
14202 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA - CEASA

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÉNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

As Centrais de Abastecimento do Distrito Federal S/A — CEASA—DF é uma sociedade de economia mista da estrutura
administrativa do Governo do Distrito Federal, autorizada pela Lei nº 5.691/71 e criada em 11/10/1972. O Estatuto Social foi
aprovado na sua constituição, ocorrendo alterações estatutárias nas Assembleias Gerais Extraordinárias dos Acionistas de
números 38ª, 49ª, 77ª, 79ª, 61ª realizadas para esse fim.

A empresa entrou em processo de liquidação por meio da Lei Distrital nº 3.125/03, sendo revogado em 2006, pela Lei Distrital nº
3.929/06. O ato administrativo só foi consolidado na 73ª Assembleia Geral Extraordinária dos Acionistas da CEASA, voltando a
empresa ao seu pleno funcionamento.

Foi aprovada a alteração estatutária, objeto de adequação aos termos da Lei nº 4.361 de 15/06/2009, quando então foi assinado
o contrato de gestão entre o Governo do Distrito Federal e o Centro de Abastecimento Alimentar do DF, com a finalidade de
transferir para essa Organização Social as atividades fins no âmbito do mercado hortifrutigranjeiro, tornando-se então
responsável pela manutenção e investimentos necessários para o bom funcionamento de todo o complexo.

Em fevereiro de 2011, foi revogado pelo GDF o Contrato de Gestão com a Organização Social, o qual foi declarado nulo pelo
TJDFT, a pedido do Ministerio Publico do Distrito Federal, voltando assim a compor a administração indireta do GDF.

Em 2011, houve nova reforma estatutária para adequa—Ia aos termos do Parecer nº 02/201 l-GAB/PGDF . Conforme o art. 30 do
Estatuto Social, a empresa tem por objeto:

a. construção, instalação, exploração e administração, de Centrais de Abastecimento destinadas a operar nos moldes de um
centro polarizador coordenador do abastecimento sustentável de gêneros alimentícios e incentivador da produção agrícola;

b. participar dos planos e programas de abastecimento coordenados pelo Governo do Distrito Federal e ao mesmo tempo provere
facilitar o intercâmbio com as demais Centrais de Abastecimento;

c. firmar convênios, acordos, contratos ou outros tipos de intercâmbio com pessoas físicas e jurídicas, de direito público ou
privado, nacional ou estrangeiro, a mm de facilitar e/ou participar de atividades destinadas a melhoria do abastecimento de
produtos agrícolas;

d. desenvolver em caráter especial ou sistemático, estudos de natureza técnico-econômica, a fim de fornecer a melhoria,
aperfeiçoamento e inovações nos processos e técnicas de comercialização, com vistas ao abastecimento de gêneros alimentícios.

e. promover a politica de abastecimento, segurança alimentar e nutricional distrital que articule as ações dos setores de
produção, circulação, beneficiamento e consumo de alimentos fortalecendo sistemas públicos de segurança alimentar, priorizando
pessoas e famílias em vulnerabilidade social, com vista a contribuir na garantia do direito humano à alimentação.

O planejamento estratégico 2015/2020 estabelece os seguintes pontos:

Missão: Promover a politica de abastecimento, visando garantir a segurança alimentar e nutricional do Distrito Federal e entorno,
de forma inclusiva, transparente e com excelência operacional.

Visão de Futuro: Ser reconhecida nacionalmente como instituição pública forte e sustentável, referência na execução da política
de abastecimento.

Objetivo Geral: Incrementar a produtividade no setor de distribuição de hortifrutigranjeiros, empregando novas tecnologias nos
processos de reunião, manipulação e comunicação, com a finalidade de beneficiar produtores, distribuidores e consumidores.

Objetivos Específicos:

a. Reduzir os custos de comercialização em nível de atacado;

b. Melhorar as condições de abastecimento, propiciando melhor concorrência na formação de preços mais justos;

c. Elevar o nível de renda dos produtores agrícolas;

d. Criar facilidades de comercialização para os produtores;

e. Manter um programa confiável de informação de mercado agrícola;

f. Interagir com o Ministério da Agricultura na instituição de normas para a classificação de padronização de produtos
hortifrutigranjeiros;

g. Formar um banco de dados que permitam aos produtores elaborar o planejamento da produção e comercialização de
hortifrutigranjeiros;

h. Ofertar infraestrutura física ao produtor rural para o escoamento da produção agrícola do Distrito Federal e RIDE através da
comercialização no Pavilhão 8-8 (PEDRA);

i. Ofertar infraestrutura fisica aos comerciantes atacadistas, usuários do setor permanente, fomentando a aquisição de produtos
produzidos na região e em outros estados da federação, bem como a importação de frutas e hortaliças de outros países;

]. Promover as politicas sociais de abastecimento, através do Banco de Alimentos, que atua nos programas de compras
institucionais PAA e PAPA, e do Desperdício Zero.INSTALAÇÓES 3,

Com uma infraestrutura adequada para a comercialização de gêneros alimentícios, produtos e insumos
agropecuários, bem como outros produtos e serviços de apoio ao abastecimento, a Ceasa- DF conta com .
uma área de 285.119,05 m2 e está localizada no Setor de Indústrias e Abastecimento (SIA) Trecho 10, lote5, Brasília- DF. A área está dividida em: '



º 08 (oito) pavilhões permanentes com 278 boxes destinados a empresas estabelecidas, com permissão de uso,
para comercialização atacadista de produtos hortigranjeiros;

' 01 (um) Mercado Livre do Produtor (Pedra) destinado a produtores agrícolas para a comercialização em atacado
da produção local;

o 01 (um) pavilhão permanente destinado à comercialização de insumos agropecuários;
' 01 (um) pavilhão permanente destinado

lotérica, etc);

a

a sede administrativa e serviços de apoio (banco, farmácia, casa

o 01 (um) complexo frigorífico com capacidade de armazenamento para 7.000 toneladas de produtos (arrendado à
Friozem);

' 01 (uma) balança rodoviária com capacidade para pesagem de 62.000 kg;
º 01 (um) Centro de Capacitação e Comercialização da Agricultura Familiar (CCC);
. 01 (um) mercado destinado à comercialização em varejo de produtos orgânicos (Mercado Orgânico);
' 01 (um) espaço destinado ao comércio de flores e orquídeas (Central Flores);
' 01 (um) pavilhão sob concessão (Espaço Multi Feira);

