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INTRODUÇÃO  

 

 

 O ano de 2017 foi positivo para o Brasil, que conseguiu sair da recessão econômica iniciada no segundo 

semestre de 2014. A inflação oficial fechou abaixo do piso da meta, 2,97% e o PIB cresceu 1%, depois de 2 anos 

consecutivos de queda.  O estado de Pernambuco teve um crescimento de 2% do PIB, superando o resultado 

nacional. O registro de boas safras na agropecuária, como a recuperação das lavouras de milho, feijão e mandioca e 

o desempenho do setor de serviços, foram responsáveis pelo bom desenvolvimento econômico local. 

 

 Da mesma forma, o CEASA/PE-O.S., fechou o exercício 2017, com crescimento da oferta de 

hortigranjeiros, em torno de 4,0 %, após ter apresentado números negativos em dois períodos contínuos, 

principalmente no biênio 2015/2014 que apontou  uma redução de 5,81% no volume do grupo in natura.  

 

 Em que pese o início da gestão 2015/2018, ter coincidido com o período da recessão econômica, iniciado 

no segundo semestre de 2014, o CEASA/PE-O.S., vem conseguindo com esforço, minimizar os efeitos do crise 

econômica que se abateu nos últimos 2 anos sobre o País.  

 

 O investimento em TI, acertadamente, foi um dos caminhos trilhados para a modernização da Ceasa-

PE, através da implantação de um conjunto de atividades e soluções envolvendo hardware, software, banco de 

dados e redes que atuam para facilitar o acesso, análise e gerenciamento de informações,  

 

 Na área de Programas Especiais, implantou em 2015, com sucesso, o ousado Programa de Alimentação 

Integrada nas Unidades Prisionais do Estado de Pernambuco, que contempla o abastecimento e gerenciamento dos 

suprimentos (alimentos perecíveis, não perecíveis e hortigranjeiros) nas Unidades Prisionais jurisdicionadas no 

Estado de Pernambuco.   

 

O fomento às ações de sustentabilidade ambiental, sem dúvida, mereceu atenção especial, destacando-se o 

Programa Adubo Sustentável, quando mediante processo de compostagem se evita que toneladas de resíduos 

orgânicos recolhidos sejam despejadas em aterros sanitários. A central de embalagens implantada em 2009 passou a 

ser administrada pela Ceasa-PE mediante a sua complexidade operacional e a necessidade de manter em 

funcionamento esse importante equipamento sustentável.   

 

 Enfim, cabe ressaltar que de acordo com os indicadores adotados para aferir o 

desempenho do CEASA/PE-O.S. em 2017, o score geral ficou em 87,393,  o que demonstra uma retomada em 

relação a 2016 (84,762). Essas e outras ações de impacto estão descritas no corpo deste documento. 

 



 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ATIVIDADES DE DIREÇÃO SUPERIOR - PRESIDÊNCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 

 

 

1. ATIVIDADES DE DIREÇÃO SUPERIOR  

 

1.1 PRESIDÊNCIA 

 

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

Organização Social de direito privado, sem fins lucrativos, instituído nos moldes da Lei Estadual nº 

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 o índice de 87,39%, para o exercício (oitenta e sete, trinta e nove), por cento. 
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1.1 OUVIDORIA 

 

Criada e implantada em fevereiro do ano de 2006, atendendo a Lei Estadual nº 12.452/2003 

(Art. 8º, parágrafo 1º), estabelece normas de proteção e defesa dos usuários dos serviços públicos 

prestados pelo Governo do Estado, e  qualificada como órgão de apoio, A ouvidoria integra a Rede 

de Ouvidores do Estado de Pernambuco, seguindo um manual de procedimentos e utilizando um 

software desenvolvido pelo Estado, sendo a Ouvidoria ligada a Controladoria Geral do Estado. 

No presente exercício, dentre à natureza de denúncias, reclamações, solicitações, informações, 

sugestões e elogios, recepcionadas, tivemos um patamar de 104, conforme abaixo demonstrado, 

inclusive com os percentuais correspondentes. 

 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE PERCENTUAL 

DENÚNCIA 3 2,88% 

ELOGIO 1 0,96% 

RECLAMAÇÃO 31 29,81% 

SOLICITAÇÃO 69 66,35% 

TOTAL 104 100,00% 

 

As denúncias estão relacionadas ao comportamento inadequado de funcionários e 

permissionários, sendo que a partir das denúncias a Administração ao tomar conhecimento das 

irregularidades, adota os procedimentos decorrentes, envolvendo as áreas inerentes a as situações 

que devam ser esclarecidas e prontamente solucionadas.  

 

 

1.2 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 
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prestações de contas dos Contratos de Gestão, mensais 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 

analise 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. 

 
 
CONTRATOS DE GESTÃO 

ÓRGÃO PROGRAMA CONTRATO OBJETO 

SARA SARA 

001/2015 – 1º 

TERMO ADITIVO 

ANO: 2017 

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 – 7º, 8º E 

9º TA  

ANO: 2017 

 

O Programa de Merenda Escolar é vinculado a Secretaria de 

educação do Estado através do Contrato de Gestão Nº 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 – 1º E 2º 

TA 

ANO: 2017 

Programa de abastecimento e gerenciamento dos suprimentos 

nas Unidades Prisionais jurisdicionadas no Estado de 

Pernambuco, através do Contrato de Gestão entre o CEASA-

PE/OS, Secretarias Executiva de Ressocialização – SERES e 

de Justiça e Direitos Humanos – SJDH. 

PCR PCR EDUCAÇÃO 
390/2014 – 3º TA 

ANO: 2017 

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. 
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PCR SAÚDE 
382/2013 – 3º TA 

ANO: 2017 

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. 

 

 
 
 
CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
 

ÓRGÃO PROGRAMA CONTRATO OBJETO 

SARA ABATEDOUROS 056/2013 

Serviços de gerenciamento técnico e operacional dos 

abatedouros de Escada, Itambé, Paudalho e Ribeirão 

para abates de animais de grande e médio porte. 

 

 

 

1.3 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 O.S. 

1 – 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.  
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1.4 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, 

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.  

