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INTRODUÇÃO 

O ano de 2018 foi marcado pela ocorrência de sérios entraves políticos e econômicos, ainda que o 

processo inflacionário tenha sido controlado no país. No campo político, a polarização dos eleitores mediante as 

eleições presidenciais dividiu o país, e no segmento da economia, a deflagração da inesperada greve nacional dos 

caminhoneiros, durante 10 dias do mês de maio, teve repercussão negativa sobre o crescimento do país. 

Se por um lado foi difícil de administrar o movimento grevista e seus efeitos desastrosos sobre todos os 

setores da economia por outro, trouxe à tona, a importância do papel que as Ceasas desempenham junto ao 

abastecimento da população. Como protagonista da situação durante a greve, as Ceasas foram assunto constante 

em todos os veículos de comunicação. A partir da movimentação dos entrepostos atacadistas nos núcleos 

urbanos, se mensurava o tamanho do desabastecimento do mercado de produtos in natura, agravado pelos 

bloqueios nas rodovias, e sua imediata repercussão na elevação das cotações levando a escassez e/ou falta de 

produtos no mercado. 

Dessa forma, para todas as esferas do Governo e da sociedade civil, ficou comprovada a importância 

das centrais de abastecimento como um poderoso instrumento de gestão proativa para garantir a segurança 

alimentar e nutricional da população brasileira. 

O ano de 2018 registrou o encerramento da gestão do CEASA-PE/O.S., iniciada em 2015. Foi uma 

trajetória difícil, porém, vitoriosa, porque as ações solidificadas nos quatro primeiros anos, atraindo, criando e 

consolidando investimentos e empreendimentos neste entreposto, asseguraram a continuidade da administração atual 
para o próximo quadriênio. 

No campo nacional, o presidente da CEASA-PE/O.S. foi eleito Presidente da Associação Brasileira das 

Centrais de Abastecimento — ABRACEN, criada em 1986, para servir como um sistema que une as diversas Ceasas do 

Brasil, substituindo o Sistema Nacional de Centrais de Abastecimento (Sinac). Atualmente, a ABRACEN conta com 22 

Associadas que representam mais de 60 mercados atacadistas. Cabe ressaltar que a CEASA-PE está classificada, 

entre as quatro primeiras posições na comercialização de hortigranjeiros, no ranking nacional das centrais de 
abastecimento. 

Enfim, vale considerar que de acordo com os indicadores adotados para aferir o desempenho do 

CEASA/PE-0.S. em 2018, o score geral ficou em 86,283. Essas e outras ações de impacto estão descritas no corpo 
deste documento. 
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1. 	ATIVIDADES DE DIREÇÃO SUPERIOR. PRESIDÊNCIA 



1. PRESIDÊNCIA 

O Centro de Abastecimento e Logística de Pernambuco - CEASA/PE-0.S, qualificado 

como Organização Social de direito privado, sem fins lucrativos, instituído nos moldes da Lei Estadual n° 

11.743, de 20 de janeiro de 2000, com a finalidade de desenvolvimento de ações governamentais, não 

exclusivas do Serviço Publico, mesmo diante das dificuldades econômicas que atravessa a sociedade 

brasileira, conseguiu com a expertise adquirida nos anos a frente de funções sociais , nos modelos gerencias 

flexíveis e no controle de resultados, baseado em metas e indicadores de desempenho, alcançar no exercício 

de 2018,0 score de 86,283%. 

Indicadores de Posição 

INDICADOR SIGLA 
VALOR DE 

REFERÊNCIA 
(CONTRATUAL) 

INDICADOR 
CONTRATUAL 

MÉDIA 2018 
INDICADOR 

2018 

illik 

SCORE 
2018 

PONT. MAX. 

PARTICIPAÇÃO DOS 
CUSTOS RXOS 

IPCF 

MENOR QUE MENOR QUE 

36,5% 0,547 15,000 15,000 
50% 0,750 

LIQUIDEZ 
CORRENTE 

ILC MAIOR QUE MAIOR QUE 
0,86 1,296 12,959 15,000 

1,00 1,500 

VOLUME POR 
OCUPAÇÃO IVO MAIOR QUE MAIOR QUE 

0,967 0,967 9,674 10,000 
1,00 1,000 

OCUPAÇÃO DA 
ÁREA DISPONÍVEL 

IOAD 100% 1,000 99,8% 0,998 9,977 10,000 

RESULTADO 
LIQUIDO APLICÁVEL IRLA 

MAIOR QUE MAIOR QUE 2,1% 0,031 6,214 15,000 
5% 0,0750 

PARTICIPAÇÃO DO 
CUSTO DE PESSOAL 
NO FATURAMENTO 

IPCP 

MENOR QUE MENOR QUE 

15,4% 0,231 15,000 15,000 
45% 0,675 

EFICIÊNCIA NA 
COBRANÇA DAS 
TARIFAS 

IET 
MENOR QUE MENOR QUE 0,6% 0,006 10,000 10,000 

3% 0,030 

CUSTO TOTAL PELO 
VOLUME 
COMERCIALIZADO 

ICVC 
MENOR QUE MENOR QUE 

1,3% 0,013 7,460 10,000 
1% 0,010 

86,283 100,0 
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Conforme visualizado no Quadro, a seguir, vemos um comparativo referente aos valores 

investidos na O.S. desde a sua criação. 

QUADRO: Desembolso realizado para investimentos 
ATIVO PERMANENTE 2004 a 2006 2.007 . 	2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 

Terrenos e Benfeitorias 238.612 107.617 - 
Edifícios e Construções 1.002.630 1.218.675 1.952.908 2.939.378 3.473.584 - - - 
Obras em Andamento - - - - Veicubs 287.907 97.821 39.866 115.538 180.291 262.085 30.663 31.386 
Maquinas e Equipamentos 40,468 4.029 62.953 38.608 73.084 326.345 59.474 12.474 26.226 
Móveis e Utensílios 128.193 56.657 27.570 81.285 89.688 55.966 71.190 17.526 56.898 Computadores e Periféricos 92.962 86.058 34.255 111.090 39.893 43.724 54,436 24.075 10.314 

TOTAIS 1.790.771 r  1.463.240 r  2.225.168 r 	3.285.898 1. 3.856.539 r  688.120 r 	215.763 r 	85.461 r  93.438 

"k-ATIVO PERMANENTE 	'r   2.015 2.016 2017 (deb) 2017 (cred) 2018 (deb) 2018 (cred) ACUMULADO 
Terrenos e Benfeitorias  - 121.500 102.000,00 569.729 Edifícios e Construções  4.709.207 13.166.325 2.067.662 30.530.368 Obras em Andamento  8.663.331 5.011.751 2.575.758 (8.940.118) (1.286.502) 1.286.502 7.310.721 Veículos   - 88.000 (827.461) 279.233 585.328 Maquinas e Equipamentos  23.896 37.215 472.599 (28.833) (7.695) 1.474.594 2.615.436 Móveis e Utensílios  92.114 85.038 65.034 (485.011) (4.736) 39.386 376.798 Computadores e Periféricos  24.433 20.487 37.687 (288.054) 8.923 300.283 TOTAIS r13.512.981 r 	5.363.991 16.317.402 (10.569.477) (1.298.933) 5.258.299 42.288.662 

Sendo que o investimento total em 2018 foi de R$3.959.367,63 e ainda diversos ativos 
desmobilizados em função de ajustes que vem sendo realizado para adequar o patrimônio cedido ao Estado. 

1.1. OUVIDORIA 

Criada e implantada em fevereiro do ano de 2006, atendendo a Lei Estadual n.° 12.452/2003 (Art.8°, §1°), 

estabelece normas de proteção e defesa dos usuários dos serviços públicos prestado pelo Estado de Pernambuco, e 

qualificada como órgão de apoio (Regimento Interno, Art.17, item 3, alínea b), tendo competência para: ouvir, colher e 

organizar informações e/ou reclamações pertinentes a quaisquer fatos que envolvam a Organização, encaminhado as 
diretorias/presidência para as devidas soluções. 

A Ouvidoria CEASA/PE-0.S., integra a Rede de Ouvidores do Estado de Pernambuco, seguindo um 

manual de procedimentos e utilizando um software desenvolvido pelo Estado e implantado em todas as ouvidorias 

integrantes da rede. Atualmente, todas as Ouvidorias estão subordinadas/ ligadas a Secretaria da Controladoria Geral 

do Estado, responsável pelo apoio e fiscalização da Rede de Ouvidores. 

Consolidada como o instrumento de interação entre os usuários e a administração do entreposto; aliada 

na busca de soluções aos problemas apresentado na forma de manifestações (reclamações, denúncias, sugestões e/ou 

elogios), a Ouvidoria é uma importante ferramenta de gestão; auxiliando a administração, através dos assuntos 

abordados nas manifestações a identificar eventuais problemas de atuação e assim corrigi-los; colaborando no 

exercício da democracia e eficiência dos serviços prestados. 
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No presente relatório as manifestações são classificadas quanto à natureza em: denúncias, reclamações, 

solicitações, informações, sugestões e elogios. 

As manifestações classificadas como denúncias foram recepcionadas pelo sistema da Ouvidoria Geral do 

Estado e encaminhada para o CEASA/PE-0.S., Entretanto, o assunto abordado fugia a competência da administração. 

Tratava-se de assunto envolvendo direito trabalhista e vigilância sanitária ocorrido no âmbito interno das lojas/comércio 

dos permissionários. Os manifestantes foram devidamente orientados quanto aos órgãos competentes para solução de 

suas demandas. 

As reclamações envolvem questões diversas como: comércio irregular de ambulantes; trânsito; 

perturbação sonora (rádio local); comportamento de permissionário (regulamento de mercado) , trânsito e segurança no 
entreposto; 

As solicitações dizem respeito a pedidos de telefone de comerciantes, horário de funcionamento do 

entreposto, cotação de preço, encontrar pessoas etc. São pedidos diversos que não se enquadram nas demais 

classificações. Os elogios foram direcionados ao Projeto Sopa Amiga e Ação Semana Cidadã no CEASA/PE-0.S. 

As sugestões recebidas estão relacionadas à implantação de um ponto de recarga de bilhete eletrônico 

no CEASA e sobre a criação de um núcleo de mediação e arbitragem para atender aos permissionários e usuários na 
área civil. 

2. COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO 

Setor de assistência à Presidência, assessorando-a no controle e acompanhamento da execução dos 

contratos e demais despesas, no cumprimento contratual e das metas, analisando o fiel cumprimento da legislação 

aplicável á matéria, inclusive com as prestações de contas parcial, anual e de encerramento de Contratos) 

AÇÕES 

No decorrer do exercício, no sentido de assessoria direta à Presidência, trabalhamos com a elaboração 

de Normas, Ofícios e Expedientes em geral quando de assuntos financeiros e prestações de contas dos Contratos de 

Gestão, mensal, quadrimestral e anual de cada Secretaria Estadual e as do Município do Recife; 

Com relação aos contratos de Gestão, demos continuidade, com as orientações necessárias, a execução 

das despesas atinentes as ações, objeto do programado para o exercício, através de termos aditivos, apresentando 

sempre nos prazos, as prestações de contas devidamente instruídas. 

Também, neste exercício, demos continuidade aos serviços de recebimento, registros e análise dos 

documentos atinentes às compras e serviços deste Centro, com o propósito de posterior encaminhamento ao Setor 

Financeiro, para apropriação das despesas e consequente pagamentos. 
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3. CONTRATOS DE GESTÃO 

ÓRGÃO PROGRAMA CONTRATO OBJETO 

SARA SARA 
001/2015 

2° Termo Aditivo 

Fomento, Administração e execução de atividades na área de abastecimento 

alimentar, atraindo, criando e consolidando investimentos e empreendimentos 

no entreposto CEASA, de propriedade do Estado, bem como em outras áreas 

de interesse do Governo, em prol da Política de Abastecimento e Logística. 

SEE 
MERENDA 

ESCOLAR 

001/2014 — 10° 

e11° Termo 

Aditivo 

O Programa de Merenda Escolar ê vinculado a Secretaria de educação do 

Estado através do Contrato de Gestão N° 001/14. Foram firmados contratos 

para 	fornecimento 	de 	gêneros 	alimentícios. 	Despesas 	com 	Pessoal 

Administrativo, Monitoramento do Programa, Manutenção do Sistema do 

Software, Locação de Veículos, Material de Consumo, Pessoal de Apoio. 

Despesas com Pessoal Operacional, Armazenagem e Transporte de Merenda 

escolar, Monitoramento e Pesquisa. 

SERES SERES 
001/2016 — 3° 

Termo Aditivo 

Programa de abastecimento e gerenciamento dos suprimentos nas Unidades 

Prisionais jurisdicionadas no Estado de Pemambuco, através doContrato de 

Gestão entre o CEASA-PE/OS, Secretarias Executiva de Ressocialização — 

SERES e de Justiça e Direitos Humanos — SJDH. 

PCR 

PCR 

EDUCAÇÃO 

390/201 4 — 4° 

Termo Aditivo 

Execução do Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de educação, 

bem como a implantação do Programa de Reestruturação Técnica e 

Operacional 	e 	Monitoramento 	do 	abastecimento 	de 	material 	escolar, 

fardamento escolar e outros materiais e suprimentos visando atender os 

alunos da Rede Municipal de ensino do Recife. 