FORÇA DE TRABALHO

Servidores Atividade—Meio (Com cargo Atividade-Fim (Com cargo Atividade-Meio (Sem cargo Atividade-Fim (Sem cargo Totalem comissão) em comissão) em comissão) em comissão)Efetivos do GDF 12 3 10 30
Comissionados semvínculo efetivo 19 4 º º 23
Requisitados de órgãos doGDF 6 0 2 0 8
Requisitados de órgãosfora do GDF 1 º º º 1Estagiários 0 O 17 3 20
Menor Aprendiz/ProjetoJovem Candango O º 9 1 10Terceirizados (FUNAP) 0 O 6 10 16Outros — especificar 0 O 0 0 0Subtotal 38 7 33 17 105
(-) Cedidos para outrosórgãos 0 O 2 1 3Total Geral 38 7 31 16 102

2. REALIZAÇQES PQR PROGRAMA

6207 — BRASÍLIA COMPETITIVA

Execução Orçamentária e Financeira

Dotação Arterações Despesa ExecutadoAção/Subtítulo Inicial até o Mês Autorizada no Mês
1984 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS 6778860,0 -5316776,0 18874496,0 0
7903 — CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO _DISTRITO FEDERAL- SIA 6778860,0 S316776,0 18874496,0 0
3191 - REFORMA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 1607900,0 1757900,0 l457900,0 0
0001 - REFORMA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS—CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DODISTRITO FEDERAL- SIA 1607900,0 1757900,0 1457900,0 0
3467 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 205420,0 155420,0 255420,0 0
9563 — AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS—CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DODISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL 20542” 155420'º 25542º'º º
2885 — MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 20000,0 -10300,0 50300,0 O
0005 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS—CEASA-DISTRITO FEDERAL 20000,0 -10300,0 50300,0 O

4090 - APOIO A EVENTOS 10000,0 -184000,0 204000,0 0
0036 — APOIO A EVENTOS-AGROPECUÁRIOS- DISTRITO FEDERAL 10000,0 -184000,0 204000,0 0

TOTAL - 6207 - BRASÍLIA COMPETITIVA 8622180,00 -3597756,00 20842116,00 0,00
ALGUMAS DAS REFORMAS/OBRAS REALIZADAS:
REFORMA DOS BANHEIROS DA AREA DE MERCADO: A revitalização dos banheiros foi realizada devido à manutenção precária, fl'L ]
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para os usuarios.
INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO ENTRE O MERCADO E OS ESTACIONAMENTOS: O alambrado separou as áreas do
estacionamento e do mercado, oferecendo maior segurança e melhoria no fluxo de veículos, não permitindo que fornecedores e
consumidores ocupem o mesmo espaço, conferindo objetividade e racionalidade na utilização dos espaços.
IMPERMEABILIZAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA: O reservatório subterrâneo, já muito antigo, apresentou vários pontos
de vazamentos, necessitando com urgência de um trabalho minucioso de Impermeabilização, combatendo além do desperdício, o
acúmulo de água na casa de bombas que poderia comprometer a parte elétrica de seus equipamentos.
REVITALIZAÇÃO DAS VIAS URBANAS E ESTACIONAMENTOS: A iluminação das ruas e estacionamentos internos da CEASA/DF
estava em péssimas condições de funcionamento, com circuitos e luminárias danificadas, além de áreas sem iluminação, devido
as expansões de áreas construídas ao longo dos anos. Após a realização das obras, a iluminação adequada contribuiu para maior
segurança do público, bem como dos bens patrimoniais da empresa e dos permissionários desta CEASA/DF.
REFORMA DO BANCO DE ALIMENTOS: Considerando o enorme potencial do Banco de Alimentos como ferramenta de inclusão
social, foi detectada a necessidade de implantação e implementação de uma Unidade de Excelência em Agro Qualidade e
Aproveitamento Integral dos Alimentos. Tal espaço apresenta um setor de Transformação de Alimentos com vistas ao
aproveitamento integral, ou em partes, dos alimentos que não atendam ao padrão de comercialização do produto in natura,

permitindo a absorção de grandes quantidades de alimentos nos períodos de safra, mediante o emprego de tecnologias
adequadas de transformação e conservação destes alimentos, para serem doados e consumidos posteriormente. Possui ainda
uma área destinada a capacitação de agricultores e demais pessoas em vulnerabilidade social atendidas através de seus
cadastramentos em programas e projetos específicos.
CONSTRUÇÃO DO MEZANINO DO PRODUTOR: A Diretoria Técnica Operacional-DITOP ocupava um espaço inadequado para o
pleno cumprimento de suas atividades fiscaiizadoras, com difícil acesso, prejudicando a acessibilidade de seus funcionários, bem
como daqueles usuários que fossem ao local resolver pendências ou esclarecer dúvidas. Assim, foi construído um novo espaço em
forma de mezanino, o qual conta ainda com uma visualização de toda a área de forma panorâmica, imprescindível para
identificação de problemas no pavilhão em dias de funcionamento do mercado, principalmente no tocante a circulação de pessoas
e produtos.
CONSTRUÇÃO DA NOVA PORTARIA: A presente construção visou a melhor adequação da infraestrutura interna e externa, fator
que atinge de forma direta as ações operacionais desta Ceasa/DF. Assim, trouxe aos clientes comodidade no âmbito do mercado
atacadista, melhor controle no volume de mercadoria comercializada e maior segurança aos permissionários. Por força do grande
número de veículos de passeio que acessam o âmbito do mercado, somando em média 6 mil veículos por dia, a obra em questão
permitiu “desafogar” o trânsito, o qual contava apenas com uma única entrada e saída. A nova portaria possui um escritório
administrativo, guarita de segurança e balança de pesagem.
OBRA DE DRENAGEM DO PAVILHÃO 812 (TANQUE DE RETARDO): O Pavilhão 812 e suas áreas adjacentes sofrem
periodicamente com inundações, e ao longo de 16 anos outras gestões tentaram resolver o problema. Os anos se passaram e não
foi encontrada solução que pudesse amenizar os problemas recorrentes e nem decisão para desocupação da área. A Ceasa/DF
contratou uma empresa especializada, para elaboração de estudo que avalie de forma técnica e propositiva as causas e origem do
problema. Este estudo foi amplamente discutido durante a sua elaboração, com apreciação da Novacap através do departamento
de Engenharia e Drenagem. Outro aspecto que foi levado em consideração e' que a área possui função estratégica para a
expansão desta Central de Abastecimento, já que vai receber um novo pavilhão e uma nova portaria que terá a função de facilitar
o controle de entrada e saída dos veículos com carga para o mercado. Atualmente a obra encontra-se em andamento com 94,15%da obra executada.