 

 

AÇÕES 

Decorrer do exercício de 2017, dentre as atribuições inerentes deste departamento, 

promovemos e acompanhamos 1203 processos judiciais/administrativo (quadro demonstrativo 

abaixo), oriundos dos fóruns, da Presidência e da 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 leis e legislações pertinentes, e executando os 

respectivos serviços (confecções de peças, defesas, requerimentos, contratos, convênios, termos 

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

ADMINISTRATIVO 

TPRU 127 

TERMOS ADITIVOS AO TPRU 079 

MEMORANDOS 143 

OFICIOS 009 

CONTRATOS 048 

TERMOS ADITIVOS AOS CONTRATOS 100 

CERTIDÕES DE IPTU 062 

JUDICIAIS 

PROCESSOS 338 

AUDIÊNCIAS 297 

TOTAL 1203 
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1.5 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

1 – OBJETO: 

- REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS MEDIANTE À ELABORAÇÃO DE 

PROCESSOS LICITATÓRIOS REGIDOS PELO REGULAMENTO PRÓPRIO PARA 

CONTRATAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS, COMPRAS E ALIENAÇÕES DO CEASA/PE-OS. 

  

2 – TIPOS DE COMISSÕES DE LICITAÇÃO 

- COMISSÃO PERMANENTE DE SELEÇÃO (CPS) 

- COMISSÃO ESPECIAL DE SELEÇÃO (CES) 

OBS.: AMBAS 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. 

 

3 – DEMONSTRATIVO DE PROCESSOS REALIZADOS 

COMISSÃO Nº PROCESSOS 
VALORES R$ 

ESTIMADOS CONTRATADOS 

PERMANENTE DE SELEÇÃO 24 
                           

15.190.366,29 
              

14.368.570,21 

ESPECIAL DE SELEÇÃO 10 58.055.136,81 50.521.210,01 

TOTAL 34 73.245.503,10 64.889.780,22 
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1.6 CENTRO DE INFORMÁTICA 

 

IMPLEMENTAÇÃO DE FIREWALL 

 

Firewall é uma solução de segurança baseada em hardware ou software (mais comum) que, a 

partir de um conjunto de regras ou instruções, analisa o tráfego de rede para determinar quais 

operações de transmissão ou recepção de dados podem ser executadas. "Parede de fogo", a 

tradução literal do nome, já deixa claro que o firewall se enquadra em uma espécie de barreira de 

defesa. A sua missão, por assim dizer, consiste basicamente em bloquear tráfego de dados 

indesejado e liberar acessos bem-vindos. 

 

Representação básica de um firewall 

Para compreender melhor, você pode imaginar um firewall como sendo uma portaria de um 

condomínio: para entrar, é necessário obedecer a determinadas condições, como se identificar, ser 

esperado por um morador e não portar qualquer objeto que possa trazer riscos à segurança; para 

sair, não se pode levar nada que pertença aos condôminos sem a devida autorização. 

Neste sentido, um firewall pode impedir uma série de ações maliciosas: um malware que utiliza 

determinada porta para se instalar em um computador sem o usuário saber, um programa que envia 

dados sigilosos para a internet, uma tentativa de acesso à rede a partir de computadores externos 

não autorizados, entre outros. 

 

 

 

 

https://www.infowester.com/malwares.php
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HELP DESK 

 

O Help desk do CEASA-PE opera concentrando vários canais de comunicação como: central 

telefônica, e-mails, sistemas, mensagens, portal da empresa, ou qualquer outro meio de 

comunicação, que recebem as solicitações dos clientes, que são atendidos por profissionais 

treinados para esse fim. 

Os chamados dos clientes são registradas em um sistema específico para o controle de 

atendimento, ação denominada “abertura de ticket”. 

As solicitações mais complexas são encaminhadas para as áreas responsáveis pelo respectivo 

assunto, onde são atendidas e registradas no sistema, até a resolução final do problema. 

Para alguns serviços a resolução do problema só pode ser concretizada presencialmente, como 

por exemplo: a troca, o reparo ou configuração de algum equipamento etc. 

 

UTILIZAÇÃO DE HOTSPOT (INTERNET WI-FI ABERTA) 

 

A tendência cada vez maior é conhecida como serviço de hotspot, no qual o usuário realiza um 

cadastro simples para poder utilizar a internet do local sem pagar e depois só precisa realizar uma 

autenticação para poder acessar o ponto wi-fi sempre que voltar lá. Esta é uma possibilidade muito 

útil para os clientes, que hoje em dia estão sempre atarefados e o tempo todo conectados a 

dispositivos móveis e também para as empresas, que podem extrair grandes benefícios de seu uso. 

Com um hotspot para o CEASA-PE, é possível coletar dados e indicadores importantes sobre o 

público que frequenta seu espaço e assim poder melhorar seus serviços. 

 

CENTRAL TELEFÔNICA 

A contratação de empresa especializada para instalação de uma nova Central Telefônica tipo 

PABX – Digital, foi de grande importância, pois diante do crescimento em ligações telefônicas, a 

conta do CEASA-PE, teve aumento significativo perante a operadora telefônica, este equipamento 

tem como objetivo, reduzir os custos através de um maior controle dos serviços a serem utilizados 

pelos servidores desta O.S., com ferramentas que facilitam seu gerenciamento. Ressalta-se 
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também que ligações em linhas digitas são realizadas com mas segurança, impossibilitando 

quaisquer transtornos se tratando de invasão. 

 

INFORMATIZAÇÃO DOS ABATEDOUROS 

Em decorrência ao crescimento das atividades nos abatedouros, foi necessário aquisições 

de computadores, impressoras e modens para acesso a internet, pois se tratando de área rural, 

ficou inviável para às operadoras de internet levar o serviço até o local. 
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2.  ATIVIDADES:  DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

 

      2.1 -  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.   

 

2.1.1 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

 

Gerência responsável por gerir, fiscalizar e controlar as atividades pertinentes as ações  

administrativa, juntamente com os  setores: Compras e patrimônio, serviços gerais, central 

telefônica, protocolo, almoxarifado, arquivo permanente  e copa. 

 

 

AÇÕES 

 

Gerir, fiscalizar e controlar os contratos, quando da indicação pela diretoria  como fiscal/gestor, 

principalmente no fiel cumprimento dos termos contratuais, bem como no efetivo monitoramento. 