PCR SAÚDE 
38 	—  2/20134° 

Termo Aditivo 

Execução 	do 	Programa 	de Assistência 	Farmacêutica, 	Suprimentos 	e 
Equipamentos da Rede Municipal de Saúde no âmbito do SUS, visando dotar 

a Secretaria Municipal de Saúde de ferramenta de gestão eficaz e abrangente, 
que 	proporcione 	um 	gerenciamento 	otimizado 	e 	racional 	de 	seus 
medicamentos e suprimentos. 

4. CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

ÓRGÃO PROGRAMA CONTRATO OBJETO 

SARA ABATEDOUROS 

056/2013 

9°a 12° Termo 

Aditivo 

Serviços de gerenciamento técnico e operacional dos abatedouros de 

Escada, Itambé, Paudalho e Ribeirão para abates de animais de grande e 

médio porte. 

4.1. SETOR DE CONTROLE DE TERCEIRIZADA 

O Setor de terceirizada teve a implantação de quatro novas empresas pra melhorar a nossa 

administração nos devidos centro de custo com a finalidade de realizar controle, acompanhamento e 

fiscalização do cumprimento dos contratos das empresas terceirizadas com o Centro de Abastecimento e 

Logística de Pernambuco CEASA/PE 0.S. 
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Detalhamento das Atividades: 

Realizar controle de admissão, desligamento, reenquadramento e remanejamento dos funcionários 

das terceirizadas; 

Observações compatibilidade das Notas Fiscais emitidas pelas empresas com as despesas realizadas 

mensalmente; 

Solicitar e verificar a validade das certidões de regularidade fiscais das empresas terceirizadas; 

Envio de dados e documentos para analise final e encaminhamento ao Controle Interno. 

4.2. DEPARTAMENTO DE APOIO JURíDICO 

Setor de Assessoria técnico jurídico nos assuntos que envolvem a organização analise e 

orientação a aplicação das leis e regulamentos, estudar e sugerir soluções para assuntos de ordem 

administrativo-legal, promover e acompanhar processos de ordem técnica-administrativa em todas as suas 

fases, emitindo parecer técnico, elaborar minutas das pecas jurídicas e administrativas, como defesas da 

Organização, recursos judiciais, ajuizando ações, elaborando contratos, termos aditivos, termos de 

compromissos, acordos de cooperação, convênios, ofícios e outros documentos de natureza jurídico-

administrativo, subsidiar as comissões de seleção de fornecedores e prestadores de serviços, sindicância e 

processos administrativos, disciplinar ou não, enfim subsidiar e assessorar todos os departamentos e 

seções deste Centro de Abastecimento e Logística. 

AÇÕES 

Decorrer do exercício de 2018, dentre as atribuições inerentes deste departamento, 

promovemos e acompanhamos 642 processos judiciais/administrativo (quadro demonstrativo abaixo), 

oriundos dos fóruns, da Presidência e das Diretorias de Administração e finanças, Técnica e Operacional, 

de Programas Especiais, instruindo-os e orientando-os dos procedimentos necessários ao prosseguimento, 

de cada matéria, aplicando as normas legais e legislações pertinentes, e executando os respectivos 

serviços e atos (confecções de peças, defesas, apelações, requerimentos, contratos, convênios, termos 

aditivos, certidões, audiências, reuniões, etc.), conforme quadro EXEMPLIFICATIVO abaixo: 

Administrativos 
TPRU 99 
Termos Aditivos ao TPRU 127 
Memorandos 158 
Ofícios 011 
Contratos/Convênios 022 
Termos Aditivos aos Contratos 058 
Certidões de IPTU 072 

Judiciais 
Processos 038 
Audiências/Reuniões 057 
TOTAL 642 
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4.3. COMISSÃO PERMANENTE ! ESPECIAL DE LICITAÇÃO 

Objeto 

Realização de procedimentos administrativos mediante a elaboração de processos licitatórios 

regidos pelo Regulamento Próprio para Contratação de Obras, Serviços, Compras e 

Alienações do CEASA/PE-0.S. 

Tipos de Comissões de Licitação 

Comissão Permanente de Seleção (CPS) 

Comissão Especial de Seleção (CES) 

OBS.: ambas as Comissões estabelecem normas e procedimentos para contratação de forma mais 

vantajosa quanto aos preços e qualidade das compras, serviços e obras a serem executados com 

recursos próprios e outras fontes. 

DEMONSTRATIVO DE PROCESSOS REALIZADOS 

COMISSÃO N° 
PROCESSOS 

VALORES R$ 

ESTIMADOS CONTRATADOS 
Permanente de Seleção 15 5.064.333,53 4.584.086,68 
Especial de Seleção 06 5.619.677,27 5.020.175,53 
TOTAL 21 10.684.010,80 9.604.262,21 

4.4. SETOR DE INFORMÁTICA 

a) Implantação de Sistema Central de Embalagens 

O objetivo geral deste programa é disciplinar a comercialização dos produtos 

hortifruticolas, uma vez que o mercado tem que ser mais bem organizado com respeito a padrões 

e com orientação a respeito. A uniformização das embalagens segundo cada grupo de produtos 

resultará em vantagens para os comerciantes e consumidores. 

As operações comerciais através desse sistema de recebimento e troca de caixas 

requer agilidade e precisão no acompanhamento dos dados, fato que levou a criação de um 

Sistema para gerenciar essas atividades, no controle do fluxo de entrada e saída das embalagens 

higienizadas, como também na fiscalização, visando controle de manifestação de pragas, trazidas 

do local de origem dos produtos horticolas. 
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Renovação da HomePag e CEASA-PEIO.S. 

O Portal do CEASA-PE segue novo modelo de identidade digital padrão do 

Governo Federal, que atende às principais recomendações de acessibilidade indicadas para web. 

Na intemet, acessibilidade refere-se principalmente às recomendações do WCAG 

(Wodd Content Accessibility Guide) do W3C e no caso do Governo Brasileiro ao e-MAG (Modelo 

de Acessibilidade em Governo Eletrônico). O e-MAG está alinhado às recomendações 

internacionais, mas estabelece padrões de comportamento acessível para sites governamentais. 

Desenvolvimento do sistema de chamadas (help desk) 

Nosso sistema de help desk soluciona dúvidas e problemas mais comuns do dia a 

dia dos usuários. Essas questões são de solução mais simples: 

Problemas nos sistemas operacionais; 

Impressoras; 

Hardwares; 

Aplicativos; 

Dificuldades para abrir e-mails ou utilizar programas, etc. 

O sistema help desk consegue gerar automaticamente estatísticas e relatórios 

sobre a produtividade da equipe, uma vez que informa o número de chamados atendidos, 

soluções encontradas e mais. Com  esses dados em mãos, é possível identificar quais são 

os problemas estruturais mais comuns da equipe e com qual frequência eles ocorrem, a fim de 

programar soluções. 

d) Implantação de wi-fi livre no RECIFLOR I CEASA-PE 

Foi instalado no Galpão do Reciflor, equipamentos para acesso à intemet, visando 

os usuários/clientes, que frequentam a Feira e utilizam intemet para ter acesso ao Site do 

CEASA-PE, na busca do informativo de preços, que diariamente é alimentado pelo 

Departamento Técnico nos dias de feira. 

Com o fornecimento dessa tecnologia, os comerciantes podem se comunicar com 

seus clientes, enviando e recebendo mensagens, sobre pedidos e vendas de seus produtos, 

aquecendo assim, ainda mais a comercialização da Feira. 
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e) Informatização dos Abatedouros 

Em decorrência ao crescimento das atividades nos abatedouros, foi necessário 

aquisições de computadores, impressoras e modems para acesso a internet, pois se tratando de 

área rural, ficou inviável para as operadoras de intemet levar o serviço até o local. 

Complementos 

Aquisição de Servidor para instalação de Sistemas: Fortes — Help Desk — Folha de 

Pagamento; 

Criação de virtualização individual para cada Sistema/Serviço; 

Automação do Projeto Merenda Escolar na geração de guias; 

Gerenciamento e manutenção do Sistema Orquestra: 

Semana Cidadã. 
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2. ATIVIDADES DE DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 



2. 	DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

Órgão de direção superior da Organização Social, com a finalidade de controlar e gerencias as ações 

dos atos e fatos de Administração do Patrimônio, Pessoal, Financeiro e Contábil, na forma que predispõe o 

Estatuto Social, Regimento Interno, Regulamento Próprio de Contratação de Obras, Serviços, Compras e 

Alienações, bem como as demais legislações atinentes, emanados dos órgãos Federais, Estadual e Municipal, a 

forma que se dispuser nas avenças pactuadas nos Contratos de Gestão e/ou Prestação de Serviços. 

2.1, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

Responsável por gerir, fiscalizar e controlar as atividades pertinentes a ações 

administrativas, juntamente com os seguintes setores: compras, patrimônio e transporte, serviços gerais, 

central telefônica, protocolo, almoxarifado, arquivo permanente e copa. 

AÇÕES 

Gerir, fiscalizar e controlar os contratos, quando estes demandarem indicações da diretoria 

(fiscal/gestor); 

Cumprir todos os termos contratuais, bem como o efetivo monitoramento dos mesmos; realizar 

análises, sugestões, críticas e acompanhamento dos vencimentos e vigência de cada contrato; 

Atestar Notas Fiscais de compras e serviços, averiguando suas regularidades com o termo do 

contrato e encaminhar a CCl/Financeiro para análise e envio à diretoria de administração e 

finanças para autorizar o pagamento; 

Acompanhar os serviços relativos ao arquivo, central telefônica, serviços bancários e entrega de 

correspondências externas; 

Administrar as liberações das listas dos almoços para os restaurantes, que substituíram as 

senhas de outrora; 

Fazer os pedidos de compras de todo material de limpeza e escritório e controlar as saldas 

(solicitações de mercadorias do almoxarifado); 

Coordenar a limpeza do prédio da administração, assim como os demais departamentos do 

entreposto CEASA: DEMEC, Segurança, Almoxarifado, SEINFO, Transporte, Bombeiros e PM; 

Controlar e acompanhar a manutenção dos aparelhos de ar condicionado e elevador; 

Acompanhar os bens patrimoniais do CEASA-PE; 

Gerir os serviços do protocolo, no que se refere ao recebimento de correspondências para a 

administração e usuários do entreposto CEASA; 

Realizar serviço bancário solicitado pela diretoria; 
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o 	Fiscalizar a rotina do transporte: motoristas, frotas, roteiros diários, rastreamento, combustível e 

tudo o que estiver relativo a esta atividade. 

2.2. SETOR DE PESSOAL 

Programas e Benefícios para os funcionários do CEASA-PE/O.S. 

a) 	Bónus Educacional, Programa de Estágio e Jovem Aprendiz 

No ano de 2018 fizemos investimento em capacitação para os colaboradores desta 

CEASA-PE/O.S., processo que 	está sendo contínuo em relação a política de 

desenvolvimento institucional, conforme quadro abaixo: 

NÍVEL CURSO QT. 

SUPERIOR 

Administração 2 
Direito 1 
Ciências contábeis 1 
Ciências da computação 1 
Processos gerenciais 1 
Lic. Em histórias 1 
Tecnologia em gestão pública 1 

Subtotal 8 

ESPECIALIZAÇÃO 
/ PÓS- 

GRADUAÇÃO 

Gestão de controladoria e finanças 2 
Telecomunicações e redes de computadores 1 
Direito civil-constitucional e processo civil 1 
Segurança de redes de computadores 1 
MBA em finanças e controladoria 1 

Sub total 6 
Total 14 

Em relação aos dependentes dos nossos colaboradores, esta CEASA-PE/O.S. 

concede incentivos para que os mesmos continuem estudando, conforme é estabelecida pela 

Portaria n° 056/2007 desta Organização Social e concedido tal beneficio a 22 (vinte e dois) 

dependentes e desses, 5 (cinco) concluíram o curso e estão inseridos no mercado de 

trabalho. 

Também é concedido o Auxílio Educação, que visa o investimento na educação dos 

filhos dos funcionários desta CEASA que estão matriculados no ensino Fundamental e Médio, 

beneficiando 29 (vinte e nove) funcionários e 40 (quarenta) dependentes, onde 5 (cinco) 

desses, concluíram o Ensino Médio em 2018. 
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A politica desta CEASA, também, é investir nos alunos de instituições com afinidade 

dos objetivos da empresa, no qual temos convênio com o Centro de Integração de Empresa e 

Escola — CIEE, conforme Portaria existente que beneficia os discentes com 13 (treze) bolsas 

de estágio para prepará-los para o mercado de trabalho. 

A política desta CEASA, também, é investir nos alunos de instituições com afinidade 

dos objetivos da empresa, no qual temos convênio com o Serviço Nacional de Aprendizagem 

Comercial Departamento Regional Pernambuco - SENAC, que beneficia 3 (três) discentes 

para prepará-los para o mercado de trabalho. Lembrando que o resultado desses objetivos 

está sendo cumprido, e isso é comprovado conforme dados acima citados. 

2.3. DEPARTAMENTO FINANCEIRO 

Departamento responsável pelo planejamento, controle e gerenciamento das atividades de 

execução financeira e orçamentária, relativas ao faturamento, cobrança, contas a pagar e receber, 

tesouraria, controlar movimentação das contas bancárias, como emissão de cheques, conciliação 

bancária, emitir ordens de pagamento, controlar e contabilizar aplicações financeiras, considerando as 

normas internas e legais. 

AÇÕES 

Contas a Pagar, Contas a Receber Bancos, Faturamento dos permissionários, Silo, 

Estacionamento, Abatedouros, Cobrança e Movimentação Financeira Setor de Embalagem, 

Movimentação Financeira dos Abatedouros. 