READEQUAÇÃO DAS INSTALAÇõES HIDRAULICAS DOS RESERVATÓRIOS E CAIXAD'AGUA DA CEASA/DF: Ao longo dos
anos, não foram realizadas adaptações necessárias para corrigir os problemas da rede hidráulica e casa de bombas que abastece
a caixa d'água, por consequência, foram detectados os seguintes problemas: Tubulações com vazamentos e muitas vezes
obtendo interrupção de águas aos permissionários; Registros dos reservatórios subterrâneos que não funcionam e compromete o
esvaziamento individual dos mesmos; Rede de tubulações entre a casa de bombas e caixa d'água está comprometendo o trabalho
de manutenção por não
estarem no devido local. Por todas as questões referidas, a rede hidráulica da caixa d'água e casa de bombas está obsoleta, não
atendendo a demanda, assim comprometendo o sistema de reservas de água do CEASA/DF. E após a finalização dos projetos
referente ao processo n.o 071.000.209/2015 para assim dar continuidade à contratação da obra, foi solicitado através
domemorando n.o 38/SEMAN—2016 a reforma de toda área cercada da caixa d'água, justificando-se pelo fato de que, o isolamento
de alambrado hoje instalado no local está deteriorado, de forma que o espaço está completamente aberto à entrada de pessoas
estranhas, o que pode ocasionar sérios problemas com furtos de bombas centrífugas e até mesmo contaminação da água dos
reservatórios subterrâneos com substâncias nocivas a saúde dos usuários. Dessa forma a CEASA/DF realizou a readequação das
instalações, a obra foi concluída em novembro de 2018.

CONSTRUÇÃO DE NOVOS PAVILHõES: Considerando a forte dinâmica de uma instituição como a Ceasa/DF, cuja atividade é
voltada ao abastecimento com gêneros alimentícios no ramo de hortifrutigranjeiros de todo o Distrito
Federal, torna—se necessário a constante atualização da operacionalidade e funcionalidade de suas instalações físicas. Além
disso, com a tendência de expansão de sua atuação até os limites do Distrito Federal são requeridas ampliações, modernizações,
adequações e novas construções, visando sempre à obtenção de espaços adequados para o desenvolvimento sustentável de suas
atividades e novas construções. Dessa forma foi necessária a contratação de uma empresa especializada de engenharia para dar
continuidade ao planejamento de ampliação, executando os projetos elaborados conforme processo no O71.000.137/2012. A obra
está em andamento com 21,48% da obra executada.

AMPLIAÇÃO DE COBERTURA DOS PAVILHõES 811 E 312:A contratação justifica—se na ampliação da cobertura para os
pavilhões 811 e Blz,respectivamente, objetivando a continuidade na revitalização das edificações do mercado, em especial
aqueles que não foram contemplados, garantindo dessa forma um tratamento isonômico e auxiliando contra intempéries
climáticas a todos os permissionários, que constantemente vem reivindicando a execução desses serviços no âmbito da
Ceasa/DF. a obra está em andamento com 70,65% da obra executada.

REFORMA DO PAVILHÃO B7/3A E EXECUÇÃO DA COBERTURA DO CCC: Em analise a solicitação referente ao memorando n.o
003/2017 — GEROP observou-se em visita in loco, a real necessidade de instalar uma cobertura no Centro de Capacitação e
Comercialização da Agricultura Familiar — CCC, pois, a comercialização no referido pavilhão está sujeito a fortes chuvas e
exposição excessiva ao sol, prejudicando a exposição adequada dos produtos e facilitando a deterioração acelerado dos produtos
comercializados. A cobertura metálica visa propiciar melhores condições de trabalho e garantir produtos com qualidade aos
clientes desta Ceasa/DF. Da mesma forma, foi solicitado através do memorando n.o 004/2017 — GEROP a instalação do Forro PVC
não somente pela melhoria de estrutura do pavilhão B7/3A, mas pelas grandes chances de transmissão de doenças ocasionadas
pela imensa quantidade de pombos presentes nas estruturas abertas do referido pavilhão. Assim, esta SEPOR sugere a instalação
do forro PVC, visando à melhoria estética do local, tendo em vista ser o único pavilhão que ainda não possui forro, e por
garantias de melhor comercialização de produtos com qualidade aos clientes desta Ceasa/DF, pois com a instalação do Forro inibe
a presença de pombos. A obra está em andamento e tem previsão de conclusão em abril de 2019.

INFRAESTRUTURA DAS CABINES DE MEDIÇÓES, SUBESTAÇÓES ELÉTRICAS E PAINÉIS ELÉTRICOS DA CEASA/DF:A
CEASA-DF recebe energia elétrica da concessionária CEB—D em 13,8 kV por meio de 01(uma)
cabine de medição em alta tensão e 04 (quatro) subestações elétricas interna: SE 01 — 750 kVA, SE 02 — 1000 kVA, SE 02A — 500
kVA e SE 03 — 500 kVA. Contudo, todas elas estão obsoletas, em não conformidade com as normas vigentes tanto da ABNT como
da CEB-D, em condições precárias de funcionamento com risco de acidente para operadores e risco de perdas para a CEASA e
permissionários. Portanto, há necessidade de conclusão das três novas subestações (SE 01, SE 02 e SE 03) e da nova cabine de
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medição de forma a remanejar as cargas para as novas instalações, desativando as antigas. Além disso, é necessária uma
reforma de adequação da subestação SE 02A, de forma a proporcionar melhores condições de funcionamento, com segurança para
usuários e proteção para operadores. A obra está em andamento com 2,62% da obra executada.

Indicadores de Deserrpenho por Programa de Governo

. Unidade Índice Desejado Alcançado Desejado Alcançado Desejado Alcançado
%%";n'ã'gªªããf de Mais Apºiªdo Zídzdàífªãj em lª em lº em 2ª em 2º em aº em 3ª Origem] FonteMedida Recente P ç Ano Ano Ano Ano Ano Ano

1405 -
AGRICULTORES

COM ESPAÇO PARA UNIDADE 460 31/05/2015 ANUAL 506 392 552 554 507 Exªtª/AtuºCOMERCIALIZAçAo
NA CEASA-DF

Justificativa: 2016 - Conforme informações mais recentes do setor de estatística da CEASA/DF foram atendimentos 392 agricultores com espaço para comercialização na CEASA/DF, os
espaços destinados ao agricultor foram ampliados e melhorados.
2017 — Foi atendida a expectativa de agricultores com espaço para comercialização graças à expanção da abertura das atividades na pedra para todos os dias da semana.

1437 - "
ORGANIZAÇOES DEAGRICULTORES CEASA-DFI UOFAMXLIARES COM UNIDADE 35 31/05/2015 ANUAL 48 35 50 38 53 14202/0E 4
INCENTIVO PARA_
COMERCIALIZAÇAO

Justificativa: 2016 — A meta de 48 organizações não foi atingida oficialmente, porém já temos no espaço do Mercado de Agricultura Familiar 35 organizações cadastradas e mais 60
agricultores familiares desvinculados de organizações. Esses agricultores estão utilizando a área sem cadastro, por estarem no prazo regimental. O regulamento do Mercado prevê que
esses produtores possam utilizar a área enquanto providenciam a regularização da organização, estabelecendo, para isso, o prazo de doze meses. Assim sendo, a expecta
2017 — São 38 organizações, porém o espaço disponível da agricultura familiar está sendo preenchido em sua totalidade, pois algumas organizações possuem mais de um espaço.