Proceder a análises, críticas e acompanhamento dos seus vencimentos (vigência). 

 

Atestar notas fiscais de compras e serviços, averiguando suas regularidades com o termo do 

contrato e encaminhar a CCI para análise e envio à diretoria de administração e finanças para 

autorizar o pagamento. 

 

Acompanhamento dos serviços relativos ao arquivo, central telefônica, serviços bancários e entrega 

de correspondências externa.  

 

Administrar as liberações das senhas e relação dos almoços para os restaurantes.  

 

Fazer os pedidos de compras de todo material de limpeza e escritório e controlar das saídas  

(solicitações de mercadorias do almoxarifado).   
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Coordenar a limpeza do prédio da administração assim como demais departamentos do entreposto 

CEASA: DEMEC, Segurança, Almoxarifado, SEINFO, transporte, bombeiro e PM. 

 

Controle e acompanhamento da manutenção dos aparelhos de ar condicionado e elevador.  

 

Acompanhamento dos bens patrimoniais do CEASA-PE. 

   

Gerir os serviços do protocolo, quanto ao recebimento de correspondências para a administração e 

usuários do entreposto CEASA. 

 

   

2.1.2 – SETOR DE PESSOAL 

1. Bônus Universitário, Programa de Estágio e Jovem Aprendiz 

No ano de 2017 fizemos investimento em capacitação para os colaboradores desta CEASA-

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

Neste período, tivemos 6 (seis) colaboradores que cursaram a graduação, 2 (dois) estão 

cursando administração, 1 (um) em Direito, 1 (um) em Tecnologia Superior em Gestão Pública, 1 

(um) em Licenciatura em História. E em relação ao curso de pós-graduação, possuímos no quadro, 

4 (quatro) colaboradores,  2 (dois) estão cursando MBA em Gestão de Controladoria e Finanças, 1 

(um) em  Gestão Pública e 1 (um) em Auditoria Fiscal e Perícia Contábil. 

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 benefício a 27 (vinte e sete) dependentes  e 

desses, 1 (um) concluiu o curso e já está 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 26 (vinte e seis) funcionários e 39 (trinta e nove) dependentes. 

A política 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 15 (quinze) 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 
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Departamento Regional Pernambuco - SENAC, que beneficia 5 (cinco) 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. 

 

    2.1.3 -  DO 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. 

 

1) Conta a Pagar: 

Em 2017, foi dado continuidade as atividades, relativas a essa ação, utilizando as ferramentas já 

existentes. 

2)  Contas a Receber: Faturamento dos Permissionários/ Cobrança: 

Quanto ao Faturamento e Cobrança dos Permissionários, foi dada continuidade ao processo de 

melhorias no sistema ERPS, como: 

 

BAIXAS 

o Inclusão do tipo de liquidação “CARTÓRIO”; Nas faturas pagas no cartório não são 

cobrados os valores da multa e dos juros. Antes, o responsável pela cobrança tinha 

que observar atentamente quando ocorria algum caso dessa natureza checando 

em relatórios ou na “francesinha”, depois fazer o cálculo e cobrar no próximo 

faturamento. Com o atendimento desta demanda isto é feito automaticamente 

através da importação do arquivo de retorno. 

 

 Cancelamento da baixa de fatura;   

 Cancelamento da baixa de parcela de acordo;   
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ACORDOS 

 Atrelamento do acordo ao contrato; 

o Anteriormente, os acordos estavam atrelados somente à pessoa física, o que 

dificultava a obtenção das informações de forma rápida nos casos onde o 

permissionário tem a concessão de mais de uma loja. Com o atendimento desta 

demanda ficou mais rápido o processo de rastreamento. 

 

 Cobrança de parcelas de acordos dentro do faturamento; 

o Anteriormente, as parcelas de acordos que deviam ser cobradas dentro da fatura 

tinham que ser adicionadas com taxas avulsas. Hoje, na criação do acordo, já é 

possível definir as competências nas quais serão cobradas cada parcela. 

 

 Transferência de débitos da loja através de acordo; 

o Antes não havia com registrar a transferência de débitos de uma loja no sistema. 

EXPORTAÇÃO PARA O AC 

 Correção no arquivo gerado para permitir lançamentos de dias diferentes; 

o O que ocorre comumente é que todos os permissionários sejam faturados no 

mesmo dia, mas, esporadicamente, é necessário antecipar ou adiar o faturamento 

de alguma(s) loja(s). Com isso, o arquivo de exportação estava sendo gerado de 

maneira errada por haver dias diferentes de emissão para faturas da mesma 

competência. 

TAXAS   

 Criação da taxa de TPRU fixa; 

o Por regra, a TPRU é calculada multiplicando a metragem da loja pela taxa de 

TPRU. Com esse recurso é possível criar taxas de TPRU fixa onde a metragem é 

ignorada e um valor permanente é cobrado. 

 

RELATÓRIOS   

 Criação do relatório de Recebimento por Evento; 

o Nesse relatório é possível obter o valor faturado, recebido e a receber de cada 

receita que compõem as faturas, separadas por competência e de acordo com 

filtros utilizados. 
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 Realização de ajustes e/ou melhorias, como adição de colunas, filtros e ordenações nos 

seguintes relatórios: 

o Relatório de Associados 

o Relatório Analítico de Acordos 

o Relatório de Baixas 

o Relatório de Clientes 

o Demonstrativo Sintético Anual do Faturamento 

 

 

Em relação ao Faturamento do Silo, Abatedouros e Estacionamento não houve alteração nos 

procedimentos. 

Quanto ao Setor de Embalagem e Logística, esse departamento financeiro passou a operacionalizar 

suas receita e despesas, assim como controlar as movimentações financeiras do mesmo. 

Capacitação: 

Em 2017 a equipe do financeiro foi capacitada, melhorando assim, o seu nível de conhecimento 

técnico na execução de suas atividades. 

 

 

2.1.4 – DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE. 

 

O ano de 2017, foi marcado iniciativa de implantar o Sistema Orçamento Anual e pela 

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

eficientes fazendo que esta O.S não sofressem sanções perante os Órgãos Fiscalizadores, tenho 

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 Contábil 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° º 1.409/12. 

