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Recife, 25 de Janeiro de 2016. 

Ao Senhor, 

Heber Lucena Carlos 

Diretor de Projetos Especiais do CEASA-PE/O.S. 

Prezado Senhor, 

Segue apresentado, o relatório referente às metas e seus respectivos Indicadores de 

Desempenho definidos no Plano de Ação do Contrato de Gestão do Programa de 

Alimentação Integrada nas Unidades Prisionais do Estado de Pernambuco, pactuado 

entre o Centro de Abastecimento e Logística de Pernambuco — CEASA-PE/O.S. e a 

Secretaria Executiva de Ressocialização — SERES, exercício do mês do ano de 2015. 
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Demonstramos abaixo, 02 (duas) metas que determinam os resultados das diretrizes 

traçadas no Contrato de Gestão, vigência do ano de 2015. 

Meta 1: Garantir o fornecimento de alimentos com alto padrão de qualidade nutricional 

e de segurança alimentar, em conformidade com as especificações técnicas solicitadas 

pela SERES, quanto aos tipos, características, aspectos, padrões e variedades definidos 

por ocasião da publicação dos editais, sobre os quais será exercido um rígido controle 

junto aos fornecedores/produtores, de modo que atinja o índice de Qualidade 

Nutricional — IQN mínimo de 100% (cem por cento). 

Indicador: índice de Qualidade Nutricional (IQN): 

IQN: (Número de Análises de Qualidade de Alimentos Aprovadas / Número de 

Análises de Qualidade de Alimentos Realizadas) x 100 

IQN: 35 / 35 x 100 

IQN: 100% 
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Meta 2: Garantir a infraestrutura de armazenagem, logística, distribuição, expedição e 

recepção, para o pronto atendimento às demandas regulares e emergenciais dos insumos 

alimentares, tendo como foco, o alto padrão de qualidade dos alimentos fornecidos, de 

forma que alcance o índice de Regularidade de Entrega — IRE no mínimo de 90% 

(noventa por cento). 

Indicador: índice de Regularidade de Entrega (IRE) 

IRE = (Número de Entregas RealiMas nos Prazos / N) x 100 

N = Número Total de Entregas em 2015 

IRE: 1.153 / 1.176 x 100 

IRE: 98% 

Nota: os dados referem-se ao período de 06 (seis) meses, pois o inicio do projeto 
ocorreu em Julho de 2015. 

Finalizando, colocamo-nos à sua disposição para esclarecer qualquer ponto deste 
relatório. 

Atenciosamente, 
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cionista CRN6 - 3284 

TOSCANO —Auditoria e consultoria em alimentos 
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Centro de Abastecimento e Logística de Pernambuco - 0.5 

SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ABASTECIMENTO 
DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA NAS UNIDADES PRISIONAIS DO ESTADO DE PERNAMBUCO - 2015 

META AÇÕES UNI) MEDIDA 
META 

PROPOSTA 
RESULTADO 
ALCANÇADO 

% 

i Realizar diagnóstico higiênico sanitário e das condições dos equipamentos, utensilios e estrutura dos 
serviços de alimentação das Unidades Prisionais, identificando o cenário atual, subsidiando ações futuras. 

Identificar o nível de segurança sanitária da alimentação prisional UNID 21 21 100% 

II 
Promover o efetivo monitoramento, controle e fiscalização preventiva nos serviços de alimentação das 

Unidades Prisionais contempladas por essa ação especial, em conjunto com as nutricionistas da SERES, 
reduzindo os Indicas atuais de desperdício alimentar das Unidades Prisionais contempladas por essa ação. 

Monitorar/fiscalizar/e reduzir os desperdícios nos Serviços de 
Alimentação das Unidades Prisionais (UP's) 

Número de UP's 
contempladas para esta ação 

21 21 100% 

III 
Promover as ações necessárias, no sentido de garantir que os 70% doe alimentos utilizados nos cardápios, 
nas respectivas refeições dos detentos, sejam comprovadamente procedentes do Estado de Pernambuco. 

Adquirir gêneros alimentícios procedentes de Pernambuco 
Quantitativo de fornecedores 
de alimentos procedentes do 

Estado 
70 58 83% 

IV 
Garantir a SERES, um rígido controle junto aos fornecedores/produtores, através do padrão de qualidade dos 

gêneros alimentícios fornecidos nas refeições, conforme os tipos características, aspectos, padrões, 
variedades, definidos por ocasião da publicação dos editais. 

Garantir o fornecimento de alimentos com alto padrão de qualidade 
nutricional 

IQN (Índice de Qualidade 
Nutricional) 

35 35 100% 

V 
Elaborar um planejamento nutricional adequado, em conjunto com as nutricionistas da SERES, através da 

adoção de um cardápio que melhor atenda o contingente dos beneficiados e preserve os hábitos alimentares 
e as vocações regionais. 

Elaborar cardápio para beneficiados Cardápio elaborado 2 2 100% 

VI 
Garantir a infraestrutura de logIstica, para o pronto atendimento das demandas regulares e emergenciais dos 

insumos alimentares, conforme discriminação nominativa espacial da SERES, tendo como foco, o alto 
padrão de qualidade dos alimentos fornecidos. 

Atender as Unidades Prisionais (UP's) regularmente no Estado de 
Pernambuco 

IRE (índice de Regularidade 
de Entrega) 1176 1153 98,0% 

VII 
Garantir através da fiscalização efetiva, a utilização dos insumos alimentares na produção e distribuição das 

refeições ao público alvo. 
Monitorar/fiscalizar a utilização dos insumos nas Unidades 

Prisionais (UP's) 
Número de UP's monitoradas 21 21 100% 

VIII 
Capacitar para sua efetiva atuação, os profissionais de nutrição alotados no quadro técnico da SERES, 

quanto ao Programa de Alimentação Integrado das Unidades Prisionais. 
Capacitar os profissionais envolvidos Número de profissionais 

capacitados 
42 42 100% 

013S: ANÁLISE COM BASE NO PRODUTO IN NATURA 
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