1488 - PESSOAS EM
INSEGURANÇA
ALIMENTAR
BENEFICIADAS

ATRAVÉS DAS UNIDADE 41.300 31/01/2015 ANUAL 45.000 35754 32.000 32.528 32.500 ffâoszª/EJÉ/fºINSTITUICOES
ATENDIDAS PELO
BANCO DE
AUMENTOS

Justificativa: 2016 - Conforme informações do Banco de Alimentos da CEASA/DF a adequação à resolução nº 72 do MDS suspendeu o atendimento a diversas entidades por não
estarem adequadas as obrigações da resolução.
2017 - A CEASA/DF tem capacidade de atender ainda mais instituições do que está atendendo hoje. o número de Instituições atendidas hoje está limitado devido ao Programa de
Aquisição de Alimentos do Governo Federal ter reduzido drasticamente o volume comprado, o que, mesmo com o aumento do volume recebido pelo Programa Desperdício Zero, não
conseguiu ser superado.

1489 - RESULTADOFINANCEIRO º CEASA-DFI uoOPERACIONAL A. 0,34 31/05/2015 ANUAL 2 3 5 4,5 7,5 14202/0E4
LIQUIDO

Justificativa: 2016 - Com a realização de programa de desligamento voluntário incentivado e a diminuição da inadimplência média mensal, a CEASA/DF conseguiu aumentar o
percentual de seu resutlado operacional líquido em 2016.
2017 - Houve perdas importantes de receita no ano de 2017, dentre eles a receita do Makro e o Posto de Gasolina que não permitiram que o indice fosse alcançado este ano.

1486 - AREA (BOX)
DISPONIVEIS PARAEMPRESAS CEASA-DF] UOATACADISTAS COM UNIDADE 233 31/01/2015 ANUAL 245 226 256 245 256 14202/OE4
PERMISSAO DE
USO

Justificativa: 2016 - Conforme informações recentes da Diretoria Operacional da CEASA/DF são disponibilizados 226 boxes para usuários na CEASA/DF. Em 2016, houve a retomada de
alguns boxes por motivo de inadimplência através de processo judicial.
2017 - A CEASA/DF está em processo de licitação para ampliação dos novos pavilhões para atender ainda mais boxes para empresas atacadistas.

1485 - AGRICULTORES COM ESPAÇO PARA COMERCIALIZAÇÃO NA CEASA-DF.

2016 - Conforme informações mais recentes do setor de estatística da CEASA/DF foram atendimentos 392 agricultores com espaço para comercialização na CEASA/DF, os espaços
destinados ao agricultor foram ampliados e melhorados.

2017 - Foi atendida a expectativa de agricultores com espaço para comercialização graças à expanção da abertura das atividades na pedra para todos os dias da semana.

2018 - Com a expansão dos dias de comercialização o alcance ficou acima do esperado, demonstrando o comprometimento da gestão com o indicador.

1486 - AREA (BOX) DISPONÍVEIS PARA EMPRESAS ATACADISTAS COM PERMISSÃO DE USO

2016 - Conforme informações recentes da Diretoria Operacional da CEASA/DF são disponibilizados 226 boxes para usuários na CEASA/DF. Em 2016, houve a retomada de alguns boxes
por motivo de Inadimplência através de processo judicial.

2017 - A CEASA/DF está em processo de licitação para ampliação dos novos pavilhões para atender ainda mais boxes para empresas atacadistas.

2015 — Atualmente são 287 espaços disponibilizados para usuários da CEASA/DF, o cronograma da obra segue normal, ao final serão disponibilizados mais 46 novos espaços.

1487 - ORGANIZAÇOES DE AGRICULTORES FAMILIARES COM INCENTIVO PARA COMERCIALIZAÇÃO

2016 - A meta de 48 organizações não foi atingida oficialmente, porém já temos no espaço do Mercado de Agricultura Familiar 35 organizações cadastradas e mais 60 agricultores
familiares desvinculados de organizações. Esses agricultores estão utilizando a área sem cadastro, por estarem no prazo regimental. O regulamento do Mercado prevê que esses
produtores possam utilizar a área enquanto providenciam a regularização da organização, estabelecendo, para isso, o prazo de doze meses. Assim sendo, a expecta

2017 - São 38 organizações, porém o espaço disponível da agricultura familiar esta' sendo preenchido em sua totalidade, pois algumas organizações possuem mais de um espaço.

2018 — Foram disponibilizados 65 espaços de comercialização a fim de atender a expectativa desejada, mas em virtude de algumas associações não possuirem a documentação exigida,
hoje são 39 organizações cadastradas o Mercado da Aricultura Familiar.

1488 - PESSOAS EM INSEGURANÇA ALIMENTAR BENEFICIADAS ATRAVÉS DAS INSTITUICOES ATENDIDAS PELO BANCO DE ALIMENTOS

2016 — Conforme informações do Banco de Alimentos da CEASA/DF a adequação à resolução nº 72 do MDS suspendeu o atendimento a diversas entidades por não estarem adequadas as
obrigações da resolução.

2017 - A CEASA/DF tem capacidade de atender ainda mais instituições do que esta' atendendo hoje. O número de instituições atendidas hoje está limitado devido ao Programa de Aquisição
de Alimentos de Governo Federal ter reduzido drasticamente o volume comprado, o que, mesmo com o aumento do volume recebido pelo Programa Desperdicio Zero, não conseguiu ser
superado.

2018 — ºcorreu uma redução significativa deste volume de alimentos movlmentado.TaI redução se explica pelo montante do recurso repassado ao Governo do Distrito Federal pelo
Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, uma realidade que tende a perdurar nós próximos anos, dessa forma o numero de pessoas atendidas foi de 32.091.

1489 — RESULTADO FINANCEIRO OPERACIONAL LÍQUIDO Il
2016 - Com a realização de programa de desligamento voluntário incentivado e a diminuição da inadimplência média mensal, a CEASA/DF conseguiu aumentar o percentual de seu
resutlado operacional líquido em 2016.

2017 - Houve perdas importantes de receita no ano de 2017, dentre eles a receita do Makro e o Posto de Gasolina que não permitiram que o indice fosse alcançado este ano.

2018 — Com o pleno funcionamento do estacionamento pago a CEASA obteve um incremento de receita, além do fim do pagamento do programa de desligamento voluntário, mesmo assim "T"
a CEASA não atingiu o desejado em virtude das receitas perdidas no ano de 2017.

