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1. APRESENTAÇÃO DA EMPRESA 

Identificação Geral Companhi/a Integrada de Desenvolvimento 
Agrícola de Santa Catarina – Cidasc 

CNPJ/NIRE 83.807.586/0001-28 

Sede Rodovia Admar Gonzaga, 1588 - Itacorubi - 
Florianópolis/SC - CEP 88034-001 

Tipo de estatal Empresa pública 

Acionista controlador Governo do Estado de SC 

Tipo societário Sociedade anônima 

Tipo de Capital Fechado 

Abrangência de atuação Estadual 

Setor de Atuação Agricultura 

Diretor Financeiro ou de Relações com 
Investidores 

Rodrigo da Silva Conceição 

Auditores Independentes atuais da empresa VGA Auditores Independentes, (48) 3028-
7776, auditores@vgaauditores.com.br 

Conselheiros de Administração subscritores 
da Carta Anual de Políticas Públicas 

Airton Spies – CPF 384.313.359-04 
Emilio Della Bruna – CPF 416.969.219-53 
Jean Carlos Baldissarelli – CPF 675.029.629-
72 
Álvaro Antônio Ribas Dourado – CPF 
385.600.549-87 
Athos de Almeida Lopes Filho - CPF 
001.573.979-12 

Administradores subscritores da Carta Anual 
de Governança Corporativa 

Luiz Alberto Rincoski Faria – CPF 
477.740.299-15 – Presidente 
Rodrigo da Silva Conceição – CPF 
004.389.179-95 – Diretor Administrativo e 
Financeiro 
Priscila Belleza Maciel – CPF 030.456.109-60 
– Diretora de Defesa Agropecuária 
Marcos Roberto Pacheco – CPF 916.140.079-
34 – Diretor Institucional 

Data de divulgação 19/09/2019 

 

2. INTERESSE PÚBLICO SUBJACENTE ÀS ATIVIDADES EMPRESARIAIS 

Os interesses públicos subjacentes às atividades da Cidasc referem-se a fatores econômicos, 

sociais e de saúde pública, através de ações fiscalizatórias e de educação sanitária. Para Santa 

Catarina, as atividades agropecuárias são de fundamental importância econômica e social, 

geradoras de emprego e renda, além disso, a manutenção de padrões sanitários adequados 

auxilia na garantia de segurança alimentar para a população. 

Compete à CIDASC, segundo a Lei Complementar nº 381, 07 de maio de 2007 alterada pela LC 

nº534/11: 



 

 

 

I - executar os serviços de defesa sanitária animal e vegetal e assegurar a manutenção do 

serviço de inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal - Serviço de Inspeção 

Estadual - SIE, por meio do registro dos estabelecimentos, seus produtos e da fiscalização do 

ato de inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal executado por 

profissionais da medicina veterinária habilitados pela CIDASC; 

II - promover, apoiar e executar os mecanismos de armazenagem, abastecimento e 

comercialização de produtos de origem animal e vegetal, seus subprodutos, insumos e 

resíduos; 

III - promover e executar os serviços de fiscalização da produção vegetal e de fiscalização, 

padronização, certificação e classificação de produtos de origem vegetal, seus subprodutos, 

insumos e resíduos; 

IV - prestar serviços laboratoriais para análise de resíduos tóxicos em produtos de origem 

animal e vegetal, solo, ração e demais análises laboratoriais relacionadas com a produção e 

comercialização de animais e vegetais, seus subprodutos, insumos e resíduos, incluindo 

análises de controle de qualidade em apoio à fiscalização da produção agropecuária; 

V - estabelecer critérios para credenciamento, reconhecimento, extensão para novas 

demandas tecnológicas e monitoramento de laboratórios para exercício das atividades 

previstas no inciso IV, bem como fiscalizar sua execução; e 

VI - desenvolver as atividades de operador portuário no Terminal Graneleiro de São Francisco 

do Sul. 