 Fornecimentos de Relatórios Gerenciais que auxiliam nas tomadas de decisões  

 Pronto atendimento as solicitações/Dúvidas dos demais setores da O.S. 
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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. 

Sobre a Implantação do Orçamento/Contratos: 

 Analise e Viabilidade das integrações entre: 

o Gestão de Contratos; 

o Gestão Orçamentária; e 

o As operações de Contas a Pagar e a Receber 

  Acompanhamento e teste da Customização do Sistema Integrado 

 Envolver e interligar os Setores que Utilizarão as informações gerenciais fornecidas pelo 

Orçamento 

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- 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 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 contínuo 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 

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 
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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. 

 

 

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 2017, foram monitorados 

sistematicamente 100% dos serviços de alimentação das 399 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 2017, o quantitativo de tais beneficiados está na ordem de atendimento médio de 98.725 estudantes 

distribuídos nas 399 unidades educacionais das 6 RPA’s, jurisdicionadas na cidade do Recife.  

As metas alcançadas foram:  

 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 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% de aceitação.  

 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) nº 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.  
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 Realização mensal de análises microbiológicas dos insumos alimentares bem como da 

refeição pronta destinada ao público alvo por RPA’s, verificando 100% do padrão de 

segurança alimentar.  

 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  

 Outras atividades desenvolvidas na vigência de 2017 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. 

 

3.2.2 – 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  à 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 nº 390/14, não só contemplou a Merenda Escolar, para os alunos da rede de 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 3.955,42 

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 99,44% (noventa e nove, quarenta e quatro por 

cento), bem acima do exigido de 80%, por ação   

 

3.3 - 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. 
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Com esse propósito, à Prefeitura do Recife, ao formalizar o Contrato de Gestão com este Centro, através da Avença 

de nº 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 2017, tivemos de execução uma média de 3.702,67 m³, 

correspondentes a carga seca e de 72,40 m³ relativos a carga fria, de recebimentos, distribuição e estoque, através 

do Centro de Distribuição, sob a responsabilidade desta Sociedade, dos medicamentos e suprimentos destinados a 

rede pública municipal de saúde, cumprindo as metas com um índice de 96,58% (noventa e seis, cinquenta e oito por 

cento), bem acima do exigido de 80% (oitenta por cento), por ação. 

 

3.4 -  PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA NAS UNIDADES PRISIONAIS DO ESTADO DE 

PERNAMBUCO – SECRETARIAS DE JUSTIÇA E DE DIREITOS HUMANOS E EXECUTIVA DE 

RESSOCIALIZAÇÃO/SERES 

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/O.S, decidiu tornar o mesmo responsável pela aquisição, armazenagem, 

logística e distribuição de gêneros alimentícios e monitoramento técnico e logísticos nas Unidades Prisionais 

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 22 Unidades Prisionais do 

Estado de Pernambuco, com qualidade nutricional, de alto teor nutritivo, segundo as prerrogativas da Lei nº 

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: 
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 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 22 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; 

 

 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 2017, a saber: 
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Ações Principais metas propostas Resultados alcançados 

Monitorar o nível de segurança 

sanitária da alimentação prisional 
100% 100% 

Adquirir Gêneros Alimentícios 

Procedentes de Pernambuco 
70% 100% 

Garantir o fornecimento de 

alimentos com alto padrão de 

qualidade nutricional – IQN (Índice 

de Qualidade Nutricional) 

80% 100% 

Atender ao Índice de 

Regularidade de Entrega - IRE 
90% 98% 

 

 

 

 

 

3.5 -  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. Itambé 

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

abatedouros em 2017 / 2016. 
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ABATEDOURO DE PAUDALHO 

 

ABATES 2016 2017 % 

Bovinos 14.619 15.711 7,47 

Suínos 5.720 6.034 5,49 

Ovinos/Caprinos 7.008 5.830 (16,81) 

TOTAL 27.347 27.575 0,83 

 
   

 

ABATEDOURO DE RIBEIRÃO 

 

ABATES 2016 2017 % 

Bovinos 6.532 6.200 (5,08) 

Suínos 541 393 (27,36) 

Ovinos/Caprinos 448 667 48,88 

TOTAL 7.521 7.260 (3,47) 

 

    

ABATEDOURO DE ESCADA 

ABATES 2016 2017 % 

Bovinos 10223 9114 -10,85 

Suínos 280 277 -1,07 

Ovinos/Caprinos 1477 1935 31,01 

TOTAL 11980 11326 -5,46 

 

 

 

 

 

 

 

  

ABATEDOURO DE ITAMBÉ 

 

ABATES 2016 2017 % 

Bovinos 5.731 8.788 53,34 

Suínos 1.353 1.329 (1,77) 

Ovinos/Caprinos 27 58 114,81 

TOTAL 7.111 10.175 43,09 
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Com relação ao abatedouro de Paudalho, as operações de abate, na sua maioria de bovinos, passaram de 

27.347 para 27.575 animais, ou seja, um aumento de 0,83%, referente ao ano anterior.  

 

Com relação à Unidade de Itambé, em relação ao ano de 2016, obtivemos um aumento de 53,34%, 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 reduziu as operações em 5,46%, apesar de ter ampliado as cidades atendidas. Essa redução se dá 

devido a abertura de abatedouro privado em Vitória. 

 

Ribeirão reduziu em 3,47% em relação ao ano de 2016, 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 OPERACIONAL 
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4 - ATIVIDADES DIRETORIA TÉCNICA E OPERACIONAL 

 

4.1 - ATIVIDADES OPERACIONAIS 

 

 

a) Considerações Gerais  

 

Em que pese à recuperação da economia sinalizada pelo controle do processo inflacionário para menos de 

3% em 2017, o setor produtivo agropecuário do País, ainda enfrenta grandes desafios, sobretudo na região nordeste. 

Na verdade, as variações de preços decorrem da dinâmica entre oferta e demanda provocada pela combinação de 

fatores como alterações climáticas, essas recorrentes na região nordeste (seca severa, déficit hídrico e altas 

temperaturas) e nas zonas produtoras no sul e sudeste (tempestades, inundações e geadas).  