Contas a Pagar: 

Em 2018, foi dada continuidade as atividades, relativas a essa ação, utilizando 

as ferramentas já existentes e aprimorando os rateios das despesas, retenções de impostos e 

foram regularizados os adiantamentos a fornecedores que constavam em aberto. 

Pagamentos/Conciliação bancária: 

Em 2018, foi dada continuidade as atividades, relativas a essa ação, e foi 

elaborada uma planilha de provisão de receitas e despesas mensais, que permite o 

acompanhamento financeiro do valor que foi estimado para o mês vigente, do valor que já foi 
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realizado até o momento e do valor que falta realizar. Com  isso, é possível demonstrar o 

passado, presente e futuro das receitas e despesas previstas para o mês. Com  a elaboração 

da planilha de provisões das receitas e despesas mensais, foi possível ter maior controle e 

equilíbrio financeiro, de modo a evitar um déficit das contas financeiras. 

Em março de 2018, foi detectada uma falha na demonstração da folha de 

pagamento repassada pelo departamento SEDEP ao DEFINI, que não segregava o valor dos 

bónus dos programas especiais a serem arcados pelo CEASA, por motivo da despesa não 

ser prevista nos contratos dos respectivos programas. Na ocasião, foi analisada a 

necessidade de demonstrar a despesa com os bônus salarial, passando a ser enviado 

mensalmente junto com a documentação da folha de pessoal, assim evidenciando o valor 

exato do gasto com pessoal pertencente ao CEASA. 

Tesouraria/Caixa: 

Em 2018, foi dada continuidade as atividades, relativas a essa ação, e foi 

elaborada uma planilha de controle diário das receitas de "caixas não padronizadas". 

Contas a Receber: 

Faturamento do Silo Portuário: 

Em 2018, foi dada continuidade as atividades, relativas a essa ação, e passou a 

faturar as NFSe com o CNPJ da filial do Silo Portuário. 

1Faturamento concessão do estacionamento: 

Em 2018, foi dada continuidade as atividades, relativas a essa ação, e passou a 

controlar o ressarcimento do seguro do estacionamento, descontos do valor do empréstimo (já 

quitado). 

Contas a receber abatedouros: 

Em maio de 2018, foi dado inicio as atividades das contas a receber por cada 

abatedouro e seus devidos CNPJ, apropriando as receitas e conciliando com seus devidos 

recebimentos, analisando as emissões das NFSe de cada prefeitura correspondente a cada 

abatedouro, para apuração dos impostos. 
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f) Faturamento: 

Faturamento NF remessa por unidade prisional 

Em 2018, foi dado inicio as atividades do faturamento mensal de notas 

fiscais referentes às saídas de remessa de gêneros alimentícios para as unidades 

prisionais. 

Faturamento Permissionários 

Em 2018, foi dada continuidade as atividades, relativas a essa ação, e passou a 

ratear as receitas apropriando de forma devida, tais como; ressarcimentos: água, luz, 

segurança, limpeza; contribuições de associações e sindicatos. 

Foram demandadas algumas solicitações ao suporte TI — Programação para 

melhoria deste departamento, tais como: rateio proporcional dos descontos e acréscimos nos 

acordos realizados; exportação do ERP CEASA para o sistema FORTES (inicializado em fase 

de teste); ajustes nos relatórios associados e clientes; tesouraria: atalho de pagamentos; foi 

criado taxa fixa de T.P.R.U.; diminuir a lentidão na geração dos relatórios de acordos em 

aberto; ajustes nos relatórios de baixas, incluindo juros e multas atualizando o valor real do 

debito. Todas as demandas citadas foram atendidas conforme solicitações. 

Capacitação 

Em 2018, foi dada continuidade a capacitação de funcionários (Especialização 

em finanças) aprimorando seus conhecimentos técnicos na execução de suas atividades. 

Conclusão: 

Concluímos que em 2018, conforme acima mencionado, avançamos com 

recursos técnicos dentro das atividades deste departamento. 

2.4. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE. 

O ano de 2018, pelo Levantamento e Atualização Patrimonial dos Imóveis do CEASA, pela 

implementação e aprimoramento Controles Contábeis, Fiscais e Patrimoniais mais eficazes e eficientes 

fazendo que esta 0.S não sofressem sanções perante os órgãos Fiscalizadores, a Otimização dos 

Controles relativos a movimentações dos Silos Portuários no Porto do Recife, a implantação do sistema 
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de Nota Fiscais de Serviço Eletrônica — NFS-e para os Abatedouros de Escada, Itambé, Paudalho e 

Ribeirão, tendo como metas estimular as decisões da diretoria para o crescimento da empresa com 

ferramentas gerencias, otimizando rotinas e processos e dando suporte a outros departamentos/setores. 

Dentre as suas atribuições Contábeis resumidamente estão: 

Os Registros Contábeis; 

As Analises e Composições; e 

As Demonstrações Contábeis elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 

tomando-se como base a Lei n° 11.638/2007, 12.973/2014, os CPC — Códigos de Pronunciamentos 

Contábeis e a Interpretação Técnica ITG 2.002, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade — 

CFC, Resolução CFC n° ° 1.409/12. 

Fornecimentos de Relatórios Gerenciais que auxiliam nas tomadas de decisões 

Pronto atendimento as solicitações/Dúvidas dos demais setores da 0.5. 

E nas atribuições Fiscais resumidamente estão: 

Os Registros nos Livros Fiscais; 

Elaborações das Obrigações Acessórias (DCTF, SPED, SEF II e e-DOC, DSR-e, etc); 

Orientação das Retenções dos Impostos nos pagamentos realizados; 

Acompanhamento da Legislação pertinente as Organizações Sociais. 

Reflexos do empenho dessas atribuições podem ser constatados nos relatórios de nossa 

Consultoria, realizada pela Lellis e Dias Consultoria Contábil e pela Auditoria da C.J. Consultoria e 

Auditoria Contábil Ltda. 
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3. ATIVIDADES DE DIRETORIA DE PROGRAMAS ESPECIAIS 



3. PROGRAMAS ESPECIAIS 

3.1. PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ESTADO DE PERNAMBUCO — SECRETARIA DE 

EDUCAÇÃO/SEE 

O Programa da Alimentação Escolar da rede estadual de ensino executado pelo CEASA-

PE/O.S., manteve a performance de desempenho, durante o exercício de 2018. As atividades referentes ao 

fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis adquiridos pelo CEASA-PE/O.S. e de logística, dos alimentos 

não perecíveis, adquiridos diretamente pela Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco, garantindo 

aos estudantes o consumo continuo de alimentos em qualidade e quantidade, necessários para o seu 

crescimento e desenvolvimento biopsicossocial, interferindo assim, na elevação do processo de ensino e 

da aprendizagem, no rendimento escolar e na formação de práticas alimentares saudáveis dos 

estudantes e na manutenção de saúde qualitativa dos mesmos, evitando o aparecimento de doenças não 

transmissíveis de forma precoce; demonstrou mais uma vez que a solução integrada é determinante no 
sucesso da empreitada. 

Os indicadores de desempenho do contrato de gestão pactuado entre o CEASA-PE/O.S. e a 

Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco, apontam para o atendimento das metas estabelecidas, 
alcançando a performance desejada nos resultados como nos anos anteriores. Cabe destacar, que os 

suprimentos e alimentos foram disponibilizados tempestivamente nas escolas durante todo o ano letivo de 

2018, não trazendo prejuízos para a preparação da alimentação escolar em atendimento a 496.246 

estudantes matriculados nas 937 escolas de educação básica, educação de jovens e adultos e educação 

indígena, bem como, os programas especiais que requerem a oferta de refeições, como sendo: 

programas de tempo integral, semi-integral, Mais Educação, Ensino Médio Inovador e outros 

programas vivenciados pedagogicamente pelas escolas estaduais de forma universalizada, de acordo 

com a legislação vigente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). 

Em cumprimento ao contrato firmado, todas as distribuições foram realizadas de forma 

eficiente e o total de insumos entregues às unidades escolares seguem discriminados nas Tabelas 01 e 02, 

para os gêneros perecíveis e não perecíveis, respectivamente. 

TABELA 01: QUANTIDADE DE GÉNEROS 
PERECÍVEIS ENTREGUES PELO CEASA-PE. 

GÊNERO REAUZADO 
(KW 

FRANGO 2.102.926,0 

CHARQUE 457.150,0 

CMOÍDA 986.077,0 

LARANJA 748.641,0 

ALHO 31.601,0 

OVO* 12.439.350,0 
louvo quantificado em unidades nd), nao em massa (Kg). 
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TABELA 02: QUANTIDADE DE GÉNEROS NÃO- 
PERECÍVEIS ENTREGUES PELO CEASA-PE. 

GÊNERO 
REALIZADO 

Nd 
AÇÚCAR 620.566,5 

EXTRATO DE TOMATE 149.900,5 

FLOCÃO 1.514.261,0 

ARROZ PARBOIUZADO 711.941,0 

FEIJÃO PRETO 585.487,0 

MACARRÃO 1.431.216,0 
ÓLEO 93.164,1 

SAL 65.490,0 
VINAGRE 139.258,0 

Com o desenvolvimento do trabalho pelo CEASA-PE, foi atingida na vigência de 2018 a 

aceitabilidade de forma satisfatória da alimentação escolar pelos estudantes (beneficiários) nas GRE's 

jurisdicionadas no interior do estado de Pernambuco e uma condição higiênico-sanitária nos serviços de 

alimentação das unidades escolar produtoras e distribuidoras da dieta escolar classificada como Regular 

quanto à condição de segurança alimentar segundo SOUZA, 2006. Salientamos ainda outro importante 

indicador, que são os alimentos procedentes do Estado de Pernambuco, que perfaz o percentual de 100%; 

estes são os alimentos perecíveis adquiridos e fornecidos pelo CEASA-PE e que compõem o cardápio 

elaborado, fomentando a economia de base local, bem como melhorando o consumo e aceitabilidade 

alimentar por ser produtos regionais, inseridos no hábito alimentar dos beneficiários; sendo todos os 

produtos aprovados 100%, quanto a sua qualidade através de laudos laboratoriais microbiológicos e físico- 

químicos. 

O Programa da Alimentação Escolar da rede estadual de ensino executado pelo CEASA-

PE/O.S., manteve a performance de desempenho, durante o exercício de 2017. As atividades referentes ao 

fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis adquiridos pelo CEASA-PE/O.S. e de logística, dos alimentos 

não perecíveis, adquiridos diretamente pela Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco, garantindo 

aos estudantes o consumo continuo de alimentos em qualidade e quantidade, necessários para o seu 

crescimento e desenvolvimento biopsicossocial, interferindo assim, na elevação do processo de ensino e 

da aprendizagem, no rendimento escolar e na formação de práticas alimentares saudáveis dos 

estudantes e na manutenção de saúde qualitativa dos mesmos, evitando o aparecimento de doenças não 

transmissíveis de forma precoce; demonstrou mais uma vez que a solução integrada é determinante no 

sucesso da empreitada. 

Os indicadores de desempenho do contrato de gestão pactuado entre o CEASA-PE/O.S. e a 

Secretaria de Educação do Estado de Pemambuco, apontam para o atendimento das metas estabelecidas, 
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alcançando a performance desejada nos resultados como nos anos anteriores. Cabe destacar, que os 

suprimentos e alimentos foram disponibilizados tempestivamente nas escolas durante todo o ano letivo de 

2017, não trazendo prejuízos para a preparação da alimentação escolar em atendimento a 687.146 

estudantes matriculados nas 962 escolas de educação básica, educação de jovens e adultos e educação 

indígena, bem como, os programas especiais que requerem a oferta de refeições, como sendo: 

programas de tempo integral, semi-integral, Mais Educação, Ensino Médio Inovador e outros 

programas vivenciados pedagogicamente pelas escolas estaduais de forma universalizada, de acordo 

com a legislação vigente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). 

Com o desenvolvimento do trabalho pelo CEASA-PE, foi atingida na vigência de 

2017 a aceitabilidade de forma satisfatória da alimentação escolar pelos estudantes (beneficiários) nas 

GRE's jurisdicionadas no interior do estado de Pernambuco e uma condição higiênico-sanitária nos 

serviços de alimentação das unidades escolares produtoras e distribuidoras da dieta escolar classificada 

como Regular quanto as condição de segurança alimentar, segundo SOUZA, 2006. Salientamos ainda 

outro importante indicador, que são os alimentos procedentes do Estado de Pernambuco, que perfaz o 

percentual de 100%; estes são os alimentos perecíveis adquiridos e fornecidos pelo CEASA-PE e que 

compõem o cardápio elaborado, fomentando a economia de base local, bem como melhorando o consumo 

e aceitabilidade alimentar por ser produtos regionais, inseridos no hábito alimentar dos beneficiários; sendo 

todos os produtos aprovados 100%, quanto a sua qualidade através de laudos laboratoriais microbiológicos 
e fisico-quimicos. 

3.2. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR — PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE 

3.2.1. No Programa de Alimentação Escolar da Prefeitura da Cidade do Recife em 2018, foram monitorados 

sistematicamente 100% dos serviços de alimentação das 361 escolas jurisdicionadas nas 06 RPA — 

Região Político Administrativa, da Rede Municipal de ensino, e que estavam dentro do rol das 

instituições contempladas pelos Programas: Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de 

Jovens e Adultos e Creches, entre outros. 

O público alvo do Programa foram os estudantes da rede municipal de ensino, em 

conformidade com o censo 2018, o quantitativo de tais beneficiados está na ordem de atendimento 

médio de 96.323 estudantes distribuídos nas 361 unidades educacionais das 6 RPA's, 

jurisdicionadas na cidade do Recife. 

