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2. APRESENTAÇÃO 

 

O presente Relatório visa a prestar contas das ações feitas pela CeasaMinas no ano de 2017. Além de ser 

um compromisso perante o Tribunal de Contas com a União, é uma oportunidade de dar mais 

transparência para a sociedade com informações de natureza contábil, financeira, orçamentária, 

operacional e patrimonial, organizadas de forma sistêmica e que reflita o desempenho da CeasaMinas e a 

conformidade da gestão. 

 

No ano de 2017, a CeasaMinas manteve a sua força e relevância enquanto equipamento público voltado 

para a organização, incentivo e gerenciamento de atividades relacionadas ao abastecimento alimentar. O 

esforço da equipe da CeasaMinas, somado ao trabalho dos atacadistas, produtores rurais e demais 

stakeholders fizeram com que, apesar da forte crise econômica que assolou o país, o valor comercializado 

nos seis entrepostos alcançasse o montante de R$ 5,4 bilhões. 

 

A receita global da Ceasa atingiu o valor de R$ 54.025.276, alcançando assim 101,9% do valor 

programado e aprovado conforme Decreto nº 8.933, de dezembro de 2016. Neste cenário, cabe destaque 

para as “Vendas de Bens e Serviços”, que representam mais de 90% das receitas. Em 2017, essas 

alcançaram o valor de R$ 48.839.771, o que representou 102,1% do total aprovado em orçamento para o 

item. A empresa nos últimos 3 anos apresentou uma evolução de 25,08% em suas receitas. 

 

A realização da despesa global, incluindo impostos e excluindo os investimentos, no período de janeiro a 

dezembro de 2017 foi de R$ 49.613.770, o que representou um percentual de realização de 97,5% da 

programação orçamentária. A estatal apresentou nos últimos 3 anos uma evolução em suas despesas de 

18,44%. 

 

Em 2017 a empresa apurou um lucro líquido de R$ 2.884.805. Esse lucro representou um aumento de 

105,41% em relação ao ano de 2016, quando a empresa apurou o resultado de R$ 1.404.410. Com uma 

apuração de despesas abaixo de suas receitas, a empresa conseguiu equilíbrio em suas contas 

operacionais, o que pode ser evidenciado na evolução de seu lucro líquido ao longo dos últimos três anos. 

 

A melhoria da saúde financeira das Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S/A. – CeasaMinas foi 

considerável (tanto no caixa quanto no balanço), conforme atestado pelo Balanço Patrimonial desta 

Estatal. 

 

O crescimento, a sustentabilidade e a importância da CeasaMinas podem ser verificados também em 
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relação ao crescimento da oferta de produtos nos chamados Mercados Livre do Produtor (MLPs), que são 

os espaços presentes em todos os entrepostos da CeasaMinas destinados a comercialização de produtos 

diretamente pelos agricultores de Minas Gerais. Funcionam, essencialmente, como espaços aproximação 

entre os produtores agrícolas de todo o estado, em especial os pequenos agricultores, e os compradores1. 

Durante o ano de 2017 foram ofertadas nos MLPs mais de 743 mil toneladas de produtos, o que 

representou um crescimento de 0,9% em relação a 2016.  

 

Dentre as ações da Diretoria destinadas à manutenção e melhoria dos espaços e do ambiente de 

comercialização e de valorização do abastecimento alimentar, algumas merecem ser mencionadas. 

Cumpre destacar desde já que tais iniciativas e conquistas decorrem, de um lado, do empenho da Diretoria 

com o alcance dos melhores resultados, sempre em observância aos princípios éticos, à legislação e à 

responsabilidade social. De outro lado, é notório que a concretização destes esforços só tem sido de fato 

possível com o apoio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), órgão ao qual a 

entidade se encontra vinculado, bem como com a confiança e zelo dos Conselhos de Administração e 

Fiscal e do empenho de todo o seu corpo funcional.  

 

Quanto às principais iniciativas de 2017 vale destacar aqui algumas, em caráter exemplificativo, que 

contribuíram para os resultados e outras que representam importantes desafios: 

 

 Reintegração de posse da área ocupada pelo movimento Willian Rosa 

 

Em 12 de outubro de 2013, populares integrantes do “MST – Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 

Terra” efetuaram a invasão (“Ocupação Willian Rosa”) de vasta área localizada no platô - terreno de 

expansão do entreposto de Contagem das Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S/A. – 

CeasaMinas. Naquela ocasião, a Administração desta Estatal obteve junto ao r. Poder Judiciário a 

necessária reintegração de posse.  

 

Todavia e mesmo com essa r. determinação legal, a Polícia Militar de Minas Gerais – PMMG - se negou a 

executar essa medida. Sendo assim, a situação se prolongou até meados de 2017, trazendo consigo uma 

infinidade de problemas de ordem organizacional, operacional e institucional à gestão do entreposto de 

Contagem/MG. Neste interregno foi observado expressivo aumento em número de “catantes” (pessoas 

sem ocupação que buscavam alimentos descartados pelos comerciantes e produtores rurais), bem como 

de delitos ocorridos tanto no interior quanto no entorno do entreposto. Também é importante salientar as 

                                                           
1 Os MLP possuem assim relevante papel econômico, além de representar importante fonte de renda para o interior, em especial 
para o setor da agricultura familiar 
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constantes paralisações de trânsito ocorridas nas principais vias de acesso da região, interrupções 

decorrentes de manifestações executadas pelos invasores. 

 

Em meados de 2017, a partir de um grande esforço da Administração da Estatal junto às demais 

autoridades competentes, foi obtida a completa desocupação da área invadida.  

 

Nessa ação, a CeasaMinas teve de arcar com todos os ônus daí decorrentes (retirada e transporte de 

todos os moradores do local, destruição das habitações precárias e remanejamento do entulho proveniente 

dessa operação, novo cercamento de todo o perímetro do terreno e instalação de contêineres). A equipe 

de vigilância ininterrupta do local foi aprimorada, de forma a garantir a segurança e se evitar a ocorrência 

de novas invasões. 

 

 Cancelamento do Contrato de Concessão de Uso (CCU) celebrado anteriormente com a 

empresa Via Magna – em consonância aos entendimentos dos I. Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (MAPA), Ministério Público Federal (MPF), Ministério Público do 

Estado de Minas Gerais (MPE), Controladoria Geral da União (CGU) e Tribunal de Contas da 

União (TCU). 

 

Em meados de 2014 as Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S/A. – CeasaMinas - licitou extensa 

área em seu denominado “Platô de Expansão” para futura ocupação e desenvolvimento de atividades 

diversas. Em 2015, os r. Órgãos fiscalizadores externos detectaram irregularidades e inconsistências no 

procedimento licitatório realizado, que culminou em Ação Civil Pública ajuizada pelo I. Ministério Público 

Federal. Nesse contexto, a I. Controladoria Geral da União - CGU, o I. Tribunal de Contas da União - TCU 

e o I. Ministério Público Federal - MPF opinaram pelo imediato cancelamento do contrato de concessão - 

CCU. Assim sendo, a Diretoria Executiva e o Conselho de Administração da CeasaMinas (CONSAD) 

engendraram esforços para atender, celeremente, as recomendações desses I. Órgãos fiscalizadores e o 

referido instrumento foi formalmente cancelado em agosto de 2017. Atualmente esta Estatal encontra-se 

em tratativas junto à empresa Via Magna para efetiva devolução da área em questão e o acerto de contas 

provenientes dessa medida. 

 

 Regularização do Banco ITAÚ – Pavilhão 2 Unidade de Contagem 

 

A Administração da CeasaMinas, haja vista a ocupação irregular de área existente no Pavilhão 2 do 

Entreposto de Contagem pelo Banco Itaú S/A., procedeu à licitação da área visando regularizar a situação 

da ocupação do espaço e sanar um problema de 10 anos.  
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A licitação obteve uma receita de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais). 

 

 Regularização do Banco Bradesco – Pavilhão 2 Unidade de Contagem 

 

A Administração da CeasaMinas resolveu, com o Banco Bradesco S/A., a situação relativa ao antigo 

Contrato de Concessão de Uso celebrado entre as partes, com a quitação integral da dívida então 

existente e que ensejou a receita de R$ 697.132,80 (seiscentos e noventa e sete mil, cento e trinta e dois 

reais e oitenta centavos). 

 

 Regularização do Seguro Patrimonial do MLP 

 

O seguro predial do Mercado Livre do Produtor (MLP) e das áreas do Estado de Minas Gerais que estão 

sob a administração desta Estatal sempre foram equivocadamente quitados pela Tarifa de Uso (TU). A 

Administração da CeasaMinas regularizou a situação com o rateio correto dessas despesas, gerando uma 

receita de R$ 220.182,00 (duzentos e vinte mil, cento e oitenta e dois reais) à Estatal. 

 

 Balanço e Saúde do Caixa 

 

A melhoria na saúde financeira das Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S/A. – CeasaMinas - foi 

considerável (tanto no caixa quanto no balanço), conforme atestado pelo Balanço Patrimonial desta 

Estatal. Apesar de bloqueios judiciais, depósitos recursais e recursos de revistas que atingiram um 

montante de R$ 3.586.485,27 de janeiro a dezembro de 2017, a CeasaMinas encerrou 2017 com um 

Caixa Disponível de R$ 4.901.300,00. 

 

 Contrato Cemig 

 

As Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S/A. – CeasaMinas – renovou, com melhores condições 

comerciais, o contrato com a CEMIG para fornecimento de energia aos seus Entrepostos. 

 

 Não execução dos Investimentos Previstos 

 

Conforme destacado no Orçamento de Investimento (OI) do mês de junho/2017, a maior parte do 

investimento da empresa em 2017 estava prevista na Ação 4105 - Manutenção, Adequação e Expansão 

da Infraestrutura Operacional. Para esta encontra-se previsto investimento de R$ 1.000.000 em obras de 

Acessibilidade e Projeto de Combate a Incêndio na Unidade de Uberlândia, não tendo sido computados 
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desembolsos previstos em 2017. Conforme documentos e relatórios da Auditoria e da Diretoria Executiva, 

a não execução dos recursos previstos na rubrica 4105, supramencionada, decorre essencialmente dos 

obstáculos impostos pelo Departamento Jurídico e pelo Departamento de Engenharia da CEASAMINAS no 

andamento do processo licitatório desencadeado no último trimestre de 2016 para execução das obras em 

questão. A despeito dos esforços da diretoria da CEASAMINAS, que já encaminhou a questão, inclusive, 

ao Ministério Público para apuração de prováveis irregularidades.  

 

Estas foram algumas das iniciativas e desafios que marcaram a gestão da CeasaMinas em 2017 e cujos 

resultados podem ser percebidos não apenas nos números absolutos apresentados acima, mas também 

nos detalhamentos que serão a seguir apresentados. 
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3. VISÃO GERAL DA UNIDADE PRESTADORA DE CONTAS 

Código SIORG: 47838

Código SIAFI: Não se Aplica

CNPJ: 17.504.325/0001-04
Código CNAE: 84-11-06-00
Fax: (031) 3399-2071

Código SIAFI
Não se Aplica

Código SIAFI
Não se Aplica

Código SIAFI da Gestão
Não se Aplica

Poder e Órgão de Vinculação
Poder: Executivo Federal

Órgão de Vinculação: Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento - MAPA

Identificação da Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa: Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S/A

Código SIORG: 47838 Código LOA: Não se Aplica

Endereço eletrônico: depla@ceasaminas.com.br

Situação: Ativa

Natureza Jurídica: Sociedade Anônima de Economia Mista - 
Estatal Federal
Principal Atividade: Administração Pública em Geral
Telefones: (031) 3399-2050 / (031) 3399-2014

Página da Internet: http://www.ceasaminas.com.br

Endereço Postal: BR 040 - Km 688 - Bairro Guanabara - Contagem - CEP: 32.145-900 - 
Minas Gerais

Normas Relacionadas à Unidade Jurisdicionada
Normas de Criação e Alteração da Unidade Jurisdicionada

Não se Aplica

CEASAMINAS – Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S/A, criada através da Lei

Estadual MG Nº 5.577/1970 e originalmente por escritura pública. Lavrada no Cartório do 2º

Ofício de Notas de Belo Horizonte, Livro Nº 585 – E, folhas 1a 12V, registrada na Junta

Comercial do Estado de Minas Gerais, em 10 de maio de 1971, sob o Nº 256.009.

Integrante do Sistema Operacional da Agricultura, Pecuária e Abastecimento inaugurada em

28 de fevereiro de 1974. Constitui-se numa empresa estatal federal, Sociedade Anônima de

Economia Mista.

Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada: Não 
se Aplica

Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade Jurisdicionada
Faixas, principalmente para divulgação de licitações de áreas; materiais para murais; placas; 

banners; cartazes; Caixa de Notícias; Site: www.ceasaminas.com.br e Comunicados para o

mercado

Código SIAFI da Unidade Gestora
Não se Aplica

Quadro A.3.1.1. - Identificação da UPC - Relatório de Gestão Individual

Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada
Nome
Não se Aplica

Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões

Unidades Gestoras e Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada
Unidades Gestoras relacionadas à Unidade Jurisdicionada

Nome
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3.1 Finalidade e Competência 

 

Os mercados ou entrepostos atacadistas são espaços econômicos ou sociais diversificados que reúnem 

vendedores e compradores, produtores e comerciantes, consumidores e prestadores de serviço, agentes 

públicos e informais em uma intensa relação comercial e social. A estrutura institucional dos mercados 

atacadistas brasileiros (Centrais de Abastecimento – Ceasas) tem origem na década de 60, sendo que o 

Decreto 61.3911/67 já criava grupo de trabalho para formular programa de estímulos e financiamento para 

Centrais de Abastecimento. A partir da década de 70 foi criado o Sistema Nacional de Centrais de 

Abastecimento – SINAC, que promoveu o estabelecimento de normas de comercialização, informações de 

mercado e técnicas de produção para o segmento hortigranjeiro no país.  

 

As Ceasas foram criadas com o objetivo de melhorar o sistema nacional de abastecimento através da 

institucionalização dos mercados regionais e do aumento da produtividade e da estrutura de distribuição. 

Alguns resultados importantes foram observados a partir da criação das Ceasas, como a contribuição no 

combate à elevação dos preços dos gêneros alimentícios, na organização do mercado e na formação das 

cadeias produtivas.  

 

3.2 Normas e regulamento de criação, alteração e funcionamento da unidade 

 

As Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S/A – CEASAMINAS é uma Sociedade de Economia 

Mista, autorizada pela Lei Estadual nº 5.577, de 20 de outubro de 1970 e, criada originariamente por 

escritura pública, lavrada no Cartório do 2º Ofício de Notas de Belo Horizonte, Livro nº 585-E, folhas 1 a 

12v, registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, em 10 de maio de 1971, sob o nº 256.009, 

integrante do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento desde a sua federalização ocorrida no 

ano de 2000. 

