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MENSAGEM DO PRESIDENTE

A Cidasc continua o seu compromisso com Santa Catarina ao conceder aos catarinenses a 
excelência em sanidade agropecuária, reconhecida internacionalmente. Os desafios trazidos pela 
pandemia do covid-19 abriram novas perspectivas, que conduziram em mudanças nas nossas 
práticas para nos transformarmos em uma Cidasc ainda melhor.

A Cidasc em 2020 desempenhou seu papel de cuidar da sanidade animal e vegetal do Estado, 
de preservar a saúde pública e promover o agronegócio da Santa Catarina. Mantivemos firme o nosso 
propósito de ser referência em defesa e alçamos passos importantes como a Lei Estadual de Defesa 
Vegetal, o Selo Arte que busca a valorização dos produtos artesanais catarinenses, e avançamos na 
busca pela erradicação da tuberculose e brucelose bovina no Estado.

Os 20 anos que Santa Catarina celebrou como área livre febre aftosa sem vacinação é fruto do 
trabalho dos nossos colaboradores e nós queremos manter o que foi conquistado e buscar novas 
certificações. A Companhia vive um momento importante, de muito trabalho, e nosso intuito é que 
de forma conjunta com todos os empregados possamos trabalhar para que sejamos ainda mais 
fortes e reconhecidos em todo o Brasil e exterior. 

Em 2021 continuaremos focados na nossa missão e estamos preparados para os desafios do 
agronegócio.

Antonio Plinio de Castro Silva
Presidente
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1. APRESENTAÇÃO

Apresentamos aos Senhores Conselheiros, Clientes, Fornecedores e Sociedade em Geral 
o Relatório de Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia Integrada de 
Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina – Cidasc relativos ao exercício social encerrado em 31 
de dezembro de 2020, acompanhado do Parecer dos Auditores Independentes e do Parecer do 
Conselho Fiscal.

2. A CIDASC

A Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina – Cidasc fundada em 
27 de novembro de 1979, é uma empresa pública com personalidade jurídica de direito privado, 
vinculada à Secretaria de Estado de Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural, com sede e 
foro em Florianópolis e atuação em todo o estado de Santa Catarina.

O atendimento à população é realizado de forma descentralizada através de sua estrutura 
organizacional, que consiste em: Administração Central em Florianópolis, 19 Departamentos 
Regionais, 63 Postos de Fiscalização de Trânsito, 2 Laboratórios e 1 Posto de Classificação Vegetal 
em todo o estado de Santa Catarina.
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Desde a sua fundação, a Cidasc tem como objetivo garantir a excelência sanitária dos rebanhos 
e lavouras do estado. As atividades desenvolvidas seguem os seus objetivos principais consignados 
no Estatuto da Companhia:

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, 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 á 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

O serviço da Cidasc é destaque internacional e contribui diretamente para que Santa Catarina 
mantenha dois certificados internacionais, concedidos pela Organização Mundial de Saúde Animal 
– OIE: Área Livre de Febre Aftosa sem vacinação e junto com o Rio Grande do Sul, de Zona Livre 
de Peste Suína Clássica – PSC. O reconhecimento possibilitou a abertura de mercados externos e 
fortaleceu o agronegócio do Estado.

 Visão

Missão

Valores

Ser reconhecida como referência e excelência em 
Sanidade Agropecuária

Executar ações de Sanidade Animal e Vegetal, 
Preservar a Saúde Pública, Promover o Agronegócio 
e o Desenvolvimento Sustentável de Santa Catarina

• Excelência
• Legalidade
• Transparência
• Credibilidade
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Nosso Mapa Estratégico detalha os objetivos e as orientações da Cidasc no longo prazo.

 

3. DESTAQUES 2020

O ano de 2020, além de ser um ano repleto de projetos, a Companhia Integrada de 
Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina – Cidasc precisou adequar suas ações e, assim, repensar 
o formato de trabalho, adaptando-se quase que de imediato a novas tecnologias e formato de 
trabalho em face da pandemia da covid-19.

Vinculada ao Governo do Estado de Santa Catarina através da Secretaria de Estado da 
Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural, a Cidasc apresentou resultados importantes para 
a defesa agropecuária de Santa Catarina. O agronegócio segue como uma das grandes forças que 
movem a economia do Estado de Santa Catarina. Durante todo o ano de 2020, os produtos do agro 
responderam por mais de 70% das exportações catarinenses.

Nossos maiores destaques foram: 

• Mais de mil propriedades certificadas livres de brucelose e tuberculose;

• Selo Arte – certificado de qualidade para produtos de origem animal artesanais;

• Regulamentação da produção de produtos de origem animal;

• Lei Estadual de Defesa Vegetal;

• Ampliação das ações de combate à clandestinidade e fraude de produtos de origem animal;

• Fiscalização de sementes e agrotóxicos em vários estabelecimentos.

INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL

O Departamento Estadual de Inspeção de Produtos de Origem Animal – DEINP, que registra 
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e fiscaliza os estabelecimentos sob o Serviço de Inspeção Estadual – SIE, contribui ativamente com 
ações direcionadas à segurança alimentar, à garantia de produtos de qualidade e consequentemente 
ao desenvolvimento econômico do Estado de Santa Catarina.

A expansão do comércio dos estabelecimentos de Santa Catarina para o mercado nacional é 
impulsionada através da adesão ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal – 
SISBI, que neste ano contou com 8 adesões, totalizando 47 estabelecimentos catarinenses aptos a 
oferecerem seus produtos além das fronteiras estaduais.

Visando a valorização dos produtos genuinamente artesanais e característicos das regiões 
catarinenses, a Cidasc, através do Departamento de Inspeção, concedeu o Selo ARTE para dois 
produtos lácteos e um produto cárneo catarinense. O Selo Arte tem mudado a vida dos produtores, 
que poderão alcançar novos mercados em todo o país. 

Outro marco de valorização de vários produtos lácteos e cárneos foi a regulamentação do 
processo produtivo. Contabilizamos quatro portarias de normatização da produção da Linguiça 
Blumenau, do “Queijo de porco”, da Morcela branca e do Mel de abelha sem ferrão. Estas 
regulamentações têm como benefícios a regularização e a valorização destes produtos tradicionais 
produzidos em Santa Catarina.

 A capacitação online e gratuita em Inspeção de Produtos de Origem Animal capacitou mais de 
7.000 profissionais, em 25 turmas de treinamentos, dentre os seis cursos ofertados nas diferentes 
áreas de abrangência do serviço de inspeção.
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DEFESA SANITÁRIA ANIMAL

Santa Catarina é reconhecida internacionalmente pela Organização Mundial de Saúde Animal 
– OIE como Área Livre de Febre Aftosa sem vacinação (único Estado da Federação) e de Zona Livre de 
Peste Suína Clássica – PSC e, manter o status sanitário catarinense é um desafio constante.

Um importante trabalho que foi iniciado neste ano foi a elaboração do Plano de Continuidade 
Agropecuário, em conjunto com a Coordenação de Emergências Agropecuárias do Mapa, que 
possibilita o prosseguimento das atividades agropecuárias mesmo em casos de emergências 
zoossanitárias, diminuindo as perdas econômicas e, consequentemente, assegurando menor 
impacto no PIB do Estado. Para que os objetivos sejam alcançados, faz-se necessário o envolvimento 
de várias instituições, sendo elas públicas e privadas, bem como de toda sociedade. 