O comportamento da economia é outro fator que tem um peso significativo na composição dos preços. A 

recessão econômica, ainda que tenha mostrado tímida melhora esse ano, registrou efeitos desfavoráveis na 

conjuntura, pressionada, sobretudo, pelo índice de desemprego que apesar do recuo, se mantém elevado. 

A situação de Pernambuco, pontualmente, segue difícil, porque a ocorrência de chuvas que atingiu os 

municípios do interior do Estado não foi suficiente para amenizar os efeitos da seca nas regiões do agreste e sertão. 

 

b) Movimentação do Entreposto Ceasa-PE 

 

A oferta de hortigranjeiros do terminal atacadista do Estado em 2017 (675 mil t) registrou crescimento 

considerável da ordem de 4% no comparativo com 2016 (649 mil t). A oferta de hortaliças teve crescimento acima da 

média (7%), com destaque para o aumento da oferta de batata doce, abóbora e batatinha. O grupo de frutas oscilou 

positivamente 1,12%, enquanto o setor de aves e ovos teve alterações significativas, retração de 24,5% e crescimento 

de mais de 1/3 do volume, respectivamente.   

O grupo dos produtos atípicos, em especial açúcares e doces e bebidas e derivados, apresentou redução na 

oferta de 2%, Considerando o desempenho de todos os grupos de alimentos, o volume médio mensal manteve-se 

pouco acima do ano passado, 86,2 mil t, contra 84,5 mil mensais.  

Enfim, a estatística do setor de flores (ReciFlor) que passa por um processo de reestruturação com 

assistência técnica da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), permaneceu com a média de oferta de 1 

mil t ano. Abaixo, movimentação do entreposto no intervalo 2017/2016, por grupo de produtos.  
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COMPARATIVO DO VOLUME OFERTADO A CEASA-PE 

(2017/2016) 

GRUPO DE PRODUTOS 
VOLUME (t) 

2016 2017 VARIAÇÃO% 

1. Hortigranjeiros  649.162 674.697 3,93 

- Hortaliças 298.917 320.954 7,37 

- Frutas 340.938  344.753  1,12 

- Aves     5.939     4.487 (24,45) 

- Ovos    3.368     4.503 33,70 

2. Atípicos 222.156 217.297 (2,19) 

3. Flores      1.015               1.063 4,52 

4. Diversos   141.515 140.959 (0,39) 

Total 1.013.853 1.034.016 1,99 

Média      84.487 86.168 - 

 

 

c) Variação de Preços em Nível de Atacado  

 

“A inflação oficial do Brasil fechou 2017 em 2,95%, abaixo do piso da meta fixada pelo governo, de 3%, segundo o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), sendo a primeira vez que isso acontece desde que o regime de metas foi 

implantado no país, em 1999. 

 

O Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro cresceu 1,0% em 2017, na primeira alta após dois anos consecutivos de retração, 

resultado que mostra que a economia brasileira começou a se recuperar em 2017, mas ainda não repõe as perdas da 

atividade econômica na crise. O grande impulsionador desse resultado foi o agronegócio, que avançou 13% em 2017, 

puxado pela safra recorde. O consumo das famílias avançou 1% no ano passado e também contribuiu para a recuperação 

da economia  

 

 

 No mercado atacadista Ceasa-PE, o comportamento dos preços dos hortígranjeiros, se comparado com o 

ano anterior, teve redução de 10,80% (R$ 2,50/2,23/kg), com oscilações negativas de 23% (hortaliças) a 6% (aves). 

As hortaliças registraram a maior redução de preços do grupo in natura. No cômputo geral, as cotações foram 

reduzidas 7,32%, mais do que o índice de inflação (2,95%), ou seja, de R$ 3,55/kg baixou para R$ 3,29/kg, conforme 

quadro demonstrativo a seguir. 

 

 

 

 

 

https://g1.globo.com/economia/noticia/consumo-das-familias-volta-a-crescer-apos-2-anos-e-puxa-recuperacao-da-economia-em-2017.ghtml
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COMPARATIVO DOS PREÇOS MÉDIOS PRATICADOS NA CEASA-PE 

(2017/2016) 

GRUPO DE PRODUTOS 
PREÇO MÉDIO (R$/Kg) 

2016 2017 VARIAÇÃO% 

Hortigranjeiros 2,50 2,23 (10,80) 

- Hortaliças 2,81 2,15 (23,49) 

- Frutas 2.27 2,23 (1,76) 

- Aves  5,43 5.07 (6,63) 

- Ovos 4,86 5,04 3,70 

Atípicos 6,73 6,55 (2,68) 

Flores - - - 

Diversos 3,25 3,26 0,31 

Média 3,55 3,29 (7,32) 

 

d) Movimentação Financeira Comercial 

 

 Em 2017, a circulação financeira somou o montante de 3,4 bilhões de reais, que representa uma 

movimentação média mensal em torno de 283 milhões contra 300 milhões, ano passado, ou seja, indica uma redução 

de 5,5%.  

 

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

mantém representatividade econômica importante (R$ 1,4 bilhão de reais) para uma comercialização de 1/3 do 

volume de hortaliças e frutas. Abaixo, demonstrativo da circulação dos valores nos últimos dois anos. 

 

COMPARATIVO DO VALOR COMERCIALIZADO 

(2017/2016) 

GRUPO DE PRODUTOS 
VALOR (R$ 1.OOO) 

2016 2017 VARIAÇÃO % 

1. Hortigranjeiros 1.631.450 1504.707 (7,77) 

- Hortaliças    810.842 691.465 (14.72) 

- Frutas    773.411 767.783 (0.73) 

- Aves       18.276 22.850 25,03 

- Ovos     28.921 22.609 (21,82) 

2. Atípicos  1.497.022 1.423.476 (4,91) 

3. Flores       8.372 11.551 37,91 

Outros   459.697 459.625 (0,02) 

Total Geral 3.596.545 3.399.359 (5,48) 

Média 299.712 283.280 - 
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e) Fluxo de Veículos de Carga 

 

 A entrada média de transportes de carga (15.600 unidades/mês) apresentou queda da ordem de 4%, com 

relação aos números do ano passado (16.300), embora a oferta do entreposto tenha apontado expansão de 2%.  

