Transferências Intragovernamentais", recursos repassados pelo Governo, 

vinculados a despesas criadas para promover o desenvolvimento agropecuário no Estado de Sergipe. 

 

e) Situação Patrimonial 

A administração da empresa, ciente da situação patrimonial e financeira refletida nas demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2021, entende 

assegurada a continuidade de suas operações pelo fato do controle da Empresa pertencer ao Governo do Estado de Sergipe.  

 

2. Base de preparação e apresentação das demonstrações contábeis 

As demonstrações contábeis encerradas em 31/12/2021 estão sendo apresentadas pelo Sistema i-Gesp – Gestão Pública Integrada da SEFAZ/SE, implantado pelo 

Decreto n.º28.830/2012, e estão apresentadas em conformidade com as disposições contidas na Lei n.º 6.404/76 e suas alterações, sem prejuízo da Lei n.º 4.320/64. 

A partir de 1° de janeiro de 2011, os registros contábeis passaram a contemplar os procedimentos da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964, a qual institui normas 

gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. 

 

3. Principais Práticas Contábeis 

Na observância do regime de competência, a Empresa adota as seguintes principais práticas contábeis: 

 

a) Disponibilidades 

São demonstradas ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço, não excedendo o valor de mercado. 

 

b) Clientes 

Representam os valores faturados, relativos às receitas próprias com serviços agropecuários. A empresa não efetuou em 2021 a provisão para perdas. 

 

c) Estoques 

Os estoques são avaliados com base no custo médio de aquisição, acrescido de gastos relativos a transportes, armazenagem e impostos não recuperáveis. Os valores 

de estoques contabilizados não excedem os valores de mercado. 

 

d) Imobilizado 

Está avaliado pelo custo de aquisição ou construção, líquido das respectivas depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear que levam em consideração a vida 

útil do bem. Não foi realizado neste exercício teste de impairment e reavaliação dos bens móveis e imóveis. 

 

e) Intangível 

Está demonstrado pelos gastos incorridos, deduzido da amortização acumulada. Não foi realizado neste exercício teste de recuperabilidade do Ativo Intangível. 

 

f)   Valores de Realização e Exigibilidade 

Os ativos e passivos são demonstrados pelos valores de realização e exigibilidade, respectivamente, e contemplam as variações monetárias, bem como os rendimentos 

e encargos auferidos ou incorridos até a data do balanço. 

 

g)   Apuração do Resultado 

No decorrer do exercício de 2021, as receitas e despesas estão registradas de forma a atender a Lei Federal n.º 4.320 de 17/03/1964. Ao final do exercício, as despesas 

e receitas são registradas com base em critérios estabelecidos na legislação societária (Lei 6.404/76) e dispositivos complementares, em atendimento ao regime de 

competência. 

A EMDAGRO apresentou no exercício findo em 31 de dezembro de 2021, um déficit de R$ (33.529.035,52) (trinta e três milhões quinhentos e vinte e nove mil trinta e 

cinco reais e cinquenta e dois centavos), conforme apropriação das receitas e despesas constantes no Sistema    i-Gesp Gestão Pública Integrada da SEFAZ/SE. 

No encerramento do resultado do exercício de 2021 houve uma adequação ao “ IPC 03 – Encerramento de Contas Contábeis no PCASP ” onde é orientado que “ todas 

as contas escrituráveis das classes de VPA e VPD que possuem saldo serão encerradas em contrapartida à conta do Patrimônio Líquido, obedecendo a classificação 

em 5º nível (subtítulo da conta contábil)” e assim o fizemos. 

Para determinar o resultado das variações do patrimônio ao final de um exercício financeiro é necessário aplicar os procedimentos contábeis de enceramento do exercício. 

Esse procedimento consiste em realizar ajuste e encerramento de contas contábeis com a finalidade principal de apurar o resultado do exercício e propiciar a elaboração 

dos demonstrativos contábeis, bem como preparar as informações para abertura do exercício seguinte. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Disponibilidades                                                                                                    2021                                                                   2020 

Outras contas bancárias  2.840.187,89       9.060.160,92  

Aplicações Financeiras  4.837.426,40    1.412.173,22  

TOTAL  7.677.614,29   10.472.334,14  
 

As contas bancárias foram conciliadas com exceção da conta única em virtude de não ser disponibilizado o extrato bancário. 

 

5. Despesas Antecipadas                                                                                         2021                                                                   2020 

Prêmios de Seguros a Apropria                                                                                                     -                                                                  13.268,20 

 

São representados pelas despesas com Prêmios de Seguros e Assinaturas e Anuidades a Apropriar por regime de competência. 