 

As ações da equipe técnica foram executadas em todo o estado:

• Certificação de mais de mil propriedades livres de brucelose e tuberculose; 

• Atendimentos a 1.230 notificações de suspeitas de síndrome nervosa, síndrome vesicular, síndrome 
hemorrágica dos suínos e síndrome respiratória e nervosa das aves pelo Serviço Veterinário 
Oficial (SVO) que caracterizam o esforço de atenção veterinária da vigilância passiva. O tempo de 
atendimento pelo SVO, no período, considerando todas as síndromes, foi de até 24 horas em 91% 
das notificações; 
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• Emissão de mais de 1 milhão e 200 mil Guias de Trânsito Animal –  GTAs, para as diversas espécies 
e finalidades; 

• 330 mil fiscalizações de trânsito em postos fixos e 168 fiscalizações com barreiras móveis; 

• Atendimento à notificação de suspeitas de síndrome nervosa com detecção de um foco de Scrapie 
e de 22 animais positivos para raiva; 

• As ações de prevenção e vigilância resultaram em 66 abrigos de morcegos monitorados em 29 ações 
de manejo populacional de Desmodus rotundus; 

• Os Laboratórios da Cidasc realizaram mais de 11.340 exames para diagnóstico de Raiva, Tuberculose, 
Brucelose e Anemia Infecciosa Equina; 

• As unidades organizacionais distribuíram um total de 1.123.791 brincos de identificação de bovinos e 
bubalinos; capacitação de mais de 1.200 médicos veterinários no serviço de defesa sanitária animal; 

• 1.230 atendimentos de investigação das suspeitas de síndrome nervosa, síndrome vesicular, 
síndrome hemorrágica dos suínos e síndrome respiratória e nervosa das aves pelo Serviço Veterinário 
Oficial (SVO) em todo o estado; 

•  466 novas propriedades certificadas como livre de brucelose e tuberculose em 2020 e 556 
renovações de certificados de anos anteriores; 

• Mais de 1.970 amostras colhidas para vigilância em sanidade suídea; 

• 11 propriedades saneadas ou em saneamento para Anemia Infecciosa Equina, 3 propriedades em 
saneamento para mormo;

• A Coordenação Estadual de Sanidade dos Animais Aquáticos realizou 1103 ações(em análises de 
ficotoxinas, análises microbiológicas e contagens de microalgas);

• 2.458 ações no Programa de Sanidade Avícola (para atendimentos a notificação de mortalidade 
– vigilância passiva para Doença de Newcastle e Influenza Aviária, propriedades acompanhadas 
para saneamento ou saneadas para salmonella, propriedades acompanhadas para saneamento 
ou saneadas para micoplasma, estabelecimentos avícolas fiscalizados para primeiro registro ou 
manutenção de registro –  biosseguridade, vigilância ativa para aves migratórias –  monitoramento 
de Doença de Newcastle e Influenza Aviária nos dois sítios de aves migratórias, auditorias nos 
estabelecimentos avícolas pertencentes ao compartimento da avicultura e supervisão de ciclos de 
colheitas, coletadas amostras de aves de descarte para vigilância ativa de Doença de Newcastle e 
Influenza Aviária – vigilância ativa, análise e tramitação de processos de certificação de reprodução, 
investigações de fraudes e sanitárias); 

• 20.610 ações no Programa de Sanidade Suídea (para renovações e certificações de granjas de 
reprodutores suídeos certificadas, prorrogações de certificação GRSC, atendimentos para vigilância 
de peste suína clássica, amostras colhidas para PSC em GRSC, amostras colhidas para PSC em granjas 
comerciais, amostras colhidas em reprodutores de descarte em estabelecimentos sob inspeção 
federal e estadual);

• Realização de 2 pré-serviços para os novos médicos veterinários, em plataforma EAD associado a 
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videoconferências; realização de quatro treinamentos voltados à utilização do Sistema Brasileiro 
de Vigilância e Emergências Veterinárias – Sisbravet, com a capacitação de em torno de 255 
participantes, em todo o estado; 

• Organização de Simulado de Febre Aftosa 2020, com a participação de médicos veterinários de 
diversas entidades públicas; 

• Organização do III Fórum Catarinense de Prevenção à Febre Aftosa.

DEFESA SANITÁRIA VEGETAL

Dentre as principais conquistas para Defesa Sanitária Vegetal, destacam-se a regulamentação da 
Lei Estadual da Defesa Sanitária Vegetal nº 17.825, de 12 de dezembro de 2019, através do Decreto nº 
727, de 20 de julho de 2020. Com esses instrumentos, a sanidade vegetal de Santa Catarina passa a 
contar com um marco regulatório robusto e que permite que o estado priorize medidas e recursos para 
aquelas pragas que mais afetam a agricultura catarinense. Graças a esta conquista, o vazio sanitário 
do maracujá foi instituído em 2020, sendo realizadas 276 fiscalizações, com expectativas de reduções 
significativas na ocorrência do vírus do endurecimento do maracujá nos plantios em Santa Catarina.

 

Na área de vigilância fitossanitária foram realizadas 960 inspeções de pragas em todo o estado 
para garantir a manutenção de status livre de pragas como moko da bananeira, Cydia pomonela, 
fogo bacteriano, fusariose tropical da banana, greening. Essas inspeções fazem parte do sistema de 
certificação fitossanitária, necessário para atender a requisitos nacionais e permitir a comercialização 
da banana, maçã e citros produzidos em Santa Catarina. São 6500 unidades de produção inscritas, 
onde são adotadas medidas referentes a pragas como cancro europeu, traça da banana, sigatoka 
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negra, cancro cítrico. Esse processo possibilitou a comercialização desses produtos para outros 
estados e países, sendo o trânsito dessa produção possível com a emissão de 70.000 permissões de 
trânsito vegetal no último ano. 

FISCALIZAÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS

Em relação aos agrotóxicos, 1.200 ações, entre fiscalizações de comerciantes, usuários e 
profissionais visam garantir à sociedade que este insumo seja utilizado de forma segura.

Ainda em relação a insumos agrícolas, mais de 500 amostras de sementes refletem na constante 
melhoria da qualidade do material propagativo comercializado para os agricultores.

Outra grande conquista para a cadeia produtiva foi a instituição do Programa Estadual 
de Controle e Monitoramento de Resíduos de Agrotóxicos, com recursos do Fundo Estadual de 
Desenvolvimento Rural – FDR, com objetivo de aprimorar o controle do comércio, armazenamento 
e uso de agrotóxicos.  Para a safra 20/21 estão previstas, análises de até 1.000 amostras de 
monitoramento e para fins fiscais, de produtos de origem vegetal, abelhas e insumos agrícolas.

CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL

Milhares de consumidores se beneficiaram em 2020 com a oferta de produtos classificados 
pela Divisão de Classificação Vegetal da Cidasc conforme os padrões de qualidade do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento – Mapa. 

A Cidasc é o órgão oficial que realiza a classificação vegetal em todo estado de Santa Catarina. 
A atividade é uma prestação de serviço para produtores, beneficiadores e embaladores de produtos 
vegetais, tendo como principais produtos classificados: arroz, feijão, maçã e cebola.

A classificação vegetal atendeu empresas cerealistas e beneficiadoras de frutas, na qual, de 
janeiro a novembro, foram classificadas 278 mil toneladas de produtos. Subdivididos em:

• Mercado interno: 268 mil toneladas de produtos e 1.491 certificados emitidos;
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• Mercado externo: 10 mil toneladas de produtos classificados e 390 certificados emitidos.