 

COMPARATIVO DO FLUXO DE VEÍCULOS DE CARGA 

(2017/2016) 

VEÍCULOS 
ANOS 

% 
2016 2017 

Utilitário 23.210 23.004 (0,89) 

F4000 14.172 11.592 (18,21) 

Caminhão 54.847 60.528 1,19 

Truck 41.370 40.200 (0,74) 

Mercedinha 25.966 22.320 (14,04) 

Carreta    7559 7.153 (5,37) 

Outros 28.479 22.392 (21,37) 

TOTAL 195.603 187.189 (4,30) 

Média 16.300 15.600 - 

 

f) Estacionamento Rotativo  

 

 O fluxo de veículos no estacionamento rotativo aumentou em torno de 1% em relação a 2016, 

registrando uma frequência média aproximada de 332 mil unidades/mês. A movimentação de carros de 

passeio e utilitários registrou um aumento médio de 21%, em função do acréscimo do fluxo de 

consumidores neste entreposto. A frequência de “outros” que se refere a taxistas, carros oficiais, etc. 

apresentou significativa redução.  

 

                                 FLUXO DE VEÍCULOS ANUAL SEGUNDO ESTACIONAMENTO ROTATIVO 

                                                                                             (2017/2016) 

VEÍCULOS 2016 2017 % 

Passeio 1.212.419 1.499.545 23,68 

Utilitário 1.561.338 1.852.228 18,63 

Outros 894.989 636.407 (28,89) 

Total 3.946.122 3.988.180 1,07 

Média 328.843 332.348 1,07 

 

Nota: O CEASA-PE disponibiliza dois parques de estacionamento gratuito. A taxa de 

estacionamento rotativo é cobrada apenas para veículos de passeio. 



 

36 

 

 

 

g) Núcleo de Segurança e Controle do Trânsito 

 

 Em 2017, o número de ocorrências registradas pelo núcleo de segurança do entreposto foi desfavorável 

em relação ao ano anterior, em que pese o esforço da Empresa no investimento em equipamentos de alta tecnologia, 

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

de parcerias com o Governo do Estado, Polícia Militar e Entidades de Classe vinculadas ao ramo de abastecimento.  

 

 Na verdade, sabe-se que o resultado do cenário acima descrito é resultado da conjuntura nacional, que 

passa por um momento delicado, com o recrudescimento da violência, aí incluído toda sorte de ocorrências. A 

questão do desemprego elevado tem a maior parte da culpabilidade pela situação de desordem e inquietação da 

população mais atingida pela crise econômica. Há de se registrar, porém, a ocorrência em dezembro de uma tentativa 

de assalto no Banco Santander, que poderia ter sido desastroso, caso não fosse à pronta atitude do aparato policial 

disponível 

 

 A Ceasa-PE, consciente de seu compromisso social, não medirá esforços para reverter esse quadro 

negativo e resgatar, através de eficientes ações preventivas, a credibilidade junto a todos que fazem o terminal 

atacadista. Abaixo, números registrados nos últimos 2 anos.    

 

 

DEMONSTRATIVO DE OCORRÊNCIAS NO NÚCLEO DE SEGURANÇA 

 

OCORRÊNCIAS 2016 2017 

Assaltos e roubos 05 34 

Ameaças e agressões  15 10 

Total 20 44 

Prisões 08 18 

 

Obs: efetivo operacional: 150 homens, vigilantes e agentes operacionais,  

Policiais Militares e Civis. Circuito interno de TV / 56 câmaras.  

 

 

h) Fórum de Segurança da 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.  
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 Nos últimos anos, tem sido uma ferramenta determinante na definição das ações estratégicas para além 

da segurança, caso de debate sobre o trânsito, que precisa de rápida intervenção, sob pena de inviabilizar a 

mobilidade de veículos na área interna da Central. 

 

 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. 

 

 Na tarde da quinta-feira, 21 de dezembro, a Agência do Banco Santander, localizada no prédio da 

administração foi alvo de tentativa de assalto com reféns e feridos. Importante considerar, que a ocorrência poderia 

ter alcançado maior proporção, se a Ceasa-PE não contasse com um aparato de segurança considerável para os 

padrões do complexo que administra. Assim, dentro do próprio Centro, funciona a 1ª Companhia Independente do 12º 

Batalhão da Polícia Militar de PE (CIPM) além do efetivo de 130 homens da segurança armada e patrimonial, que 

fazem rondas internas e externas.  

 

 

i) Base Descentralizada do SAMU - 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. 
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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.    

 

 

j) Regularização dos Galpões e Titularidade do Complexo CEASA   

 

 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  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 construídos 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.  

 

 

AMPLIAÇÂO DA ÁREA COMERCIAL / REFORMA DA ÀREA ADMINISTRATIVA 

 

 A Ceasa-PE em 2017 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. 

 

 Foi construída a 3ª etapa do Galpão PSF, com a construção de 280m² de mezanino e requalificação das 

lojas.  

 A área para a comercialização de bananas foi acrescida em mais 115m² (galpões 3.2, 3.3 e 3.4).  
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 Os segmentos de cereais e estivas e o grupo das carnes foram contemplados com uma oferta adicional 

de quase 11 mil m² de área comercial.  

 

OUTRAS ATIVIDADES:  

 

Manutenção e reforma das instalações - Serviços voltados para a parte elétrica, hidráulica, predial e recapeamento:  

 Galpões 4.6 e 4.7 / 6.4 e 6.5 e Galpão MLP1 e MLP3  

 Foram construídos 05 banheiros públicos em arquitetura atualizada com acessibilidade, perfazendo um total 

de 110m². O 5º bloco está em processo de construção. 

 No MDS-P4 foi construído 55m² e disponibilizado para dois pequenos comércios de peixes e crustáceos. 

 

Paralelamente, foram realizadas reforma na sede administrativa em algumas salas, área de circulação 

(corredores) e hall de entrada da Ceasa-PE.  A seguir, demonstrativo das intervenções realizadas na área de 

comercialização. 