 

Possui sede, domicílio e foro no município de Contagem/Minas Gerais, e tem por objeto, conforme 

disposição estatutária: 

a) Implantar, instalar e administrar, neste Estado, Centrais de Abastecimento Regionais e 

Mercados, destinados a orientar e disciplinar a distribuição de hortigranjeiros e outros 

produtos alimentícios, operando como centros polarizadores de abastecimento e 

incentivadores da produção agrícola;  

b) Participar dos planos e programas do Governo para o abastecimento e, ao mesmo tempo, 

promover e facilitar o intercâmbio com as demais congêneres do País, com os órgãos do 
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Sistema Operacional da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e municípios do Estado, 

inclusive através de participação acionária; 

c) Firmar convênios, acordos, contratos ou outros tipos de intercâmbio, pertinentes à sua 

atividade, com pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, nacionais ou 

estrangeiras, ouvido o Conselho de Administração e observado o disposto na alínea “l” do 

artigo 13 do Estatuto Social da empresa; 

d) Desenvolver, em caráter supletivo e auxiliar da política de preços do Governo, estudos e 

pesquisas dos processos, condições e veículos de comercialização de produtos 

alimentícios, abrangidos por sua competência operacional; 

e) Promover a implantação, nas suas áreas operacionais, de atividades afins, correlatas, 

similares ou mesmo atípicas a produtos alimentícios, de apoio direto ou indireto à produção, 

à comercialização e ao abastecimento em geral; 

f) Administrar, sem fins lucrativos, em parceria com entidades públicas ou privadas, mediante 

convênio, programas de responsabilidade social com aproveitamento de produtos 

hortigranjeiros e de sobras de alimentos, com a finalidade de atendimento às pessoas 

carentes, favelas, creches, dispensários, orfanatos, escolas, associações comunitárias e 

assemelhados; 

g) Executar a política e o controle do Abastecimento sob a supervisão do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, nos termos da legislação vigente. 

 

Negócio da Empresa: Central de Soluções em Abastecimento. 

 

Missão: Promover com sustentabilidade a segurança alimentar, organizando e equilibrando o sistema de 

abastecimento. 

 

Visão: Ser referência mundial em soluções de abastecimento com qualidade e sustentabilidade. 

 

Valores Essenciais: Ética, Inovação, Transparência, Sustentabilidade, Valorização Profissional e Justiça 

Social. 

 

3.3 Ambiente de Atuação 

 

Esta Sociedade executa a política e o controle do Abastecimento sob a supervisão do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, nos termos da legislação vigente e está inserida em um mercado 
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que busca reunir entidades do segmento de alimentos e suplementos a produção, oferecendo espaço para 

negociação através de concessão de áreas delimitadas, buscando assim estabelecer um ambiente 

propício à transação entre vendedores, compradores e prestadores de serviços na logística da mercadoria.  

 

O Brasil e vários estados, como Minas Gerais, caracterizam-se por serem espaços de dimensões 

continentais e com produção agrícola dispersa. Estas duas características, por consequência, tornam 

muito complexo o processo logístico de distribuição de frutas, legumes e verduras.  

 

Neste contexto, a presença de uma central de abastecimento atacadista é de grande importância e o 

abastecimento de hortigranjeiros no Brasil é feito em sua maior parte pelas ceasas, por reunir, num só 

local, produtores, compradores e atacadistas. Sem estas centrais, o abastecimento, principalmente via 

pequeno e médio varejo, seria altamente comprometido. 

 

Assim, há grande potencial de atuação para as ceasas, especialmente no abastecimento do pequeno e 

médio varejo. Relativamente a Minas Gerais, a CeasaMinas ocupa espaço de extrema relevância. A 

CeasaMinas, através do Departamento Técnico, realizou em 2014 uma pesquisa entre os compradores 

que atuam na Unidade Grande BH oriundos de todos os Estados do país, com o objetivo de traçar o perfil 

do comprador que frequenta a Unidade. Apesar de ser uma pesquisa realizada em 2014, é válida para 

2017 na medida em que não houve modificações relevantes no abastecimento agroalimentar da Unidade 

nesse período, conforme acompanhamento do Departamento Técnico da CeasaMinas. 

 

Pelo estudo, foi possível estimar que a área de influência da CeasaMinas/Unidade Contagem chega a 

quase 11 milhões de pessoas, sendo a região metropolitana de Belo Horizonte sua área mais importante. 

Na figura seguinte tem-se a descrição da área de influência da unidade Contagem da CeasaMinas: 

1 - A área primária é aquela onde está instalado o estabelecimento, exercendo forte atração sobre a 

população residente em seu entorno.  

2 – A área secundária é aquela que se estende logo após a primária, sendo que o estabelecimento é 

ainda o principal ponto de comércio. 

3 – Área terciária é aquela mais afastada, podendo abranger potenciais concorrentes do 

estabelecimento. 

 

Figura 1 – Distribuição espacial - compradores por área de influência 
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ÁREA DE INFLUÊNCIA DISTÂNCIA COMPRADORES

PRIMARIA ATÉ 130 Km 80%

SECUNDÁRIA 130 A 300 Km 14%

TERCIÁRIA ACIMA DE 300 Km 6%

100%

FONTE: Detec - CeasaMinas - 2014

TOTAL

 

 

De acordo com a figura, pode-se afirmar que a região primária de influência da Unidade Grande BH da 

CeasaMinas tem distância de cerca de 130km. Assim, municípios pertencentes à região metropolitana de 

Belo Horizonte figuram na região primária. Esta região tem cerca de 80% dos clientes da CeasaMinas. As 

regiões Norte de Minas, Jequitinhonha, Sul/Sudoeste de Minas, outros estados (Vale São Francisco – BA, 

Sul Baiano, Centro Sul Baiano e Centro Sul Matogrossense) constituem-se em região terciária, com cerca 

de 6% dos clientes. Os demais entrepostos da CeasaMinas e os municípios situados em seu entorno 

figuram na região de influência secundária do entreposto Grande BH (Caratinga, Governador Valadares, 

Uberlândia, Barbacena e Juiz de Fora)2.   

                                                           
2 Importante destacar que os demais entrepostos de Minas Gerais citados fazem parte do complexo CeasaMinas o que os coloca 
em situação de concorrência apenas relativa como a Unidade Grande BH. 
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Neste sentido, fica patente que a região metropolitana de Belo Horizonte é de vital importância para a 

CeasaMinas, uma vez que ali se encontra seu maior contingente de clientes. Num segundo plano, 

aparecem os clientes oriundos das demais mesorregiões do estado de Minas, o que reafirma a importância 

da estatal para todo o estado. Em uma menor escala, a CeasaMinas ainda exerce o papel de expedidora 

de mercadorias para outros estados.  

 

No entanto, apesar da transcendental importância da CeasaMinas para o abastecimento alimentar em 

Minas Gerais e em unidades da federação vizinha e sua essencialidade para o desenvolvimento social à 

montante e à jusante da comercialização, merece destaque o surgimento dos grandes conglomerados 

supermercadistas que se apresentam como concorrentes indiretos da estatal. 

  

Se por um lado tal fenômeno, de alguma maneira irreversível, interfere no crescimento da movimentação 

de mercadorias nas centrais atacadistas, por outro reforça sua função pública. Isto se dá porque os 

entrepostos passaram a ser crescentemente demandados por atores de pequeno porte e necessitados no 

amparo púbico: a) Os estabelecimentos de varejo de pequeno porte prosseguem demandantes destes 

espaços porque não possuem escala comercial para adquirir diretamente de grandes produtores ou 

empresas agrícolas; e b) Os produtores de pequeno porte não possuem organização nem escala para 

fornecer diretamente com a regularidade, quantidade e qualidades exigidas. Ademais, os grandes 

conglomerados prosseguem clientes das centrais atacadistas para composição de seu “mix” de oferta com 

produtos de média e baixa comercialização e/ou exóticos. 
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3.4       Organograma 
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A Composição Organizacional da CEASAMINAS é constituída da seguinte forma:  

I - ÓRGÃOS SUPERIORES DE DELIBERAÇÃO COLEGIADA 

Assembléia Geral dos Acionistas 

Conselho de Administração 

Conselho Fiscal  

II - ÓRGÃOS DIRETORES 

Presidência 

Diretoria de Administração e Finanças 

Diretoria Técnica e Operacional 

III - ÓRGÃOS CONSULTIVOS E DE ASSESSORAMENTO 

Auditoria Interna  

Gabinete da Presidência 

Assessoria Especial da Presidência 

Ouvidoria 

Departamento de Comunicação 

Departamento Jurídico  

Departamento de Planejamento 

Departamento de Tecnologia da Informação  

IV - ÓRGÃOS EXECUTIVOS  

Seção de Unidades do Interior 

Departamento de Administração 

Departamento de Engenharia e Infraestrutura  

Departamento Financeiro 

Departamento de Gestão de Pessoas 

Departamento de Operações 

Departamento Técnico 

V - ÓRGÃOS EXECUTIVOS DESCENTRALIZADOS 

Gerência Unidade de Barbacena 

Gerência Unidade de Caratinga 

Gerência Unidade de Governador Valadares 

Gerência Unidade de Juiz de Fora 

Gerência Unidade de Uberlândia: 

 

Áreas Estratégicas da Gestão: 
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Áreas/Subunidades 
Estratégicas Competências Titular Cargo Período de Atução

Departamento de 
Operações (DEPOP)

Coordena e supervisiona as atividades do mercado e 
operacionais da CeasaMinas através do elo 

multifuncional com as seções de Cadastro (Secad), 
Zeladoria (Sezel) e da Pousada do Produtor.

Wilson Guide da 
Veiga Júnior

Gestor 
Departamento de 

Operações
16/03/2016 - Atual

Departamento Técnico 
(DETEC)

Coordena as estratégias de indução da melhoria dos 
hortigranjeiros e acompanha o processo de 

comercialização dos produtos nas Unidades da 
CeasaMinas através das atividades realizadas pela 

Seção de Estudos Estratégicos (Seest), Gerência do 
MLP, Informações de Mercado (Secim), Agroqualidade, 
tendo como intuito, processar as informações obtidas 
nas pesquisas de mercado, nos estudos estratégicos e 

estatísticos.

Tarcisio Fernandes 
Caetano da Silva

Gestor 
Departamento 

Técnico
16/03/2016 - Atual

Departamento de 
Administração (DEPAD)

Coordena, supervisiona e orienta a execução das 
atividades das Seções de Compras (Secob), Material, 

Patrimônio e Transporte (Sempt), Expediente e 
Documentação (Sexpe), com o intuito de assegurar 

eficácia no desenvolvimento das ações de 
infraestrutura e apoio logístico.

Angélica Regina Pires 
de Oliveira

Gestora 
Departamento de 

Administração
21/07/2016 - Atual

Departamento de 
Gestão de Pessoas 

(DEREH)

Desenvolve e implanta políticas de recursos humanos 
que estejam em equidade com as empresas de porte 
similar e coordena as atividades do departamento de 

pessoal, medicina e segurança do trabalho com o 
objetivo de garantir aos empregados satisfação pessoal 

e profissional.

Luly Lima Rodrigues 
da Silva

Gestor 
Departamento de 
Gestão de Pessoas

21/06/2016 - Atual

Departamento de 
Engenharia e 

Infraestrutura (DEMFA)

Coordena a perícia técnica de obras civis, do meio 
ambiente e das reformas no entreposto. Elabora 
projetos, laudos técnicos e vistorias almejando a 

manutenção da parte elétrica, hidráulica e civil da 
CeasaMinas. 

Ronan Siuves Ferreira
Gestor 

Departamento de 
Engenharia

03/04/2014 - Atual

Departamento 
Financeiro (DEFIN)

Através do acompanhamento das tarefas executadas 
pelas seções de Contabilidade (Secon), Contas a Pagar 

e Controle Fiscal (Sepag), Cobrança (Secob), e 
Tesouraria (Setes), controla as atividades financeiras 
da CeasaMinas com o intuito de cumprir as normas 

advindas da legislação vigente e da Diretoria Executiva.

Mara Virgínia Ferreira
Gestora 

Departamento 
Financeiro

17/05/2016 - Atual

Departamento de 
Planejamento (DEPLA)

Responsável pela coordenação das atividades de 
planejamento no âmbito da CeasaMinas. Dentre suas 

atividades estão: a coordenação das ações e 
desdobramentos do Planejamento Estratégico da 
empresa, compilação do Relatório de Gestão e do 

Processo de Prestação de Contas Anual, a coordenação 
dos processos de padronização (sua implementação e 

manutenção), suporte às demais áreas da empresa nas 
questões relativas à gestão organizacional e assessoria 

direta ao Gabinete da Presidência e à Diretoria 
Executiva, à qual está diretamente subordinada.

Rosinélia Veloso 
Coelho

Gestora 
Departamento de 

Planejamento
23/06/2015 - Atual

Departamento de 
Tecnologia da 

Informação (DETIN)

Gerencia as demandas de tecnologia da informação e 
acompanha a execução das atividades voltadas para o 
suporte técnico e treinamento dos empregados que 

utilizam os serviços informatizados.

Anderson Aparecido 
de Lima

Gestor 
Departamento de 

Tecnologia da 
Informação

09/09/2016 - Atual

Departamento de 
Comunicação (DECOM)

Responsável pela elaboração, coordenação e execução 
de ações de comunicação internas e externas da 
empresa, o DECOM atua nas áreas de Jornalismo, 
Relações Públicas, Publicidade, eventos, mailing e 

assessoria de Imprensa, visando divulgar e melhorar 
continuamente a imagem da empresa.

Emily Dourado Freitas 
Belém

Gestora 
Departamento de 

Comunicação
22/04/2016 - Atual

Dênio Pires Silva
Gestor 

Departamento 
Jurídico

19/05/2016 - 08/06/2017

Ricardo Ferreira do 
Prado Cardoso e Silva

Gestor 
Departamento 

Jurídico
09/06/2017 - Atual

Tomé de Freitas
Gerente das 
Unidades do 

Interior
01/10/2005 - 07/08/2017

Alexandre Luis Lopes 
da Silva

Gerente das 
Unidades do 

Interior
07/08/2017 - Atual

Informações sobre Áreas ou Subunidades Estratégicas

Responsável pela interface entre a Diretoria da 
Empresa e os Gerentes das Unidades do Interior. 

Dentre suas atividades estão: coordenar a execução 
das atividades operacionais das Unidades do Interior, 
sugerir propostas para melhoria da operacionalização 

das Unidades do Interior, coordenar o fluxo da 
documentação e processos das Unidades do Interior, e 
visitar periodicamente as unidades, com o objetivo de 
auxiliar os Gerentes na implementação de ações, que 
visem melhorias no desempenho operacional de cada 

unidade.

Seção de Unidades do 
Interior (SEUNI)

Departamento Jurídico 
(DEJUR)

Presta assessoria e elabora contratos e pareceres 
jurídicos; realiza defesas trabalhistas até terceira 

instância e defesas em ações judiciais e extrajudiciais 
aforadas contra a CeasaMinas e também coordena a 
Comissão Permanente de Licitação (CPL), buscando 
sempre respaldar a empresa e seus interesses nas 

questões judiciais.

 
                            Elaboração: Departamento de Planejamento – Fonte: Departamento de Gestão de Pessoas  
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3.5 Macroprocessos finalísticos 

 

A estatal através de um conjunto de atividades inter-relacionadas que transforma insumo (entradas) em 

produtos (saídas) objetiva coordenar a política de abastecimento alimentar do Estado de Minas Gerais, 

através de implantação, instalação e administração de entrepostos atacadista, por si e parcerias, 

destinadas a orientar e disciplinar a comercialização e a distribuição de hortigranjeiros e outros produtos 

alimentícios. 

 

Os clientes da produção desta entidade se dividem em dois blocos, a saber: 

1º Bloco: Como clientes diretos, os produtores agrícolas individuais ou reunidos em cooperativas 

que vendem seus produtos nos mercados/entrepostos organizados pela empresa e os 

lojistas que revendem produtos agrícolas diversos incluídos no mesmo mercado 

organizado pela CeasaMinas. 

2º Bloco: Como clientes indiretos, os usuários dos produtos/serviços oferecidos pelos integrantes 

do primeiro bloco, produtores e lojistas, e os compradores. 