 

Com 13 postos credenciados no Mapa, distribuídos nas diversas regiões de Santa Catarina, 
160 empresas (processadoras, beneficiadoras, embaladoras de produtos vegetais padronizados) 
contaram com serviço de classificação vegetal da Cidasc na padronização de produtos vegetais.
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EDUCAÇÃO SANITÁRIA

A Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina – Cidasc, através 
da Coordenação Estadual de Educação Sanitária lançou, em comemoração ao Ano Internacional 
da Sanidade Vegetal 2020 (AISV 2020), o livro em formato e-book “Sanidade Vegetal: Uma 
estratégia global para eliminar a fome, reduzir a pobreza, proteger o meio ambiente e estimular o 
desenvolvimento econômico sustentável”.

Esta publicação tem por objetivo subsidiar as atividades do Projeto Sanitarista Acadêmico 
desenvolvidas junto às Instituições de Ensino Superior Catarinenses.

A Educação Sanitária precisou se reinventar em 2020 já que tivemos a suspensão das aulas 
presenciais no estado. Nossos técnicos desenvolveram atividades à distância com base no tema 
“Saúde Animal”.

 

LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS – LGPD

A Cidasc, no intuito de estar em conformidade com a legislação vigente, instituiu em 2020, um grupo 
de estudos sobre a Lei nº 13.709 de 14 de agosto de 2018, a Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD a fim de 
verificar quais ações serão necessárias para garantir a aplicabilidade da lei. 

Já foram divulgadas algumas orientações aos empregados para garantir a conformidade com a LGPD.
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4. DESEMPENHO ECONÔMICO FINANCEIRO

Dados Econômico Financeiros

 

Índices de Liquidez

 

Índices Patrimoniais e Estruturais

Índices de Rentabilidade
 

5. INVESTIMENTOS

Nossos investimentos em 2020 totalizaram R$ 944.461,09, sendo que 79% foram aplicados em 
notebooks e tablets para que nossos técnicos possam otimizar o trabalho em campo, fiscalizando e 
atendendo de forma mais eficaz a agricultura catarinense. Os recursos foram disponibilizados pela 
Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural por meio do Conselho 
Estadual de Desenvolvimento Rural (CEDERURAL) através dos Programas:

2020 2019 Análise Horizontal
Receita Operacional Bruta 5.047.243 27.501.400 -82%
Receita Operacional Líquida 4.875.633 23.941.198 -80%
Resultado Financeiro (135.064) 144.929 -193%
Ativo Total 279.498.449 334.943.427 -17%
Patrimônio Líquido (726.679) 6.183.072 -112%
Resultado do Exercício (6.910.019) (9.425.009) -27%

2020 2019 2018 2017 2016
Liquidez Corrente 0,84 0,87 0,90 0,86 0,87
Liquidez Geral 0,91 0,94 0,96 0,95 0,95
Liquidez Seca 0,82 0,68 0,58 0,57 0,32

2020 2019 2018 2017 2016
Imobilização Técnica (30,49) 4,04 1,89 2,36 6,17
Endividamento Curto Prazo (123,68) 16,31 6,70 7,54 32,09
Endividamento Total (246,76) 53,17 24,76 31,27 99,42

2020 2019 2018 2017 2016
Margem Líquida (3%) (45) (1%) 3% 1%
Margem Bruta 1% 8% 14% 12% 11%
Margem Operacional Líquida (139%) (40%) (10%) 16% 5%
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• Programa Estadual de Controle e Monitoramento de Resíduos de Agrotóxicos;

• Programa Estadual de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose Animal.

 

Com os desafios do Estado para enfretamento da pandemia do covid-19 foi dado preferência 
ao atendimento às áreas prioritárias; e a contenção de despesas não essenciais nesse momento 
justificam nossa redução nos investimentos. A troca de gestão do Terminal Graneleiro mudou nossas 
aplicações em investimentos, que agora estão totalmente voltadas para a defesa agropecuária. 

6. GESTÃO DE PESSOAS

Nossa principal ferramenta para manter o status sanitário diferenciado é o nosso capital 
humano. Nosso objetivo é manter um quadro efetivo, qualificado e eficiente para permitir um 
atendimento de excelência à sociedade. 

O desenvolvimento das competências dos profissionais da Cidasc é guiado pelas Normas de 
Capacitação, que vai ao encontro das políticas de eficiência operacional do Governo do Estado, 
adequando a administração dos recursos humanos à gestão por resultados.

Dispomos de 1.701 colaboradores com o seguinte perfil:  

 
 

 

 

2020 2019 2018 2017 2016
Investimentos 944.461 1.403.267 2.903.692 5.414.554 10.271.3292020 2019 Análise Horizontal

Receita Operacional Bruta 5.047.243 27.501.400 -82%
Receita Operacional Líquida 4.875.633 23.941.198 -80%
Resultado Financeiro (135.064) 144.929 -193%
Ativo Total 279.498.449 334.943.427 -17%
Patrimônio Líquido (726.679) 6.183.072 -112%
Resultado do Exercício (6.910.019) (9.425.009) -27%
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7. GESTÃO DE COMPRAS

As contratações realizadas pela Cidasc estão alinhadas à legislação vigente, principalmente 
nos termos da Lei nº 13.303 de 2016. Nosso Regulamento de Licitações e Contratos, em observância 
ao princípio da transparência está disponível à sociedade no nosso site.



19

8. PRÁTICAS DE GOVERNANÇA CORPORATIVA

A Cidasc possui as seguintes estruturas de governança corporativa:
 

O Conselho de Administração é o órgão de deliberação estratégica e colegiada da Empresa, 
composta por seis membros, sendo quatro indicações do Governo do Estado, o Diretor Presidente e 
um membro escolhido entre os empregados efetivos por meio de processo eleitoral.

O Conselho Fiscal é composto por três membros e seus suplentes e sua principal atribuição é 
a fiscalização da atuação colegiada e individual. 

A Diretoria Executiva conta com três pastas em exercício: Diretoria Administrativa e Financeira, 
Diretoria de Desenvolvimento Institucional e Diretoria de Defesa Agropecuária, que em conjunto 
com o Presidente competem assegurar o funcionamento regular da empresa em conformidade com 
a orientação geral traçada pelo Conselho de Administração.

A Cidasc compartilha de diversos canais de comunicação para que a sociedade possa acompanhar 
as atividades e o desempenho da empresa. Dispomos de site na internet onde divulgamos nossos 
relatórios anuais de gestão, e nossos dados orçamentários, financeiros e contratuais podem ser 
consultados no Portal de Transparência do Estado de Santa Catarina.

Os principais Instrumentos de Governança são:

• Estatuto Social;

• Política de Porta Vozes;

• Política de Transação com Partes Relacionadas;

• Política de Distribuição de Dividendos;

Conselho de
Administração

Conselho
Fiscal

Comitê de
Elegibilidade

Presidência

Diretoria
Executiva
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• Política de Conformidade;

• Regimento Interno do Comitê de Elegibilidade;

• Manual da Auditoria Interna;

• Código de Conduta e Integridade;

• Regulamento de Licitações e Contratos;

• Manual de Procedimentos Contábeis.

Ainda, possuímos Canal de Ouvidoria para acolher opiniões, críticas, denúncias e reclamações. 
Em 2020, foram 288 ocorrências, todas respondidas:

  

Encerramos o ano de 2020 com muitos desafios pela frente e temos a certeza que estamos 
preparados para as ações de 2021 a fim de proporcionar aos catarinenses uma defesa agropecuária 
de qualidade e de referência.

Agradecemos o apoio e participação de nossos colaboradores e parceiros institucionais que 
contribuíram para nossos resultados alcançados.

Florianópolis, 29 de março de 2021.