 

6. Outros Créditos                                                                                                      2021                                                                 2020 

(F) Tributos a Recuperar    481.492,88                                                      481.492,88 

(F) Recursos de Convênio em Trânsito     300.000,00                                                   4.620.618,36 

(F) Outros Créditos a Receber a Curto Prazo                                            21.877,87                                                                       - 
         

   TOTAL                                                                                                                                  803.370,75                                                   5.102.111,24  

         

          7.      Depósitos Judiciais e Outros                                                                                2021                                                                2020 

Créditos a Receber de Entidades Federais                             1.570.073,89  1.478.860,99 

Outros Créditos a Receber Valores a Longo Prazo                             1.939.919,92           1.939.919,92                 

TOTAL                             3.509.993,81  3.418.780,91 
 

8. Imobilizado 

A empresa vem desenvolvendo esforços no sentido de aprimorar seu controle patrimonial, porém não foi realizado neste exercício teste de impairment e reavaliação dos 

bens móveis e imóveis.                                                                                                                  

                                                                                                                                                     2021                                                                2020 

Bens Móveis                               22.223.715,56  18.235.926,61 

Bens Imóveis                                6.001.285,93  6.001.285,93 

Depreciação Acumulada                              (21.025.173,27)  (20.390.744,44) 

TOTAL                                7.199.828,22                           3.846.468,10 
 

         9.      IntangIvel                                                                                                                  2021                                                                2020                                                              

Bens Intangíveis                                    325.835,40  325.835,40 

Amortização                                   (225.768,07)  (225.768,07) 

TOTAL                                  100.067,33  100.067,33 
 

 

10. Salários e Encargos Sociais                                                                                   2021                                                               2020 

Pessoal a Pagar                                                                                                                        77.643,94                                                                          1.420,377,39                                   

Encargos Sociais a Pagar                                                                                                         39.149,28 
                                                                            
                                          6.729.766,67 

 
TOTAL                                                                                                                                    116.793,22                                                      8.150.144,05 

  

 

11. Fornecedores                                                                                                            2021                                                               2020                                                                                                                 

Fornecedores                                                                                                                       1.210.389,91                                          1.329.229,35 
 

Referem-se às obrigações assumidas com fornecedores de materiais, prestadores de serviços, que tiveram origem no próprio exercício. 

 

 

12. Impostos e Contribuições a Recolher                                                                     2021                                                              2020 

    

Valores Restituíveis    1.855.346,28  2.930.259,89                                                      

TOTAL    1.855.346,28    2.930.259,89 
 

         13.     Outras Obrigações                                                                                                    2021                                                             2020 

 
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União     15.191,32 

 
                17.098,18 

TOTAL     15.191,32 
 

                17.098,18   

 
 
 
 
  

 

  



 

 
 

Na data das demonstrações contábeis existiam várias ações cíveis e trabalhistas impetradas contra a empresa. O processo de acompanhamento e defesa das ações 

vem sendo realizado pela Assessoria Jurídica da EMDAGRO. Sendo o montante de R$ 7.218.392,46 (sete milhões duzentos e dezoito mil trezentos e noventa e dois 

reais e quarenta e seis centavos), classificado como perdas possíveis. 

 

14. Capital Social 

 

O Capital Social da Empresa, no montante 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), 

está totalmente integralizado, pertencendo ao Governo do Estado de Sergipe. 

 

As notas explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis. 

Obs: Valores extraídos do Sistema I-Gesp – Gestão Pública Integrada da SEFAZ-SE. 

Aracaju, 31 de Dezembro de 2021. 
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES ACERCA DE 
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31/12/2021 

 
Aos 
Acionistas, Diretores e demais Administradores da 
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DE SERGIPE – EMDAGRO 
Av. Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, s/n – Capucho – Aracaju – Sergipe CEP: 49.080-190 
Telefone: (79) 3234-2680 - Site: www.emdagro.se.gov.br 
CNPJ (MF).: 13.108.295/0001-66 
 
 
1) Opinião com Ressalva 
 
Examinamos as demonstrações contábeis da EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DE 
SERGIPE – EMDAGRO (Empresa), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e 
as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o 
exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das 
principais políticas contábeis.   
 
Em nossa opinião, exceto pelos efeitos dos assuntos descritos na seção a seguir intitulada “Base para Opinião 
com Ressalva” as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os 
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO 
AGROPECUÁRIO DE SERGIPE – EMDAGRO em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações 
e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil. 
 
2) Base para Opinião com Ressalva 
 
2.1) Teste de Recuperabilidade dos Ativos Fixos -  Resolução nº 1.292/2010 do CFC. 
 

A Empresa não procedeu aos testes de recuperabilidade de seus Ativos Fixos conforme preconizado nos 
itens 9 e 10 da NBC TG 01 (R2) – Redução ao Valor Recuperável de Ativos, correspondente ao 
Pronunciamento nº 01 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, aprovado pela Resolução nº 
1.292/10 do Conselho Federal de Contabilidade - CFC. Consequentemente, ficamos impossibilitados de 
opinar sobre a necessidade de eventuais ajustes para o reconhecimento de possíveis perdas decorrentes 
da aplicação desse procedimento, bem como dos consequentes efeitos sobre os saldos do Ativo 
Imobilizado, do Patrimônio Líquido e do Resultado do Exercício sob nosso exame. 
  