6211 - DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
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Execução Orçamentária e Financeira

Dotação Alterações Despesa ExecutadoAção/Subtítulo Inicial até o Mês Autorizada no Mês
2426 - FORTALECIMENTO DAS AçõEs DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA 24oono,0 160200,0 319800,0 0
8403 - FORTALECIMENTO DAS AÇõEs DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA—CENTRAISDE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL- SIA ºº'ºººº'º lººªºº'º ªlºªºº'º O

TOTAL - 6211 - DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA 240000,00 160200,00 319800,00 0,00

A CEASA/DF possui contrato administrativo junto a FUNAP, no qual Oferta vagas de trabalho em diversas áreas da empresa,
propiciando aos reeducandos uma nova chance de reitegração social. Atualmente, 16 (dezesseis) profissinais fazem parte da
força de trabalho da CEASA/DF. A maioria dos reeducandos prestam serviços junto a Diretoria de Segurança Alimentar no qual faz
parte o Banco de Alimentos, com a experiência desses profissionais na area social o programa no ambito da CEASA vem atingindo
niveis de excelência, ajudando na ressocialização e incremento de renda das familias que dependem da remuneração dos
reeducandos, no ano de 2018 foram realizados oficinas com a maioria deles. O programa no ultimo ano ressocializou 9 internos
do sistema prisional que apos a saida do programa já estavam com carteira assinada.

Devido as caracteristicas de comercialização inerentes a CEASA/DF , ao longo de 2017 foi muito discutido e planejado ações sobre
a prevenção e erradicação do trabalho infantil, a fim de conscientizar os comerciantes, produtores rurais e ate mesmo os
usuarios, sobre os riscos e malefícios que podem acarretar sobre as crianças e adolescentes nesta condição.

Funap/DF: A CEASA/DF possui uma parceria com a Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso —FUNAP/DF, na qual os sentenciados
têm a oportunidade de trabalhar em algumas áreas da empresa, Alem de receberem uma ajuda de custo, os trabalhadores
mantém o convívio social, contribuindo assim para sua reintegração junto a sociedade. Cumpre ressaltar que para cada três dias
trabalhados, OS sentenciados ganham um dia de remissão em sua pena.

Jovem Aprendiz: Visando promover a inclusão social por meio de ações integrativas, a CEASA/DF oferece O primeiro contato dos
jovens junto ao mercado de trabalho, por meio do programa Jovem Aprendiz, no qual OS adolescentes matriculados no ensino
médio são acompanhados e devidamente instruídos em áreas estratégicas da empresa, possuindo a Oportunidade de crescimento
pessoal e prohssional. No ano de 2017, foram recepcionados 8 jovens aprendizes, enviados pela Secretaria da Criança e
Adolescente, em uma parceria com a Renapse. Esta oportunidade oferecida a estes jovens e valiosa, pois propicia-lhes sair de
uma situação de vulnerabilidade social, sendo responsável por uma perspectiva a vida melhor em relação ao que eles tem fora
deste programa.

0001 - PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL

Execução Orçamentária e Financeira

.. , Dotação Alterações até Despesa ExecutadoAçao/Subtitulo Inicial 0 Mês Autorizada no Mês
9040 - IMPOSTOS SOBRE o LUCRO REAL 3600000,0 4181000,0 3019000,o 0
0001 - IMPOSTOS SOBRE O LUCRO REAL-CEASA DF-DISTRITO FEDERAL 3sooooo,o 41310000 3019ooo,o o

9001 - DÇECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 20000,0 -122000,0 162000,0 0
6186 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-EXECUÇÃO DE SENTENÇASJUDICIAISDISTRHO FEDERAL zoooo,o -1zzooo,o 1szooo,o o
9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZACOES E RESTITUIÇÓFB 100000,0 -947300,0 1147300,0 O
6972 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÓES E RESTITUICOES—CENTRAIS DEABASTECIMENTO-DISTRITO FEDERAL lººººº'º "947300'º 11473000) O

TOTAL - 0001 - PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL 3720000,00 3111700,00 4328300,00 0,00

9040 - IMPOSTOS SOBRE O LUCRO REAL

O regime de Lucro Real é uma forma de apuração do imposto sobre a renda (IRPJ) e da contribuição social (CSLL) das empresas
que consiste basicamente numa sistemática de cálculo cujos valores dos tributos a pagar são apurados a partir do lucro contábil,
ajustado por adições e exclusões que a lei determina ou autoriza. Diferencia-se de dois outros regimes previstos na legislação
tributária brasileira: o SIMPLES e o Lucro Presumido. O regime de Lucro Real admite que você levante mensalmente balanços
contábeis para apuração do seu lucro tributável e que não efetue nenhum pagamento de IRPJ ou de CSLL no caso de seus
cálculos resultarem em prejuízo fiscal. Nessas hipóteses, O cálculo do mês seguinte já começa considerando esse prejuízo fiscal,
o que permite que o contribuinte não promova nenhum recolhimento a título de IRPJ e CSLL por conta dos resultados negativos
apurados. Idem para O caso de haver um lucro ínfimo, situação em que um balanço contábil é levantado para que a empresa
pague menos imposto. A legislação tributária prevê diversos benefícios fiscais cuja utilização Só é possível aos optantes do Lucro
Real. Os casos São muitos. A extensão em mais dois meses da licença maternidade de funcionárias mães de recém—nascidos (ou
recém—adotados) e o custeio da alimentação paga pela empresa aos seus funcionários (PAT — programa de alimentação do
trabalhador) são dois exemplos de gastos custeados integralmente com valores oriundos do imposto de renda devido.

9001 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS / 9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇõES E RESTITUIÇõES:

Em conformidade com o planejamento apresentado pela Diretoria Colegiada foram establecidos os programas de Operações
especiais que visam prever eventuais pagamentos de atividades que não estão na programação anual, uma dessas atividades é a
excução dos pagamentos de sentenças judiciais, aO final de 2017 a 16 funcionários entraram com ações trabalhistas contra a
empresa, desta forma a CEASA achou conveninete a realização de acordos após transitar em jugaldo as decisões em segunda
instancia, OS acordos reduziram em 30% OS valores das sentenças.