 

A Administração

Reclamações 23 8%
Denúncias 39 13%
Sugestões 1 1%
Solicitações 217 75%
Lei de Acesso à Informação 8 3%
Total 288 100%
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BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício findo em 31 de dezembro de 2020

(valores expressos em reais)

 

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras
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BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício findo em 31 de dezembro de 2020

(valores expressos em reais)

 

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras
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DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Exercício findo em 31 de dezembro de 2020

(valores expressos em reais)

 

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras
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DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercício findo em 31 de dezembro de 2020

(valores expressos em reais)

 

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras
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DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA
Exercício findo em 31 de dezembro de 2020

(valores expressos em reais)

 

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras
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DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
Exercício findo em 31 de dezembro de 2020

(valores expressos em reais)

 

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Exercício findo em 31 de dezembro de 2020

(valores expressos em reais)

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc) é uma empresa 
pública com personalidade jurídica de direito privado, com sede na Rodovia Admar Gonzaga, nº 
1588 – Bairro Itacorubi – em Florianópolis/SC, Brasil, vinculada à Secretaria de Estado da Agricultura 
e da Pesca e do Desenvolvimento Rural, constituída conforme a Lei nº 5.089, de 30 de abril de 1975, 
e alterações posteriores, e de acordo com a Lei Complementar nº 381, de 07 de maio de 2007, 
alterada pela Lei Complementar nº 534, de 20 de abril de 2011. 

A Companhia tem por objetivo 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; 
promover, apoiar e executar os mecanismos de armazenagem, abastecimento e comercialização de 
produtos de origem animal e vegetal; promover e executar os serviços de fiscalização da produção 
vegetal e de fiscalização, padronização, certificação e classificação de produtos de origem vegetal; 
prestar serviços laboratoriais para análise de resíduos tóxicos em produtos de origem animal e 
demais análises laboratoriais relacionadas com a produção e comercialização de animais e vegetais, 
incluindo análises de controle de qualidade em apoio à fiscalização da produção agropecuária; 
estabelecer critérios para credenciamento, reconhecimento, extensão para novas demandas 
tecnológicas e monitoramento de laboratórios, bem como fiscalizar sua execução.

2. DESVINCULAÇÃO DAS ATIVIDADES DO TERMINAL GRANELEIRO

A Resolução SCPAR Porto de São Francisco do Sul nº 018/2019 instituiu a tranferência  das 
atividades de operação do corredor de exportação e de armazenagem da Cidasc para a SCPAR Porto 
de São Francisco do Sul. Portanto, desde 01 de dezembro de 2019 a Cidasc não atua mais como 
operadora portuária no Terminal Graneleiro, localizado na cidade de São Francisco do Sul.

Os reflexos desta transação estão evidenciados nos resultados patrimoniais da Cidasc neste 
exercício de 2020. Os grupos de contas a receber, estoques, despesas antecipadas, receitas de 
prestação de serviços e custos dos serviços prestados foram os que tiveram maiores variações 
decorrentes desta transação.

A manutenção do custeio que a Cidasc mantinha com a receita auferida dos serviços prestados 
no Terminal Graneleiro agora é arcada pela Secretaria de Estado da Fazenda, através de repasses 
financeiros das fontes centralizadas do Governo, como a fonte 100. 

Ainda há providências administrativas há serem tomadas que trarão impacto à situação 
patrimonial da Cidasc, principalmente no grupo do imobilizado.
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3. PANDEMIA CORONAVÍRUS - Covid-19

A pandemia do coronavírus covid-19 gerou uma crise mundial, onde as consequências sociais 
e econômicas ainda são inestimáveis e irreparáveis, gerando assim uma nova realidade para as 
entidades, que rapidamente tiveram que se adaptar a fim de mitigar seus efeitos.

Com a Cidasc não foi diferente, que atuou de forma tempestiva com a finalidade de proteger 
seus colaboradores e famílias, bem como seu patrimônio.

A partir do Decreto Estadual nº 515/2020, todo o corpo funcional passou a realizar suas 
atividades em home office, que ao longo do ano de 2020 foi flexibilizando conforme as orientações 
do Estado de Santa Catarina. Contudo o serviço de fiscalização não cessou visto que é considerado 
atividade essencial para o Estado. 

Em junho de 2020, os colaboradores passaram a utilizar a plataforma do Google, o GMAIL, 
como ferramenta de correio eletrônico, o que facilitou a realização de reuniões, para que não 
afetasse o cumprimento das nossas atividades.

Lançamos ainda um Manual de Biosseguridade para Produtores Rurais em tempos de covid-19, 
com o objetivo de evitar surtos e epidemias na produção vegetal do Estado.

Sob o aspecto financeiro, acompanhamos os possíveis impactos nos Fluxos de Caixa. Quanto 
à arrecadação das receitas, não houve variação significativa; bem como atuamos fortemente 
na redução de custos. Contudo não medimos esforços para a preservação da saúde dos nossos 
colaboradores. Aplicamos um total de R$ 45.456,40 diretamente na prevenção do contágio, através 
da aquisição de álcool gel, máscaras, fitas de isolamento, exames médicos, entre outros custos.

 Por conta do aumento de gastos do Governo do Estado aplicados na saúde para o enfretamento 
da pandemia, alguns compromissos com fornecedores, que são custeados com recursos repassados 
pela Secretaria de Estado da Fazenda tiveram que ser renegociados. 

Aderimos ao Parcelamento do FGTS em acordo com a Medida Provisória nº 927/2020 e 
também a Prorrogação das Contribuições Patronais de INSS, conforme Portaria do Ministério da 
Economia nº245/2020, ambos quitados até o final do exercício.

Apesar das incertezas econômicas, a administração não identificou que os impactos do 
covid-19 afetem a continuidade operacional da nossa empresa, visto que o agronegócio continua 
com grande importância econômica para o Estado e a atuação da Cidasc na defesa agropecuária 
permanece fundamental para manter o status sanitário de Santa Catarina.

4. BASE DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações financeiras estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil e em consonância com a Lei das Sociedades por Ações.

A emissão das Demonstrações Financeiras foi autorizada pela Diretoria em 29 de março de 2021.
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5. MOEDA FUNCIONAL

As demonstrações financeiras estão apresentadas com valores expressos em reais, que é a 
moeda funcional da empresa.

6.  USO DE ESTIMATIVAS 

Na preparação das demonstrações financeiras foram utilizadas estimativas que afetam os 
valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os valores reais podem divergir destas 
estimativas. As avaliações levaram em conta experiências de eventos passados, pressupostos 
relativos a eventos futuros, dentre outros fatores. Os itens sujeitos a estas estimativas são:

• Análise do risco de perdas de crédito de liquidação duvidosa;

• Provisões para contingências.

7. BASE DE MENSURAÇÃO

As demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo histórico.

8.  PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

a) Caixas e Equivalentes de Caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem depósitos bancários e investimentos de curto prazo de 
alta liquidez e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor. São mantidos com a 
finalidade de atender aos compromissos de curto prazo e se encontram centralizadas em instituição 
financeira autorizada pelo estado, conforme Decreto nº 2.762/2004.

b) Contas a Receber de Clientes

São registrados pelos valores de notas fiscais de venda e prestação de serviços. São inicialmente 
registradas pelo valor justo e deduzidos de provisão para créditos de liquidação duvidosa.