As metas alcançadas foram: 

o 	Monitoramento, controle e fiscalização sistemático da alimentação escolar fornecida nas 6 RPA's 

alcançando níveis satisfatórios, bem como nas unidades produtoras. Tal meta obteve classificação 
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higiênico sanitária de nível BOM, quanto ao funcionamento dos serviços de alimentação das 

unidades escolares, segundo Souza (2006). 

Acompanhamento do índice de aceitabilidade dos cardápios por parte dos estudantes, o qual 

obteve 82,11% de aceitação utilizando o método da Escala Hedônica e 85,94% de aceitação 

utilizando o método Resto Ingestão. 

Orientação aos atores envolvidos no processo de produção e distribuição da alimentação escolar 

quanto a adoção de medidas higiênico-sanitárias preconizada pela Resolução de Diretoria 

Colegiada (RDC) n° 216 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), de 15/09/2004 nas 6 

RPA's da cidade do Recife. As empresas fornecedoras da alimentação escolar obtiveram 

QUALIFICAÇÃO higiênico sanitária para produzir a alimentação escolar, segundo o Edital 

PCR/2014. 

Recebimento e averiguação das denúncias relativas anormalidade relacionada à entrega ou 

qualidade dos alimentos oriundas do DISQUE Merenda 0800, dando de imediato, conhecimento 

ao Responsável Técnico do setor de nutrição da Prefeitura da Cidade do Recife para adoção de 

medidas corretivas, quando for o caso. 

Realização mensal de análises microbiológicas dos insumos alimentares bem como da 

refeição pronta destinada ao público alvo por RPA's, verificando se as amostras coletadas 

estão de acordo com os padrões sanitários legais vigentes. 

Apresentação de relatórios de monitoramento sistemático em se tratando das condições 

higiênico sanitárias de todas as unidades escolares nas 6 RPA's, bem como as condições 

estruturais e de organização das referidas unidades. 

Outras atividades desenvolvidas na vigência de 2018 foram a avaliação do estado 

nutricional mensal de dos estudantes matriculados nas unidades escolares, os quais se 

encontram em grande parte com o índice de EUTROFIA (satisfatório), bem como as ações de 

Educação Alimentar e Nutricional com a comunidade escolar (pais e alunos), promovendo 

hábitos alimentares saudáveis. 

3.3. MONITORAMENTO DO ABASTECIMENTO DE FARDAMENTOS E DEMAIS MATERIAIS E SUPRIMENTOS 

AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, DA PREFEITURA DO RECIFE: 

Dentro das responsabilidades dos Administradores Públicos Modernos, uma, de cunho 

organizacional, sobressai-se: O apoio na implementação de linhas de ação que visem a melhoria da 

organização e celeridade da rotina operacional. 

Com esse intuito, à Prefeitura do Recife, ao propor e formalizar o Contrato de Gestão com este 

Centro, através da Avença de n° 390/14, não só contemplou a Merenda Escolar, para os alunos da rede de 
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ensino Municipal, como também a Logística no recebimento e distribuição dos fardamentos, materiais e 

suprimentos, utilizando a expertise deste Centro, vez que programas dessa natureza, já fazem parte do 

cotidiano desta Organização, através de Contratos com ao Governo do Estado. 

Diante do acima e considerando a demando deste exercício, chegamos a uma média de 

4.008,08 m3, correspondentes ao estoque, recebimentos e distribuição, através do Centro de Distribuição, 

sob a responsabilidade desta Sociedade, dos fardamentos, materiais e suprimentos destinados a rede 

pública municipal de ensino, cumprindo as metas com um índice de 100% (cem por cento), bem acima do 

exigido de 80%, por ação 

3.4. MONITORAMENTO DO ABASTECIMENTO DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS FORNECIDOS AOS 

USUÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DO RECIFE NO ÂMBITO DO SUS. 

Dentro das responsabilidades dos Administradores Públicos Modernos, uma, de cunho 

organizacional, sobressai-se: O apoio na implementação de linhas de ação que visem a melhoria da 

organização e celeridade da rotina operacional. 

Com esse propósito, à Prefeitura do Recife, ao formalizar o Contrato de Gestão com este 

Centro, através da Avença de n° 382/13, implantou na Secretaria de Saúde, o sistema de Logística no 

recebimento e distribuição, de Medicamentos e Suprimentos fornecidos aos usuários da Rede Municipal de 

Saúde da Prefeitura do Recife no âmbito do SUS, utilizando a expertise deste Centro, vez que programas 

dessa natureza, fazem parte do cotidiano desta Organização, através de Contratos com ao Governo do 
Estado. 

Sendo assim e considerando a demando do exercício de 2018, tivemos de execução uma 
média de 4.008,08 m3, correspondentes a carga seca, de recebimentos, distribuição e estoque, através do 

Centro de Distribuição, sob a responsabilidade desta Sociedade. 

3.5. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA NAS UNIDADES PRISIONAIS DO ESTADO DE 

PERNAMBUCO — SECRETARIAS DE JUSTIÇA E DE DIREITOS HUMANOS E EXECUTIVA DE 
RESSOCIALIZAÇÃO 

Ciente da existência dos problemas de base na alimentação, abastecimento alimentar e falta 

de estrutura e condições higiênico-sanitárias apresentados nas Unidades Prisionais do Estado, a Secretaria 

Executiva de Ressocialização — SERES, sabendo da expertise do Centro de Abastecimento e Logística de 

Pernambuco — CEASA — PE/OS, decidiu tomar o mesmo responsável pela aquisição, armazenagem, 

logística e distribuição de gêneros alimentícios e monitoramento técnico e logísticos nas Unidades Prisionais 
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jurisdicionadas no Estado de Pernambuco, tendo como foco central a melhoria nutricional na dieta alimentar 

e o fortalecimento da economia local. 

O Programa de Alimentação Integrada nas Unidades Prisionais do Estado de Pernambuco 

contempla o abastecimento e gerenciamento dos suprimentos (alimentos perecíveis, não perecíveis e 

hortigranjeiros) nas Unidades Prisionais jurisdicionadas no Estado de Pernambuco. 

Para a execução do Programa foi pactuado o Contrato de Gestão entre o CEASA-PE/O.S. e a 

Secretaria Executiva de Ressocialização — SERES, visando o acesso regular de insumos destinados à 

produção e distribuição de uma alimentação diária aos reeducandos e funcionários, das 23 Unidades 

Prisionais(UP) do Estado de Pernambuco contando com a UP de ltaquitinga inaugurada em meados de 

2018, com qualidade nutricional, de alto teor nutritivo, segundo as prerrogativas da Lei n° 13.494, de 02 de 

julho de 2008, que cria o Sistema Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável — SESANS, 

com vistas a assegurar o direito humano à alimentação adequada, entre outras correlatas; bem como o 

monitoramento sistemático dessas ações. 

Tais ações ratificaram um salto qualitativo da alimentação prisional, ao público alvo, através 

dos insumos (gêneros alimentícios), abastecidos sistematicamente nas Unidades Prisionais; bem como, das 

estratégias adotadas no Plano de Ação, quais sejam: 

Elaboração dos cardápios utilizados no Programa de Alimentação Prisional, conjuntamente com o corpo 

técnico de nutrição da SERES, em consonância com as diretrizes preconizadas pelas leis da nutrição 

humana; aliada a uma alimentação carcerária de boa qualidade, como preconiza a Lei de Execução 

Penal, N°7.210, de 11 de Julho de 1984; 

Valorização das vocações regionais e os hábitos alimentares dos beneficiados. 

Fortalecimento da economia de base local, pala adoção da priorização da regionalização dos insumos a 

serem fornecidos, valorizando as vocações regionais e os hábitos alimentares dos beneficiados; e a 

rebote o fomento da economia do Estado através de geração de emprego e renda para os diversos 

segmentos produtivos e comerciais do Estado de Pernambuco; 

Atendimento aos anseios e metas da SERES, quanto a suprir, com uma alimentação regular e de 

qualidade, uma demanda reprimida de reeducando, que no passado, estavam insatisfeitos com a 

alimentação prisional ofertada; 

Realização do monitoramento técnico diário, com equipe técnica capacitada para o controle das 

atividades dos serviços de alimentação das 23 Unidades Prisionais do Estado e enviando a SERES 

sistematicamente os achados higiênicos sanitários, através dos relatórios de auditorias; 

Otimização e racionalização na aplicação dos recursos financeiros disponíveis; 
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Instrumentalização e disponibilização a SERES, da ferramenta de gestão eficaz no processo de 

controle e administração do sistema de alimentação aos presídios, voltada para resultados, entre outras 

correlatas. 

Como pessoa do Direito, o reeducando tem na alimentação, um direito fundamental 

assegurado pela Constituição Federal, e que assertivamente vem sendo mantida com regularidade de oferta, 

pelo CEASA-PE (Contrato de Gestão com validade de 04 de Janeiro de 2016 a 03 de Janeiro de 2020, com 

Termo Aditivo renovável anualmente) através da adoção das estratégias acima apresentadas entre outras 

correlatas, em consonância com o Plano de Ação do referido Contrato, pactuado entre as instituições 

CEASA-PE e SERES. 

As metas e indicadores de desempenho contemplados no Contrato de Gestão, foram 

desempenhados com uma excelente performance na vigência do ano de 2018, a saber: 

Ações Principais metas 
propostas 

Resultados 
alcançados 

Garantir o fornecimento de alimentos com alto padrão de qualidade 
nutricional e de segurança alimentar. 100% 100% 

Garantir que os alimentos hortifrutigranjeiros utilizados nos cardápios 
sejam 70% procedentes do Estado de Pernambuco. 70% 100% 

Atender com padrão de qualidade os alimentos fornecidos de forma 
que alcance o índice de Regularidade de Entrega - IRE 90% 100% 

Promover o monitoramento e fiscalização preventiva nos serviços de 
alimentação nas Unidades Prisionais 100% 100% 

Ações complementares ao Programa de Alimentação Integrada nas 
Unidades Prisionais do Estado de Pernambuco 

Durante o ano de 2018, foram realizadas ações complementares realizadas dentro de algumas 
unidades prisionais: à criação de hortas orgânicas do tipo institucional e o curso de panificação. 

O projeto "Horta dos Presídios" teve como objetivo de ocupar a mão-de-obra ociosa que se encontra 
nas Unidades, treinar e capacitar os reeducandos e principalmente qualificar a alimentação com a 
introdução de produtos orgânicos retirados das hortas. 

Cada ação teve um objetivo peculiar em busca de um resultado importante na ressocialização dos 
apenados e ainda contribuiu para a redução financeira e melhoria na dieta alimentar do público alvo, do 
ponto de vista dos macronutrientes (fibras alimentares) e dos micronutrientes (vitaminas e minerais), 
amplamente encontrada em variedades de hortaliças. 

O CEASA-PE promove com anuência da SERES o curso de panificação nas unidades prisionais, com 
êxito em sua execução por proporcionar a socialização e o aprendizado, contribui para a redução penal, 
melhorar a qualidade sensorial, nutricional e a palatabilidade dos pães fabricados, e revelar as 
oportunidades de melhorais na área de trabalho (padaria). 

Dessa forma, o treinamento está acarretando grandes benefícios para os reeducandos, para as 
Unidades Prisionais e também ao Programa Alimentação Prisionais. 
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3.6. ADMINISTRAÇÃO DE ABATEDOUROS REGIONAIS 

Com o objetivo de organizar a base da cadeia de comercialização da carne "in natura" o 

Governo do Estado, por intermédio da SARA — Secretaria de Agricultura e Reforma Agrária e Ceasa-PE/OS, 

decidiu intervir no setor de abate da região. 

O conjunto da infraestrutura dos Abatedouros Regionais da Mata Norte e Sul, contemplando 

construção civil e equipamentos apresentam condições básicas para o processo de abate de animais de 

pequeno e grande porte, bem como atende a legislação em vigência do MAPA/ e ADAGRO. Tal ação 

objetiva: 

Garantir o abate de animais sadios com o certificado do GTA; 

Promover abates humanitários, de acordo com as normas do MAPA e ADAGRO; 

Garantir a população o fornecimento de carnes de qualidade e certificada; 

Acabar com os abates clandestinos, e promover o aumento da geração de empregos diretos e indiretos. 

O Projeto de Recuperação dos Abatedouros Regionais, administrado pelo CEASA-PE/OS foi 

iniciado em março/11, com a entrada em operação do abatedouro de Paudalho, na Mata Norte. Hoje estão 

em funcionamento mais 3 unidades, localizadas em Itambé (Mata Norte), Escada e Ribeirão na Mata Sul. 

ltambé e Escada foram inauguradas em março/13 e Ribeirão em novembro/13. Em seguida, o desempenho 

dos abatedouros em 2018 / 2017. 

ABATEDOURO DE PAUDALHO 

ABATES 2017 2018 % 
Bovinos 15.711 15.505 -1,31 
Suínos 6.034 6.199 2,73 
Ovinos/Caprinos 5.830 6.429 10,27 
TOTAL 27.575 28.133 2,02 

ABATEDOURO DE RIBEIRÃO 

ABATES 2017 2018 % 
Bovinos 6.200 5.765 -7,02 
Suínos 393 383 -2,54 
Ovinos/Caprinos 667 540 -19,04 
TOTAL 7.260 6.688 -7,88 
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ABATEDOURO DE ESCADA 

ABATES 2017 2018 % 
Bovinos 9114 11.273 23,69 
Suínos 277 352 27,08 
Ovinos/Caprinos 1935 1841 -4,86 
TOTAL 11.326 13.466 18,89 

ABATEDOURO DE ITAMBÉ 

ABATES 2017 2018 % 
Bovinos 8.788 9.754 10,99 
Suínos 1.329 1.501 12,94 
Ovinos/Caprinos 58 1016 1651,72 
TOTAL 10.175 12.271 20,60 

Com relação ao abatedouro de Paudalho, as operações de abate, na sua maioria de bovinos, 

passaram de 27.575 para 28.133 animais, ou seja, um aumento de 2,02%, referente ao ano anterior. 