 

O agrupamento dos agentes do 1º e 2º bloco em um mesmo local é a condição para o mercado acontecer 

em regime de livre concorrência abastecendo toda a sociedade alvo. 

 

Para criar esses espaços econômicos, que são os mercados ou entrepostos atacadistas, nos quais se 

reúnem vendedores e compradores, produtores e comerciantes, consumidores e prestadores de serviço, 

agentes públicos e informais em uma intensa relação comercial e social realizada em curto espaço de 

tempo, a CeasaMinas tem como Macroprocessos finalísticos: 

a) Organização/administração do mercado de Contagem; 

b) Organização/administração do mercado de Caratinga; 

c) Organização/administração do mercado de Juiz de Fora; 

d) Organização/administração do mercado de Barbacena; 

e) Organização/administração do mercado de Uberlândia; 

f) Organização/administração do mercado de Governador Valadares. 

 

Assim sendo, através da Organização/administração de cada um de seus entrepostos, a CeasaMinas 

busca atingir sua missão, qual seja, promover com sustentabilidade a segurança alimentar, organizando e 

equilibrando o sistema de abastecimento. 

 

Para atingir os Macroprocessos finalísticos, a empresa utiliza-se de sua estrutura regimental, por meio de 

processos de apoio que são: 
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            a.   – Desenvolvimento Institucional; 

            a.1 – Desenvolvimento de pessoal; 

            a.2 – Desenvolvimento do processo de compras; 

            a.3 – Desenvolvimento do processo de informação; 

            a.4 – Desenvolvimento do processo orçamentário; 

            a.5 – Desenvolvimento do planejamento estratégico; 

            b.   – Desenvolvimento Organizacional; 

            b.1 – Administração do pessoal; 

            b.2 – Administração patrimonial; 

            b.3 – Administração financeira; 

            c.   – Processo de Gestão; 

            c.1 – Gestão orçamentária; 

            c.2 – Gestão do planejamento estratégico; 

            d.   – Processos de Ampliação; 

            d.1 – Gestão do crescimento patrimonial; 

            d.2 – Gestão do desenvolvimento dos mercados. 

 

Em interação com as associações, representantes dos concessionários e produtores de cada uma de suas 

unidades, a CeasaMinas buscou ao longo de 2017 efetivar a contratação de bens e serviços com 

economicidade e eficiência. 

 

Aliado a essa parte administrativa as ações da CeasaMinas pautaram na parte técnica operacional pelas 

diretrizes estipuladas em seu Regulamento de Mercado, que tem por objetivo sistematizar e 

instrumentalizar as condições para o exercício da atividade de comercialização (atacado e varejo) nas 

instalações da CeasaMinas pelos concessionários, produtores rurais, cooperativas, associações e demais 

usuários dos entrepostos. 

 

3.6 Composição Acionária do Capital Social 
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31/12/2017 31/12/2016
Tesouro Nacional 99,56727406 99,56727406
Outras Entidades Governamentais 0,432606329 0,432606329
Ações em Tesouraria
% Governo 99,99988039 99,99988039
Pessoas Físicas 0,000119609 0,000119609
Pessoas Jurídicas
Capital Estrangeiro
% free float

100,00000000 100,00000000

31/12/2017 31/12/2016
Tesouro Nacional
Outras Entidades Governamentais
Ações em Tesouraria
% Governo
Pessoas Físicas
Pessoas Jurídicas
Capital Estrangeiro
% free float

Total 100,00000000 100,00000000

Acionista

Acionista

G
ov

er
no

Fr
ee

 F
lo

at

Subtotal Preferenciais (%)

G
ov

er
no

Denominação Completa
Composição Acionária do Capital Social

Acões Preferenciais (%) Posição em 

Fr
ee

 F
lo

at

Subtotal Ordinárias (%)

Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A. CeasaMinas
Posição em Acões Ordinárias (%)

 

                          Elaboração: Departamento de Planejamento – Fonte: Seção de Contabilidade (CeasaMinas) 

 

3.7 Participação em Outras Sociedades 

 

NÃO SE APLICA 

 

3.8 Principais Eventos Societários Ocorridos no Exercício 

 

NÃO SE APLICA 
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4. PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E RESULTADOS 
 

4.1 Planejamento Organizacional 

 

 CeasaMinas 

 Negócio: Central de soluções em abastecimento  

 Missão: Promover com sustentabilidade a segurança alimentar, organizando e equilibrando o 

sistema de abastecimento. 

 Visão: Ser referência mundial em soluções de abastecimento com qualidade e sustentabilidade. 

 Valores: 

- Ética 

- Inovação 

- Transparência 

- Sustentabilidade 

- Valorização profissional 

- Justiça Social 

 

4.1.1 Descrição Sintética dos Objetivos do Exercício 

 

Em face das alterações do corpo diretivo da empresa ocorridas em 2016, bem como da crise econômica 

nacional, a reformulação do Planejamento Estratégico foi paralisada e terá seguimento em 2018. 

 

4.1.2 Estágio de Implementação do Planejamento Estratégico 

 

Não aplicável considerando o disposto no item 4.1.1. 

 

4.1.3 Vinculação dos Planos da Unidade com as Competências Institucionais e Outros Planos 

 

Não aplicável considerando o disposto no item 4.1.1. 

 

4.2 Formas e Instrumentos de Monitoramento da Execução e dos Resultados dos Planos 

 

Não aplicável considerando o disposto no item 4.1.1. 
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4.3 Desempenho Orçamentário 

 

O Programa de Dispêndios Globais (PDG) e o Orçamento de Investimento (OI) da CeasaMinas para o 

exercício orçamentário de 2017 foi aprovado pela Diretoria Executiva, Conselho de Administração, 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), Secretaria de Coordenação e Governança 

das Empresas Estatais (SEST), do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e pelo Decreto nº 

8.933, de Dezembro de 2016 e pela Lei Orçamentária Anual nº 13.414 de 10/01/2017. 

 

A execução da programação orçamentária se desenvolveu da seguinte forma: 

 

I – Orçamento de Investimento (OI) 

 

O ativo fixo previsto para o exercício orçamentário de 2017 monta a R$ 1.150.000. Concluindo o período 

orçamentário janeiro/dezembro a empresa investiu R$ 52.184, ou seja, 4,5% da previsão compromissada. 

 

Ações

Orçamento Aprovado 
pelo Decreto 

8.933/16 e LOA nº 
13.414/17 Realização % Realização

Manutenção, Adequação e 
Expansão da Infra-estrutura 
operacional 
20.605.0807.4105.0031 1.050.000                    -                 0,0%
Manutenção, adequação e 
aquisição de ativos de 
Informática, Informação e tele 
processamento  
20.605.0807.4103.0031 50.000                        12.404             24,8%
Manutenção, adequação e 
aquisição dos bens móveis, 
veículos, Máquinas e 
equipamentos 
20.605.0807.4102.0031 50.000                        39.780             79,6%
Total 1.150.000                    52.184            4,5%

Orçamento de Investimento CeasaMinas - 2017

Elaboração: Departamento de Planejamento CeasaMinas - 2017  

 

1. Manutenção, Adequação e Expansão da Infraestrutura Operacional:  

 

Pela tabela pode-se perceber que a maior parte do investimento da estatal em 2017 estava prevista na 

rubrica 4105 - Manutenção, Adequação e Expansão da Infraestrutura Operacional.  
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Por deliberação da Presidência e Diretoria Financeira foram previstos para 2017, na rubrica, investimento 

de R$ 500.000,00 para as obras de Acessibilidade e Projeto de Combate a Incêndio na Unidade de 

Uberlândia e R$ 550.000,00 para a reconstrução do "Pavilhão G1" de 3.500 m², no Entreposto de 

Contagem, destruído por incêndio em setembro 2017.  

 

Com relação à obra da Unidade de Uberlândia, foi assinado, no dia 27 de novembro de 2017, o contrato de 

nº 62/2017 com a empresa “Agregar Capital Comércio e Serviços Eireli-ME” com prazo de execução de 

240 dias e valor total de R$ 970.000,00.  

 

Como a contratação ocorreu no final do exercício, não houve tempo hábil para mobilização e início das 

obras, assim sendo, o referido investimento será em sua totalidade incorporado ao Orçamento de 

Investimento (OI) de 2018. 

 

À semelhança das obras em Uberlândia, a reconstrução do Pavilhão G1, ocorrerá também em 2018 e, seu 

valor estimado é de R$ 3.602.000,00 conforme tabela SINAP elaborada pelo Departamento de Engenharia 

da CeasaMinas. 

 

Cabe aqui observar que a obra de reconstrução do Pavilhão G1 só entrou na programação orçamentária 

ao final de 2017, que durante a maior parte do exercício, as obras da Unidade de Uberlândia seriam a 

grande realização da CeasaMinas para o ano de 2017. No entanto, conforme documentos e relatórios da 

Auditoria e da  Diretoria Executiva, as obras não ocorreram em função de obstáculos impostos pelo 

Departamento Jurídico e pelo Departamento de Engenharia da CeasaMinas no andamento do processo 

licitatório desencadeado desde o último trimestre de 2016. A despeito dos esforços da diretoria da 

CeasaMinas, que encaminhou a questão, inclusive, ao Ministério Público para apuração de prováveis 

irregularidades, somente ao final de 2017, foi possível celebrar o contrato para realização das obras. 

 

2. Manutenção, Adequação e Aquisição de Ativos de Informática, Informação e 

Teleprocessamento: 

 

Com relação essa rubrica a Companhia, no ano de 2017, investiu o montante de R$ 12.404,00.  

 

Há ainda na rubrica o montante de R$ 36.907 referente a materiais diversos para a Central de Vigilância 

da Unidade de Contagem que não foram efetivados em 2017. Em função disso a aquisição dos mesmos 

terá como lastro o OI de 2018.  

 

3. Manutenção, Adequação e Aquisição de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos: 
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Na rubrica 4102 – Máquinas e Equipamentos – foram adquiridos produtos na ordem de R$ 39.780 e restou 

um valor de R$ 5.975,00, que também será realizado com verba do OI de 2018.   

 

              II - Programa de Dispêndios Globais (PDG)3  
1. Receitas 

 

A realização da receita global de janeiro a dezembro do ano de 2017 foi de R$ 54.025.276, o que 

representou um percentual de realização de 101,9% da programação orçamentária do exercício. 

 

Grupo de Classificação
PROGRAMAÇÃO 

ANUAL
 REALIZADO 

JAN-DEZ % (total)
 % 

(Realização) 

Previsão 
Linear para o 

Período
Realizado X 

Previsto

Venda de Bens e Serviços 47.848.443 48.839.771 90,3% 102,1% 47.848.443 991.329
Juros reais aplic Financeira Curto 
Prazo 2.039.928 2.076.535 3,8% 101,8% 2.039.928 36.606
Demais Receitas /Recuperação 
de Despesas) (*) 3.118.306 3.108.970 5,9% 99,7% 3.118.306 -9.336

Total 53.006.677 54.025.276 100% 101,9% 53.006.677 1.018.599

Composição das Receitas CeasaMinas 2017

Elaboração: Departamento de Planejamento - CeasaMinas - JANEIRO/18  

 

A receita apurada ultrapassou a programada em função, principalmente, do recebimento de débito antigo 

do Itaú/Unibanco junto à CeasaMinas no valor de R$ 800.000,00 contabilizado no grupo de Vendas de 

Bens e Serviços, fruto de negociação de inadimplência entre o referido banco e a Diretoria da CeasaMinas. 

 

2. Dispêndios Correntes 

 

A realização da despesa global no período janeiro-dezembro de 2017 foi de R$ 49.613.770, o que 

representou um percentual de realização de 97,5%, dentro, portanto, da programação orçamentária. 

                                                           
3 No Programa de Dispêndios Globais (PDG) não constam valores referentes ao condomínio que a CeasaMinas administra via 
convênio com os concessionários estabelecidos nos Entrepostos. 
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Grupo de Classificação
PROGRAMAÇÃO 

ANUAL
 REALIZADO 

JAN-DEZ % (total)
 % 

(Realização) 
Previsão Linear 
para o Período

Realizado X 
Previsto

Pessoal e Encargos
23.449.436 21.950.482 46,1% 93,6% 23.449.436 -1.498.954

Prestação Serv. Téc. Adm. 
e Operacional 13.744.855 11.935.511 27,0% 86,8% 13.744.855 -1.809.344

Tributos e Encargos 
Parafiscais 5.454.697 5.930.362 10,7% 108,7% 5.454.697 475.665

Outros Serviços 3.580.324 6.267.605 7,0% 175,1% 3.580.324 2.687.281
Dispêndios Indiretos com 
Pessoal Próprio 2.519.096 2.257.501 4,9% 89,6% 2.519.096 -261.595

Utilidades e Serviços 1.147.576 799.226 2,3% 69,6% 1.147.576 -348.351

Materiais e Produtos 732.574 331.147 1,4% 45,2% 732.574 -401.427
Propaganda  e Publicações 
Oficiais 250.000 129.861 0,5% 51,9% 250.000 -120.138

Juros Sobre Financiamento 22.357 12.074 0,0% 54,0% 22.357 -10.283
Demais Serviços de 
terceiros 9.856 0 0,0% 0,0% 9.856 -9.856

Total 50.910.772 49.613.770 100% 97,5% 50.910.772 -1.297.002

Composição das Despesas CeasaMinas 2017

Elaboração: Departamento de Planejamento - CeasaMinas - JANEIRO/18  

 

Somente dois grupos de contas apresentaram resultados acima das expectativas, ou seja, “Tributos e 

Encargos Para fiscais”, com realização de 108,7% e “Outros Serviços” com realização de 174,8%.  

 

 Tributos e Encargos Parafiscais:  

 

O grupo apresentou uma realização acima do programado em função dos impostos vinculados ao 

Resultado (Imposto de Renda e CSLL) e o subgrupo Demais Tributos e Encargos Parafiscais. 

 

Na programação orçamentária, o cálculo desses impostos foi realizado sobre um lucro projetado da ordem 

de R$ 1.700.459. Como o lucro efetivamente apurado foi de R$ 4.965.217,92, os impostos a serem 

recolhidos ultrapassaram os valores anteriormente projetados. 

 

A extrapolação orçamentária dentro do subgrupo Demais Tributos e Encargos Parafiscais, ocorreu na 

rubrica de Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU). 

 

Segundo a Seção de Contabilidade foram contabilizados nesse ano de 2017, valores extras de IPTU 

relacionados à área onde se encontra instalada a Ruralminas na Unidade de Contagem e também a 

regularização de valores pendentes do período de 2012 a 2017 da Unidade de Uberlândia, fatos 

desconhecidos quando da elaboração da programação orçamentária. 
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 Outros Serviços:  

 

A realização acima do esperado para esse grupo advém da extrapolação orçamentária das rubricas 

“Aluguéis de Equipamentos”, “Provisão para Devedores Duvidosos” e no subgrupo “Demais”. 

 

Conta Contábil Valor Projetado Valor Realizado % real/proj
Aluguéis de Equipamentos de Informática 480.000             363.870             75,81
Aluguéis de Equipamentos (outros) 235.000             266.424             113,37
Aluguéis/Seguro de Imóveis 230.000             220.183             95,73
Multas -                   -                   -
Variações Monetárias de Outras Obrigações 244.322             152.406             62,38
Provisão para Devedores Duvidosos 1.000.000          1.755.876          175,59
Demais 1.391.002          3.508.847          252,25
Total 3.580.324        6.267.605        175,06
Elaboração: Departamento de Planejamento - CeasaMinas - JANEIRO 2018

Outros Serviços - JAN-DEZ/17

 

 

A rubrica Aluguéis de Equipamentos apresentou extrapolação em função de contratação realizada e não 

prevista na programação orçamentária. Para atender às demandas impostas pelo incêndio que atingiu o 

Pavilhão G1 da Unidade de Contagem, a empresa necessitou locar equipamentos, o que, pela 

imprevisibilidade do fato, levou à extrapolação dos valores orçados. 