6001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO

Execução Orçamentária e Financeira

&,ª,.. , Dotação Alterações Despesa ExecutadoAçªº/Smeu'º Inicial até o Mês Autorizada no Mês
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO 3245636,0 6241272,0 250000,0 0, ' A ”“iA , , ,
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Ação/Subtítulo Dotaçao Alteraçoes Despesa ExecutadoInicial até o Mês Autorizada no Mês
0014 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOSDE INFORMÁTICA-DISTRITO FEDERAL 32456369 6241272'0 zsoooo,o º
2557 — GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEVIAS DE TECNOLOGIA DAINF ORMAÇ ÃO 200000,0 272000,0 128000,0 ()
5212 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E Dos SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO- 200000 0 272000 0 128000 0 ()CEASA DF-DISTRITO FEDERAL

8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS 11000000,0 193600009 2640000,0 0
6978 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CENTRAIS DEABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL- SIA 11000000,0 19360000,0 2640000,0 0

8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA 230000,0 328800,0 131200,0 0
0010 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PUBLICA - CEASA DF-DISTRITO 10000'0 20000'0 0,0 OFEDERAL

8755 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - CEASA DF—DISTRITO FEDERAL 220000,0 308800,0 131200,0 0

8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 10500000,0 12502900,0 8497100,0 O
6985 - ADMINISTRACAO DE PESSOAL-CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO 1050000010 12502900'0 8497100,0 0FEDERAL- SIA

8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES 900000,0 288700,0 1511300,0 0
6978 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES—CENTRAIS DE ABASTECIMENTODO DISTRITO FEDERAL- SIA 900000,0 288700,0 1511300,0 O
4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 30000,0 20000,0 40000,0 0
ggÉªR-AÍAIZAIÍUAÇAO DE SERVIDORES-CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO 3000010 20000'0 4000010 0

TOTAL - 6001 — GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO—DESENVOLVIMENTO 26105636,00 39013672,00 13197600,00 0,00

1471 - MODERNIZAÇÃO DE_ SISTEMA DE INFORMAÇÃO / 2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO:

No ano de 2018 a CEASA ampliou o contrato do sistema de controle financeiro para outras areas, desta forma a empresa fará a
gestão integrada dos contratos celebrados bem como da cobrança mensal através de indicadores fornecidos pelo novo Sistema. A
ampliação e modernização será um marco na estrutura administrativa. Além das questões financeiras, a CEASA concluiu a
elaboração de um sistema de estatística que visa a obtenção de informações fidedignas dos trabalho executado pela Seção de
Portaria e Estatística, os Sistema possui relatórios gerenciais nos mesmos moldes da Companhia Nacional de Abastecimento -
CONAB, 0 que facilitou a apresentação de relatórios sobre cada um dos itens comercializados dentro da empresa. Além disso
foram finalizadas as licitações que demonstram a preocupação da empresa em atender as ações: 1471 — Modernização de
Sistemas de Informação e 2557 — Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia da Informação pregão: 07 e 11.

Com relação a gestão de pessoas, em 2018 a CEASA/DF investiu em capacitação efetiva dos seus funcionários. Foram oferecidos
diversos cursos, acompanhados pelo RH da empresa. Ao fim de 2018, finalizou o Programa de Desligamento Voluntario
Incentivado, que resultará em uma redução de R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais mensais).

A CEASA manteve todos os benefícios compreendidos dentro do Acordo Coletivo de Trabalho vigente a fim de propiciar uma
melhor qualidade de vida a seus colaboradores.

;. INFORMAÇOES QQMPLEMENTARES
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No âmbito da gestão administrativa/financeíra, a CEASA/DF teve seu capital social alterado de R$ 4.710.126,00 para R$
28.447.985,06, permitindo definir de forma realista, a situação patrimonial da empresa, além de demonstrar sua “saúde"
financeira.
Programa de Regularização de Débitos não Tributários da CEASA-DF (REFIS-CEASA)

O Presidente da CEASA-DF, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto Social da empresa e considerando o
disposto no item I da 582ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, instituiu por meio da Resolução nº 01, de 08 de
agosto de 2017, o Programa de Regularização de Débitos não Tributários da CEASA—DF (REFIS-CEASA).

O programa teve por objetivo a recuperação de créditos e a diminuição da inadimplência junto a CEASA-DF, de pessoas físicas e
jurídicas, Oferecendo a oportunidade de liquidar seus débitos mediante a redução de juros de mora e multas.

Aderiram ao programa 19 pessoasjurídicas e físicas com o valor de Implantação de R$ 2.330.431,21.

Até o dia 31 de outubro de 2018 já foram recuperados R$ 671.867,52.

Até o final do programa espera—se recuperar o valor de R$ 2.629.307,42.

Acordo Judicial

uy



Desde 2011, tramitava no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios uma ação movida pela CEASA-DF em desfavor da
empresa ENGECOPA Construtora Incorporadora S/A que culminou com a assinatura de um acordo judicial nos seguintes termos e
com a seguinte ordem cronológica:

i. Na sessão de conciliação do dia 16 de agosto de 2018, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania —
CEJUSC/BSB, as partes assinaram um acordo em que a empresa ENGECOPA reconheceu ser devedora da quantia de R$
17.153.488,00 (dezessete milhões, cento e cinquenta e três mil, quatrocentos e oitenta e oito reais) à CEASA—DF,
valor esse do dia 20 de setembro de 2016, que deveria ainda ser acrescido das parcelas mensais não pagas, além de
multa, correção monetária e juros de mora conforme planilha que seria apresentada pela CEASA-DF, até o dia 27 de
agosto de 2018;

ii. Torna-se fundamental destacar que anuiram este acordo celebrado no dia 16 de agosto de 2018, o Ministério Público do
Distrito Federal e Territórios — MPDFT, a Consultoria Juridica do Distrito Federal e a Procuradoria-Geral do Distrito
Federal;

iii. Após a lavratura do termo de acordo e as devidas assinaturas, os autos foram encaminhados para a prolação de
sentença homologatória;

iv. No dia 13 de setembro de 2018, com a planilha do débito já devidamente atualizada pela CEASA-DF, foi homologado
pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios o acordo entabulado entre a CEASA—DF e a ENGECOPA;

v. No dia 18 de setembro de 2018, o acordo foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça do
Distrito Federal e Territórios, disponível no endereço eletrônico https://tidf11.tidft.qov.br/die/dieletronico. Considera-
se como publicado no primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização, nos termos da Lei nº 11.419, de 19 de
dezembro de 2006;

vi. A ENGECOPA se comprometeu a quitar integralmente o débito devidamente atualizado de R$ 24.073.271,62 (vinte e
quatro milhões, setenta e três mil, duzentos e setenta e um reais e sessenta e dois centavos) apresentado pela
CEASA—DF da seguinte forma: R$ 13.459.197,71 (treze milhões, quatrocentos e cinquenta e nove mil, cento e noventa
e sete reais e setenta e um centavos), ou seja, 55% (cinquenta e cinco por cento) da dívida em parcelas mensais e
sucessivas até o encerramento do Contrato de Concessão de Uso nº 002/94, que se dará em 11 de março de 2021,
tendo seu valor residual atualizado com juros de 1% ao mês e incidência de atualização monetária tendo como base o
INPC; os outros 45% (quarenta e cinco por cento) da dívida, ou seja, R$ 10.614.073,91 (dez milhões, seiscentos e
quatorze mil, setenta e três reais e noventa e um centavos) serão pagos em parcelas intermediárias sendo 5%
(cinco por cento) na ocasião do vencimento da 12ª (décima segunda) parcela, 20% (vinte por cento) na ocasião do
vencimento da 20ª (vigésima) parcela e 20% (vinte por cento) no dia 10 de março de 2021;