Com relação à Unidade de ltambé, em relação ao ano de 2017, obtivemos um aumento de 

10,99%, no abate dos bovinos. Além de atender abates dos municípios de Itambé, Camutanga, Ferreiros e 

Goiana, começamos a receber abates oriundos de alguns municípios da Paraíba, como Pedras de Fogo, 

Itabaina e Juripiranga. Nesses onde o abate anteriormente se dava de forma clandestina ou o abatedouro 

existente nesses municípios funcionava de forma precária, além de não atender as normas técnicas e os 

critérios ambientais, sanitários e de segurança, para o devido funcionamento, como exemplo, não apresentar 

GTA, abater qualquer hora, e o transporte da carne ser realizado em qualquer veículo e assim expondo o 

produto. 

Escada teve um aumento nas operações de 18,89% em relação ao abate de 2017. Esse 

aumento se dá devido a capitação de novos clientes. 

Ribeirão reduziu em 7,88% em relação ao ano de 2017, tal redução se deve a crise econômica 

em nosso País e ao aumento dos abates clandestinos nos municípios circunvizinhos. 

Embora tenha havido esforços do Ceasa-PE em manter os equipamentos, identificamos 

necessidade de investimentos em equipamentos e adequação de infraestrutura para atender a crescente 

demanda. 
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4. 	ATIVIDADES DE DIRETORIA TÉCNICA E OPERACIONAL 



4. ATIVIDADES OPERACIONAIS 

a) Considerações Gerais 

No cenário económico, a variação de preços dos alimentos resulta da dinâmica entre oferta e 

demanda que por sua vez, depende da combinação dos seguintes fatores: sazonalidade, interferência de 

períodos de safra e entressafra na qualidade e volume de oferta; condições climáticas, ocorrência de 

seca no nordeste, temporais e chuvas com vento e granizo no sul/sudeste e centro-oeste e, desempenho 
do consumo. Em 2018, pontualmente, a baixa atividade económica, mais a estagnação no crescimento 

da economia (PI81,1%), influenciou o comportamento do consumo da população, pela queda na renda do 

trabalhador, desemprego elevado e crescimento da informalidade. 

O cenário de Pernambuco segue difícil, muito embora longe de se comparar à situação fiscal 

de alguns Estados do sul e sudeste. Com  relação às condições climáticas local, as chuvas que atingiram 

os municípios do interior do Estado não foram suficientes para amenizar os efeitos da seca nas regiões 

do agreste e sertão. 

b) Movimentação do Entreposto Ceasa-PE 

Em 2018, a Ceasa-PE registrou uma movimentação de 1.017mil t, sendo 681 mil t de 

hortigranjeiros, 203,8 t de atípicos e 1,25 mil de flores. As 131 mil t restantes compreendem grupos de 

produtos atípicos, entre eles, cereais e derivados, carnes e pescados, açúcares e doces. O grupo dos 

alimentos in natura representa quase 70% da oferta do entreposto, seguido pelo grupo de atípicos que 
participa com 20%. 

Comparado ao ano anterior, tem-se que a oferta dos hortifrutis ficou estável, em tomo de 

1%, no comparativo com 2017 (675 mil t), com a seguinte a variação por subgrupo: hortaliças (estável), 

frutas (crescimento de 2%) aves (retração de 9,02%) e ovos (expansão de 26%). À exceção do 

episódio dos caminhoneiros, as alterações de mercado foram pontuais, por questões sazonais, 

aumento e/ou redução de área plantada etc., durante o ano. Cabe ressaltar o desempenho positivo do 

setor de flores, 17,6% passando de 1,1t para 1,25t, resultado do processo de reestruturação da feira de 

flores em parceria da Universidade Federal de PE- UFRPE. 

Considerando o desempenho de todos os grupos de alimentos, o volume médio mensal 

(84,8 mil t) recuou 1,6%, em relação à média do ano passado, 86,2 mil t / mês, principalmente em 

relação à greve dos caminhoneiros. Abaixo, movimentação do entreposto no intervalo 2018/2017, por 

grupo de produtos. 
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COMPARATIVO DO VOLUME OFERTADO A CEASA-PE 

(2018/2017) 

GRUPO DE PRODUTOS 
VOLUME (t) 

2017 2018 VARIAÇÃO% 
Hortigranjeiros 674.697 681.288 0,97 

- Hortaliças 320.954 319.783 -0,37 
- Frutas 344.753 351.770 2,03 
- Ovos 4.503 4.069 -9,64 
- Aves 4.487 5.666 26,28 

Atípicos 217.297 203.839 -6,19 
Flores 1.063 1.250 17,59 
Diversos 140.959 131.159 -6,95 

Total 1.034.016 1.017.536 -1,59 
Média 86.168 84.795 -1,59 

c) Variação de Preços em Nível de Atacado 

A inflação oficial do Brasil, medida pelo IPCA (índice de Preços ao Consumidor Amplo) fechou 

2018 em 3,75%, abaixo do piso da meta fixado pelo governo, de 5,25% a 2,25%, segundo o Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE). Ano passado, o índice de inflação alcançou 2,95%, O Produto Interno Bruto 

(PIB) brasileiro registrou 1,0% em 2017, seguindo estável, índice de 1,1% esse ano, resultado que mostra que a 

economia brasileira começou a se recuperar, muito lentamente. 

No entreposto Ceasa-PE, o comportamento do preço médio / quilo de hortigranjeiro, 

se comparado com o ano anterior, teve redução de 3,14%, recuando de R$ 2,23, para R$ 2,16/ kg. 

Considerando a situação das cotações dos demais grupos, verifica-se: atípicos (-1,07%) e diversos 

(-2,45%). A queda do preço médio geral foi mais expressiva (-4,56%) superando o índice anual de 

inflação de 3,75%. A seguir, comparativo dos preços médios 2018/2017. 

COMPARATIVO DOS PREÇOS MÉDIOS PRATICADOS NA CEASA-PE 

(2018/2017) 

GRUPO DE PRODUTOS 
PREÇO MÉDIO (R$/Kg) 

2017 2018 VARIAÇÃO% 
Hortigranjeiros 2,23 2,16 -3,14 
- Hortaliças 2,15 2,09 -2,79 
- Frutas 2,23 2,07 -7,18 
- Aves 5.07 4,05 -20,12 
-Ovos 5,04 5.11 1,39 
Atípicos 6,55 6,48 -1,07 
-Flores 16,11 - 
Diversos 3,26 3,18 -2,45 
Média 3,29 3,14 -4,56 
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d) Movimentação Financeira Comercial 

Em 2018, a circulação financeira do entreposto somou o montante de 3,2 trilhões de 

reais, que representa uma movimentação média mensal em tomo de 267 milhões de reais, contra 

283 milhões no ano passado, ou seja, redução de 5,89%. Observando-se a oscilação por grupos de 

alimentos, tem-se queda de 4,21% nos valores dos hortis e 7,22% no setor de atípicos. O segmento 

de flores quase duplicou as vendas. 

Cabe registrar, que com a consolidação do pólo de estivas no entreposto, esse 

grupo de alimentos mantém representatividade económica importante (R$ 1,3 bilhão de reais) para 

uma comercialização de 113 do volume de hortaliças e frutas. Abaixo, demonstrativo da circulação 

dos valores nos últimos dois anos. 

COMPARATIVO DO VALOR COMERCIALIZADO 

(2018/2017) 

GRUPO DE PRODUTOS VALOR (R$ 1000) 
2017 2018 VARIAÇÃO % 

Hortigranjeiros 1504.707 1.441.303 -4,21 
- Hortaliças 691.465 667.308 -3,49 
- Frutas 767.783 728.531 -5,11 
- Ovos 22.609 16.498 -27,03 
- Aves 22.850 28.966 26,76 

Atípicos 1.423.476 1.320.682 -7,22 
Flores 11.551 20.100 164,01 

Outros 459.625 417.131 -9,25 
Total Geral 3.399.359 3.199.216 -5,89 
Média 283.280 266.601 -5,89 

e) Fluxo de Veículos de Carga 

A movimentação média de transportes de carga (15.510 unidades/mês) apresentou 

estabilidade (-0,57%) com relação à entrada do ano passado, corroborando com a pequena retração 

da oferta do entreposto, 1,59%. O truck foi o veiculo que teve crescimento na freqüência, 6%, mais 

expressivo, enquanto os demais apresentaram redução. 
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COMPARATIVO DO FLUXO DE VEÍCULOS DE CARGA 

(2018/2017) 

VEÍCULOS 
ANOS

2018 
% 2017 

Utilitário 23.004 20.932 -9,01 
F4000 11.592 11.628 0,03 
Caminhão 60.528 61.741 2,00 
Truck 40.200 42.623 6,03 
Mercedinha 22.320 21.465 -3,83 
Carreta 7.153 6.781 -5,20 
Outros 22.392 20.943 -6,47 
TOTAL 187.189 186.113 -0,57 
Média 15.600 15.510 -0,57 

Estacionamento Rotativo 

O estacionamento rotativo registrou um fluxo médio mensal de veículos, em tomo 

de 330.000 unidades. Os veículos tipo passeio, ÚNICOS TARIFADOS, tiveram frequência 

reduzida (-6,42%), confirmando uma pequena retração dos consumidores, ano passado. Cabe 

considerar, a inclusão da categoria de motos a partir de agosto de 2017, registrando já este 

ano 905 mil unidades. 

Em novembro, foi aberto um acesso altemativo para os veículos tipo passeio, que 

chegam pela rodovia 232, em função das obras de requalificação da BR 101. O Ceasa-PE 

disponibiliza dois parques de estacionamento gratuito. 

FLUXO DE VEÍCULOS ANUAL SEGUNDO ESTACIONAMENTO ROTATIVO 

(2018/2017) 

CATEGORIA 2017 2018 % 
Passeio 1.499.545 1.406.510 -6,20 
Utilitário 1.852.228 1.904.117 2,80 
Outros 636.407 645.401 1,41 
TOTAL 3.988.180 3.956.028 -0,81 
Médiaknés 332.348 329.669 -0,81 
Motocicleta *312.273 905.477 - 

Núcleo de Segurança e Controle do Trânsito 

Em 2018, o número de ocorrências registradas pelo núcleo de segurança do 

entreposto (52), cresceu 18% em relação a 2017 (44). O índice de assaltos e roubos recuou 5,88% e 

o de ameaças e agressões duplicou 100%. Há que se ressaltar que o pais em particular está mais 

violento, influenciado pelo elevado índice de desemprego, fato que favorece o clima de acirramento da 

população. 
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A Empresa continua investindo em equipamentos de alta tecnologia, capital humano, 

com reciclagem sistemática do quadro funcional dos agentes de segurança operacional, de 

construção de parcerias com o Governo do Estado, Policia Militar e Entidades de Classe vinculadas 

ao ramo de abastecimento. 

O Fórum de Segurança, em paralelo, é um forte aliado da Ceasa e está alerta quanto 

ao recrudescimento da crise, no sentido de definir ações estratégicas de prevenção e defesa dos 

usuários do entreposto. A abrangência desses debates vai além da segurança e atua em diversas 

frentes. São diferentes forças-tarefa: assaltos a ônibus, roubo de cargas, redução de homicídios, 

campanha 'alerta celular e ação referente ao porte de facas, já que as agressões e ameaças na área 

de comercialização, normalmente são através dessa arma branca, cuja utilização normal é no 

ambiente de trabalho, manipulação de alimentos que exigem corte. 

De acordo com as estatísticas os roubos/furtos são recorrentes e dizem respeito ao 

desaparecimento de produtos nos galpões e lojas e dos vale-caixas usados para recebimento de 

embalagens nas bases ou no núcleo de 

caixas. Ressalte-se que muitas vezes ambos os objetos e/ou produtos são deixados em locais 

accessiveis à prática do furto. O núcleo de segurança conta com um efetivo operacional de 150 

homens, vigilantes e agentes operacionais, Policiais Militar e Civil, circuito interno de TV / 58 câmeras 

de segurança incluindo a instalação esse ano de uma no espaço Recifior. Abaixo, variação dos 

números registrados nos últimos dois anos 

DEMONSTRATIVO DE OCORRÊNCIAS NO NÚCLEO DE SEGURANÇA 

OCORRENCIAS 2017 2018 % 
Assaltos e roubos 34 32 -5,88 
Ameaças e agressões 10 20 100,00 

Total 44 52 18,18 

h) Fórum de Segurança do Ceasa-PE 

O Fórum de Segurança é um espaço inovador de debate, articulação e cooperação 

mútua, que tem como proposta aumentar a segurança do entreposto e localidades próximas, reunindo 

autoridades da área, lideranças empresariais, diretores e técnicos que se encontram mensalmente, 

neste centro de abastecimento. Tornou-se nos últimos anos, ferramenta determinante no 

planejamento de ações eficientes de combate a violência e à insegurança do cidadão. Cabe registrar, 

porém, que em função da diversidade dos órgãos participantes, as discussões versam sobre outras 

demandas, intervenção no trânsito, alcoolismo, tráfico de drogas, etc. 
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O Encontro conta com a participação dos Diretores da Ceasa-PE, da Associação de 

Usuários e Comerciantes do Ceasa Recife - ASSUCERE, do Sindicato do Comércio de 

Hortifrutigranjeiros, Flores e Plantas do Estado de Pernambuco - SINDFRUTAS, representantes da 

Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar; Delegacias de Roubos e Furtos de Cargas e de Proteção 

da Criança e do Adolescente; permissionários, gerentes de bancos, entre outros. 

i) SAMU - Base Descentralizada - Atendimento 24 horas 

O grupo de profissionais é preparado para atender a qualquer tipo de 

emergência. São homens qualificados que se revezam diariamente, durante 24 horas, em 

regime de prontidão. Todo o efetivo é especializado para a função, pois recebe preparo 

técnico específico em cursos na Universidade de Pernambuco (UPE). 