2.2) Estudo para Reavaliação de Vida Útil - Resolução nº 1.177/2009 do CFC. 
 

A Empresa também não efetuou o estudo para reavaliação da vida útil dos bens integrantes do ativo 
imobilizado para definição das bases de cálculo e das taxas de depreciações, conforme estabelecido 
através da Resolução nº 1.177/09 do Conselho Federal de Contabilidade, que aprovou a NBC TG 27 (R2) 
– Ativo Imobilizado, de que trata o CPC 27. Como consequência, não nos foi possível mensurar os efeitos 
decorrentes da utilização das taxas de depreciação pelo prazo de vida útil restante e seus reflexos sobre 
o Ativo Imobilizado, Patrimônio Líquido e Resultado do Exercício sob nosso exame.  

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas 
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada 

http://www.emdagro.se.gov.br/


 

“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em 
relação à Empresa, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional 
do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com 
as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria 
obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.  
 
3) Ênfase: 

 
3.1) Continuidade do Negócio 

 
Mantendo nossa opinião inalterada, enfatizamos que a Empresa tem caráter assistencialista, 
desenvolvendo suas atividades para os produtores de baixa renda, sem cobrar pelas assistências técnicas 
prestadas. As demonstrações contábeis sob nosso exame foram preparadas pressupondo-se a 
continuidade normal das atividades da Empresa. A EMDAGRO apresenta um “passivo a descoberto” 
(patrimônio líquido negativo), no montante R$ -42.170.384,42, decorrentes de prejuízos acumulados de 
exercícios anteriores e do exercício atual, de tal modo que os saldos apresentados no Balanço Patrimonial, 
notadamente, aqueles representativos das diversas provisões, podem não ser, como de fato não o são, 
suficientes para a cobertura das “exigibilidades totais” em caso de uma eventual descontinuidade de suas 
atividades. 
 

4) Outros Assuntos 
 

4.1) Relatório da Administração 
 

A administração da EMDAGRO é responsável por essas informações que compreendem o Relatório da 
Administração. 
 
Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis individuais não abrange o Relatório da Administração e 
não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. 
 
Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis individuais, nossa responsabilidade é a de ler 
o Relatório da Administração e, ao fazê-lo considerar se esse quando tomado em conjunto com as 
demonstrações contábeis e notas explicativas está, de forma relevante, inconsistente com as precitadas 
demonstrações ou com o cenário econômico-financeiro observado na auditoria ou, de outra forma 
aparenta estar distorcido de forma relevante. Se com base no trabalho realizado, concluirmos que há 
distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Neste 
sentido não temos nada a relatar.  

 
4.2) Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior  

 
As demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2020, apresentadas 
exclusivamente para fins de comparabilidade, foram por nós examinadas, cujo Relatório de Auditoria, foi 
emitido em 20 de abril de 2021, com modificação de opinião, contendo as mesmas ressalvas.  
 
 
 

5) Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações contábeis 
 



 

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como 
necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro. 
 
Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de 
a EMDAGRO continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua 
continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser 
que a administração pretenda liquidar a EMDAGRO ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma 
alternativa realista para evitar o encerramento das operações. 
 
Os responsáveis pela governança da Empresa são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo 
de elaboração das demonstrações contábeis. 
 

6) Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis 
 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, 
estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de 
auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia 
de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre 
detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou 
erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de 
uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas 
demonstrações contábeis. 
 
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, 
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: 
 

 Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, 
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de 
auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente 
para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude 
é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles 
internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.  

 Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos 
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos 
opinião sobre a eficácia dos controles internos da EMDAGRO. 

 Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e 
respectivas divulgações feitas pela administração. 

 Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade 
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação 
a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de 
continuidade operacional da Empresa. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar 
atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis 
ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão 
fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou 
condições futuras podem levar a EMDAGRO a não mais se manter em continuidade operacional. 



 

 Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as 
divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os 
eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. 

 
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance 
planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais 
deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. 
 

