
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL

 

Presidência

 

Instrução Norma�va SEI-GDF n.º 002/2019/2019 - CEASA-DF/PRESI  

   

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 002, DE 25 DE ABRIL DE 2019

Regulamenta o Programa de Cultura do
Trabalhador  na Centrais de Abastecimento
do Distrito Federal S/A.

 

O Presidente das Centrais de Abastecimento do Distrito Federal S/A CEASA-DF, no exercício
de suas atribuições legais e regimentais;

 

CONSIDERANDO a Lei Federal 12.761/2012;

CONSIDERANDO a Cláusula 15ª do Acordo Cole�vo de Trabalho 2018/2020 e;

VISANDO o visando à promoção do bem-estar de seus colaboradores;

 

 

DECIDE

Art. 1º - Aderir ao Programa de Cultura do Trabalhador, des�nado a fornecer meios para o
exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura.

Art. 2o - O Programa de Cultura do Trabalhador tem os seguintes obje�vos: 

I - possibilitar o acesso e a fruição dos produtos e serviços culturais; 

II - es�mular a visitação a estabelecimentos culturais e ar�s�cos; e 

III - incen�var o acesso a eventos e espetáculos culturais e ar�s�cos. 

§ 1o  Para os fins deste Programa, são definidos os serviços e produtos culturais da
seguinte forma: 

I - serviços culturais: a�vidades de cunho ar�s�co e cultural fornecidas por pessoas
jurídicas, cujas caracterís�cas se enquadrem nas áreas culturais previstas no § 2o; e 

II - produtos culturais: materiais de cunho ar�s�co, cultural e informa�vo, produzidos em
qualquer formato ou mídia por pessoas �sicas ou jurídicas, cujas caracterís�cas se enquadrem nas áreas
culturais previstas no § 2o.

§ 2o  Consideram-se áreas culturais para fins do disposto nos incisos I e II do § 1o: 

I - artes visuais;

II - artes cênicas;

III - audiovisual;

IV – literatura, humanidades e informação;

V - música; e



VI - patrimônio cultural. 

Art. 3o  - Para que o trabalhador possa ter o acesso ampliado aos serviços e produtos
culturais descritos, a CEASA/DF concederá como forma de bene�cio a cada um de seus empregados,
cartão magné�co de caráter pessoal e intransferível, fornecido por empresa especializada previamente
contratada.

 § 1o  O referido cartão será válido em todo o território nacional, para acesso e fruição de
produtos e serviços culturais, no âmbito do Programa de Cultura do Trabalhador.

Art. 4o  - O valor do bene�cio será de R$ 50,00 (cinquenta reais), creditados mensalmente,
a todos os colaboradores da empresa, sem dis�nções de faixas salariais.  

Art. 5o -  A CEASA/DF não realizará descontos de qualquer natureza no salário de seus
empregados, beneficiários do Programa de Cultura do Trabalhador.  

 

 

WILDER DA SILVA SANTOS

Presidente
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