Além de uma base descentralizada do SAMU, a Ceasa-PE conta ainda com uma 

unidade móvel do GBAPH (Grupamento de Bombeiros de Atendimento Pré-Hospitalar). 

Depois de receber um chamado feito para o número 193, a unidade do entreposto é acionada 

para fazer o resgate, prestando os primeiros socorros e transportando as vítimas em acidente 

de trânsito. 

Na Ceasa também funciona um serviço de MOTORRESGATE, do corpo de 

bombeiros de Pernambuco. O trabalho consiste na prestação da primeira resposta pré-

hospitalar às diversas vítimas de trauma, principalmente os oriundos de acidentes de trânsito, 

utilizando-se, para tal, profissionais especializados que tripulam motocicletas equipadas e 

próprias para o exercício da função. 

Os congestionamentos causados pelo aumento da frota de veículos nas ruas, 

avenidas e principais rodovias do Estado, as vias urbanas estreitas e o crescente número de 

acidentes de trânsito justificam a necessidade desse tipo de socorro feito com motocicletas. 

Tanto a unidade de Motorresgate como a base descentralizada do SAMU e a 

viatura do GBAPH em atividades no entreposto prestam importante serviço de atendimento 

para chamadas de emergência. São projetos viabilizados por meio de uma parceria entre o 

Corpo de Bombeiros, Ceasa-PE e ASSUCERE. 
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j) Ampliação da Área Comercial 

A Ceasa-PE em 2018 manteve-se sempre em busca de alternativas para atender a demanda 

dos usuários por espaço, dando seguimento ao processo de requalificação e/ou construção de 

galpões, descritos adiante. 

Os segmentos de cereais e estivas e de carnes foram contemplados com uma oferta 

adicional de 500 m2  de área comercial. 

O comércio da Feira da Paraíba foi transferido para uma área de 890 m2, ao lado do Galpão 

LA-3. Esta mudança foi efetuada visando dar maior fluidez no transito entre os Galpões MLP-

1 e MLP-3, onde este comércio era localizado. 

Requalificação do banheiro público localizado por trás do galpão 6.5. Para suprir a demanda 

daquela área, foram instalados provisoriamente dois banheiros químicos, masculino e 

feminino. 

Conclusão do 5° bloco de banheiro público. Em andamento, mais uma unidade de banheiro 

público com 17m2, na área do hortomercado. 

UNIDADES CONSTRUÍDAS E OU REQUALIFICADAS EM 2018/2017 

UNIDADE COMERCIAL ÁREA (m2) DESTINAÇÁO STATUS 
Galpão LA II (+ 1 loja) 265,50 Cereais e estivas Concluído 
Galpão LA VI 5.910,00 Cereais e estivas Em andamento 
Galpão DN 220,00 Cames e Diversos Concluído 
TOTAL 6.395,50 - - 

4.1. OUTROS SEGMENTOS 

a) Regularização dos Galpões e Titularidade do Complexo Ceasa-PE 

O processo de regularização dos galpões e lojas do Complexo Ceasa-PE 

perante os órgãos públicos da União, Estado e Município teve início em 2013, com a avaliação 

do aludido patrimônio e tem como finalidade legalizar toda a documentação oficial do Ceasa-

Recife já como propriedade do Governo do Estado de Pernambuco, através da Secretaria de 

Agricultura e Reforma Agrária- SARA (Escritura Pública, Registro Cartorário, Alvarás, etc.). 

Em relação à legalização na Prefeitura da Cidade do Recife — PCR - a 

documentação dos galpões e lojas do complexo CEASA-PE, Bloco Administrativo, Posto de 

Gasolina, ReciFlor, ASSUCERE, Mini shopping, PRONAF, Banco de Caixas, foi toda analisada 
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por profissionais contratados pelo CEASA-PE para revisarem os Projetos com a respectiva 

complementação (planta coberta, planta baixa, cortes e fachadas) dentro das normas de 

arquitetura e de acordo com as regras legais impostas pelo Corpo de Bombeiro Militar de 

Pernambuco. 

Os Projetos dos novos galpões foram anexados ao Processo aprovado em 2015. 

Paralelo a isso o CEASA-PE atualizou a planta de locação com a implantação dos novos 

galpões que foram construidos nesse período. Os critérios básicos da Lei de Acessibilidade vêm 

sendo respeitados, seja na adaptação das antigas construções, seja nos projetos das novas 

unidades comerciais. 

Projeto de Acessibilidade — direito de ir e vir das pessoas portadoras de 

deficiência 

Com o objetivo de adequar as áreas de acesso a todos que frequentam o espaço, 

a Ceasa-PE continuou a adaptar acessibilidade em todos os galpões, plataformas com 

corrimões, implantação de vagas de estacionamento demarcadas e sinalizadas para idosos, 

gestantes e portadores de deficiência. 

Os banheiros existentes, desde o acesso com portas nos padrões, sinalizações, 

louças adaptáveis dentro das normas da ABNT, sempre substituindo tudo, que devido ao 

desgaste do tempo, uso inadequado pelos usuários e até mesmo pelo vandalismo, procurou 

mantê-los em bom estado, para facilitar e dar condições de uso as pessoas que os utilizam. 

Além da manutenção nas obras, foi implantado na área do bananódromo mais um 

banheiro acessível, como também, na área das Kombi, todos com cor e modelo padronizado 

facilitando a identificação na área. Nos projetos dos novos galpões, a acessibilidade é uma 

exigência para aprovação da construção. 

No Bloco Administrativo se deu continuidade as obras, com piso alerta no acesso 

as rampas das entradas da recepção, com corrimões sinalizados, piso tátil em toda a área, 

telefone acessível, e elevador com sinalização em Braille. As escadas com sinalização e 

corrimões, facilitando acesso aos deficientes visuais. Todas as portas possuem maçanetas e 

estamos lutando para colocação das placas em Braille para identificação das salas. 

Feira de Flores e Folhagens de Corte e Plantas Ornamentais (ReciFlor/CEASA) 

O ReciFlor /CEASA-PE funciona há 18 anos e está consolidado como 

principal canal de escoamento da produção de flores e folhagens de corte e plantas ornamentais 
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do Estado. Reúne em uma área coberta de 750 rrf, divididos em 58 módulos, agricultores e 

comerciantes de Gravata, principalmente, Bonito, Barra de Guabiraba, Cabo e Aldeia. Ocorre, 

semanalmente, nas terças, quintas e sábados, das 5h às 7h, com horário alternativo nas datas 

especiais. 

A oferta média de flores em 2018 superou a casa das 100 t /mês, equivalente a 

circulação de 1,7 milhão de reais. As variedades mais comercializadas são rosa, crisântemo, 

áster, gérbera, copo de leite, gladiolo e as folhagens, jasmim, melindre, avenca, tango entre 

outras. Em menor escala são vendidas flores tropicais (alpinias, bastão de imperador etc.,). Os 

meses de maior movimento são dezembro, maio e outubro, correspondendo, respectivamente, 

as feiras de Natal/Ano Novo, Dia das Mães e Dia de Finados. Fevereiro é o mês de mais baixo 

consumo. Abaixo, comportamento da oferta bem como a circulação de valores, nos últimos anos. 

OFERTA/VALOR MÉDIO MENSAL DE FLORES 

2015/2018 

ANO VOLUME (kg) VALOR / R$1.000 
2015 82.555 565.813 
2916 84.553 697.645 
2017 88.583 962.583 
2018 104.166 1.675.000 

O processo de reestruturação da feira de flores, iniciado em 2014, segue rendendo 

resultados positivos. Esse ano o foco foi à integração institucional, CEASA & comerciantes, 

inclusive com a regularização dos comerciantes fixos junto a Empresa. O grupo de trabalho do 

Reciflor realizou diversas reuniões no local da feira, antes da abertura dos portões, para discutir 

assuntos de interesse dos participantes. Foi eleita em junho, uma comissão com 3 membros 

para representar a feira de flores, junto ao grupo de trabalho CEASA/UFRPE. 

Assim, a equipe conseguiu alguns avanços: remanejamento operacional, tomando 

como base a freqüência semanal, organização das feiras especiais, com o pré-cadastro dos 

eventuais, organização do espaço com a implantação de multas, banners digitais para o site do 

Ceasa-PE, divulgação de calendários anual sinalizando as datas sugestivas para compra de 

flores. Foram atendidas as seguintes reivindicações: instalação de câmera de segurança e 

intemet, reforma dos banheiros. 

A implantação do padrão de qualidade das flores está programada para inicio de 

2019, quando serão trabalhadas dez (10) variedades: áster, avenca, tango, jasmim, lisianthus, 

girassol, rosa, gladiolo, gérbera e crisântemo (flor do campo/monsenhor). As visitas aos 

pequenos agricultores também estão programadas também para o próximo ano. 
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d) Câmara Setorial da Banana 

Criada em Outubro de 2018 tendo como presidente Josenildo Rufino da Silva 

(Produtor e Comerciante), a Câmara Setorial da Banana veio por iniciativa do Governo do 

Estado de Pernambuco através da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (AD 

DIPER), tendo como parceiros a CEASA PE, UFRPE, EMBRAPA, ADAGRO, IPA e 

Produtores/Comerciantes de Banana do Estado. Em sua primeira reunião ocorrida no Mercado 

Eufrásio Barbosa (MEB) a diretoria da AD Diper e a Câmara Setorial da Banana iniciaram os 

trabalhos tendo como Pauta Inicial: Embalagens (caixas plásticas/madeira e papelão); modo de 

comercialização (peso ou unidade); doação ou financiamento; lavagem; fiscalização (no campo); 

caminhões; feiras, supermercados, quitandas e CEASA. 

A Câmara Setorial da Banana vem se reunindo mensalmente ressaltando sempre 

a necessidade de valorizar a banana no Estado, promover o Zoneamento para a Zona da Mata a 

fim de incrementar mais investimentos e financiamentos, desenvolver novos produtos através da 

ampliação de indústrias no setor e divulgar na mídia as qualidades nutricionais da banana como 

incentivo ao maior consumo. O setor precisa ainda de mais atenção no tocante a divulgação e 

melhorias na produção de banana. 

A Câmara Setorial realizou o primeiro debate sobre "Ações estratégicas 

para impedir a entrada da Sigatoka Negra no Estado de Pernambuco", também colocou alguns 

encaminhamentos para promover o setor com destaque para: 

Pesquisar sobre a história da "Cartola" para verificar também se já existe o 
reconhecimento dela como patrimônio gastronômico; 

Prospectar a inserção dos produtos de banana na Indústria local; 

Fazer um levantamento do Custo de Produção da Banana; dos subsídios técnicos 
nutdcionais da banana; e o Zoneamento; 

Preparar plano de contingência contra a Sigatoka Negra e reunir os Produtores e 
Secretários de Agricultura; 

Formatar evento que reúna entidades, MAPA, Deputados e Prefeitos, Bancos de 
Fomento e Embrapa Solos; Zoneamento para atender exigências do BNB; Indústria 
de Alimentos. 
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e) Unidade de Operações Portuárias 

A Unidade de Operações Portuárias do CEASA-PE/O.S., movimentou em 

2018, um volume de 110,7 mil t de trigo e milho e 60 mil t de procedência argentina. 

Com  relação ao ano passado, registra uma acentuada redução do volume armazenado, 

em tomo de 12%. Essa movimentação decrescente dos granéis sólidos se deve ao limite 

do calado operacional estar bastante reduzido para embarcações de grande porte, 

devido ao assoreamento do rio. 

A expectativa é que o Governo do Estado consiga, junto ao Governo Federal, 

os recursos necessários para as obras de dragagem e recuperação do cais, ampliando a 

movimentação portuária de açúcar e grãos, para o próximo ano. Abaixo, movimentação do Silo 

nos últimos dois anos. 

COMPARATIVO DA MOVIMENTAÇÃO DO SILO PORTUÁRIO 

(2018/2017) 

PRODUTOS VOLUME (t) 
2017 2018 % 

Trigo 127.395 110.723 -13,09 
Milho 65.794 59.942 -8,90 
Total 193.389 170.665 -11,75 

4.2. ATIVIDADES TÉCNICAS 

4.2.1. PROJETOS DE SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL 

O Centro de Abastecimento e Logística de Pernambuco CEASA-PE/O.S, sempre se definiu 

como uma empresa sustentável. Em seus 56 anos de história o entreposto possui sua própria Central de 

Embalagens evitando o desperdício que existia devido ao mau acondicionamento das frutas e verduras. No 

que se refere ao reaproveitamento de alimentos, mantém o programa Sopa Amiga, o qual distribui sopa 

para comunidades vizinhas do entreposto. A seguir, descrição dos projetos e programas que buscam a 

sustentabilidade. 
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a) Gestão de Resíduos 

Atualização anual do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) do CEASA-PE e do 

Silo Portuário, atendimento às exigências da lei N°14. 236/2011. 