vii. A primeira parcela da dívida foi quitada no dia 19 de outubro de 2018 no valor de R$ 448.639,92 (quatrocentos e
quarenta e oito mil, seiscentos e trinta e nove reais e noventa e dois centavos). Esse valor representa
aproximadamente 50% da receita corrente mensalmente arrecadada pela CEASA-DF de seus permissionários,
produtores e varejistas. Com o acordo celebrado haverá um substancial incremento nas receitas de custeio para a
empresa;

viii. Além do acordo firmado, a ENGECOPA retornou os pagamentos mensais de aluguel, que hoje corresponde a R$
45.324,72 (quarenta e cinco mil trezentos e vinte e quatro reais e setenta e dois centavos).

ix. A segunda parcela da dívida relativa ao Acordo Judicial encontra—se, nesta data, ainda em aberto.

Inadimplência

A Diretoria Financeira tem procurado trabalhar na busca contínua pela diminuição da inadimplência de permissionários, produtores
e varejistas. Recentemente, a CEASA-DF adotou um novo sistema de faturamento e cobrança interligado com as áreas de
tesouraria e contabilidade. Atualmente, a CEASA-DF conta com 161 permissionários, 386 produtores que comercializam suas
produções as segundas e quintas-feiras, 185 varejistas que negociam seus produtos aos sábados e 26 associações da agricultura
familiar e da agricultura orgânica. Em termos percentuais a inadimplência até outubro de 2018 configurou—se da seguinte forma:

i. varejistas 2,48%;
ii. produtores 1,56%;
iii. permissionários 13,78%;
iv. MAF 1,38%.

O total geral da inadimplência foi de 4,80%.

Receitas de Estacionamento 47
Com o objetivo de incrementar as receitas correntes da CEASA-DF, foi implantado em janeiro de 2017 um estacionamento pago »/<
nas dependências da empresa.

A receita advinda do estacionamento em 2017 ocorreu da seguinte forma:

.Lge.“

Janeko Fevereiro Março Abril Maio Junho
0,00 0,00 43.456,14 24.260,79 22.338,92 30.905,45



Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
46.983,33 35.408,02 35.100,69 36.134,57 41.313,47 61.391,19

Total: R$ 377.292,56

A receita relativa ao estacionamento até novembro de 2018 está assim detalhada:

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
40.771,97 53.382,54 60.155,31 51.070,88 48.741,64 51.117,85
Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
57.463,55 52.278,37 52.099,01 48.171,69 54.510,34 -0—

Total até outubro: R$ 569.763,15

Greve dos caminhoneiros

Cumpre salientar que a CEASA/DF, junto aos seus permissionários, articulou estratégias para que os impactos da greve dos
caminhoneiros ocorrida no final do primeiro semestre fossem devidamente minimizados, buscando garantir ao máximo o
abastecimento alimentar ao DF e entorno.

Capital Social

Na vida das empresas surgem, ao longo do caminho, momentos em que é necessária a entrada de dinheiro novo. Seja para fazer
uma reestruturação das atividades da empresa ou para financiar um plano de expansão. Existem várias formas que as empresas
têm ao seu dispor para obter esse novo dinheiro: ou elas vendem ativos; ou endividam—se contraindo empréstimos; ou então
realizam aumentos de capital.

O aumento de capital é uma operação que está prevista no Código das Sociedades Comerciais e tem como objetivo aumentar o
capital social de uma empresa.

Esta operação funciona como uma fonte de financiamento para a empresa, permitindo-Ihe desenvolver novos projetos, por meio
do aumento dos capitais próprios da organização.
A Direção da CEASA—DF e o Conselho de Administração encaminharam para a Assembleia Geral de Acionistas, que aprovou em
2017, a proposta de reforçar a empresa com um aumento de capital conforme apresentado no quadro a seguir.

CàPlTÁL SOClÁL

BENS

O Capital Social da CEASA-DF em 2017 foi reforçado em R$ 23.737.859,06 e atingiu o valor de R$ 28.447.985,06, evidenciando
a robustez da empresa.
Cabe destacar também, que para o ano de 2018, já foi aprovado pela Assembleia Geral de Acionistas um novo aumento de
Capital Social para a CEASA-DF em mais R$ 3.750.000,00 0 que elevará o capital da empresa para R$ 32.197.985,06.

Lucros Acumulados

LQCROS ACUMULADOS
??; (250.095,60

MMS

Em 2017, a CEASA-DF finalizou o ano com Lucros Acumulados no montante de R$ 28.499.541,39. Essa redução dos Lucros
Acumulados dos anos anteriores para o ano de 2017 permitiu um significativo aumento do Capital Social da Empresa, além do
aumento da Reserva Legal.
Para 2018, já está aprovado pela Assembleia Geral de Acionistas a utilização, pela CEASA—DF, dos R$ 28.499.541,39 referentes
aos Lucros Acumulados em 31 de dezembro de 2017 da seguinte forma:

Saldo : Disposição da Assembleia
Geral

R$ 28.499.541,39

(

i. .
&.»



1º AUMENTAR A RESERVA LEGAL R$ 4.150.000,00
' Para 20% do Capital Social

zíeawgmàswx/A PARA
CONTINGENCIA

R$ 5.750.000,00

' Contingência Fiscal (INSS)

R$ 4.354.000,00

' Contingência Trabalhista

R$ 1.396.000,00
3º CRIAR RETENÇAO DE LUCROS R$ 14.849.541,39

' Construção Pavilhões 510 e 813

R$ 14.849.541,00
4º AUMENTAR O CAPITAL SOCIAL R$ 3.750.000,00

' Para reforçaro Capital de Giro
(rateio)

R$ 3.750.000,00

4. DIAQNQ'STIÇO DO DEãENyQLVIMENTQ DA UNIDADE

POLÍTICA DE QUALIDADE DOS SERVIÇOS

São dezesseis eixos estruturados com objetivo de promover a política de qualidade dos serviços da CEASA-DF, a saber:

Promover o abastecimento e a
segurança alimentar e nutricional

Desenvolver projetos e ações com o
objetivo de garantir a comercialização de
alimentos em quantidade suficiente, de boa
qualidade e preços adequados de forma a
suprir a demanda existente pela sociedade
do Distrito Federal.