 

UNIDADES CONSTRUÍDAS E OU REQUALIFICADAS EM 2017 /2016 

 

UNIDADE COMERCIAL ÁREA (m²) DESTINAÇÃO STATUS 

Galpão GV-III 1.100 Depósito Concluído 

Galpão LA VI  5.910 Cereais e estivas Em andamento 

Galpão 2.4      534 Diversos Concluído 

Galpão de Eventos  1.880  Eventos Concluído  

*Galpão PSF (3ª etapa)    280  Produtos sazonais Em andamento 

TOTAL 9.704   

 OBS: mezanino 

 

 PROJETO ACESSIBILIDADE  

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, procuramos mantê-los em bom estado, para facilitar e dar condições de uso as pessoas 

que os utilizam. 
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Além da manutenção nas obras, foi implantado na área do bananódromo mais um banheiro acessivel, como 

também, na área das kombis, 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 às 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)          

 

 O ReciFlor funciona há 17 anos e está consolidado como principal canal de escoamento da produção de  

flor e folhagem de corte e plantas ornamentais do Estado. Reúne em uma área coberta de 750 m², divididos em 58 

módulos, agricultores e comerciantes de Gravatá, Bonito, Barra de Guabiraba, Cabo e Aldeia. Ocorre, semanalmente, 

nas terças, quintas e sábados, das 5h às 7h. 

  

A oferta média de flores é de aproximadamente 90 t /mês, entre elas, rosas, crisântemos, gérberas, copos de 

leite, gladíolos, folhagens, jasmim, melindre, avenca e outras variedades, em menor escala, flores tropicais, alpínias, 

bastão de imperador e outras.  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 

2015/2017 

 

ANO VOLUME (kg) VALOR / R$1.000 

2015 82.555 565.813 

2016 84.553 697.645 

2017 88.583 962.583 

 

 

 Implantação do padrão de qualidade das flores, reestruturação da Feira de Finados e confecção de um 

calendário anual sugerindo as datas sugestivas para presentear com flores. 

 

 A partir das discussões em reuniões com agricultores e comerciantes já foram estabelecidos alguns 

padrões, levando-se em consideração peso, quantidade e qualidade dos produtos que passarão a ser exigidos no 

ReciFlor.  Em 2016, foi proposto o padrão mínimo de qualidade para 11 variedades comercializadas na feira do 
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CEASA (áster, crisântemo, gérbera, girassol, lisianthus, gladíolo, jasmim, tango, rosa pacote com 20 e 60 unidades e 

rosa - tipo B.    

 

Com relação à feira de finados, foi concebido um novo layout, em caráter temporário, para atender ao 

quantitativo de comerciantes eventuais que participam da Feira. A área foi ampliada em cerca de 450m² de área útil, 

com 78 módulos de 5,75m², mais de duas vezes o espaço original. Outras intervenções foram necessárias, como a 

expansão do pátio da Feira, através do afastamento do gradil existente nas laterais norte e sul.  

 

O início da fiscalização dos padrões mínimos de qualidade para mais de 10 produtos comercializados no ReciFlor, o 

levantamento do perfil dos produtores e comerciantes e assessoria a produtores de flores, através de boletins 

técnicos, assim como a melhoria da logística para as feiras especiais, são as atividades programadas para 2018.  

Enfim, o projeto de implantação de um mercado permanente de flores naturais foi suspenso até o final dos estudos de 

viabilidade.  

 

 

SILO PORTUÁRIO DO RECIFE 

 

A Unidade de operações do Silo Portuário movimentou em 2017, um volume abaixo de 200 mil t de trigo de 

procedência argentina e de milho, apenas 66 mil t de procedência nacional. Com relação ao ano passado, 

registra-se uma acentuada redução do volume armazenado de milho, de mais de 70%. Esse cenário se 

deve ao limite do calado operacional ser bastante reduzido para embarcações de grande porte, problema 

que deve ser sanado no próximo ano. Abaixo, movimentação do Silo nos últimos dois anos.  

 

COMPARATIVO DA MOVIMENTAÇÃO DO SILO PORTUÁRIO 

(2017/2016) 

 PRODUTOS 
VOLUME (t) 

2016 2017 % 

Trigo  131.453 127.395 (2,14) 

Milho  242.217 65.794 (72,84) 

Total 373.670 193.389 (48,25) 
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ATIVIDADES TÉCNICAS  

 

 

PROJETOS DE SUSTENTABILIDADE SÓCIOAMBIENTAL 

 

a) Central 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-O.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.,  

 

Hoje, a Central de Embalagens do CEASA/PE-O.S, vinculada a Diretoria Técnica Operacional, conta com um 

quadro de 56 funcionários, que são responsáveis pelo processo de higienização de caixas plásticas padrão CEASA, 

modelos 6424, 6431 e Tropical, recentemente introduzida. 

 

Para 2018, a meta é aperfeiçoar os procedimentos operacionais do complexo central de embalagens, na 

busca constante da qualidade e satisfação dos permissionários.  

 

 

b) Monitoramento do Uso de Agrotóxicos 

 

 Em cumprimento ao Termo de Ajustamento de Conduta - TAC nº 01/08, firmado entre o Ministério Público 

e CEASA-PE/OS, vem sendo realizado mensalmente o monitoramento do uso de agrotóxicos através de coletas de 

vegetais realizadas pela Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária de Pernambuco - ADAGRO e análise pelo 

Instituto de Tecnologia de Pernambuco - ITEP. 

 

De acordo com as estatísticas de 2008 a 2017, foram analisadas pelo ITEP quase 1.540 amostras (entre 15 

e 20 mensais). Com relação à 2017/2016, pontualmente, o índice de contaminação teve uma queda de 27% pra 

menos de 20%, o melhor resultado desde o início do Programa. Produtos analisados: brócolis, laranja, pimentão, uva, 

morango, couve-flor, abacaxi, alface, tomate, repolho, mamão, goiaba e melão.    
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RESULTADO DAS ANÁLISES 

 2008 / 2017 

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 

 

 

c) 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 100 agricultores periurbanos, que produzem hortaliças em 09 anéis viários (alças) no entorno da 

central. Essas áreas (23 ha) são terrenos federais sob a jurisdição do Departamento Nacional de Infraestrutura de 

Transportes-DNIT. 