A provisão para créditos de liquidação duvidosa é elaborada com base na inadimplência 
ocorrida no passado. 

c) Partes Relacionadas

O Governo do Estado de Santa Catarina como sendo o ente controlador da Cidasc é classificado 
como parte relacionada de acordo com a NBC TG 05 (R3) – Divulgação sobre Partes Relacionadas. 
O Programa de Demissão Incentivada é pago com recursos provenientes do ente controlador, e 
representa contabilmente os valores provisionados com base no valor do abono do funcionário que 
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aderiu ao programa de demissão incentivada. Os abonos serão pagos aos ex-empregados no prazo 
de 156 meses. Os valores são contabilizados no momento do desligamento do funcionário, sofrem 
reajustes monetários anualmente e estão classificados no circulante e não circulante.

d) Estoques

Os estoques estão demonstrados ao custo de aquisição, líquidos de impostos recuperáveis e 
são inferiores aos custos de reposição ou aos valores de realização. A empresa não realizou o Teste 
de Recuperabilidade dos seus ativos. 

e) Investimentos
A empresa possui terrenos que são classificados como propriedade para investimento e estão 

contabilizados pelo custo histórico.

f) Imobilizado

Estão demonstrados ao custo de aquisição e corrigidos monetariamente até 31 de dezembro 
de 1995 como estabeleceu a Lei nº 9.249/95, deduzidas conforme o caso, a depreciação ou a 
amortização. A empresa não realizou o Teste de Recuperabilidade dos seus ativos. 

Ganhos e perdas na alienação são determinados pela comparação entre o valor da alienação 
e o valor contábil e são registrados no resultado do exercício.

As depreciações são calculadas pelo método linear com base nas taxas determinadas pela 
Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil nº 1.700 de 2017, exceto os bens imóveis que 
foram avaliados ao valor de mercado e foram depreciados conforme laudo de reavaliação de 31 de 
dezembro de 1999. Os terrenos não são depreciados.

g) Intangível

A Cidasc possui classificados como intangíveis o seguinte bem incorpóreo com vida útil 
definida: direitos de uso de software. O direito de uso de telefone está contabilizado pelo custo de 
aquisição, calculados pelo método linear. Não foi realizado impairment test nos ativos intangíveis.

h) Obrigações e Provisões Trabalhistas

As obrigações trabalhistas são reconhecidas pelo valor nominal e apropriadas pelo regime de 
competência.

As provisões trabalhistas são reconhecidas já que a empresa tem uma obrigação presente 
ou não formalizada como resultado de eventos passados, sendo provável que uma saída de 
recursos seja necessária para liquidar a obrigação e o valor estimado com segurança. As provisões 
são quantificadas pelo valor presente do desembolso que se espera para liquidar a obrigação. São 
reconhecidas mensalmente, conforme período aquisitivo.
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i) Provisão de Contingências

A provisão de contingência trabalhista e cível foi constituída com base nos riscos de perdas em 
processos em que a Companhia faz parte, cuja probabilidade de perda é provável ou praticamente 
certa na opinião dos nossos assessores legais.

j) Convênios

As receitas provenientes de convênios são reconhecidas como receitas de subvenções quando há 
razoável segurança de que foram cumpridas as condições estabelecidas no convênio. As receitas são 
reconhecidas no resultado e confrontadas com as despesas que pretendem compensar. São reconhecidas 
no momento em que são recebidas, conforme estabelece a NBC TG 01 (R4). A contrapartida da subvenção 
é reconhecida no passivo, enquanto não são atendidos os requisitos para o reconhecimento.

k) Convênios Longo Prazo
São apresentados no Balanço Patrimonial como receita diferida no passivo. São aquisições de 

bens do ativo imobilizado ou intangível e as receitas são reconhecidas ao longo da vida útil do bem, 
conforme sua depreciação.

l) Receitas

As receitas de vendas são reconhecidas no momento da transferência para o comprador dos 
riscos e benefícios e quando é provável que benefícios econômicos fluirão para a Cidasc.

As receitas de prestação de serviço são reconhecidas na efetiva realização do serviço e quando 
for provável a existência de benefícios econômicos associados à transação.

Ambos os casos, a receita é reconhecida no momento da emissão de documento fiscal.

m) Apuração do Resultado

As receitas e despesas são apropriadas mensalmente, pelo regime de competência.

n) Tributos sobre o Lucro

A empresa é tributada pelo Lucro Real, e provisiona valores para o imposto de renda e 
contribuição social sobre o lucro, quando da existência de base positiva. A base de cálculo é o lucro 
ajustado pelas adições e exclusões legais e sobre esta base aplica a alíquota de 15%, acrescida da 
alíquota de 10% no cálculo do imposto de renda e 9% de contribuição social.
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9. CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA

 

a) Conta que faz parte do Sistema Financeiro de Conta Única no âmbito do Poder Executivo 
Estadual de Santa Catarina que abrange todas as fontes de recursos da Administração Direta, 
das Autarquias, das Fundações, dos Fundos Especiais e das Empresas Estatais Dependentes, 
desde que seja destinada dotação à conta do Orçamento Geral do Estado às referidas entidades.

(b) As aplicações financeiras referem-se a fundos de investimentos de curto prazo administrados 
pela BB Gestão de Recursos - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. - BB DTVM e 
aplicação em poupança.

10. CONTAS A RECEBER DE CLIENTES

Composição do Saldo

Os Créditos a Receber oriundos da conta clientes são recursos a receber pela venda de 
mercadorias e prestação de serviços a clientes, deduzidos de eventuais perdas estimadas em créditos 
de liquidação duvidosa..

Vencimento das Duplicatas

 

Dentre as duplicatas vencidas em até 5 anos do ano de 2020, o montante de R$ 3.082.394,10 
está em litigio judicial e referem-se à prestação de serviços no Terminal Graneleiro em 2019.

2020 2019
Duplicatas a Receber 4.287.004 7.048.106
(-) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa (1.046.598) (1.026.866)
Total 3.240.406 6.021.240

2020 2019
A vencer 9.480 11.472
Vencidas em até 30 dias 9.599 909.194
Vencidas em até 5 anos 3.093.628 4.953.174
Vencidas há mais de 5 anos 1.174.297 1.174.266
Total 4.287.004 7.048.106

2020 2019
Conta Corrente 6.558 15.367
Conta única (a) 17.955.395 10.873.239
Aplicações Financeiras (b) 700.438 861.970
Total 18.662.391 11.750.576
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Movimentação de Perdas Estimadas de Créditos Liquidação Duvidosa

11. PARTES RELACIONADAS

A Cidasc recebe do seu ente controlador, o Governo do Estado de Santa Catarina, recursos 
para pagamento do Programa de Demissão Voluntária.

O Programa de Demissão Incentivada (PDI), aprovado em 12 de setembro de 2008, buscou a 
otimização dos recursos financeiros dispendidos com a folha de pagamento de pessoal, mediante 
redução e renovação de seu quadro funcional. 

As rescisões contratuais, através do PDI, iniciaram em fevereiro de 2009 e a vigência do 
programa é de treze anos, logo os valores estão segregados no Ativo Circulante e no Ativo Não 
Circulante. Foram demitidos pelo programa 577 empregados.

 

A composição de pagamento por ano até o final do programa está classificada conforme a 
Tabela abaixo:

 

2020 2019
Circulante 50.482.762 48.046.931
Não Circulante 175.527.753 215.149.943
Total 226.010.515 263.196.874

Em Reais % do total
2021 50.482.762 22,34%
2022 44.735.849 19,79%
2023 33.552.754 14,85%
2024 25.735.625 11,39%
2025 20.587.811 9,11%
2026 16.756.543 7,41%
2027 13.983.887 6,19%
2028 12.601.036 5,58%
2029 7.467.795 3,30%
2030 107.453 0,05%
Total 226.010.515 100%

2020 2019
Saldo em 31 de dezembro de 2019 1.026.866 1.028.511
Adições 23.726 3.504
Reversões (3.994) (5.149)
Saldo em 31 de dezembro de 2020 1.046.598 1.026.866
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12. ESTOQUES

Os Estoques estão demonstrados ao custo médio de aquisição, líquidos de impostos 
recuperáveis. Os estoques de terceiros em poder da companhia estão demonstrados pelo custo de 
aquisição.