 

Com relação ao subgrupo “Demais”, para efeitos de acompanhamento pela Secretaria de Coordenação e 

Governança das Empresas Estatais - SEST, a ele, adiciona-se a rubrica “Provisão para Devedores 

Duvidosos”. Considerando essa junção, o subgrupo apresentou a seguinte composição: 
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Conta Contábil Valor Projetado Valor Realizado % real/proj
Despesas e Lanches da Diretoria 7.985                6.920                86,66
Lanches e  refeições de terceiros 8.300                4.248                51,18
Provisão de Credito Liquidação Duvidoso 1.000.000          1.755.876          175,59
Provisão Contigências Fiscais 780.655-             195.380-             25,03
Provisão Contigências Cíveis -                   -                   -
Provisão Contigências Trabalhistas 1.866.398          3.386.084          181,42
Doações 35.000              53.000              151,43
Associação de Classe 87.600              87.600              100,00
Perdas Eventuais -                   -                   -
Ajuste de Inventário -                   -                   -
Perdas de Capital na Alienação 166.374             166.374             (**)
Convênios -                   -                   
Total 2.391.002        5.264.722        220,19

DESPESAS CORRENTES -JAN-DEZ/17

Elaboração: Departamento de Planejamento - CeasaMinas - JANEIRO 2018

(**) Refere-se a  5 compactadores doados ao Instituto CeasaMinas  

 

As extrapolações individuais ocorrem nas rubricas de “Provisão de Crédito Liquidação Duvidosa”, 

“Provisão Contingências Trabalhistas” e “Doações”. 

 

A superação da programação orçamentária na rubrica Provisão de Crédito de Liquidação Duvidosa 

aconteceu em função de provisão realizada em dezembro de títulos classificados como incobráveis pela 

Seção de Contabilidade, ao todo, os títulos baixados atingiram o montante de R$ 898.430,26. 

 

A extrapolação observada nas “Doações” está relacionada com o repasse ao Instituto CeasaMinas de 

percentual de 2% do lucro operacional trimestral apurado pela CeasaMinas. Como o lucro realizado foi 

maior que o projetado, consequentemente, o valor realizado da rubrica “Doações” extrapolou o valor 

orçado.  

 

Já para as Provisões de Contingências Trabalhistas, se fez necessário elevar o montante programado em 

função de novas demandas ocorridas nos meses de outubro e novembro, após a reprogramação 

orçamentária anual. 

 

3 – Resultado do Exercício 

 

A partir das apurações acima descritas, a empresa apresentou o seguinte resultado:  
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Grupo de Classificação
PROGRAMAÇÃO 

ANUAL
 REALIZADO 

JAN-DEZ % (total)
 % 

(Realização) 

Previsão 
Linear para o 

Período
Realizado X 

Previsto

Receitas
Venda de Bens e Serviços 47.848.443 48.839.771 90,4% 102,1% 47.848.443 991.329
Juros reais aplic Financeira curto Prazo 2.039.928 2.076.535 3,8% 101,8% 2.039.928 36.606
Demais Receitas /Recuperação de Despesas) 3.118.306 3.108.970 5,8% 99,7% 3.118.306 -9.336

Total 53.006.677 54.025.276 100% 101,9% 53.006.677 1.018.599

Despesas

Pessoal e Encargos 23.449.436 21.950.482 44,2% 93,6% 23.449.436 -1.498.954

Prestação Serv. Téc. Adm. e Operacional 13.744.855 11.935.511 24,1% 86,8% 13.744.855 -1.809.344

Tributos e Encargos Parafiscais 5.454.697 5.930.362 12,0% 108,7% 5.454.697 475.665

Outros Serviços 3.580.324 6.267.605 12,6% 175,1% 3.580.324 2.687.281

Dispêndios Ind com Pessoal Próprio 2.519.096 2.257.501 4,6% 89,6% 2.519.096 -261.595

Utilidades e Serviços 1.147.576 799.226 1,6% 69,6% 1.147.576 -348.351

Materiais e Produtos 732.574 331.147 0,7% 45,2% 732.574 -401.427

Propaganda  e Publicações Oficiais 250.000 129.861 0,3% 51,9% 250.000 -120.138

Juros Sobre Financiamento 22.357 12.074 0,0% 54,0% 22.357 -10.283

Demais Serviços de terceiros 9.856 0,0% 0,0% 9.856 -9.856

Total 50.910.772 49.613.770 100,0% 97,5% 50.910.772 -1.297.002

Resultado Operacional Antes da Depreciação 2.095.905 4.411.506 210,5% 2.095.905 2.315.600

Depreciação -1.880.478 -1.526.701 81,2% -1.880.478 353.777

Lucro Líquido 215.427 2.884.805 1339,1% 215.427 2.669.377
Elaboração: Departamento de Planejamento - CeasaMinas - JANEIRO/18

Programa de Dispêndios Globais PDG 2017 - CeasaMinas 

 

 

De acordo com os dados apurados de janeiro a dezembro, a empresa apresentou lucro líquido, após 

depreciação, de R$ 2.884.805, enquanto para o período, de acordo com a previsão linear de execução, 

esperava-se um lucro de R$ 215.427. 

 

4.3.1 Informações sobre a execução das despesas 

 

A CeasaMinas não apura seus resultados pela contabilidade pública, dessa forma, não se utiliza do 

conceito de “empenho”. As despesas aqui relacionadas são consideradas despesas pagas.  

 

 Despesas por Modalidade de Contratação4 

                                                           
4 À exceção do item “k” (Pagamento em Folha), compõem as demais contratações os valores referentes às despesas da União e 
as do condomínio que a CeasaMinas administra via convênio com os concessionários e que não constam no Programa de 
Dispêndios Globais (PDG) do Ministério do Planejamento. 



 
 
 
                                                       

 

 
BR 040 – Km 688 – Guanabara – CEP: 32145-900 - Contagem – Minas Gerais 

Http://www.ceasaminas.com.br – e-mail: rosinelia@ceasaminas.com.br 
 
 

32 

 

2017 % 2016 %
1. Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e+f+g) 22.311.097,81     32,45 23.323.324,54     33,75
    a) Convite 147.728,33             0,21 20.800,00              0,03
    b) Tomada de Preços 466.948,65             0,68 1.258.100,40          1,82
    c) Concorrência 27.615,00              0,04 482.952,25             0,70
    d) Pregão 21.668.805,83        31,52 21.561.471,89        31,20
    e) Concurso -                        0,00 -                        0,00
    f) Consulta -                        0,00 -                        0,00
    g) Regime Diferenciado de Contratações Públicas -                        0,00 -                        0,00
2. Contratações Diretas (h+i) 25.287.090,32     36,78 25.717.601,20     37,21
    h) Dispensa 24.928.093,38        36,26 24.737.081,20        35,79
     i) Inexigibilidade 358.996,94             0,52 980.520,00             1,42
3. Regime de Execução Especial 133.458,53           0,19 286.503,68           0,41
    j) Suprimento de Fundos 133.458,53             0,19 286.503,68             0,41
4. Pagamento de Pessoal (k+l) 21.021.358,56     30,58 19.786.007,28     28,63
   k) Pagamento em folha 20.904.275,06        30,40 19.702.907,40        28,51
   l) Diárias 117.083,50             0,17 83.099,88              0,12
5. Total das Despesas acima (1+2+3+4) 68.753.005,22     100,00 69.113.436,70     100,00

6. Total das Despesas da UPC 68.753.005,22     100,00 69.113.436,70     100,00
Elaboração: Departamento de Planejamento - Fonte: Seção de Pagamentos - CeasaMinas

Despesa paga
Modalidade de Contratação

Despesa por Modalidade de Contratação

 

 

Entre 2016 e 2017 os pagamentos da CeasaMinas reduziram em 0,52%, sendo que o grupo de 

contratações diretas apresentou uma queda de 1,67%. 

 

 

2017 2016
1. Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e+f+g) 22.311.097,81      23.323.324,54      1.012.226,73-         -4,34
    a) Convite 147.728,33             20.800,00              126.928,33              610,23
    b) Tomada de Preços 466.948,65             1.258.100,40          791.151,75-              -62,88
    c) Concorrência 27.615,00              482.952,25             455.337,25-              -94,28
    d) Pregão 21.668.805,83        21.561.471,89        107.333,94              0,50
    e) Concurso -                        -                        -                         
    f) Consulta -                        -                        -                         
    g) Regime Diferenciado de Contratações Públicas -                        -                        -                         
2. Contratações Diretas (h+i) 25.287.090,32      25.717.601,20      430.510,88-             -1,67
    h) Dispensa 24.928.093,38        24.737.081,20        191.012,18              0,77
     i) Inexigibilidade 358.996,94             980.520,00             621.523,06-              -63,39
3. Regime de Execução Especial 133.458,53           286.503,68           153.045,15-             -53,42
    j) Suprimento de Fundos 133.458,53             286.503,68             153.045,15-              -53,42
4. Pagamento de Pessoal (k+l) 21.021.358,56      19.786.007,28      1.235.351,28         6,24
   k) Pagamento em folha 20.904.275,06        19.702.907,40        1.201.367,66           6,10
   l) Diárias 117.083,50             83.099,88              33.983,62                40,89
5. Total das Despesas acima (1+2+3+4) 68.753.005,22      69.113.436,70      360.431,48-             -0,52

6. Total das Despesas da UPC 68.753.005,22      69.113.436,70      360.431,48-             -0,52
Elaboração: Departamento de Planejamento - Fonte: Seção de Pagamentos - CeasaMinas

Variação %Modalidade de Contratação
Modalidade de Contratação

Variação Nominal
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Fornecedor Valores % Total
Cemig Geração, Transmissão e Distribuição S.A 15.453.380,69      62,47
Cia Saneamento Minas Gerais COPASA 2.531.502,27        10,23
Libra Soluções e Empreendimentos  Ltda     1.258.566,11        5,09
Efficientia S/A                            1.187.146,00        4,80
Prefeitura Municipal de Contagem 920.942,14          3,72
Demais elementos do Grupo 3.385.543,99        13,69
Total 24.737.081,20  100,00
Elaboração: Departamento de Planejamento - Fonte: Seção de Pagamentos (CeasaMinas) 

Relação de Fornecedores Pagos em 2016 por Dispensa de Licitação

 

 

 

 
Fornecedor Valores % Total

Cemig Geração, Transmissão e Distribuição S.A 11.242.593,32        45,10
Prefeitura Municipal de Contagem 3.475.699,28          13,94
Companhia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG 3.037.174,86          12,18
Aliança do Brasil Seguros S.A. 1.120.000,00          4,49
Construtora Terrayama Ltda 1.560.085,91          6,26
Demais elementos do Grupo 4.492.540,01          18,02
Total 24.928.093,38     100,00
Elaboração: Departamento de Planejamento - Fonte: Seção de Pagamentos (CeasaMinas) 

Relação de Fornecedores Pagos em 2017 por Dispensa de Licitação

 

 

As aquisições por dispensa de licitação variaram 1,66% entre os anos de 2016 e 2017. Pelos dados acima 

apresentados, pode-se notar que, na CeasaMinas, as aquisições por dispensa estão relacionadas, 

principalmente, aos serviços públicos de energia, água e IPTU e Aterro Sanitário no caso da Prefeitura de 

Contagem. 

 

O gasto com energia elétrica apresentou redução no período em análise, enquanto, o desembolso com 

água aumentou 20%. A explicação dessa variação está no fato de que até o mês de abril de 2016 existia 

entre, a CeasaMinas a empresa ESCO Água e Energia Ltda, contrato para fornecimento de água através 

da exploração de poços artesianos. Com o encerramento do referido contrato a água na Unidade de 

Contagem passou a ser fornecida somente pela Copasa a uma tarifa maior que a paga anteriormente à 

empresa ESCO. 

 

A variação de 277,41% observada nos valores pagos à Prefeitura de Contagem está relacionada ao 

refinamento das informações prestadas em 2017. Em 2016 ao listar os pagamentos realizados à Prefeitura 

não se mensurou aqueles pagos a título de IPTU, já em 2017, foi desembolsado o montante de R$ 

2.555.719,20 com o referido tributo. 
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 Despesas por Grupo e Elemento da Despesa5 

DENOMINAÇÃO DA CONTA 2016 2017
Variação 
Nominal

Variação 
Percentual

CONTA DESCRIÇÃO 
112.100 Venda de Bens e Serviços 43.974.180 48.839.771 4.865.591 11,06
113.440 Juros reais aplic Financeira curto Prazo 1.661.791 2.076.535 414.744 24,96
113.500 Dividendos recebidos

113.900 Demais Receitas /Recuperação de Despesas) 2.850.940 3.108.970 258.030 9,05
RECEITAS ( FONTES DE RECURSOS) 48.486.911 54.025.276 5.538.365 11,42

241.000 Pessoal e Encargos 22.238.575 21.950.484 -288.091 -1,30
241.110 Salário Base 10.192.414 9.969.876 -222.538 -2,18
241.120 Honorários Diretores e Conselhos 894.126 812.098 -82.028 -9,17
241.200 Horas Extras 256.114 228.850 -27.264 -10,65
241.300 Comissões por Função Gratificações 929.189 1.058.576 129.387 13,92
241.400 Outros adicionais 172.776 153.913 -18.863 -10,92
241.600 Encargos Sociais 8.383.009 8.483.689 100.680 1,20
241.700 Benefícios Sociais 1.410.947 1.243.482 -167.465 -11,87

241.710 
Contribuição Patronal (Ass. Func. Prev. Priv. Seguros, 
Previdencia complementar) 141.039 143.901 2.862 2,03

241.720 Contribuição Patronal (Ass. Func. Assist Médica) 1.049.307 889.764 -159.543 -15,20
241.790 Demais Beneficíos sociais 220.601 209.817 -10.784 -4,89
242.000 Materiais e Produtos 525.364 331.148 -194.216 -36,97
242.111 Tecnologia da Informação 40.420 13.252 -27.168 -67,21
242.200 Matérial de (Consumo, Limpeza e Manut) 478.524 311.435 -167.089 -34,92
242.900 Demais Matérias e Produtos 6.420 6.461 41 0,64
243.000 Serviços de Terceiros 12.093.029 14.322.873 2.229.844 18,44
243.100 Prest Serviços Téc, ADM e Operacional 9.632.520 11.935.511 2.302.991 23,91
243.110 Tecnologia da Informação Serviço 178.035 234.084 56.049 31,48
243.190 Demais 9.454.484 11.701.427 2.246.943 23,77
243.200 Dispêndios Ind com Pessoal Próprio 2.287.099 2.257.501 -29.598 -1,29
243.210 Auxílio Alimentação 1.351.799 1.389.713 37.914 2,80
243.230 Auxilio Educação,creche e outros 98.774 97.707 -1.067 -1,08
243.290 Outros dispêndios com pessoal próprio 836.526 770.081 -66.445 -7,94
243.300 Propaganda  e Publicações Oficiais 173.242 129.861 -43.381 -25,04
243.310 Publicidade Legal 56.013 51.201 -4.812 -8,59
243.330 Publicidade Institucional 116.708 78.084 -38.624 -33,09
243.340 Patrocínio/Promoções e Eventos 522 576 55 10,45
243.350  Publicidade de (Utilidade  Pública) 0
243.900 Demais Serviços de terceiros 168 0 -168 -100,00
243.900 Demais Serviços de terceiros 168 0 -168 -100,00
244.000 Utilidades e Serviços 1.152.838 799.226 -353.612 -30,67
244.000 Utilidades e Serviços (Energia, água, tel, correios etc) 1.152.838 799.226 -353.612 -30,67
245.000 Tributos e Encargos Parafiscais 4.287.401 5.930.362 1.642.961 38,32
245.100 Tributos e encargos Parafiscais vinculados a receita 2.726.412 3.469.559 743.147 27,26