Assegurar que o Regulamento
de Mercado seja cumprido

Regulamentar e fiscalizar as ações
que visam a harmonizar a dinâmica de
funcionamento da CEASA-DF.

Promover e executar políticas
sociais de abastecimento

Trabalhar com o objetivo de garantir a
disponibilidade de produtos da agricultura
em quantidade suficiente, boa qualidade e
preços adequados de forma a suprir a
demanda existente, assim como atuar no
fomento da educação alimentar na
sociedade.

Promover a inclusão produtiva
por meio da comercialização

Fomentar o empreendedorismo no
comércio de produtos da agricultura,
sempre com foco na oportunidade de
inclusão social, igualdade de
oportunidades e de condições.

Ser referência em informações
sobre o mercado atacadista de

produtos da agricultura
Ser reconhecido pelo governo e pela
sociedade como uma instituição que
disponibiliza informações confiáveis e de
qualidade sobre mercado de produtos da
agricultura.

Ampliar espaço e assegurar
excelência

e equidade nas condições
de comercialização

Construii; adaptar e aprimorar os
espaços de comercialização
destinando aos interessados, de
forma transparente, fazendo—se cuml
prir o Regulamento de Mercado,
discutido e implantado.

Propor e executar políticas
públicas de abastecimento

Criar e auxiliar na criação e aprimoramento
de políticas públicas para o abastecimento
e assistir na comunicação e execução das
mesmas.

Promover as Boas Práticas de
Comercialização

Elaborar Manual de Boas Práticas de
Comercialização, considerando todos
os aspectos relacionados à
manipulação e movimentação dos
produtos, por meio, inclusive, de
parcerias com instituições públicas e
privadas, de âmbito nacional,
capacitando os permissionários, com
vistas à segurança dos alimentos.



Ter processos de gestão otimizados e
orientados a resultados

Buscar a constante melhoria dos processos
de trabalho da CEASA—DF, alinhando os
mesmos ao alcance de seus objetivos
estratégicos. Fazer o fluxograma dos
procedimentos e manuais por área.

Desenvolver as competências
dos colaboradores

Implantar o processo de gestão por
competências, estimulando e
aprimorando o sistema de capacitação
e formação do corpo funcional.

Aprimorar a comunicação interna
Melhorar a qualidade da comunicação
interna entre a instituição e seus
funcionários, entre os líderes e seus
subordinados e entre os próprios
funcionários.

Desenvolver lideranças e promover
o comprometimento com os

objetivos da instituição
Desenvolver as competências
gerenciais dos servidores da
instituição, criando um ambiente
favorável ao desenvolvimento de
novas lideranças e incentivar os
funcionários a adotar os objetivos
organizacionais como seus própriosobjetivos (motivação e
comprometimento).

Ampliar e fortalecer as
parcerias interinstitucionais

Buscar a ampliação e melhoria das parcel
rias interinstitucionais, públicas e privadas,
visando ao alcance da estratégia definida,
com fortalecimento dos relacionamentos e
garantia de benefício mútuo, otimização
dos recursos públicos e maior abrangência
na atuação.

Aprimorar a estrutura
organizacional

Alinhar a estrutura organizacional da
CEASA-DF às novas necessidades
criadas pela estratégia.

Fortalecer a imagem institucional
Promover as ações e o nome da instituição
junto à sociedade, por meio da divulgação
de seu trabalho e dos impactos gerados.

Proporcionar ambiente
de trabalho motivador

Promover clima institucional
motivador, assegurar a qualidade dainfraestrutura e valorizar o
empregado, por meio de sua carreira e
de uma gestão de recursos humanos
voltados a sua formação e
especialização continuada.

DESCRIÇÃO DAS ESTRUTURAS DE GOVERNANÇA

A estrutura orgânica de controle de governança da CEASA-DF é composta pela Diretoria Colegiada, pelo Conselho de
Administração e pelo Conselho Fiscal.

A Diretoria Colegiada é a responsável pela execução dos objetivos estatutários da empresa e tem como finalidade cumprir as
diretrizes estabelecidas pelo Conselho de Administração, bem como executar planos, metas e estratégias. Nesta data a Diretoria
Colegiada possui a seguinte composição:

José Deval da Silva Presidente
Aloisio Vasconcelos Martins Vice-Presidente
Rossi da Silva Araújo Diretor Administrativo
João Carlos Martins Neto Diretor Financeiro
Helio Gomes Moreno
Marcos Franco de
Araújo

Paiva
DiretorTécnico—Operacional
Diretor de Segurança Alimentar e
Nutricional

O Conselho de Administração é o responsável pela condução estratégica da empresa e pela apresentação de propostas para a
Assembleia Geral. Atualmente o Conselho possui a seguinte composição:

Argileu Martins da Silva Presidente
Anderson do Carmo Diniz
Djalma Tarcísio Machado

Conselheiro
Conselheiro

Dennyel Dantas de Morais
Rogério Batista Seixas
Regiany Marisa da
Verbena
Maria Olivia Maia

Silva

Conselheiro
Conselheiro
Conselheira

Conselheira

O Conselho Fiscal é o responsável pelo exercício frequente de fiscalizar o patrimônio, as operações, os serviços e as decisões da
Direção e do Conselho de Administração da CEASA-DF. Nesta data possui a seguinte composição:

Conclusão

Paulo Fernando Iovino Vieira
Francisco Jakubowski de
Carvalho
Anaíldo Porfírio da Silva

Conselheiro
Conselheiro

Conselheiro

A boa execução do conjunto de iniciativas desses pilares estratégicos de sustentação impacta diretamente na atividade comercial
da empresa e na sua relação com os permissionários, varejistas, produtores e sociedade em geral.
O enorme mercado de hortifrutigranjeiros do Distrito Federal exige uma posição de vanguarda e liderança da empresa, impondo a
necessidade de modernização administrativa, de geração de novas receitas, de profissionalização do mercado, de
responsabilidade socioambiental e de incremento da infraestrutura.
O presente relatório de gestão permite uma oportunidade para análise do passado, compreensão do presente e pro
futuro para essa empresa. Eçª)“
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As diversas iniciativas desenvolvidas pela CEASA-DF estão norteadas pela busca contínua do equilíbrio financeiro.
Os avanços estruturais são mais do que evidentes e fica claro o desafio para o médio prazo, para o qual, em nossa visão é
necessário manter os investimentos em obras de infraestrutura que propiciem o aumento das receitas de serviços da empresa.
Cabe destacar ainda o enorme esforço da atual gestão para manter a CEASA—DF como uma empresa não dependente de
recursos financeiros do Tesouro do Distrito Federal.
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