Aracaju/SE, 13 de Abril de 2022 
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Parecer do Conselho Fiscal   
 

1. O Conselho Fiscal da Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe  EMDAGRO, 

cumprindo a legislação vigente, examinou as Demonstrações Financeiras compreendendo 

Balanço Patrimonial, Demonstrações de Resultado, Demonstração de Fluxo de Caixa, 

Demonstração de Lucros e/ou Prejuízos acumulados, Demonstração das Mutações do 

Patrimônio Líquido, Notas explicativas e parecer da Auditoria Independente, relativo ao 

exercício de 2021, observamos que os dados foram extraídos do Sistema I-Gesp – Gestão 

Pública Integrada da SEFAZ/SE; 

 

2. Conforme Parecer emitido pela Auditoria Independente, AUDIMEC-Auditores Independentes 

S/S, as Demonstrações Contábeis apresentam adequadamente a posição Patrimonial 

Financeira da Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe-EMDAGRO, em 31 de 

dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os seus operações e os seus fluxos 

de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as Práticas Contábeis vigentes. 

 

3.  O Conselho Fiscal, concluiu que as referidas demonstrações contábeis refletem 

adequadamente a situação patrimonial e financeira da Empresa, pelo que é de parecer 

favorável e recomenda a sua aprovação; 

 

Aracaju(SE),  20 de abril  de 2022 

 

 

 

VALDOMIRO DOS SANTOS 
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ANDRÉ LUIZ BOMFIM FERREIRA 
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LUZIA MARGARIDA SILVA DE MENEZES 

Membro 
 
 
 
 



 
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 

 

 
ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

DA EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DE SERGIPE – 

EMDAGRO, REALIZADA EM   29 DE ABRIL  DE 2022------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------Aos vinte e nove dias do mês 

de abril  do ano de 2022, às 8h30minh , na Sala de Reuniões do Conselho de Administração da 

EMDAGRO através de vídeo conferência contando com as presenças do Presidente do Conselho 

e Secretário de Estado da Agricultura e do Desenvolvimento Agrário e da Pesca – ZECA 

RAMOS DA SILVA – JEFFERSON FEITOZA DE CARVALHO - Diretor-Presidente da 

EMDAGRO, JOSUÉ MODESTO DOS PASSOS SUBRINHO - Secretário de Estado da 

Educação, PAULO ALVES FILHO – Representante dos Empregados e Servidores da 

EMDAGRO, e dos Conselheiros JOSÉ AZEVEDO DIAS,  IVANETE BARBOSA DE 

SANTANA, TAIANNY VILA NOVA SANTOS, LYS PAIM DE ALMEIDA MUNIZ 

MOTTA e  RAQUEL CORREA NOGUEIRA membros indicados pelo Governador do Estado.  

Ato continuo, o Presidente do Conselho ZECA RAMOS DA SILVA, passando para o item “1.0” 

da pauta – Discussão e Homologação do Balanço Geral, referente ao exercício/2021, pelo 

Sistema I-Gesp; Franqueada a palavra, o Presidente da EMDAGRO, JEFFERSON FEITOZA 

DE CARVALHO, leu o Parecer do Conselho Fiscal da Empresa de Desenvolvimento 

Agropecuário de Sergipe  EMDAGRO. Com a seguinte redação: “ O Conselho Fiscal apresentou 

o parecer da aprovação do Balanço Geral “ cumprindo a legislação vigente, examinou as 

Demonstrações Financeiras compreendendo Balanço Patrimonial, Demonstrações de Resultado, 

Demonstração de Fluxo de Caixa, Demonstração de Lucros e/ou Prejuízos acumulados, 

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Notas explicativas e parecer da Auditoria 

Independente, relativo ao exercício de 2021, observamos que os dados foram extraídos do Sistema 

I-Gesp – Gestão Pública Integrada da SEFAZ/SE. Conforme Parecer emitido pela Auditoria 

Independente, AUDIMEC-Auditores Independentes S/S, as Demonstrações Contábeis 

apresentam adequadamente a posição Patrimonial Financeira da Empresa de Desenvolvimento 

Agropecuário de Sergipe-EMDAGRO, em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas 

operações e os seus operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de 

acordo com as Práticas Contábeis vigentes. O Conselho Fiscal, concluiu que as referidas 

demonstrações contábeis refletem adequadamente a situação patrimonial e financeira da Empresa, 

pelo que é de parecer favorável e recomenda a sua aprovação. Ato continuo o Presidente do 

Conselho ZECA RAMOS DA SILVA colocou em votação sendo o mesmo aprovado por 

unanimidade.   E, não havendo mais nada a tratar, o Presidente do Conselho– determinou que eu 

ACÁCIA FRANÇA ANDRADE - Secretária deste Conselho ------------------------------------------

----------em cumprimento ao art. 11º. Do Estatuto da EMDAGRO, lavra-se a presente Ata, que 

após lida e aprovada vai assinada mim e por todos os membros. 
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JOSUÉ MODESTO DOS PASSOS SUBRINHO--------------------------------------------------------- 

JOSE AZEVEDO DIAS -------------------------------------------------------------------------------------- 
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PAULO ALVES FILHO-------------------------------------------------------------------------------------- 

LYS PAIM DE ALMEIDA MUNIZ MOTTA ------------------------------------------------------------ 
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