Implantação do Sistema de Biodigestores - Projeto de Pesquisa da Universidade Federal de 

Pemambuco/FINEP, de responsabilidade do grupo (GRS) Gerenciamento dos Resíduos 

Sólidos da UFPE. O projeto piloto tem por objetivo a viabilidade de uma tonelada/dia dos restos 

de frutas e verduras, transformando em adubo denominado de biofertilizante. Para o tratamento do 

chorume (liquido proveniente dos restos de frutas e verduras) foi desenvolvido o Sistema de Filtro 

Biológico, utilizando o processo de vasos comunicantes com capacidade de 10 m3  , visando a 

obtenção de um produto final (um fertilizante) para aplicação como fertirrigação nas áreas verde 

do entreposto. 

Transformação dos resíduos (restos de frutas e verduras) por meio de processo de compostagem 

em um composto orgânico. 

Acompanhamento e recolhimento dos papeis usados na Administração 

Reciclagem de papel, plástico e papelão: Os resíduos recicláveis são recolhidos nas unidades 

comerciais diariamente e destinados de forma adequada para empresa de reciclagem. Em média, 

são recolhidos 50 t /mês de papelão e papel e 04 t / mês de plástico. 

Coleta de óleo vegetal comestível nos bares e restaurantes, em atendimento às exigências da lei 

N° 14.378 de 02.09.11, em parceria com a Indústria ASA. Abaixo, quantidade e destinação final 

dos resíduos recolhidos. 

QUANTIDADE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS GERADOS NO CEASA-PE 

TIPOLOGIA DOS RESÍDUOS QUANTIDADE (t) DESTINAÇA0 
Resíduos orgânicos e inorgânicos / ano 9.622,68 Aterro e compostagem 

Média mensal 801,00 
Resíduos orgânicos/ano 3.170,78 Compostagem 

Papelão/mês 50,00 Reciclagem 
Plástico/mês 4,00 Reciclagem 

b) Programa Adubo Sustentável 

O Ceasa-PE junto ao Governo do Estado e em parceria com o IPA (Instituto 

Agronômico de Pernambuco) desenvolve o Programa Adubo Sustentável. Os resíduos orgânicos 

(restos de frutas e verduras) são coletados e transportados pelo Ceasa para reciclagem onde o 

material é transformado, por meio do processo de compostagem em composto orgânico (adubo) de 

larga aplicação na agricultura, evitando que toneladas de lixo sejam despejadas em aterro sanitário, 

oferecendo um destino ambientalmente correto. 
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Após esse processo, o adubo é embalado em sacos de 20 kg e distribuído com os 

agricultores dos Projetos Hortas Comunitário e Horta em Todo Canto, e doado para escolas, 

prefeituras municipais, universidades, etc. 

Em 2018, o Programa que é monitorado pelo Setor de Meio Ambiente da Ceasa-PE — 

SEAMB atendeu os pequenos agricultores das cidades de Vitória de Santo Antão, Gravata, Flores, 

Garanhuns, Feira Nova, São Joaquim do Monte, lpojuca, Aldeia, Camaragibe, Moreno, Glória do 

Goitá, São Lourenço da Mata, Araçoiaba, Itapissuma, lgarassu, além das escolas estaduais , 

municipais, instituições publicas, hospitais e presídios. 

PRODUÇÃO DE ADUBO SUSTENTÁVEL 2015/2018 

Ano Adubo Produzido (t) 
2015 343 
2016 356 
2017 385 
2018 291 

c) Núcleo de Embalagens 

Inaugurada em 2009 a Central de Embalagens foi criada para vender, alugar, receber, 

higienizar, estocar e entregar embalagens plásticas (contentores) dentro das normas exigidas pela 

Legislação em vigor. Apesar das vantagens oferecidas, segurança alimentar, diminuição das perdas 

de alimentos, proteção fitossanitária, redução dos custos operacionais, sustentabilidade, logística, 

etc., o sistema de banco de caixas é de complexa operacionalização dada à exigência de uma 

eficiente logística integrada. 

Assim, é que em novembro/17, o CEASA/PE-0.S assumiu o controle logístico 

operacional da Central de Embalagens, antes terceirizado, criando no novo organograma da empresa, 

um espaço específico com o intuito de atender com maior rapidez e qualidade aos comerciantes do 

entreposto., 

Após a reestruturação do organograma em fins de 2018, foi denominada Núcleo de 

Embalagens, dividido em banco de caixa, que faz o recolhimento das embalagens e central de 

higienização, responsável pela lavagem e higienização das caixas plásticas padrão CEASA, modelos 

6424 e 6431. 

Para 2019, a meta é aperfeiçoar os procedimentos operacionais do complexo central de 

embalagens, na busca constante da qualidade e satisfação dos perrnissionários. 
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d) Feira de Produtos Orgânicos 

A feira de produtos orgânicos do Ceasa-PE criada em março/2008, funciona há dez 

anos e oferece uma série de vantagens aos consumidores: ampla área coberta, carrinhos para 

compras, estacionamento gratuito, segurança permanente, limpeza, sanitários, câmera de 

segurança e intemet. Localizada no entroncamento das rodovias BR101 e BR 232, no 

estacionamento do entreposto, percorreu longo período até consolidar a clientela, uma vez que 

não está localizada em zona residencial. Hoje, mantém uma gama de clientes expressiva, formada 

na sua maioria por consumidores domésticos, restaurantes e empreendimentos vegetarianos. 

São comercializadas cerca de 130 variedades de produtos agropecuários e 

biodirtrgánico: folhosas (carro chefe), hortaliças frutos, raízes, frutas sazonais e ovos caipiras. 

Produtos beneficiados, grãos, condimentos, doces, etc. 

O diferencial é a realização sistemática de coletas de amostras pela ADAGRO para 

análise em laboratório pelo Instituto Tecnológico de Pernambuco - ITEP, a feira do CEASA se 

fortaleceu pela credibilidade que passa ao público consumidor que cada vez mais tem frequentado 

a nossa feira para levar produtos realmente saudáveis. 

O volume ofertado de produtos orgânicos é praticamente estável, faixa de três 

toneladas/mês, já que o grupo de agricultores se mantém fixo, salvo problemas com a produção. 

Os agricultores familiares (30) que participam da feira são procedentes de Vitória de Santo Antão, 

Feira Nova, Chã Grande, Glória de Goitá, Pombos e Amaraji. 

e) Monitoramento do Uso de Agrotoxicos 

O CEASA-PE/O.S., continua realizando o monitoramento do uso de agrotóxicos 

através de coletas de 20 vegetais pela Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária de 

Pernambuco - ADAGRO com análise pelo Instituto de Tecnologia de Pernambuco - ITEP. 

Com relação a 2017 o índice de satisfação teve uma queda de 82% para 78%%, 

ainda assim, o segundo melhor resultado desde o inicio do Programa. Produtos analisados com 

resultado insatisfatório: repolho, tomate (cereja, pêra e especial), mamão, brócolis, pimentão, uva 

vitoria e isabel, pêra d'anjour, morango, goiaba vermelha, alface lisa, cebola e melão pele de sapo. 

A seguir tabela com o resultado das análises nos últimos 10 anos. 
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RESULTADO DAS ANÁLISES 

2008 / 2018 

ANOS QUANT 
AMOSTRAS 

RESULTADO % 
Satisfatório Insatisfatório 

2008* 63 61,90 38,10 
2009 84 65,50 34,50 
2010 124 75,00 25,00 
2011 145 75,20 24,80 
2012 144 69,44 30,55 
2013 150 73,33 26,67 
2014 180 68,33 31,67 
2015 181 70,72 29,28 
2016 190 73,16 26,84 
2017 240 81,67 18,33 
2018 240 77,92 22,08 

f) Hortas Comunitárias 

O CEASA-PE/O.S., em parceria com a ONG Pedra D'água e a Universidade 

Federal Rural de Pernambuco — UFRPE, vem desenvolvendo desde 2008 o Projeto Hortas 

Comunitárias, cujo objetivo é a prestação de assistência técnica à cerca de 164 agricultores 

periurbanos cadastrados, incluindo sua companheira ou companheiro, segundo o último 

levantamento realizado em 2018, e que produzem hortaliças em 11 alças rodoviárias no 

entorno da CEASA. Essas áreas (78,36ha) são terrenos federais sob a jurisdição do 

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes — DNIT, repassando toda 

autonomia para este entreposto. 

A principio, o objetivo central do referido projeto era inibir a ocupação irregular 

das áreas do entorno da Ceasa-PE, exemplo, a construção de imóveis (invasão). Entretanto, 

o aspecto sustentável dessa atividade foi evoluindo, através do emprego de práticas 

recomendadas pela Universidade, técnicos da Ceasa-PE e do SINDIFRUTAS envolvidos no 

projeto. A redução do uso de defensivos agrícolas que contribui para sustentabilidade, a 

utilização de compostagem garantindo maior autossuficiência para o trabalho dos 

agricultores, a diversificação de culturas hortícolas permitindo a ampliação da 

comercialização, o uso do adubo sustentável produzido na Ceasa-PE, entre outras técnicas, 

vem permitindo a esse grupo de agricultores o alcance de resultados positivos. 

A proposta para 2019 é construir o primeiro Packing house para recebimento de 

hortaliças, raízes e tubérculos, vindo das alças rodoviárias, garantindo um melhor padrão 
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através da classificação, controle de qualidade e descarte. Também é possível vislumbrar a 

inclusão do uso de caixas plásticas padrão Ceasa-PE para essa produção local, permitindo 

seu enquadramento dentro das normas da legislação vigente na comercialização de 

produtos hortícolas. Essa parceria pode ser implementada através de acordos específicos 

para esses agricultores. Finalizar a delimitação de todas as alças rodoviárias com estacas de 

concreto é outra proposta para o próximo ano. 

f.1) Justificativa do Aumento da Área 

Com o crescimento das Hortas Comunitárias, houve a necessidade 

de obter dados mais precisos da área assistida, para fins de planejamento das 

atividades técnicas. Após o levantamento topográfico realizado em 2018 e 

registrado no CREA-PE foram inseridas algumas alças externas, Alça CDL, 

localizada próximo ao Jardim Botânico do Recife, totalizando 19 ha, criando assim 

mais duas áreas, num total de 11 alças rodoviárias em 78,36 ha. 

As duas alças externas que foram incluídas no sistema encontram-se 

a margem da BR 232 e vizinhas ao Jardim Botânico sendo, portanto, 

potencialmente promissoras pela sua localização. Ali podem ser estabelecidas 

áreas de produção de hortaliças e também de produção de mudas de plantas 

ornamentais, frutíferas e essências florestais com venda direta ao público, 

incluindo os que visitam o Jardim Botânico. 

g) Programa Horta em Todo Canto 

No segundo semestre/17, o Governo do Estado criou nos espaços públicos o 

Projeto Horta em Todo Canto com o objetivo de promover o cultivo de alimentos sem a 

utilização de agrotóxicos em equipamentos da administração estadual e estimular o consumo 

de alimentos saudáveis. A coordenação é da Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e 

Nutricional de Pernambuco (CAISAN-PE) e tem como parceiros oCEASA-PE/O.S., Secretaria 

Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Pernambuco - SEMAS, Universidade 

Federal Rural de Pernambuco - UFRPE, Instituto Agronômico de Pernambuco - IPA e 

Secretaria de Educação (SEE). 
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A participação do CEASA-PE nesse Programa, diz respeito à orientação nos 

plantios e a capacitação técnica dos integrantes da equipe, implantando hortas orgânicas nas 

unidades prisionais e no Hospital Psiquiátrico do Estado, bem como, promover a melhoria das 

hortas existentes, enriquecendo a preparação das refeições servidas para os apenados e 

técnicos. 

h) Brigada de Segurança Alimentar 

O Centro de Abastecimento e Logística de Pernambuco (CEAS4A/PE-0.S.), ciente da 

existência de leis sanitárias que promovem a saúde pública do Estado, através da fiscalização das 

ações de Boas Práticas na manipulação dos alimentos a todo o comércio que se propõe à venda de 

alimentos, principalmente os produtos prontos ao consumo, o CEASA/PE, como um Centro de 

Abastecimento, tem responsabilidade sobre o que é comercializado em suas dependências, com os 

riscos e perigos existentes, como também das contaminações biológicas (microrganismos), químicas 

(resíduos químicos) e físicas (sujidades ou corpos estranhos que causem danos estéticos e/ou à 

saúde do consumidor). 

Pensando na saúde e bem estar do consumidor que frequenta o CEASA e que 

consome alimentos que são comercializados em suas dependências, em 2012, institui-se a Brigada 

de Segurança Alimentar, que é uma Comissão de fiscalização e monitoramento da segurança 

alimentar, na comercialização de alimentos prontos para o consumo nos Serviços de Alimentação 

(Restaurantes, Lanchonetes, Quiosques e Fiteiros), nos vendedores Ambulantes e nos Comércios de 

Alimentação (Lojas) instalados no CEASA. 