245.200 Tributos e encargos Parafiscais vinculados ao Resultado 1.232.008 2.080.403 848.395 68,86
245.900 Demais tributos e encargos parafiscais 328.981 380.400 51.419 15,63
246.100 Juros Sobre Financiamento 55.994 12.074 -43.920 -78,44
246.100 Juros Sobre Financiamento 55.994 12.074 -43.920 -78,44
249.000 Outros Serviços 5.022.925 6.267.606 1.244.681 24,78

249.210 Alugueis de equipamentos de informática 400.578 363.870 -36.708 -9,16
249.290 Alugueis de equipamentos ( outros ) 245.893 266.424 20.531 8,35
249.400 Alugueis 48.416 220.183 171.767 354,78
249.500 Multas 0
249.600 Variações Monetárias de outras Obrigações 190.910 152.406 -38.504 -20,17
249.900 Provisão para devedores duvidosos 1.755.355 1.755.876 521 0,03
249.900 Provisão para contigências fiscais e cíves 995.443 -195.380 -1.190.823 -119,63
249.900 Provisão para contigências trabalhista 539.100 3.386.084 2.846.984 528,10
249.900 Lanches e refeições de terceiros 16.312 4.248 -12.064 -73,96
249.900 Demais 830.919 313.895 -517.024 -62,22

240.000 DISPÊNDIOS CORRENTES 45.376.125 49.613.771 4.237.648 9,34
Total dos Usos (Despesas)....................................... 45.376.125 49.613.771 4.237.648
RECEITAS -DISPÊNDIOS GLOBAIS (a) 3.110.785 4.411.506 1.300.722

PDG - JAN - NOV 2015  AJUSTE CONTÁBIL
ITENS JAN-DEZ JAN-DEZ JAN-DEZ

LUCRO ANTES DA DEPRECIAÇÃO-AMORTIZAÇÃO  3.110.785 4.411.506 1.300.722
DEPRECIAÇÃO AMORTIZAÇÃO (m) -1.706.374 -1.526.701 179.673
LUCRO LIQUIDO (após impostos) n=a+m 1.404.410 2.884.805 1.480.395

Elaboração e Acompanhamento: Departamento de Planejamento CeasaMinas

 PDG -  PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS  2016/2017  

 D
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5 No Programa de Dispêndios Globais (PDG) não constam valores referentes ao condomínio que a CeasaMinas administra via 
convênio com os concessionários estabelecidos nos Entrepostos. 



 
 
 
                                                       

 

 
BR 040 – Km 688 – Guanabara – CEP: 32145-900 - Contagem – Minas Gerais 

Http://www.ceasaminas.com.br – e-mail: rosinelia@ceasaminas.com.br 
 
 

35 

As despesas globais no PDG da CeasaMinas variaram 9,34% entre 2016 e 2017. Os principais grupos de 

despesas que impactaram nessa variação foram: Tributos e Encargos Parafiscais com crescimento de 

38,32%, Outros Serviços com 24,78% e Serviços de Terceiros com 18,44%. 

 

No grupo Tributos e Encargos Parafiscais, a variação positiva de 38,32%, decorreu principalmente do 

acréscimo de valores apurados nos tributos relacionados tanto com a receita quanto com o resultado. Uma 

receita maior em 2017 levou consequentemente a uma apuração maior de tributos sobre a receita que a 

observada em 2016. Da mesma forma, como a empresa apresentou em 2017 um melhor resultado que o 

de 2016, necessariamente teve que recolher um montante maior de impostos sobre o resultado. 

 

O grupo de Outros Serviços apresentou em 2017, acréscimo na realização de valores em relação a 2016, 

principalmente em função de variações observadas nas rubricas de Alugueis e Provisão para 

Contingências Trabalhistas. 

 

Na rubrica de Alugueis são contabilizados também os pagamentos com o Seguro de Imóveis e foi essa 

despesa que levou ao crescimento de 354,78% na rubrica, pois, em 2017 foi promovida a regularização de 

cobrança do seguro patrimonial das áreas pertencentes ao Estado de Minas Gerais na Unidade de 

Contagem.  

 

Em função de convênio celebrado com o Estado de Minas Gerais, a CeasaMinas, faz a gestão de 

determinados ativos do Estado em todas as suas Unidades, de forma que, um aumento das despesas do 

referido ente ocasiona um maior desembolso também para a CeasaMinas, uma vez que, do ponto de vista 

formal o orçamento da CeasaMinas engloba o orçamento das áreas do Estado. 

 

Já o crescimento das Provisões para Contingências Trabalhistas se justificou pelo fato de visarem à 

perenidade da empresa, uma vez que, houve em 2017, o crescimento no número de processos judiciais 

trabalhistas em função do Plano de Cargos e Salários bem como de demandas pontuais de algumas 

categorias. 

 

O subgrupo Prestação de Serviços Técnicos Administrativos e Operacionais foi o responsável pelo 

crescimento de 18,44% observado nas despesas que compõem o grupo Serviços de Terceiros.  

 

Em termos nominais as contas que apresentaram maior crescimento entre 2016 e 2017 foram Guarda e 

Vigilância (R$ 826.030); Despesa com Serviço de Limpeza (R$ 788.183); RDC Recuperação Despesas 

Comuns (R$ 592.716); Serviços Técnicos Profissionais (R$ 176.813) e Locação de Veículos (R$ 103.373). 
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O aumento de gastos observado nas rubricas de Guarda e Vigilância e Despesa com Serviço de Limpeza 

estão diretamente relacionados às ações que se fizeram necessárias para a promoção de desocupação da 

área invadida pela Ocupação Willian Rosa. Além de a CeasaMinas arcar com todos os ônus da retirada e 

transporte de todos os moradores do local, destruição das habitações precárias e remanejamento do 

entulho proveniente dessa operação, novo cercamento de todo o perímetro do terreno e instalação de 

contêineres, teve que implantar uma equipe de vigilância ininterrupta do local de forma a garantir a 

segurança e se evitar a ocorrência de novas invasões. 

 

Além desse aumento com o serviço de vigilância da Unidade de Contagem, foi necessário também, 

contratar para a Unidade de Juiz de Fora os serviços de vigia e vigilância. Dois foram os motivos que 

levaram a empresa a realizar tal contratação.  

 

Primeiramente, buscou-se equacionar a questão de um possível trabalhista, pois, até então, o serviço 

contratado para atender às demandas da Unidade era apenas de porteiro. Dentre as atividades a serem 

exercidas pelo profissional, não constava o recolhimento de documento e, essa era uma ação corriqueira na 

entrada do entreposto. Assim para evitar alegações de “desvio de função”, a Companhia substituiu o 

serviço contratado de porteiro pelo de vigia.  

 

O segundo motivo que fundamentou a contratação foi o quesito segurança. Após a ocorrência de alguns 

assaltos chegou-se à conclusão que a Unidade não poderia mais operar sem a presença de vigilantes.  

 

Como o valor da contratação de vigia e vigilantes é maior que o de porteiros a empresa apresentou, em 

2017, um gasto maior em relação a 2016, período em que, na Unidade de Juiz de Fora, ainda não existia a 

figura dos novos profissionais contratados. 

  

Até o primeiro semestre de 2016, o Mercado Livre do Produtor (MLP) não participava do Rateio de 

Despesas Comuns (RDC) na Unidade de Contagem. Essas despesas correspondem aos gastos 

operacionais que atendem a todo mercado - manutenções em geral, serviço de vigilância, limpeza, etc - e 

que, portanto, são rateados e pagos pelos concessionários. Assim sendo, o incremento apurado no 

período em análise, foi reflexo de pagamento em 2017 de um período de 12 meses, enquanto que em 

2016, o pagamento se restringiu a um período menor de tempo.  

 

Com relação aos Serviços Técnicos Profissionais a variação observada no período está relacionada com 

os pagamentos realizados para as empresas Nelson Wilians & Advogados Associados (R$ 474.224,63); 
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Sindicato dos Engenheiros (R$ 120.000,00) e Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural MG – 

EMATER/MG (R$ 93.897,24). 

 

A CeasaMinas mantém, desde 2009, contrato com a empresa Nelson Wilians & Advogados Associados 

para propositura de ação judicial via Mandado de Segurança referente a compensação de créditos de INSS 

recolhidos sobre Auxílio-Doença, Auxílio-Acidente, Salário-Maternidade, 1/3 de Férias e Férias.  

 

Por esses serviços a Estatal paga a títulos de honorários o percentual de 20% sobre os valores a que fizer 

jus e que vierem as ser compensados, suspensos ou restituídos após o trânsito em julgado das ações 

judiciais. O êxito nas ações em 2017 foi maior que o observado em 2016, logo, os pagamentos à referida 

empresa também foram maiores. O crédito obtido em 2017 foi de R$ 2.686.820,00 e o pagamento à 

empresa foi de R$ 593.220,13.  

 

O valor de R$ 120.000,00 refere-se a pagamento efetuado, em 2017, a título de honorários advocatícios ao 

Sindicato dos Engenheiros em ação coletiva impetrada a favor dos engenheiros que laboram na 

CeasaMinas.  

 

O montante pago à EMATER-MG está relacionado aos Boletins de Produção. A CeasaMinas mantém 

convênio com a EMATER-MG para que essa emita aos produtores que comercializam na CeasaMinas 

documento oficial atestando a estimativa de produção desses agricultores. De posse desses boletins, o 

produtor mineiro se habilita a comercializar nos MLPs das diversas unidades da CeasaMinas.  

 

Fato recorrente observado pela fiscalização dos técnicos da CeasaMinas era de uma oferta superior à 

produção, por parte de alguns agricultores, o que caracteriza comércio irregular. Diante dessa constatação, 

a CeasaMinas e a EMATER-MG, reduziram o prazo de validade do Boletim de Produção. Com isso houve 

um aumento do número de visitas técnicas às propriedades rurais elevando consequentemente o custo de 

operação de emissão dos boletins em relação ao ano de 2016. 

  

No tocante à alocação de veículos, até julho de 2016, a empresa possui frota própria e fazia pouco uso do 

serviço de locação de veículos. No entanto, após estudo realizado pela seção responsável pelo controle 

dos veículos, chegou-se à conclusão que o custo-benefício da locação mostrava-se mais viável do que a 

manutenção da frota própria. Diante disso, a diretoria da Estatal optou por assinar, em agosto de 2016, 

contrato de locação de veículo e, posteriormente, procedeu ao leilão de sua frota. À semelhança da rubrica 

do Rateio das Despesas Comuns (RDC), o aumento aqui observado advém da apuração em 2017 de um 
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período de pagamento de 12 meses, enquanto em 2016, os pagamentos ocorridos corresponderam ao 

período de setembro a dezembro. 

 

O Orçamento de Investimento da Estatal entre 2016 e 2017 foi realizado da seguinte forma: 

 

2017 2016
Manutenção, Adequação e 
Expansão da Infraestrutura 
Operacional - 
20.605.0807.4105.0031 -           756.514       756.514-          -100,00
Manutenção, Adequação e 
Aquisição de Ativos de 
Informática, Informação e 
Teleprocessamento - 
20.605.0807.4103.031 12.404      11.955         449                3,76
Manutenção, Adequação e 
Aquisição dos Bens Móveis, 
Veículos, Máquinas e 
Equipamentos - 
20.605.0807.4102.0031       39.780          16.216 23.564            145,31

Total 52.184    784.685     732.501-        -93,35
Elaboração e Acompanhamento: Departamento de Planejamento CeasaMinas

Orçamento de Investimentos CeasaMinas 2016-2017 

Rubrica
Valores - R$ Variação 

Nominal
Variação 

Percentual

 

 

A redução observada nos investimentos da Estatal está relacionada a não realização das obras de 

infraestrutura conforme já mencionado no presente relatório. 

 

4.4 Desempenho Operacional 

 

A viabilização de um abastecimento alimentício eficiente pelo país é função precípua das Ceasas. Através 

dos entrepostos, busca-se sanar as deficiências de abastecimento decorrentes da heterogeneidade do 

país em termos climáticos, geológicos, econômicos, sociais e culturais 

 

Atualmente, o Complexo CEASAMINAS administra seis entrepostos, localizados nos municípios de 

Contagem (Grande Belo Horizonte), Uberlândia, Juiz de Fora, Caratinga, Governador Valadares e 

Barbacena e os através de convênio de mútua cooperação possui a gestão administrativa, financeira e 

operacional do Mercado Livre do Produtor (MLP) que está presente em todas as seis Unidades e o 

pavilhão quatro da Unidade de Contagem. 
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Em 2017, foram ofertadas 2.511.770 toneladas de produtos no âmbito dos seis entrepostos da 

CeasaMinas. O volume foi 1,27% maior que o verificado em 2016.  

 

Este número retrata estabilidade no mercado atacadista, sem oscilações expressivas, mesmo 

considerando que o ano de 2017 caracterizou-se por importante retração na economia brasileira. 

 

Tabela 1 – Oferta e valor transacionado na CeasaMinas, por unidade - 2017  

ID Unidade Oferta (kg) Valor (R$)
1 Contagem 2.068.001.061       4.467.952.791       
2 Uberlândia 256.299.534          577.638.973          
3 Juiz de Fora 80.600.779           166.706.731          
4 Governador Valadares 37.695.847           69.443.773           
5 Caratinga 54.748.636           98.072.984           
6 Barbacena 14.423.968           28.047.506           

Total 2.511.769.825    5.407.862.758    

Oferta e Valor Transacionado na CeasaMinas, por unidade 2017

 
                      Fonte: DETEC (CeasaMinas - 2017) 

 

A CeasaMinas caracteriza-se por importante diversidade de atividades econômicas, o que a torna um 

ambiente de negócios atrativo, fortalecendo, assim, seu setor mais importante: o hortigranjeiro.  

 

Neste sentido, vale a pena destacar que o ano de 2017 manteve uma tendência observada nos últimos 6 

anos, com relativa estabilidade na oferta, mesmo observando-se um cenário de pouco crescimento 

econômico no Brasil. 

 

À parte do cenário macroeconômico, a CeasaMinas deve buscar soluções a questões estruturais de seus 

entrepostos que, naturalmente, tornarão o ambiente de negócios mais pujante e com a consequente 

elevação da oferta de hortigranjeiros. Dentre as questões estruturais, vale destacar o projeto de criação do 

pátio logístico do entreposto de Contagem, já em curso, do ponto de vista de documentação e análise. 

 

Gráfico 1 – Evolução da oferta de hortigranjeiros à CeasaMinas 
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1.250.000 

1.300.000 

1.350.000 

1.400.000 

1.450.000 

1.500.000 

1.550.000 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Quantidade (ton) 1.405.938 1.416.073 1.434.379 1.467.887 1.502.389 1.453.902 1.487.285 1.364.164 1.467.785 1.490.845

R
$

Quantidade Ofertada Hortigranjeiro 2008-2017 Unidade Grande BH CeasaMinas

 
        Fonte e elaboração: Detec (CeasaMinas - 2017) 

 

O ano de 2017 também registrou continuidade na tendência de queda da oferta de cereais e produtos 

industrializados na CeasaMinas. Este cenário explica-se pelo fator externo, caracterizado por concorrência 

no setor e por deficiências internas, retratadas, principalmente, por deficiências na operação logística de 

seu principal entreposto, localizado em Contagem-MG.  