O saldo de Estoques de Terceiros em Armazenagem zerou neste ano, decorrente da transferência 
das atividades de operação do corredor de exportação e de armazenagem da Cidasc para a SCPAR 
Porto de São Francisco do Sul, de acordo com a Resolução SCPAR Porto de São Francisco do Sul nº 
018/2019.

 

13. TRIBUTOS A RECUPERAR

O saldo é composto por direitos da empresa junto à união, estado e municípios. Os créditos 
relativos aos tributos a recuperar são oriundos de valores retidos na fonte, sobre os rendimentos 
auferidos de aplicações financeiras, de acordo com a legislação vigente, e de valores pagos a maior 
a compensar. 

Deste total, R$ 347.383,55 estão em análise na Receita Federal do Brasil para restituição aos 
cofres da Cidasc.

14. DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE

O saldo da conta Despesas Pagas Antecipadamente refere-se principalmente ao pagamento 

2020 2019
IRPJ 931.243 942.401
CSLL 348.821 348.377
PIS 66.269 45.042
COFINS 303.189 205.825
INSS 7.557 7.557
ISS 49.556 49.563
Outros 116.129 116.128
(-) Provisão Ajuste Valor Recuperável (867.163) (867.163)
Total 955.601 847.730

2020 2019
Estoques para Revenda 3.995 4.178
Estoques em Trânsito 9.939 31.337
Estoques de Terceiros em Armazenagem -- 17.282.596
Estoques de Almoxarifado 1.582.452 1.636.900
Total 1.596.386 18.955.011
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antecipado de despesas com seguros, cujos benefícios ou prestação de serviços ocorrerão em 
momento futuro.

O saldo de Prêmios de Seguros reduziu significativamente, já que a Cidasc não contratou mais 
seguros para estoques, decorrente da transferência das atividades de operação do corredor de 
exportação e de armazenagem da Cidasc para a SCPAR Porto de São Francisco do Sul, de acordo com 
a Resolução SCPAR Porto de São Francisco do Sul nº 018/2019.

15. OUTROS CRÉDITOS A RECEBER

Referem-se, principalmente, a Adiantamentos de 13º salário, de Fornecedores, e de Viagens a 
colaboradores, bem como outros créditos.

Os repasses financeiros do Estado até o ano de 2020 eram disponibilizados em fonte 101, 
correspondente ao montante dos salários dos empregados cedidos à SCPAR Porto de São Francisco 
do Sul. Para o próximo exercício, a Secretaria de Estado da Fazenda irá repassar recursos para o 
custeio da Cidasc na fonte 100, que é contabilizada mediante o repasse, não ficando mais vinculada 
ao recebimento do ressarcimento destes salários.

A rubrica Ressarcimento de empregados cedidos só apresenta saldo em 2020, pois iniciou-se 
a contabilização do direito somente neste ano corrente. Foram contabilizados créditos a receber de 
anos anteriores também.

16. DEPÓSITOS JUDICIAIS

Correspondem ao total de recursos depositados em juízo e de processos que não foram 
encerrados até o final do exercício.

2020 2019
Adiantamento de salários 27.018 27.018
Adiantamento de 13º salário 2.744 336.772
Adiantamento de diárias/despesas a empregados 4.348 27.309
Adiantamento a fornecedores 10.326 9.937
Repasses financeiros a receber do Estado 252.470 1.162.445
Ressarcimento empregados cedidos 200.599 --
Outros créditos 5.605 3.668
Total 503.110 1.567.149

2020 2019
Prêmios de Seguros 10.915 210.258
Prêmios de Seguro Obrigatório de Veículos 929 2.306
Licenciamento de Veículos 22.101 17.245
Total 33.945 229.809
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17. INVESTIMENTOS

Os investimentos permaneceram com o mesmo saldo do ano anterior. Os imóveis classificados 
como propriedades para investimento são mantidos para valorização e não atendem aos critérios de 
imobilizado, conforme descrito na NBC TG 27(R4) – Imobilizado. Para reconhecimento foi utilizado 
método de custo. Como tratam-se de terrenos, não há depreciação para estes bens.

 

18. IMOBILIZADO

Imobilizado 

Os bens do Ativo Imobilizado da empresa são avaliados pelo valor de custo de aquisição. No 
ano de 1999 a empresa reavaliou os seus imóveis.

A empresa utiliza as taxas determinadas pela legislação fiscal na depreciação dos bens do Ativo 
Imobilizado. Não foi realizado teste de recuperabilidade destes ativos.

 

 

2020 2019
Depósitos Recursais 2.762.282 2.894.562
Bloqueios Judiciais 2.627.939 3.416.521
Total 5.390.221 6.311.083

2020 2019
Propriedades para Investimento 30.996 30.996
Total 30.996 30.996
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Vida útil estimada – Taxa de Depreciação

Imobilizado em Andamento

As Imobilizações em Andamento apresentam saldo referente à obra no valor de R$ 181.000,75 
do prédio do Departamento Regional de Campos Novos.

19. INTANGÍVEIS

Os bens do Ativo Intangível são avaliados pelo valor de custo de aquisição. A empresa utiliza as 
taxas determinadas pela legislação fiscal na depreciação destes bens. 

Não foi realizado impairment test para os ativos intangíveis.

 

 

Vida útil estimada – Taxa de Amortização

Direito de uso de telefone Indefinida
Softwares 20%
Marcas Indefinida

Máquinas 10%
Veículos 20%
Obras 4%
Benfeitorias em Prop. Terceiros 4%
Equipamentos de Computação 20%
Correias Transportadoras 50%
Terrenos --
Tratores 20%
Móveis 10%
Ferrovias 4%
Outros 4% a 20%
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20. FORNECEDORES

A rubrica contábil Fornecedores é composta pelas obrigações da empresa junto a fornecedores 
diversos de bens e serviços.

Todos os fornecedores em aberto no encerramento do exercício estiveram devidamente 
inscritos em restos a pagar.

 

21. TRIBUTOS A RECOLHER

As Obrigações Tributárias e Sociais têm seu saldo vinculado aos tributos e contribuições sociais 
incidentes sobre as receitas auferidas, encargos da folha de pagamento e retenções de serviços 
terceirizados. 

(1) Vide Nota 29 

22. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS

Correspondem aos valores de obrigações salariais a pagar, férias e licenças com encargos 
provisionados.

10% % do total
ISS 35.828 54.501
ICMS 1.420 569
PIS 4.229 3.662
COFINS 19.519 16.903
IR 1.035.237 904.840
CSLL 6.506 5.634
INSS 2.754.724 2.578.288
FGTS -- 844.428
Parcelamento Receita Federal do Brasil (1) 191.512 191.512
Total 4.048.975 4.600.337

2020 2019
Provisão de Férias e encargos sociais 13.138.487 11.386.518
Provisão de Licença Especial e encargos sociais 10.655.917 7.734.936
Consignações de folha em favor de terceiros 999.155 793.368
Total 24.793.559 19.914.822

2020 2019
Fornecedores de bens e serviços 1.032.597 652.880
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23. CONVÊNIOS

Valores correspondentes a Convênios firmados com outras entidades, para desenvolver 
projetos de interesse da Cidasc. Os valores registrados nesta rubrica correspondem a ingressos 
financeiros para execução dos Planos de Trabalho, cujo reconhecimento de receita se dá no momento 
da execução da despesa.