3. POLÍTICAS PÚBLICAS E IMPACTOS ECONÔMICO-FINANCEIROS DA SUA 

OPERACIONALIZAÇÃO 

  



  

 

Orçamento e atividades prevista para 2019 Fonte de Recursos 

Programa 
de Governo 

Objetivo do Programa 
Principais Atividades 

Executadas 
Produto Meta 

Natureza da 
despesa 

 Valor Orçado  

Própria (219, 
240, 280, 
285, 260, 
269, 298) 

Tesour
o (100) 

Agronegócio 
Competitivo 

Fomentar a capacidade 
competitiva das cadeias 

produtivas do agronegócio 
catarinense. 

Movimentação de 
granéis via armazém 

Granel 
movimentado 

(mil 
toneladas) 

5000 

Despesas 
Correntes 

 R$         15.465.000,00 

100% 0% Movimentação de 
granéis via corredor de 

exportação 

Despesas de 
Capital 

 R$           3.000.000,00  

Gestão de 
Pessoas 

Desenvolver ações 
administrativas e 

financeiras visando 
garantir aos órgãos do 

Estado, pessoal 
qualificado, 

comprometido e motivado 
à execução das políticas 

públicas a cargo do 
Governo do Estado. 

Remuneração de 
servidores 

servidor 
remunerado 

1135 Despesas 
Correntes - 
Pessoal e 
Encargos 

 R$      184.300.000,00  

3% 97% 

Remuneração de 
estagiários 

estagiário 
contratado 

100 

Capacitação de 
servidores 

servidor 
capacitado 

50 
Despesas 
Correntes 

 R$           50.000,00  

Encargos com 
estagiários 

estagiário 
contratado 

100 
Despesas 
Correntes 

R$              500.000,00 

Gestão 
Administrati

va 

Gerir administrativa e 
financeiramente os órgãos 

do Poder Executivo do 
Estado. 

Administração e 
manutenção dos 

serviços 
administrativos gerais 

unidade 
gestora 
mantida  

1 

Despesas 
Correntes 

 R$         12.468.955,00  
100% 0% 

Despesas de 
Capital 

 R$              946.195,00  

Defesa 
Sanitária 

Agropecuári
a 

Garantir a sanidade 
animal, vegetal, a 

idoneidade dos insumos 
agropecuários e aspectos 

Fiscalização de 
unidades de produção, 
consolidação, comércio 

e barreiras 

Estabelecime
ntos e 

propriedades 
fiscalizadas 

1750 
Despesas 
Correntes 

 R$           1.380.432,00  100% 0% 



  

 

higiênico-sanitários dos 
alimentos. 

Fiscalização de 
propriedades rurais, 
eventos e trânsito de 

Animais e Produtos de 
Origem Animal 

Estabelecime
ntos e 

propriedades 
fiscalizadas 

14000 
Despesas 
Correntes 

 R$           7.956.975,00  100% 0% 

Fiscalizações em 
estabelecimentos, 

auditorias, ações de 
combate à 

clandestinidade e 
colheita de amostras 

Estabelecime
nto 

inspecionado 
2030 

Despesas 
Correntes 

 R$           1.133.945,00  100% 0% 

Análise de amostras 
laboratoriais para 

diagnóstico de doenças 
animais 

Amostra 
analisada 

15250 
Despesas 
Correntes 

 R$               100.000,00  100% 0% 

Classificação de 
produtos de origem 

vegetal 

Produto 
agrícola 

classificado 
(toneladas) 

75000
0 

Despesas 
Correntes 

 R$               300.000,00  100% 0% 

Coleta de amostras de 
produtos vegetais e 

fiscalização do uso e do 
comércio de insumos 
agrícolas (agrotóxicos, 

sementes e mudas) 

Estabelecime
ntos e 

propriedades 
fiscalizadas 

465 
Despesas 
Correntes 

 R$               100.000,00  100% 0% 

Recursos referentes aos recursos do Convênio com o MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento) para 2019 na fonte 628 (Recurso de 

Convênio – exercícios anteriores): R$ 1,3 milhões. 

 

4. OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE OBJETIVOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS 



  

 

Um grande objetivo das políticas públicas nas quais a Cidasc está inserida é a promoção de ações para certificação sanitária que atenda às exigências dos 

mais diversos mercados. Informações detalhadas acerca das atividades da empresa e seus desdobramentos podem ser encontradas nos Relatórios de 

Administração e de Gestão, disponíveis no sitio eletrônico (portal de transparência) da Cidasc. 