 

Desta forma, é de grande importância avançar no projeto logístico do entreposto, o que, certamente, 

contribuirá para reverter a tendência de queda na oferta de cereais e produtos industrializados, com a 

consequente elevação da oferta de hortigranjeiros.  

 

No gráfico 2, seguinte, tem-se uma representação gráfica deste fenômeno, ficando nítida a necessidade de 

desenvolvimento de projetos que revertam o movimento descendente das duas séries. 

 

 

Gráfico 2 – Evolução da oferta à CeasaMinas 
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HORTIGRANJEIROS CEREAIS INDUSTRIALIZADOS  
                      Fonte e elaboração: Detec (CeasaMinas - 2017) 

 

4.4.1 - Comercialização nos Mercados Livres dos Produtores (MLPs) 

 

Presente em todas as unidades do Complexo CeasaMinas, os MLPs se revestem de extrema importância 

para o sistema de abastecimento, na medida em que aproxima o comprador do produtor rural.  

 

Neste formato, abre-se ao produtor a possibilidade de comercialização direta, o que se torna de grande 

importância em Minas Gerais, estado caracterizado por grande número de pequenos produtores rurais e 

com natural vocação agrícola. 

 

O ano de 2017 interrompeu uma série de desempenhos deficitários dos MLPs, com registro de superávit 

de R$ 854.562,32, com destaque para o MLP de Contagem. Os mercados de Governador Valadares e 

Barbacena ainda registraram déficits no período, porém com tendência de redução em seus níveis.  
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5. GOVERNANÇA 

 

5.1       Descrição das Estruturas de Governança 

 

A Estrutura orgânica de controle de governança da CeasaMinas é composta pelo Conselho de 

Administração, Conselho Fiscal, Auditoria Interna, Comissão Permanente de Sindicância e Processo 

Administrativo Disciplinar, Comitê Gestor de Tecnologia da Informação (CGTI) e Auditoria Externa 

Independente. 

 

O Conselho de Administração, órgão superior de orientação e controle da Administração da Companhia, 

rege-se essencialmente pelas disposições dos artigos 11º, 12º e 13º do Estatuto Social, que tratam de sua 

composição, funcionamento e competências e segundo seus atos próprios. 

 

O Conselho Fiscal da CeasaMinas rege-se essencialmente, pelos artigos 23º e 24º do Estatuto Social, os 

quais dispõem sobre sua composição, funcionamento e competências; e por seu próprio Regimento 

Interno. 

 

A Auditoria Interna – AUDIN é composta de um Chefe da Auditoria Interna, cargo de Recrutamento Amplo, 

mas cujo preenchimento deve obedecer às determinações do § 5º do artigo 15 do Decreto Federal nº 

4.304, de 16 de julho de 2002. A e equipe de Auditores, cuja contratação se dará através da realização de 

Concurso Público, rege-se pelas disposições do artigo 11º do Regimento Interno da CeasaMinas. 

 

As atividades da Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar 

fundamentam-se no Regulamento do Processo Administrativo Disciplinar, próprio da Empresa, no Manual 

geral do Processo Administrativo da Controladoria Geral da União, no Manual específico de Direito 

Disciplinar para empresas estatais, também da Controladoria Geral da União. 

 

O Comitê Gestor de Tecnologia da Informação (CGTI) instituído pela RD/PRESI/024/2016 tem por objetivo 

se constituir em um fórum de debates, negociações, tomada de decisões e resolução de problemas em 

relação aos assuntos de TI. 

 

5.1.1 Atendimento à Lei das Estatais 

 

Como forma de atendimento à nova Lei das Estatais, a CeasaMinas instituiu através da 

RD/PRESI/007/2017, o Comitê de Elegibilidade nos termos do artigo 1º, § 1º, da Lei Federal nº 

13.303/2016, do artigo 21 do Decreto Regulamentador e conforme orientações do Ministério do 
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Planejamento e Gestão. 

 

Em 03 de janeiro de 2018, a CeasaMinas em decorrência do processo licitatório Tomada de Preços nº 

08/2017, assinou com a empresa Carvalho Pereira Fortini Advogados contrato para a prestação de 

assessoria e consultoria jurídica para adaptação dos processos internos da empresa aos novos conceitos, 

estruturas e mecanismos de transparência e governança, introduzidos pela Lei nº 13.303/16. 

 

O contrato tem prazo de vigência de 180 (cento e oitenta) dias a partir, de sua publicação no Diário Oficial 

da União, o que ocorreu em 09 de janeiro de 2018, possuindo um valor global de R$ 75.000,00 (setenta e 

cinco mil reais). 
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5.2 Informações Sobre os Dirigentes e Colegiados 

 

Dirigente/Colegiado Início Fim Cargo Representação
Processo 

de escolha
Exigência quanto ao perfil 

cargo

Daniel Lopes Amaral 13/04/2017 13/04/2019 Presidente - Conselho Fiscal MAPA Indicação
Hilton Ferreira dos Santos 13/04/2017 13/04/2019 Presidente - Conselho Fiscal Ministério do Planejamento Indicação
Sarah Tarsila Araújo 25/04/2016 12/04/2017 Conselheira - Conselho Fiscal MAPA Indicação
Sônia Mariza A. de Souza 09/10/2015 12/04/2017 Conselheira - Conselho Fiscal MAPA Indicação

Sérgio Furlanetti Coneza 05/12/2016 abril-18 Presidente - Conselho Fiscal MAPA Indicação
03 anos em função de direção ou 
assessoramento na Adiministrção 
pública Federal

Augusto César Mendonça de Souza 07/04/2015 07/04/2018 Conselheiro - Conselho Administração Ministério do Planejamento Indicação
Gustavo Alberto França Fonseca 13/05/2016 12/05/2019 Conselheiro - Conselho Administração MAPA Indicação
Jorge Catarino de Morais Ribeiro 20/10/2016 29/01/2017 Conselheiro - Conselho Administração MAPA Indicação
Genilson Antônio Secchi Ávika 30/01/2017 31/01/2018 Conselheiro - Conselho Administração MAPA Indicação
José Rodrigues Pinheiro Dória 10/01/2017 10/01/2018 Conselheiro - Conselho Administração MAPA Indicação
Luis Eduardo Pacific Rangel 24/08/2017 24/08/2018 Conselheiro - Conselho Administração MAPA Indicação
Tânia Mara Garib 16/02/2016 30/08/2017 Conselheira - Conselho Administração MAPA Indicação
Cláudio Luís Gomes de Oliveira 26/07/2013 01/08/2018 Conselheiro - Conselho Administração Funcionários CeasaMinas Eleição direta

Gustavo Alberto França Fonseca 13/05/2016 12/05/2019 Diretor Presidente MAPA Indicação
Benedito Sérgio de Rezande 21/11/2016 30/01/2017 Diretor Técnico Operacional MAPA Indicação
Altamir José Ferreira 31/01/2017 27/04/2017 Diretor Técnico Operacional - Interino
Marcelo Lana Franco 28/04/2017 28/04/2019 Diretor Técnico Operacional MAPA Indicação
Juliano Maquiaveli Cardoso 20/10/2015 20/10/2017 Diretor de Administração e Finanças MAPA Indicação

Informações Sobre os Dirigentes e Colegiados

 
Fonte: Departamento de Gestão de Pessoas 
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5.3 Política de Designação de Representantes nas Assembleias e nos Colegiados de Controladas, 

Coligadas e Sociedade de Propósito Específico 

 

A política de designação dos representantes da Assembleia e dos colegiados segue a legislação e o 

estatuto, o qual está sendo adequado para atender à nova legislação das estatais. 

 

5.4 Atuação da Unidade de Auditoria Interna 

 

De acordo com o art. 10º do Regimento Interno da CeasaMinas, a Auditoria Interna – AUDIN é composta 

de um Chefe da Auditoria Interna, cargo de Recrutamento Amplo, mas cujo preenchimento deve obedecer 

às determinações do § 5º do artigo 15 do Decreto Federal nº 4.304, de 16 de julho de 2002; e equipe de 

Auditores, cuja contratação se dará através da realização de Concurso Público. 

 

O Regimento em seu art. 11º define que à Auditoria Interna – AUDIN – compete: 

i) Dar assistência à Diretoria da empresa por meio das constatações, comprovações, 

avaliações e sugestões realizadas nos assuntos auditados periodicamente e demais 

assuntos de sua competência;  

ii) Dar assistência aos Colegiados dos Conselhos Fiscal e de Administração por meio de 

análises e pareceres sobre assuntos financeiros, orçamentários, contábeis, de pessoal, 

operacional e outros, objeto de Auditagens Internas, Externas e da Secretaria Federal de 

Controle/MF; 

iii) Acompanhar as auditagens periódicas da Secretaria Federal de Controle Interno 

fornecendo os dados e as informações necessárias da AUDIN e junto às demais áreas da 

CEASAMINAS; 

iv) Elaborar o Plano Anual das Atividades de Auditoria Interna; 

v) Acompanhar e emitir pareceres dos trabalhos elaborados pela Auditoria Externa 

contratada visando interar-se dos pontos auditados, constatações e sugestões; 

vi) Analisar a execução correta dos procedimentos adotados pelos diversos setores e 

unidades da empresa;  

vii) Revisar e avaliar a adequação e aplicabilidade dos controles contábeis, financeiros e 

operacionais; 

viii) Emitir relatório sintetizando o resultado das auditorias internas efetuadas apontando os 

fatos anormais eventualmente ocorridos e que por sua espécie sejam objetos de estudo e 
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tomada de posições para fortalecimento dos controles utilizados na proteção do 

patrimônio da empresa; 

ix) Realizar auditorias administrativas, operacional, contábil, financeira e orçamentária e 

verificar o cumprimento das normas e legislação vigentes; 

x) Promover auditoria preventiva, orientando as áreas no sentido de buscar a melhoria 

contínua dos processos; 

xi) Examinar e opinar sobre as consistências e a adequação das demonstrações econômico-

financeiras e a prestação de contas anual da empresa; 

xii) Emitir pareceres sobre as tomadas/prestações de contas efetuadas no âmbito da 

CEASAMINAS; 

xiii) Acompanhar as diligências e o atendimento às solicitações dos órgãos que compõem o 

Sistema de Controle Interno da União e das auditorias independentes. 

 

O Coordenador da Auditoria Interna é indicado de acordo com as normas estabelecidas pelo artigo 1º, §§ 

3º, 4º e 5º do Decreto nº 3.951/2000 e normas que regulam a sua atuação nesta unidade. 

 

A estratégia de atuação da Auditoria Interna está em conformidade com o Plano Anual de Auditoria Interna 

– PAINT e Relatório Anual de Auditoria Interna – RAINT, reportando-se ao Conselho de Administração. 

 

A Auditoria Interna é composta de quatro auditores, sendo um o titular escolhido em conformidade com o 

Decreto n º3.951/2000. A Auditoria Interna não passou, em 2017, por alterações em sua estrutura 

organizacional e mantém quadro de demonstrações e acompanhamento das recomendações. 

 

A direção da empresa toma conhecimento das recomendações da Auditoria Interna através dos relatórios, 

em reunião com o Conselho de Administração e são remetidos à CGU em consonância com a IN 

nº24/2015. 

 

5.5 Atividade de Correição e Apuração de Ilícitos Administrativos 

 

As atividades da Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar 

fundamentam-se no Regulamento do Processo Administrativo Disciplinar, próprio da Empresa, no Manual 

geral do Processo Administrativo da Controladoria Geral da União, no Manual específico de Direito 

Disciplinar para empresas estatais, também da Controladoria Geral da União. 
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A sistemática de apuração de ilícitos cometidos por colaborados no âmbito da CeasaMinas deve seguir o 

estipulado no Título I, Capítulo I, Seção I de seu Regulamento do Processo Administrativo Disciplinar: 

 

“TÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E DA COMISSÃO 

CAPÍTULO I 

Disposições gerais 

Seção I Do objeto e princípios do regulamento 

Art.1º - O presente regulamento tem por objeto estabelecer o procedimento administrativo disciplinar para a apuração da 

prática de faltas funcionais, previstas neste regulamento. 

Parágrafo único Considera-se empregado público da CEASAMINAS o colaborador aprovado em concurso público de 

provas ou provas e títulos, a partir de 05/10/1988, bem como aqueles contratados anteriormente a promulgação da 

Constituição da República Federativa do Brasil. 

Art.2º - Os procedimentos do presente regulamento observarão os princípios que regem a Administração Pública, e em 

especial os da legalidade, legitimidade, contraditório, ampla defesa, devido processo legal, coisa julgada administrativa e 

verdade real. 

Art.3º. Na Sindicância as apurações de fatos e autoria serão verificadas em caráter sigiloso, visando, precipuamente, 

garantir o patrimônio moral e profissional do investigado. 

Seção II Da instauração de procedimento 

Art.4º - A instauração de quaisquer dos procedimentos do presente regulamento somente iniciar-se- á mediante 

requerimento/denúncia. 

§ 1º - A denúncia anônima não será considerada para quaisquer procedimentos. 

§ 2º - O nome do denunciante será mantido em sigilo durante a sindicância, só se tornando conhecido na fase de 

processo sumário e/ou ordinário, salvo quando puder causar prejuízo ao denunciante. 

§ 3º - A sindicância será processada pela Comissão Permanente de Sindicância e Processo. 

§ 4º - Após a sindicância a Comissão fará relatório final, circunstanciado, que será encaminhado ao Diretor Presidente 

caso a comissão entenda pelo arquivamento do feito, ou em caso contrário iniciará processo administrativo sumário ou 

ordinário.” 

 

Conforme relatório anexo, em 2017, foram abertos 04 (quatro) procedimentos de Sindicância e 03 (três) 

processos administrativos disciplinares. 

 

Desses, 04 (quatro) procedimentos de sindicância investigativa, em apenas 01 (um) deles a Comissão 

recomendou o arquivamento. Os outros 3 (quatro) procedimentos concluíram pela existência de indícios de 

autoria e materialidade, recomendando a instauração de processo administrativo disciplinar. 

 

5.6 Gestão de Riscos e Controles Internos 

 

A análise dos riscos de Auditoria Interna deve ser feita na fase de planejamento dos trabalhos os quais 

consideram, principalmente, os seguintes aspectos: 
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a) a verificação e a comunicação de eventuais limitações ao alcance dos procedimentos de 

Auditoria Interna a serem aplicados, considerando o volume ou complexidade das transações e 

das operações; 

 

b) a extensão da responsabilidade do auditor interno no uso dos trabalhos de especialistas. 

 

Para a realização dos trabalhos de auditoria, estes riscos foram previstos e outros não previstos poderão 

ser identificados durante a realização das auditorias no exercício de 2018, os seus possíveis impactos e as 

medidas necessárias para minimizar os impactos, seguem especificados nos itens a seguir. 

 

Os fatores de risco foram convencionados permitindo sua aplicação à maioria dos processos operativos.  

Eles estão assim definidos: 

 

1 - Gestão Orçamentária (análise da programação e análise da execução); 

2 - Gestão Financeira (recursos disponíveis, recursos realizáveis, recursos exigíveis); 

3 - Gestão Patrimonial (inventários físicos e financeiros, bens imobiliários, meios de transporte, bens 

móveis e equipamentos); 

4 - Gestão de Pessoas (movimentação, remuneração, benefícios e vantagens); 

5 - Gestão do Suprimento de Bens e Serviços (processos licitatórios) e; 

6 - Gestão Operacional. 