No ano de 2017, foi instaurada uma comissão de trabalho para realizar um encontro de 
contas referente a construção do corredor de exportação do Terminal Graneleiro, com objetivo de 
regularização dos saldos contábeis.

24. ESTOQUES DE TERCEIROS

Este saldo corresponde ao estoque de terceiros que estão armazenados no Terminal Graneleiro 
de São Francisco. O saldo também está registrado no ativo, classificado em Estoques.

O saldo de Estoques de Terceiros em Armazenagem zerou neste ano, decorrente decorrente 
da transferência das atividades de operação do corredor de exportação e de armazenagem da 
Cidasc para a SCPAR Porto de São Francisco do Sul, de acordo com a Resolução SCPAR Porto de São 
Francisco do Sul nº 018/2019.

2020 2019
MAPA 794620 - Suasa 978.818 1.120.676
MAPA 762778 - Pesca -- 187.840
MPSC FRBL 07/2018 0 427
Corredor de Exportação Terminal Graneleiro 6.762.085 6.762.085
Total 7.740.903 8.071.028

2020 2019
Mercadorias de terceiros em nossos estoques -- 17.282.596
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25. OUTRAS OBRIGAÇÕES

Outras obrigações exigíveis até o final do exercício seguinte.

(1) Valor correspondente a venda de terrenos cujos benefícios econômicos permaneceram no controle da CIDASC até o 
encerramento do exercício de 2020. (2) Valor correspondente a alvarás judicias recebidos que não foram identificados 
a que processo se referem. (3) Valor esperado a ser recebido pela Secretaria de Estado da Fazenda em contrapartida ao 
ressarcimento de salários dos empregados cedidos à SCPAR Porto de São Francisco do Sul ref. ao ano de 2020.

26. CONVÊNIOS LONGO PRAZO  

Recursos de Convênios Aplicados a Realizar é utilizada para contabilizar a aquisição 
de imobilizado/intangível através de convênios, cuja receita irá ser reconhecida mediante o 
reconhecimento da depreciação/amortização destes bens.

 

27.  PROVISÃO DE CONTINGÊNCIAS

Valores provisionados decorrentes de processos judiciais vigentes em que há grande 
probabilidade de perda com base na opinião dos nossos assessores legais.

2020 2019
Sapiens Park 23.048 33.211
MAPA 001/2009 -- 1.488
MAPA 755855/2011 24.911 41.557
MAPA  756431/2011 139.598 205.517
MAPA 762788/2011 50.363 63.924
MAPA 794620/2013 1.332.115 2.058.787
MPSC FRBL 9/2015 34.723 41.701
Total 1.604.758 2.446.185

2020 2019
Provisão Trabalhista 8.537.325 5.589.279
Provisão Cível 3.372.276 2.957.901
Total 11.909.601 8.547.180

2020 2019
Adiantamento de clientes 6.207 9.565
Adiantamento da alienação de ativos (1) 585.403 515.403
Créditos não identificados (2) 162.515 41.688
Receitas a realizar – fonte 101 (3) 252.470 1.162.445
Caução de contratos com fornecedores 551.807 574.946
Outras obrigações 39 28
Total 1.558.441 2.304.075
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A movimentação durante o exercício ocorreu como segue:

Atualmente os débitos trabalhistas decorrentes de ações judiciais são pagos através de 
precatórios, de acordo com o art. 100 da Constituição Federal, resultado da liminar ADPF nº 542 
deferida pelo Supremo Tribunal Federal. Contudo é possível que haja posterior cobrança destes 
valores pelo Estado.

28. PASSIVOS CONTINGENTES

Os passivos contingentes trabalhistas e cíveis foram constituídos com base em riscos de perdas 
em processos em que a Companhia faz parte, cuja probabilidade de perda é possível na opinião dos 
assessores legais. 

A entidade não reconhece contabilmente um passivo contingente, apenas divulga em notas 
explicativas, conforme exposto na NBC TG 25 (R2), que dispõe sobre Provisões, Passivos Contingentes 
e Ativos Contingentes.

 

29. OUTRAS OBRIGAÇÕES LONGO PRAZO

São compostas por parcelamento junto à Receita Federal do Brasil e receitas diferidas.

 

Parcelamento RFB Lei nº 12.966/2014

A empresa aderiu ao parcelamento da Receita Federal do Brasil (RFB), instituído pela Lei nº 
12.996/2014, conhecida como REFIS DA COPA. 

Em 2012 a empresa foi notificada pelo não recolhimento dos valores devidos a “Outras 
Entidades” incidente sobre a folha de pagamento, durante os meses de maio/2011 a dezembro/2011. 
O valor do montante não recolhido foi de R$ 1.986.419,45.

2020 2019
Trabalhista 4.893.452 3.560.087
Cível 43.660.602 23.282.153
Total 48.554.054 26.842.240

2020 2019
Parcelamento RFB Lei nº 12.996/2014 1.354.409 1.545.920
Receita Diferida – Recursos fonte 100 a realizar 171.369 198.455
Total 1.525.778 1.744.375

Saldos em 31 de dezembro de 2019 8.547.180
Adições 3.992.850
Reversões (630.429)
Saldos em 31 de dezembro de 2020 11.909.601
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Após consulta à Procuradoria Geral do Estado (PGE) sobre a pertinência da adesão e esta, em 
21/08/2014, emitiu parecer favorável ao parcelamento. Sendo assim, em 25/08/2014, a empresa 
desistiu do processo administrativo e aderiu ao REFIS.

Composição total da obrigação:

 

Receita Diferida – Recursos Fonte 100 a Realizar

Em 2017, a Cidasc recebeu recursos provenientes do ente controlador para compra de 
imobilizado num total de R$ 266.559,37, que estão sendo reconhecidos como receita de acordo 
com a depreciação destes bens. No decorrer de 2020, foi depreciado e reconhecido como receita R$ 
27.085.08.

30. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido apresentou saldo negativo em 2020, no montante de R$ 726.679,13.

 

Capital Social

O Capital Social Subscrito apresenta um montante de R$ 42.408.423,68, cujas ações nominais 
estão totalmente integralizadas pelo único acionista – o Governo de Estado de Santa Catarina.

Reserva de Capital 

Constituída em 2009 conforme manifesto nº 014/08 da Assessoria Jurídica referente às 
compensações de créditos da construção do Corredor de Exportação Terminal Graneleiro São 
Francisco do Sul - Deliberação CAP (Conselho de Autoridade Portuária) nº 82/02-X;

2020 2019
Capital Social 42.408.424 42.408.424
Reserva de Capital 25.134.178 25.134.178
Reserva de Reavaliações 4.833.755 4.833.755
Prejuízo do Exercício (6.910.019) (9.425.009)
Prejuízos Acumulados (66.193.016) (56.768.275)
Total (726.679) 6.183.072

2020 2019
Circulante 191.512 191.512
Não Circulante 1.354.409 1.545.920
Total 1.545.921 1.737.432
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Reserva de Reavaliação 

Em 1999, a Cidasc procedeu às reavaliações de bens imóveis (terrenos e edificações) em todas 
as unidades da empresa no estado. O laudo de avaliação foi emitido por JDR Consultores Associados 
Ltda. Atualmente o saldo da Reserva de Reavaliação é composto por terrenos reavaliados. As 
edificações reavaliadas foram totalmente depreciadas e os tributos revertidos.

 

31. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

As receitas operacionais são obtidas através das receitas de revenda de mercadorias, prestação 
de serviços e arrecadação de tributos. As receitas comerciais referem-se a revenda de guias de 
Trânsito Animal de Defesa Sanitária Animal. 