A Brigada de Segurança Alimentar tem o objetivo de fiscalizar e monitorar a segurança 

alimentar em todo âmbito do CEASA-PE/O.S., elevando os níveis da segurança alimentar,protegendo 

a saúde do consumidor,padronizando o comércio,aumentando a confiabilidade e satisfação dos 

usuários no consumo de alimentos comercializados no CEASA, através de ações que promovem a 

padronização das normas e categorias de comercialização, a aplicação das boas práticas na 

manipulação de alimentos, o monitoramento da organização e higiene nas diversas categorias que 

comercializam alimentos, o uso do fardamento completo, a guarda dos materiais utilizados durante a 

comercialização dos alimentos (carros de ambulantes, entre outros), promovendo desta forma,a 

melhoria na segurança alimentar dos alimentos consumidos e/ou comercializados no CEASA/PE. 
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5. ATIVIDADES SOCIAIS 

5.1. PROGRAMA SOPA AMIGA 

Implantado com o objetivo de complementar nutricionalmente a dieta alimentar de 

comunidades carentes através de creches e associações comunitárias, o Programa Sopa Amiga é urna das 

principais ferramentas do Governo para o combate a fome e a desnutrição. 

Em 2018, foram atendidas 57 (cinqüenta e sete) associações do Recife e Região 

Metropolitana, que representam 2.555 (dois mil, quinhentos e cinqüenta e cinco) famílias beneficiadas, onde 

são servidos em média 12.750 (doze mil, setecentos e cinqüenta) pratos de sopa/semana e 7.230 pães por 

semana. 

Os insumos para produção de sopa, legumes (feijão, arroz, carne etc.) são doados pelos 

permissionários. Todos os produtos arrecadados são cuidadosamente selecionados e tratados em processo 

manual. Após esta etapa, segue através de processo mecânico, onde as hortícolas são lavadas, higienizadas 

e depois vai para o triturador para serem transformadas em pasta. Após o processo de trituração, a pasta é 

colocada em um tacho de cozimento, onde são adicionados os demais insumos: proteínas animal e vegetal, 

temperos e condimentos. 

Logo após o término do processo de cozimento a sopa passa a ser imediatamente distribuída 

em baldes térmico junto as associações cadastradas, em até 06 horas. As entregas são efetuadas durante 

toda semana de terça a sexta. As distribuições são feitas de acordo com o quantitativo de pessoas 

beneficiadas pelas associações. 

A CEASA-PE/O.S. recebeu da COPERGÁS à titulo de doação, em fevereiro de 2018, uma 

caminhonete baú, modelo Kia/UK 2.500 HD SC, ano 2017/2018. A utilização do novo veiculo proporcionou a 

distribuição da sopa nas comunidades, com maior rapidez, garantindo a qualidade e a temperatura exigida 

pela legislação. Também aumentou a coleta de doação, junto aos permissionários do CEASA-PE. 

5.2. NÚCLEO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E ENTIDADES DE CLASSE — NURIEC 

Conforme a Portaria N° 032/2017, o NURIEC - Núcleo de Relações Institucionais e Entidades 

de Classe passa a ser nominado por SEREC — Setor de Apoio Institucional a Entidades de Classe. O SEREC 

tem como finalidade estabelecer e desenvolver relacionamento com as lideranças das representações 
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classistas, focando no atendimento e encaminhamentos de demandas. Tendo também, como foco atender e 

estabelecer apoio Institucional com o público externo do Ceasa/PE. 

O SEREC tem garantido às Ações Sociais e Técnicas implantadas e promovidas pelo 

Ceasa/PE-0.S., desde o ano de 2009, e continua monitorando o Programa Social — Albergue dos 

Trabalhadores e Ações Sociais voltadas ao público intemo e externo como a Semana de Mobilização Cidadã, 

entre outras Ações Sociais como beleza e cuidados pessoais, focadas no perfil corporativo, entre outros. 

O SETOR tem atuado na supervisão e no estabelecimento de parcerias com o Programa 

Govemo Presente com assento na Câmara de Prevenção Social, vinculados a Secretaria de 

Desenvolvimento Social, Criança e Juventude — SDSCJ, bem como, com Universidades Privadas, 

objetivando cooptar parcerias. Tendo consolidadas ações continuadas, e organização de Categorias 

Classistas de Trabalhadores avulsos, o SEREC, permanece com o Monitoramento do Albergue de 

Trabalhadores, realizando o recadastramento da AMOPRESC e Albergue, bem como, Ações Sociais 

pontuadas ao longo do ano, a Semana de Mobilização Cidadã, Fórum de Segurança do Ceasa, Câmara de 

Prevenção Social — Governo do Estado, Ação Noturnas de Monitoramento em coletivo com o Serviço Social, 

Segurança e Mercado, entre outras demandas solicitadas pelo Staff Corporativo. 

Realizamos a ACIMA — Ação Cívica Maçônica em 18 de agosto de 2018 gerando atendimento em um único 

dia de 1.778 pessoas. Foi realizada neste ano (2018): 

Atualização cadastral do albergue dos trabalhadores, com aplicação de instrumento 

socioeconõmico no primeiro semestre de 2018, identificamos que 99% dos trabalhadores são 

homens cuja faixa etária varia entre 25 e 68 anos de idade, onde 86% entre 22 a 50 anos e 13% 

acima de 50 anos. Em torno de 90,2% são do interior e Região Metropolitana do Recife — RMR; os 

demais são das localidades vizinhas, e, apenas 2% desses trabalhadores não têm filhos ou 

família. Estes trabalhadores exercem funções diversas, 80% deles são comerciantes de frutas, 

verduras e 20% de atividades diversas, por exemplo, carregador e descarregador, ajudantes em 

galpões e vendedores ambulantes. 

No presente ano de 2018, realizamos a VI Semana de Mobilização Cidadã, continuamos às ações 

voltadas aos trabalhadores do CEASA e comunidades vizinhas. 

Foram realizadas também, ações compartilhadas com o Serviço Social para Prevenção do 

Trabalho Infantil. 

O SEREC representa o CEASA/PE na Câmara de Prevenção Social, sendo as reuniões realizadas 

quinzenalmente, o CEASA/PE tem assento como Empresa parceira, cuja participação é realizada 

junto a Rede de Cidadania com palestras, oficinas, e qualificação para técnicos da área de 

ocupação do governo. 
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e) 	O Ceasa-PE participa com a temática Educação e Cultura de Paz, cujo eixo temático é relevante 

para as políticas Sociais do Governo do Estado de Pernambuco. O CEASA-PE distribui nas 

oficinas e palestras a Cartilha de Educação e Cultura de Paz que tem viabilizado instrumentos 

educativos, colaborando na minimização de conflitos e promoção de Cultura de Paz. 

Semana de Mobilização Cidadã do CEASA/PE-0.S. 

O Projeto Social nominado Semana de Mobilização Cidadã — SMC foi criado em 29 de maio 

de 2009 a partir de pesquisas realizadas na grande área do Ceasa/PE-0.S., onde podemos identificar que a 

população interna, trabalhadores e usuários de pequena renda e transeuntes não tinham acesso a serviços 

básicos como saúde e inclusão de cidadania por documentação, entre outros. No Ceasa ainda não havia, 

até o início desta gestão, um Projeto e foco para resolução de problemáticas sociais dentro do entreposto. A 

seguir, Edições deste projeto: 

Na primeira Edição da Semana de Mobilização Cidadã pactuamos 12 Instituições, onde 

pudemos trazer serviço de documentação, saúde e educação para o Ceasa, onde foram 

também impactadas as comunidades vizinhas e bairros. 

Na segunda Edição deste evento realizada no ano de 2014 participaram 15 Instituições 

parceiras que disponibilizaram para o público 20 serviços, tendo realizado cerca de 8.000 

atendimentos e um público presente de 20.000 pessoas procurando por atendimentos durante 

toda a semana. 

Na terceira Edição em 2015, contamos com a parceria de 33 Instituições, órgãos e Terceiro 

Setor, totalizando 40 serviços ofertados gratuitamente consolidando, desta forma, o trabalho 

integrativo desta Ação de Cidadania. 

Na quarta Edição, em 2016, a qual foi superada as metas anteriores com a participação maior 

de parceiros e serviços. Nesta Edição foram 41 Instituições, onde obtivemos um total de 60 

serviços disponíveis, desta forma, alcançamos o número de 30mil pessoas na área do evento e 

21 mil atendimentos. 

A quinta Edição da Semana de Mobilização Cidadã do Ceasa, bateu novas metas com a 

participação de 50 Instituições e cerca de 100 Serviços e atendimentos, que tem impactado 

vidas, com um publico de 31 mil pessoas circulando no local do evento. Nesta Edição houve a 

inovação de ofertar atendimentos de Medicina Veterinária que proporcionou melhor qualidade 

de vida aos animais comunitários do Ceasa, bem como, das comunidades vizinhas e bairros 

mais distantes do território. 

Tivemos na VI Edição, em 2018, oferta dos exames de PSA (Próstata) e Mamografia com um 

total de 453 atendimentos, durante o período da Ação. Tivemos também, pela primeira vez o 
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Espaço Criança onde foi realizado interatividade com jogos de inteligência e lógica para as 

crianças. 

Nossos parceiros ASSUCERE, colaboraram em sediar a Fundação Altino Ventura, o Sindfrutas 

distribuiu durante toda a semana 750 litros de Iogurtes de diversos sabores inteiramente 

gratuitos para a população. O Programa Sopa Amiga, com a distribuição gratuita de Sopa, 

pães e cachorros quentes. Ampliamos o atendimento de Beleza com novos parceiros, como 

também, o Stand do CEASA-PE que apresentou os Programas Sociais que beneficiam 

comunidades de diversos Segmentos Sociais. Nesta VI Edição tivemos 41.400 pessoas que 

frequentaram o local da Ação de Cidadania, onde realizamos 36.737 atendimentos gratuitos 

dos 80 serviços ofertados à população. 

A Semana de Mobilização Cidadã se consolidou como uma das maiores Ações de 

Cidadania de Pernambuco, incluindo o Ceasa/PE-0.S. — Centro de Abastecimento e Logística de 

Pernambuco, no rol das empresas de Responsabilidade Social, inclusão da cidadania da população 

interna, comunidades vizinhas, bairros e RMR, que tem utilizado dos serviços de saúde, educação, 

cuidados da beleza como cortes de cabelo, pele, massagem, maquiagem, trazendo a autoestima para as 

classes sociais abaixo da linda de salário mínimo. De acordo com depoimentos dos frequentadores da 

Ação, estes já aguardam o evento como seus calendários pessoais para acesso aos serviços. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 



6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O apoio efetivo do Governo do Estado, mais uma vez foi essencial para o cumprimento das 

metas em 2018 dando condições ao CEASA-PE/O.S, de ratificar sua marca empreendedora na política de 

abastecimento, investindo na modernização tecnológica da organização, assim como abrindo novas possibilidades 

no campo da sustentabilidade. 

Nossos agradecimentos ao Governo do Estado, pelo sentimento de credibilidade dispensado 

a nossa empresa, ao Secretário de Agricultura e Reforma Agrária e investidores privados que acreditam nessa 

administração, aos usuários como parceiros de negócios, as entidades representativas dos comerciantes, 

ASSUCERE, SINDFRUTAS, produtores rurais e ao corpo funcional da empresa, no processo exitoso ora em 

desenvolvimento no CEASA-PE/OS. 

Recife, março de 2019. 
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7. 	MOSTRA FOTOGRÁFICA 



PROGRAMA SOPA AMIGA 

Visão da Fábrica de Sopa 

Distribuição de sopa e pão nas comunidades cadastradas 
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PROJETO INTEGRADO HORTAS COMUNITÁRIAS 
(11 alças viárias no entorno da CEASA-PE) 

Assistência a 165 Agricultores Periurbanos e Ajudantes / Cultivo de Alface 

Cultivo de Coentro e Macaxeira 
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4. 

PROGRAMA ADUBO SUSTENTÁVEL 

Toneladas de Resíduos deixaram de ser enviadas ao Aterro Sanitáho 

Aplicação de adubo na plantação 
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REESTRUTURAÇÃO DO RECIFLOR (CEASA-PE-UFRPE) 

Feira de Flores Especial de Finados — 31.10.2018 

120 t de flores / Circulação de 3 milhões de reais 

750 m2  de área coberta /100 agricultores e comerciantes 

Corredores sem impedimento de passagem 
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PROGRAMA MONITORAMENTO DE RESÍDUOS DE AGROTOXICOS Feira de Produtos Orgânicos 

Apoio técnico da ADAGRO-PE na coleta de vegetais 

Coleta de couve e banana por fiscais agropecuários 

Feira de produtos orgânicos da CEASA-PE 
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PROGRAMA HORTA EM TODO CANTO 

Unidades Prisionais do Grande Recife 

Hospital Ulisses Pernambucano 

Órgão Estadual - Unidade do IPA-PE 
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ANIVERSÁRIO DE 56 ANOS DA CEASA-PE (Outubro / 2018) 

Corrida de carro de mão — categoria fretista 
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VI EDIÇÃO DA SEMANA DE MOBILIZAÇÃO CIDADÃ - Maio / 2018 
Uma das maiores Ações de Cidadania do Estado 

Público de 41.400 pessoas / 453 atendimentos 

Equipe de Colaboradores 



PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA NAS UNIDADES PRISIONAIS 

CEASA-PE / SERES 

Curso de panificação - Fabricação de pães pelos apenados 
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QUALIFICAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS 

Curso de Elaboração de Termo de Referência para os Gestores do CEASA-PE 

Curso de Boas Práticas em Manipulação de Alimentos 

Qualificação dos Funcionários dos Abatedouros Reionais do Estado 
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NÚCLEO DE EMBALAGENS / BANCO DE CAIXAS 

Entrega das caixas / troca vales-caixa 

Pranchão — Recolhimento das embalagens para higienização na Central 
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SÃO JOÃO NA CEASA 

PLANTÃO DO MILHO 24 H - 12 milões de espigas vendidas no mês de junho 
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