 

1)Execução Orçamentária 

 

Relevância 

A Execução Orçamentária é importante para: 

 Atingir dos objetivos da empresa; 

 Evitar prejuízos à imagem da 

Companhia; 

 Evitar perdas financeiras; 

 Evitar notificações dos órgãos de 

controle 

 

 

Vulnerabilidade pré-identificada 

 A realização parcial da receita, em 

função das Licitações e 

Transferências de Lojas. 

 A realização da despesa além do 

previsto, forçando a reformulação 

orçamentária. 

 Criação de relatórios específicos de 

acompanhamento da execução dos 

projetos de abastecimento. 

 Pouca interação como os diferentes 
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setores da empresa, para opinar no 

planejamento. 

 

Controle 

 Verificar a observância dos 

dispositivos legais;  

 Verificar as reprogramações 

orçamentárias; 

 Determinar a materialidade das 

eventuais divergências encontradas; 

 Alertar para a correção dos desvios. 

Resultado Esperado 

 Que a arrecadação se efetive como 

previsto, e que as despesas se 

mantenham no nível desejado. 

 

2)Seção de Tesouraria 

 

Relevância 

A auditoria na Seção de Tesouraria é 

importante para: 

 Evitar perdas financeiras; 

 Evitar notificações dos órgãos de 

controle; 

 Evitar retrabalho. 

 

 

 

 

 

Vulnerabilidade pré-identificada 

 O caixa conta com pouca proteção 

física. 

 Falta de cobertura de seguro para os 

funcionários que manuseiam valores. 

 Erro no lançamento entre contas 

bancárias. 

 

Controle 

 Verificar periodicamente a 

movimentação das contas bancárias; 

 Identificar movimentação das contas 

de aplicação; 

 Verificar a movimentação das contas 

Resultado Esperado 

 Que a tesouraria efetue os 

pagamentos dentro do prazo e, tenha 

bons controles de entrada e saída de 

numerário. 



 
 
 
                                                       

 

BR 040 – Km 688 – Guanabara – CEP: 32.145-900 – Contagem – Minas Gerais  
Htttp://www.ceasaminas.com.br – e-mail: rosinelia@ceasaminas.com.br 

 
 
 
 

50 

de transferências; 

 Verificar a movimentação das contas 

de valores em trânsito; 

 Verificar as conciliações bancárias. 

 

3)Seção de Cobrança 

 

Relevância 

A verificação dos trabalhos da Seção de 

Cobrança é importante para o 

equacionamento das insuficiências dentro da 

urgência requerida. 

 

 

 

 

 

Vulnerabilidade pré- identificada 

 Os processos recebidos da Seção de 

Cadastro completos e corretos. 

 Processo faltando contrato. 

 Processo faltando registro na 

JUCEMG. 

 É estabelecido prazo, máximo de três 

dias, para correção e devolução? 

 Emissão correta dos relatórios que 

servirão de base para a elaboração 

dos demonstrativos de débitos e 

emissão das boletas de cobrança 

para os concessionários. 

 Apuração correta das tarifas de uso 

de cada loja. 

 Cobrança adequada dos 

concessionários em débito. 

 Cobrança de débitos pelo 

Departamento Jurídico. 

 Necessidade de conferência diária, 

das arrecadações do MLP, 

confrontando carnês e recibos 

autenticados pelo caixa recebedor 

contra os recibos de depósitos 

bancários para controle e 

contabilização. 
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Controle 

 Verificar mediante relatório analítico, 

contas a receber; 

 Verificar os processos de cobrança; 

 Verificar as conciliações de contas da 

contabilidade; 

 Verificar os contratos de licitações; 

 Verificar os processos de licitação. 

Resultado Esperado 

 Que a empresa mantenha controles 

adequados de cobrança, e que possa 

maximizar os recebimentos. 

 

 

4)Seção de Pagamentos 

Relevância 

A auditoria na Seção de Pagamentos é 

importante para: 

 Evitar fraudes e irregularidades; 

 Evitar perdas financeiras; 

 Evitar notificações dos órgãos de 

controle. 

 

Vulnerabilidade pré-identificada 

 As prestações de contas de despesas 

com viagem pendentes; 

 Os documentos de despesas, bem 

como o bilhete de passagem, estão 

sendo anexados à prestação de 

contas; 

 As despesas sem comprovantes; 

 Ao último dia de viagem estão sendo 

atribuídos 50% do valor da diária. 

 

Controle 

 Examinar as exigibilidades mais 

relevantes; 

 Verificar as notas fiscais de hotéis; 

 Verificar os recibos de táxi; 

 Verificar os critérios para pagamento 

de contas vencidas; 

 Verificar os prazos de vencimento da 

conta Fornecedores. 

Resultado Esperado 

 Que a empresa mantenha níveis 

razoáveis de endividamento, e que os 

fiscais de contrato cumpram bem sua 

função de conferência e 

acompanhamento dos contratos. 

 

5)Relatório de Inventário de Patrimônio 

Relevância Vulnerabilidade pré-identificada 



 
 
 
                                                       

 

BR 040 – Km 688 – Guanabara – CEP: 32.145-900 – Contagem – Minas Gerais  
Htttp://www.ceasaminas.com.br – e-mail: rosinelia@ceasaminas.com.br 

 
 
 
 

52 

O relatório de inventário de patrimônio é 

importante para: 

 Cada setor verifica seus próprios 

bens, quando da assinatura do Termo 

de Responsabilidade; 

 Fiscalizar as saídas dos móveis e 

equipamentos dos setores; 

 Evitar a existência de bens não 

localizados; 

 Avaliação das informações no 

sistema patrimonial. 

 Falta de Termo de Responsabilidade; 

 Falta de fiscalização das saídas dos 

móveis e equipamentos dos setores; 

 Existência de bens não localizados; 

 Desatualização das informações no 

sistema patrimonial. 

 

 

 

 

 

 

Controle 

 Verificação do trabalho da Comissão 

incumbida da localização física dos 

bens; 

 Obrigatoriedade de preenchimento 

dos formulários de movimentação de 

bens; 

 Apuração de responsabilidade, dos 

bens não localizados; 

 Treinamento dos funcionários, e 

sistema adequado para atualização 

das informações; 

 Acompanhamento da elaboração do 

inventário físico de materiais. 

Resultado Esperado 

 Que os bens imobilizados estejam 

devidamente regularizados, e que 

tenha um bom controle das 

aquisições e baixas. 

 

 

6)Relatório de Inventário Físico do Almoxarifado 

 

Relevância 

O relatório de inventário físico do 

almoxarifado é importante para: 

 Verificação do estoque; 

 Fiscalizar as saídas de material do 

Vulnerabilidade pré-identificada 

 Erro na conferência da relação de 

bens; 

 Bens alocados em outras entidades; 

 Bens sem identificação, por meio de 
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setor; 

 Evitar a falta de controle das 

operações; 

 Atualização das informações no 

sistema informatizado. 

 

 

 

chapa patrimonial; 

 Entrega do relatório fora do prazo; 

 Controle; 

 Verificar os Termos de 

Responsabilidade de materiais; 

 Verificar as conciliações contábeis; 

 Promover a baixa, doação ou leilão 

dos bens inservíveis e com valor já 

depreciado; 

 Verificar o relatório emitido pela 

Comissão de Inventário. 

 

Controle 

 Verificar os Termos de 

Responsabilidade de materiais; 

 Verificar as conciliações contábeis; 

 Promover a baixa, doação ou leilão 

dos bens inservíveis e com valor já 

depreciado; 

 Verificar o relatório emitido pela 

Comissão de Inventário 

Resultado Esperado 

 Que a Comissão de Inventário Físico 

de Almoxarifado, confirme a 

existência dos bens e validade a 

eficácia dos controles existentes. 

 

 

7)Seção de Materiais e Patrimônio 

 

Relevância 

A auditoria na Seção de Materiais e 

Patrimônio é importante para: 

 Evitar perdas financeiras; 

 Evitar penalização dos gestores; 

 Evitar notificações dos órgãos de 

controle 

 

 

Vulnerabilidade pré-identificada 

 As aquisições de bens patrimoniais 

estão com previsão orçamentária; 

 Os bens patrimoniais estão 

devidamente identificados com as 

respectivas plaquetas Capital e 

Interior; 

 Para toda movimentação de bens 

entre os setores da empresa está 
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sendo emitida a “Requisição para 

Movimentação de Bem Patrimonial”; 

 É feito o inventário físico dos bens 

patrimoniais anualmente; 

 Baixa de bens obsoletos ou em 

desuso; 

 Bem do imobilizado dado em garantia 

ou penhorado; 

 Os bens patrimoniais (veículos, 

galpões) estão acobertados por 

seguro; 

Desvio de estoque. 

 

Controle 

 Verificar o armazenamento dos 

materiais; 

 Verificar o controle de entradas e 

saídas, dos materiais; 

 Verificar o inventário e confrontar com 

a contabilidade; 

 Verificar as conciliações contábeis. 

 Verificação da situação das obras em 

andamento, do mapeamento da 

situação atual dos imóveis da 

empresa e das propostas da 

companhia para investimentos em 

terrenos de sua propriedade nas 

diversas Unidades da CeasaMinas. 

Resultado Esperado 

 Que a empresa mantenha um bom 

controle de distribuição dos bens em 

estoque. 

 

 

8)Recursos Humanos 

 

Relevância 

A auditoria no Departamento de Recursos 

Vulnerabilidade pré-identificada 

 Registro de Ponto – Marcação de 
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Humanos é importante para: 

 Evitar perdas financeiras; 

 Evitar notificações dos órgãos de 

controle; 

 Evitar prejuízos legais (causas 

trabalhistas) 

 

 

 

 

 

ponto, anotações de faltas, atestados 

e justificativas; 

 Horas extras – marcações, 

autorização e pagamento de horas 

extras. Banco de Horas; 

 Férias – empregados em férias, 

período, cálculos e pagamento; 

 Conferir cálculos, encargos sociais e 

pagamento; 

 Estagiários – verificar o cumprimento 

das normas, avaliação de 

desempenho, compatibilidade com o 

curso de formação; 

 Irregularidades nos pagamentos de 

gratificações por desempenho de 

atividades; 

 Alterações indevidas de cargos, 

funções e salários; 

 Pagamento de vantagens e 

benefícios concedidos de forma 

indevida; 

 Funcionários em desvio de função; 

 Funcionários terceirizados ocupando 

cargos de funcionários efetivos 

(concursados); 

 Passivo trabalhista e fiscal; 

 Desrespeito ao horário de trabalho 

dos funcionários. 

 

Controle 

 Examinar o cadastro de pessoal do 

quadro permanente da empresa; 

 Verificar o controle dos rendimentos, 

gratificações e benefícios; 

Resultado Esperado 

 Adequação dos controles de pessoal 

a legislação vigente; 

 Evitar passivo trabalhista e fiscal. 
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 Verificar o recolhimento das 

obrigações; 

 Verificar as horas extras realizadas; 

 Verificar as rotinas do setor de 

pessoal. 

 

9)Processos Licitatórios 

Relevância 

A auditoria dos processos licitatórios é 

importante para garantir a isonomia e 

regularidade dos processos. 

 

 

 

Vulnerabilidade pré-identificada 

 Falta de assinatura em documentos; 

 Falta de autenticação em cópia de 

documentos; 

 Falta de assinatura de Engenheiros 

nos projetos básicos. 

 

 

Controle 

 Verificar se os procedimentos 

adotados na licitação estão em 

conformidade com a legislação 

vigente; 

 Verificar cada fase do processo de 

licitação; 

 Observar o que orienta a Secretaria 

de Direito Econômico do Ministério da 

com relação aos Processos 

Licitatórios e Cartel em Licitações. 

Resultado Esperado 

 Que a empresa possa obter os 

produtos e serviços necessários, de 

acordo com a legislação vigente e os 

princípios da Administração Pública. 

 

10)Departamento de Engenharia 

 

Relevância 

A auditoria no Departamento de Engenharia 

é importante para: 

 Evitar o não atingimento dos objetivos 

Vulnerabilidade pré-identificada 

 Solicitação e execução de serviço 

devidamente documentada, mediante 

a emissão de Ordem de Serviço; 
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da manutenção; 

 Evitar prejuízos à imagem da 

Companhia; 

 Evitar perdas financeiras; 

 Evitar notificações dos órgãos de 

controle; 

 Evitar retrabalho. 

 As “OS” são numeradas 

tipograficamente, e os blocos têm 

rigoroso controle da guarda, inclusive 

os já utilizados. 

 

 

Controle 

 Verificação do cálculo de consumo de 

energia elétrica; 

 Verificar se o material retirado e não 

utilizado está sendo devolvido ao 

almoxarifado; 

 Verificar se está sendo elaborado 

anualmente o “Plano de Manutenção 

Preventiva”; 

 Verificar se existe a aquisição direta 

de material; 

 Verificar os contratos de prestação de 

serviços. 

Resultado Esperado 

 Que a empresa mantenha um bom 

controle das operações de 

responsabilidade do departamento. 

 

11)Departamento Operacional 

 

Relevância 

A auditoria no Departamento Operacional é 

importante para: 

 Evitar sub-locação não autorizada; 

 Evitar concessionário com contrato 

vencido;  

 Evitar comercialização de produtos 

não autorizados. 

Vulnerabilidade pré-identificada 

 Que os cadastros de Produtores e 

Comerciantes, estejam de acordo 

com a legislação vigente, e evite o 

comércio dos atravessadores. 
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Controle 

 Verificar os controles do cadastro; 

 Verificar os registros de empresas na 

JUCEMG; 

 Verificar se todos os processos têm o 

contrato assinado; 

 Verificar o funcionamento do Banco 

de Caixas; 

 Verificar o cumprimento do 

Regulamento de Mercado. 

Resultado Esperado 

 Que os orientadores de mercado 

cumpram bem a sua função de 

conferência e acompanhamento das 

operações. 

 

 

12)Seção de Informação de Mercado 

 

Relevância 

A auditoria na Seção de Informação de 

Mercado é importante para: 

 Evitar falhas nas informações de 

mercados; 

 Evitar falhas nas pesquisas de 

mercado; 

 Evitar falhas na apuração da 

procedência dos produtos. 

Vulnerabilidade pré-identificada 

 Que as informações fornecidas pelo 

setor sejam confiáveis. 

 

 

 

 

 

 

Controle 

 Acompanhamento dos procedimentos 

de informações e pesquisa de 

mercado; 

 Verificação da apuração do VAF – 

Valor Adicionado Fiscal 

Resultado Esperado 

 Que as informações fornecidas pelo 

setor sejam confiáveis. 

 

13)Sistema Integrado de gestão 

 

Relevância Vulnerabilidade pré-identificada 
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 Falha nos procedimentos e rotinas 

dos setores; 

 Falta de segurança dos relatórios 

gerados pelos setores; 

 Falta de comunicação entre os 

setores da empresa. 

A auditoria no Sistema Integrado de Gestão 

é importante para: 

 Que a empresa tenha bons controles 

de processos, e que sejam 

informatizados de forma racional e 

eficiente. 

 

 

Controle 

 Verificação das rotinas 

implementadas no sistema 

informatizado; 

 Verificação da confiabilidade das 

informações geradas; 

 Confronto dos relatórios com os 

procedimentos executados; 

 Adequação dos procedimentos e 

rotinas dos setores da empresa. 

Resultado Esperado 

 Que a empresa tenha bons controles 

de processos, e que sejam 

informatizados de forma racional e 

eficiente. 