As receitas de prestação de serviços são formadas por armazenagem, defesa sanitária 
vegetal, classificação de produtos de origem vegetal, inspeção de produtos de origem animal, apoio 
laboratorial.

Entretanto, a redução dos valores se deu principalmente pela transferência das atividades 
de operação do corredor de exportação e de armazenagem da Cidasc para a SCPAR Porto de São 
Francisco do Sul, de acordo com a Resolução SCPAR Porto de São Francisco do Sul nº 018/2019 e da 
sanção da Lei nº 17.825 de 12 de dezembro de 2019 que dispõe sobre a defesa sanitária vegetal no 
Estado e que instituiu as taxas de defesa vegetal.

Já as receitas tributárias são oriundas das taxas da Defesa Sanitária Animal e Vegetal e de 
valores inscritos em dívida ativa.

 

As receitas tributárias no exercício anterior eram registradas na conta Outras Receitas, por 

2020 2019
Receita Operacional Bruta 5.048.588 27.501.400
   Revenda de Mercadorias 672 2.231
   Prestação de Serviços 1.256.345 27.499.169
   Receitas Tributárias 3.791.571 --
Deduções da Receita (172.955) (3.560.202)
   ISS (56.681) (852.347)
   PIS (20.741) (483.018)
   COFINS (95.533) (2.224.809)
   Devoluções de vendas -- (28)
Receita Operacional Líquida 4.875.633 23.941.198

2020 2019
Reserva de Capital 25.134.178 25.134.178
Reserva de Reavaliação 4.833.755 4.833.755
Total 29.967.933 29.967.933
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esse motivo encontram-se zeradas no demonstrativo. Para fins de comparação, apresentamos a 
seguir os valores arrecadados oriundos de tributos:

32. CUSTO E DESPESAS OPERACIONAIS

Os custos são aplicados diretamente para a geração de receitas.  

As despesas gerais e administrativas são as despesas mais relevantes do resultado, sendo que 
as despesas com pessoal são a que tem maior representatividade (quadro analítico abaixo).

33. BENEFÍCIO PÓS EMPREGO – PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

A Cidasc possui um plano de previdência complementar a seus colaboradores: o CIDASC-FLEX 

Pessoal 2020 2019
Remunerações 105.623.112 96.334.905
Encargos Sociais 38.640.633 33.588.085
Programa de Demissão Incentivada 50.117.407 47.714.240
Despesas de processos judiciais (provisão e indenizações) 3.850.026 2.089.773
Medicina e Segurança do Trabalho 542.169 330.257
Estagiários 285.926 413.262
Honorários Diretoria 239.600 310.223
Honorários Conselho Fiscal 35.280 47.040
Total 199.334.153 180.827.785

Receita Operacional Bruta 2020 2019
   Revenda de Mercadorias 672 2.231
   Prestação de Serviços 1.256.345 27.499.168
   Receitas Tributárias 3.791.571 3.860.859
Total 5.048.588 31.362.258

Custos 2020 2019
Custos das Mercadorias Vendidas 1.349.076 1.741.243
Custo dos Serviços Prestados 595.247 4.868.926
Total 1.944.323 6.610.169

Despesas Gerais e Administrativas 2020 2019
Pessoal 199.344.153 180.827.785
Benefícios a empregados 16.188.613 14.241.571
Gerais 13.610.457 22.002.764
Tributárias 421.346 586.244
Total 229.554.569 217.658.364
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2020 2019
Subvenções Recebidas 210.736.951 183.630.238
Outras Receitas 9.111.383 7.127.427
Ganho de Capital -- 6.413
Total 219.848.354 190.764.078

CERES. Administrado pela CERES – Fundação de Seguridade Social, é oferecido de forma facultativa 
a todos os seus funcionários cobrindo benefícios programados e de risco. 

É definido na modalidade contribuição definida (CD), já que previamente o participante define 
o valor de contribuição em porcentagem salarial, até o limite de 7% do salário de participação. 
Pode fazer ainda aportes adicionais (sem paridade da patrocinadora) ou alterar o percentual de 
contribuição periodicamente. 

Na fruição do benefício, o valor deste é calculado no momento da aposentadoria, com base no 
saldo da reserva pessoal e tem caráter vitalício.

O custeio é paritário (até o limite de 7%), de modo que a parcela da CIDASC corresponde a 
50% da contribuição mensal. As contribuições realizadas pela companhia em 2020 totalizaram R$ 
3.208.521,17. 

34. OUTRAS RECEITAS 

São classificadas como outras receitas, as receitas provenientes de subvenções, receitas 
diversas como reversão de provisões, indenizações recebidas, e ganhos na venda de imobilizado.

 

Subvenções Recebidas

Referem-se às subvenções recebidas do Governo do Estado de Santa Catarina, para custeio, 
principalmente para despesa com folha de pagamento e seus encargos. 

Também são contabilizadas as receitas com os convênios firmados com o Ministério da Agricultura e da 
Pesca (MAPA), Secretaria do Estado da Agricultura e da Pesca e do Desenvolvimento Rural e do Ministério Público 
do Santa Catarina, que concedeu recursos para o projeto “Educação Sanitarista em Defesa Agropecuária”.

 

(1) Receitas Tributárias em 2020 foram reclassificadas como despesas operacionais (vide Nota 31)
.

2020 2019
Subvenções Governo do Estado de SC 209.440.268 177.201.980
Descentralizações de outros órgãos 123.217 169.819
Convênios 1.173.466 2.397.580
Receitas Tributárias (1) 3.860.859
Total 210.736.951 183.630.238
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35.  RESULTADO FINANCEIRO

 

36. SEGUROS

A Cidasc mantém os seguintes contratos de seguros para cobrir eventuais sinistros:

37. AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Em 2020, foram ajustados saldos decorrentes de retificação de erro imputável a exercícios 
anteriores e que não puderam ser atribuídos a fatos subsequentes.
 

Receitas Financeiras 48.032 451.712
   Juros Ativos 24.797 160.163
   Variações Monetárias 17.289 --
   Multas 4.664 251.149
   Rendimento Aplicação Financeira 898 30.422
   Descontos Recebidos 384 9.978
Despesas Financeiras 183.095 306.782
   Juros Passivos 144.568 222.230
   Variações Monetárias 20.403 --
    Multas -- 26.887
   Tarifas Bancárias 18.124 57.665
Resultado Financeiro (135.064) 144.929

Objeto Vigência Valor segurado
Caminhão (casco) 05/11/2020 a 05/11/2021 100% Tabela FIPE
Ed. Embaixador (inc/raio/expl./queda aero/fum) 26/11/2020 a 26/11/2021 R$ 4.000.000,00
Veículos leves (casco) 05/11/2020 a 05/11/2021 100% Tabela FIPE

2020
Prejuízos acumulados do exercício de 2019 270
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38. EVENTOS SUBSEQUENTES

A entidade não apresentou eventos subsequentes entre a data da emissão das demonstrações 
e a autorização para emissão das demonstrações.

Antonio Plinio de Castro Silva

Presidente

Paola Colombi

Contadora CRC/SC 036346/O-0
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Siga a Cidasc

www.cidasc.sc.gov.br

www.facebook.com/cidasc.ascom

www.instagram/cidascoficial

ascom@cidasc.sc.gov.br
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www.twitter.com/CidascOficial

www.soundcloud.com/cidasc

www.twitter.com/CidascOficial
www.youtube.com/channel/

UC3uGsy4VhDEcDWoskUYHk-

www.instagram/cidascofw



59

EXPEDIENTE 

Produção

Assessoria de Comunicação da Cidasc - ASCOM

Guilherme da Cunha
Designer Gráfico
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