 

A princípio, o objetivo principal do referido projeto era inibir a ocupação irregular da área, com a construção 

de imóveis (invasão), porém o aspecto sustentável dessa atividade foi evoluindo, com o emprego de práticas 

recomendadas pela Universidade, como redução do uso de defensivos agrícolas que contribui para sustentabilidade, 

utilização de composteira garantindo maior autossuficiência para o trabalho dos agricultores e outras práticas, como 

uso do adubo sustentável produzido na Ceasa-PE, de forma tal, que permitiu a esse grupo de agricultores, o alcance 

de resultados satisfatórios.  

 

A colocação de estacas de concreto e arames para implantação em todo o perímetro das alças rodoviárias 

foi outro passo importante na delimitação da área e na proteção das lavouras cultivadas.  

  

A proposta para 2018 é fazer um levantamento topográfico do local para fundamentar o planejamento técnico 

de ações e, tentar viabilizar junto ao DNIT mais autonomia para realizar as atividades no local  
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d)  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/PE 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.  

 

Após esse processo, o adubo é embalado em sacos de 20 kg e distribuído com os agricultores dos Projetos 

Hortas Comunitárias e Horta em Todo Canto, e doado, além para escolas, prefeituras municipais, universidades, etc. 

 

Em 2017, o Programa que é monitorado pelo Setor de Meio Ambiente – SEMA atendeu os pequenos 

agricultores das cidades de Vitória de Santo Antão, Gravatá, Flores, Garanhuns, Feira Nova, São Joaquim do Monte, 

Ipojuca, Aldeia, Camaragibe, Moreno, Glória do Goitá, São Lourenço da Mata, dentre outras localidades. 

 

 

EVOLUÇÃO DO PROGRAMA 

 

Ano Adubo produzido 

(t) 

Evolução % 

2015 343 100 

2016 356 104 

2017 385 112 

 

 

e) 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 a 

CEASA-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 da CEASA-PE nesse Programa, diz respeito à orientação nos plantios e a capacitação 

técnica dos integrantes da equipe. 

 

f) Brigada de Segurança Alimentar 

 

O Centro de Abastecimento e Logística de Pernambuco (CEASA/PE-O.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 a 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 o 

âmbito do entreposto 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. 

 

 

g)  Feira de Produtos Orgânicos 

 

 A feira de produtos orgânicos da Ceasa-PE, criada em março/2008, funciona há nove anos e oferece uma 

série de vantagens em relação às demais: ampla área coberta de 750 m2, carrinhos para compras, estacionamento 

gratuito, segurança permanente, limpeza, sanitários e outros. Localizada no entroncamento das rodovias BR101 e BR 

232, percorreu longo período para consolidar a clientela, formada na sua maioria por consumidores domésticos. Foi 

um desafio a ser vencido, devido a localização da feira ser distante de bairros residenciais.   



 

46 

 

 

 Hoje, pode-se dizer que é mais um empreendimento consolidado. 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.  
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5. ATIVIDADES SOCIAIS 
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5. ATIVIDADES SOCIAIS  

 

           5.1  PROGRAMA SOPA AMIGA (SOPA EXPRESSA) 

Implantado com o objetivo de complementar nutricionalmente a dieta alimentar de comunidades carentes 

através de creches e associações comunitárias, o Programa Sopa Amiga é uma das principais ferramentas 

do Governo para o combate a fome e a desnutrição. 

 

Em 2017, foram beneficiadas 56 associações do Recife e Região Metropolitana, que representa 

aproximadamente 2.200 famílias. Foram realizadas 40 visitas às entidades cadastradas para fiscalização e 

recadastramento, que gerou a exclusão de 11 associações por não estarem cumprindo as regras do 

programa e inclusão de 10 novas associações através de solicitação de ofícios (triagem). 

Quanto às doações, foram recebidos dos permissionários fixos cerca de 9mil kg de insumos para produção 

de sopa (feijão, arroz, carne e outros). Recebe 7 t /mês de frutas e legumes  

 

NÚMEROS DO PROGRAMA EM 2017 

Produção 70.500 kg 

Distribuição de pães 222.100 unidades 

Comunidades atendidas 56 / semana 

Beneficiários 2.200 / famílias 

Nota: O pãozinho é distribuído as terças, quartas e quintas. 

 

 

5.2 -  NÚCLEO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E ENTIDADES DE CLASSE - NURIEC 

 

O Núcleo tem por função estabelecer e desenvolver relacionamento com as classes trabalhadoras 

visando  viabilizar a organização destas e acordos de natureza diversa entre as Entidades de Classe e o 

CEASA-PE/O.S., bem como viabilizar relações institucionais com outros órgãos e instituições. 

 

O Núcleo tem garantido às ações sociais, técnicas implantadas e promovidas pelo CEASA-PE/O.S., desde o 

ano de 2009, tutelando as Entidades de Classe, Albergue dos Trabalhadores, bem como ações sociais 

como a Semana de Mobilização Cidadã e outras demandas. Permanece com o monitoramento da 

AMOPRESC (fretistas de auto) e ASSODESCH (carregadores e descarregadores), Fórum de Segurança e 

Câmara de Prevenção Social. 
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Entre as atividades sociais desenvolvidas pelo Núcleo destaca-se a parceria com a Associação de 

Alcoólicos Anônimos (A.A) para a viabilização de campanha de combate ao alcoolismo com os albergados e 

ações com o Serviço Social para a Prevenção do Trabalho Infantil.  

 

Foi realizada, a IV Semana de Mobilização Cidadã (parceria com Prefeitura, Governo do Estado e 

Instituições especializadas) com atendimentos de saúde, inclusão cidadã e palestras educativas.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

51 

 

 

 

6, CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 O apoio efetivo do Governo do Estado foi essencial para o alcance das metas em 2017 dando condições ao 

CEASA-PE/O.S, de ratificar sua marca empreendedora na política de abastecimento, investindo em novos rumos no 

setor hortícola e abrindo possibilidades no campo da logística.  

 

 Nossos agradecimentos ao Governador do Estado, Dr. Paulo Câmara pelo olhar desenvolvimentista sobre 

nossa empresa, aos Secretários de Agricultura e Reforma Agrária, Dr.Wellington Batista e Dr. Nilton Mota, (ex 

Secretário) 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 2018. 
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Programa Adubo Sustentável atinge a marca de 400 toneladas em 2017 
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