 

14)Contratos de Prestação de Serviços Contínuos 

 

Relevância 

A auditoria nos Contratos de Prestação de 

Serviços é importante para: 

 Evitar perdas financeiras; 

 Evitar notificações dos órgãos de 

controle; 

 Evitar prejuízos à imagem da 

companhia; 

 Evitar prejuízos legais (impugnações / 

cancelamento de contratos); 

 Evitar interrupção dos serviços 

relevantes para a Companhia. 

 

Vulnerabilidade pré-identificada 

 Prejuízo resultante de demanda 

judicial; 

 Nomeação de um mesmo fiscal para 

o acompanhamento de diversos 

contratos; 

 Erro na especificação do objeto a ser 

licitado gerando prejuízo financeiro. 

 Ausência de treinamento dos fiscais 

dos contratos; 

 Licitar de forma restritiva; 

 Contratar não observando o previsto 

no edital e nas determinações legais; 
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 Fiscalizar a execução de forma 

deficiente, implicando em baixa 

qualidade dos serviços; 

 Ter que arcar com despesas 

trabalhistas das empresas que 

abandonam os contratos. 

 

Controle 

 A adoção de manual de 

procedimentos estabelecendo as 

verificações básicas na execução dos 

contratos, além de critérios para 

nomeação de fiscais e as atribuições 

conferidas a esses no 

acompanhamento de sua execução. 

Resultado Esperado 

 Que as empresas contratadas 

mantenham uma boa qualidade nos 

serviços prestados, e que os gastos 

estejam de acordo com os princípios 

da Administração Pública e legislação 

vigente. 

 

15)Unidades do Interior 

 

Relevância 

A auditoria nas Unidades do Interior é 

importante para: 

 Alcance dos objetivos da operação; 

 Evitar prejuízos à imagem da 

Companhia; 

 Evitar perdas financeiras; 

 Evitar notificações dos órgãos de 

controle; 

 Evitar retrabalho. 

 

 

 

 

 

Vulnerabilidade pré-identificada 

 Pouca Fiscalização das operações do 

mercado; 

 Falta de técnica para 

acompanhamento e controle; 

 Falta de procedimentos padronizados 

para conferência de documentação; 

 Falhas no cadastramento dos 

produtores; 

 Venda de produtos de 

atravessadores; 

 Descumprimento do Regulamento de 

Mercado; 

 Comercialização sem atestado de 

produção da EMATER; 

 Falta de cobrança de Romaneio e 
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Carnet de marcação de área; 

 Acidentes nos trevos de entrada das 

Unidades; 

 Risco de incêndio da parte elétrica; 

 Passivo trabalhista; 

 Exercício ilegal da profissão. 

 

Controle 

 Verificar as informações do Romaneio 

e confrontar com as credenciais e 

documentação do produtor; 

 Verificação da atuação dos 

Orientadores de Mercado; 

 Verificação da emissão do atestado 

da EMATER; 

 Verificar o controle de entrada de 

mercadorias com o Romaneio e 

apresentação do carnet para 

marcação de área no MLP. 

Resultado Esperado 

 Que as unidades do Interior 

mantenham um bom controle de suas 

atividades e mantenham suas 

operações com eficiência e de acordo 

com as normas internas e legislação 

vigente. 

 

16)Deptº Administrativo Seção de Compras 

 

Relevância 

A auditoria no Setor de Compras é 

importante para: 

 Evitar prejuízos à imagem da 

Companhia; 

 Evitar perdas financeiras; 

 Evitar notificações dos órgãos de 

controle; 

 Evitar retrabalho. 

 

Vulnerabilidade pré-identificada 

 Fracionamento de compras; 

 Pesquisas de preços com incidência 

dos mesmos fornecedores; 

 Nota Fiscal com rasura e data de 

emissão vencida; 

 Notas fiscais com valor próximo do 

limite máximo de dispensa de 

licitação. 
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Controle 

 Avaliar os procedimentos executados 

e cumprimento das normas internas, 

aferir a aderência a normas internas e 

adequação das aquisições por meio 

de dispensas e inexigibilidades à 

legislação pertinente e aos processos 

de autorização e aprovação inerentes 

ao setor. 

Resultado Esperado 

 Que as compras sejam feitas de 

acordo com a legislação vigente, e 

que seja evitado o fracionamento de 

despesas e o favorecimento de 

fornecedores. 

 

Tais riscos são monitorados e confirmados ou excluídos ao fim do ano em consonância, com o RAINT. 

 

5.7 Política de Remuneração dos Administradores e Membros de Colegiados 

 

A base normativa da remuneração dos Administradores e membros de colegiado desta  empresa e 

fundamentada no Estatuto Social e legislação pertinente. 

 

Conforme orientação do Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, constante 

do Ofício nº 61/2017-MP, de 09 de fevereiro de 2017, e tendo em vista o disposto no art. 40, inciso VI, 

alínea ‘i’ e inciso XII do anexo I do Decreto nº 8.818/2016, no art. 27, parágrafo 1º e do Decreto nº 

8.945/2016 e no art. 4º, parágrafo 1º da Resolução CGPAR nº 12/2016, compete à Secretaria de 

Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST) fixar a remuneração dos administradores, 

conselheiros fiscais e membros do comitê de auditoria das empresas estatais federais. Definiu-se a 

remuneração dos membros dos Conselhos de Administração, Fiscal e Diretoria da seguinte forma: 

 

 Limite de R$1.186.908,28 (Hum milhão, cento e oitenta e seis mil, novecentos e oito reais e 

vinte e oito centavos) para a remuneração global dos administradores no período 

compreendido entre abril/17 a março/18; 

 Vedação ao repasse de quaisquer benefícios que, eventualmente, vierem a ser concedidos 

aos empregados da empresa, por ocasião da formalização do Acordo Coletivo de Trabalho 

– ACT na sua respectiva data-base e; 

 Vedação de pagamento de qualquer item de remuneração não deliberado pela assembleia 

para os administradores, inclusive benefícios de qualquer natureza e verbas de 

representação, nos termos da Lei 6.404/76, art. 152. 
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 PROGRAMA DE REMUNERAÇÃO VARIÁVEL ANUAL DE DIRETORES RVA – 2017 

 

A CeasaMinas adota desde o ano de 2014, a Remuneração Variável Anual para seus diretores. Para o ano 

de 2017, como em anos anteriores, o Programa de Remuneração Variável Anual ficou condicionada aos 

seguintes fatores: 

a) Existência de lucro e inexistência de prejuízo acumulado; 

b) Cumprimento dos seguintes indicadores definidos como Plano de Metas: 

 

I – INDICADORES CORPORATIVOS 

1.1 Retorno do Capital (ROI): meta de alcance em 2017 de uma taxa de 12% de retorno para o 

capital da União investido na CeasaMinas. 

1.2 Áreas Homologadas: atingir o número de 43 (quarenta e três) licitações de áreas próprias 

homologadas, o que correspondeu à média apurada entre os anos de 2014 a 2016. 

1.3 Orçamento de Investimentos: a empresa em 2017 deveria atingir o percentual de 83% 

(oitenta e três por cento) de realização de seu Orçamento de Investimento. 

1.4 Despesas Operacionais sobre Receitas Operacionais: atingir, em 2017, um percentual de 

83% (oitenta e três por cento) para a relação Despesa Operacional/Receita Operacional.         

 

II – COLEGIADA 

1. Avaliação pelo Conselho de Administração (CGPAR): A Diretoria Executiva deveria atingir 80% 

na avaliação de sua gestão pelo Conselho de Administração. 

 

III– UNIDADES DE NEGÓCIOS 

1. PRESIDÊNCIA 

Indicador: Atingir 100% (cem por cento) da média dos valores fixados para Diretoria Técnica Operacional e 

Diretoria Administrativa Financeira 

 

2. DIRETORIA TÉCNICA OPERACIONAL 

Indicador: Em 2017, aumentar em 12% a receita do MLP de Contagem – MG em relação ao ano de 2016. 

 

3. DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA 

Indicador: Em 2017, reduzir em 5% (cinco por cento) o percentual de inadimplência do Contas a Receber 

do Ativo Circulante em relação a 2016.  
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O plano elaborado determina que o montante a ser pago, a título de Remuneração Variável Anual dos 

Diretores, será de 02 (dois) honorários vigentes à época de acordo com o recebimento de cada Diretoria. 

Além dos honorários, o plano prevê o pagamento de bônus por extrapolação de metas que será de no 

máximo 50% (1 honorário).  

 

Assim sendo, a gradação para pagamento das metas é a seguinte: 

 

Cumprimento de cada meta Situação Pagamento respectivo
>120% 150%

≤120% e >110% 120%
≤110% e >105% 110%
≤105% e >104% 105%
≤104% e >103% 104%
≤103% e >102% 103%
≤102% e >101% 102%
≤101% e >100% 101%

═100% Cumprimento Integral 100%
<100% e ≥99% 99%
<99% e ≥98% 98%
<98% e ≥97% 97%
<97% e ≥96% 96%
<96% e ≥95% 95%
<95% e ≥90% 75%
<90% e ≥80% 50%

<80% Descumprimento ----------

Margem de tolerância superior

Margem de tolerância inferior

Cumprimento Parcial

Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A. - CeasaMinas
Programa de Remuneração Variável Anual de Diretores - RVA

Gradação para pagamento de metas

Extrapolação

 

 

O limite máximo de pagamento de participação nos lucros não pode ultrapassar 10% do lucro líquido, limite 

este de acordo com o disposto no artigo 152 da lei 6.404/76, montante este estabelecido pela Assembléia 

Geral. 

 

 DEMONSTRATIVO DA REMUNERAÇÃO MENSAL DE MEMBROS DE CONSELHOS 
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Início Fim Média Mensal Total no exercício
AUGUSTO CESAR MENDONCA DE SOUSA 07/04/2015 07/04/2018 1.926,56             23.118,69            
GUSTAVO ALBERTO FRANÇA FONSECA 13/05/2016 12/05/2019 1.926,56             23.118,69            
JORGE CATARINO DE MORAIS RIBEIRO 20/10/2016 29/01/2017 2.044,51             2.044,51              
GENILSON ANTONIO SECCHI AVILA 30/01/2017 31/01/2018 1.926,56             23.118,69            
JOSE RODRIGUES PINHEIRO DORIA 10/01/2017 10/01/2018 1.926,56             23.118,69            
LUIS EDUARDO PACIFIC RANGEL 24/08/2017 24/08/2018 1.887,24             7.548,96              
TANIA MARA GARIB 16/02/2016 30/08/2017 1.946,22             15.569,73            
CLAUDIO LUIS GOMES DE OLIVEIRA 26/07/2013 01/08/2018 1.926,56             23.118,69            

Início Fim Média Mensal Total no exercício
Daniel Lopes Amaral 13/04/2017 13/04/2019 1.887,24             16.985,16            
Hilton Ferreira dos Santos 13/04/2017 13/04/2019 1.887,24             16.985,16            
Sarah Tarsila Araújo 25/04/2016 12/04/2017 2.044,51             6.133,53             
Sônia Mariza A. de Souza 09/10/2015 12/04/2017 2.044,51             6.133,53             
Sérgio Furlanetti Coneza 05/12/2016 abril-18 1.926,56             23.118,69            
Fonte: Departamento de Gestão de Pessoas

Nome do Conselheiro
Período de Exercício Remuneração (R$)

Remuneração dos Conselhos de Administração e Fiscal

Conselho de Administração

Nome do Conselheiro
Período de Exercício Remuneração (R$)

Conselho Fiscal

 

 

 DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DA REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DA DIRETORIA E DE 

CONSELHOS 

Órgão: Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A. CEASAMINAS
Remuneração dos Membros do Conselho de Administração 2017 2016

Número de membros: 8 9
I - Remuneração Fixa (a+b+c+d) -                -                
a) salário ou pró-labore
b) benefícios diretos e indiretos
c) remuneração por participação em comitês
d) outros
II - Remuneração variável (e+f+g+h+i) 140.756,65 126.759,62 
e) bônus
f) participação nos resultados
g) remuneração por participação em reuniões
h) comissões 140.756,65     126.759,62     
i) outros
III - Total da Remuneração (i+II) 140.756,65  126.759,62  
IV - Benefícios pós-emprego
V - Benefícios motivados pela cessação do exercício do cargo
VI - Remuneração baseada em ações
Fonte: Departamento de Gestão de Pessoas

Síntese da Remuneração de Membros de Diretoria e Conselhos
Exercício
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Órgão: Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A. CEASAMINAS
Remuneração dos Membros do Conselho Fiscal 2017 2016

Número de membros: 5 4
I - Remuneração Fixa (a+b+c+d) -               -               
a) salário ou pró-labore
b) benefícios diretos e indiretos
c) remuneração por participação em comitês
d) outros
II - Remuneração variável (e+f+g+h+i) 69.356,07   71.557,85   
e) bônus
f) participação nos resultados
g) remuneração por participação em reuniões
h) comissões 69.356,07      71.557,85      
i) outros
III - Total da Remuneração (i+II) 69.356,07   71.557,85   
IV - Benefícios pós-emprego
V - Benefícios motivados pela cessação do exercício do cargo
VI - Remuneração baseada em ações
Fonte: Departamento de Gestão de Pessoas

Síntese da Remuneração de Membros de Diretoria e Conselhos
Exercício

 

 

Órgão: Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A. CEASAMINAS
Remuneração dos Membros da Diretoria 2017 2016

Número de membros: 3 3
I - Remuneração Fixa (a+b+c+d) 694.673,29 802.622,97 
a) salário ou pró-labore¹ 652.716,24     669.229,63     
b) benefícios diretos e indiretos
c) remuneração por participação em comitês
d) outros (Férias e 13º) 41.957,05       133.393,34     
II - Remuneração variável (e+f+g+h+i) -                 -                 
e) bônus
f) participação nos resultados
g) remuneração por participação em reuniões -                -                
h) comissões -                -                
i) outros
III - Total da Remuneração (i+II) 694.673,29  802.622,97  
IV - Benefícios pós-emprego
V - Benefícios motivados pela cessação do exercício do cargo
VI - Remuneração baseada em ações
Fonte: Departamento de Gestão de Pessoas

Síntese da Remuneração de Membros de Diretoria e Conselhos
Exercício

 

 

 DEMONSTRATIVO DA REMUNERAÇÃO VARIÁVEL DOS ADMINISTRADORES 

Não houve pagamento a título de Remuneração Variável dos Administradores nos anos de 2016 e 2017. 
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5.8 Informações sobre a empresa de auditoria independente contratada 

 

Através do processo licitatório na modalidade pregão eletrônico foi contratada em 2016 a empresa 

Metrópole Soluções Empresariais e Governamentais Eireli ME, inscrita no CNPJ 07.843.902/0001-39, 

situada à ST SRTVN QD 701 Conjunto C, 124 – Sala 526 – Bloco A – Asa Norte – Brasília /DF CEP 

70.719-903. 

 

O objeto do contrato com a referida empresa é a prestação de serviços de Auditoria Independente, 

conforme Normas de Auditoria Independente das Demonstrações Contábeis, expedidas pelo Conselho 

Federal de Contabilidade, conforme as Resoluções nºs 820 e 821/97; Normas Brasileiras de Contabilidade 

expedidas pelo mesmo Conselho Federal de Contabilidade; Lei nº 6.404, art. 163, § 4º; bem como dos 

demais dispositivos legais aplicáveis à empresa. 

 

O valor do contrato assinado foi de R$ 15.079,92 por um período de 12 meses. 

 

5.9 Política de Participação de Empregados e Administradores nos Resultados 

 

A PLR, implantada desde 2005, é uma forma de incentivar a qualidade e a produtividade dentro das 

empresas, através da remuneração variada. Funciona como uma ferramenta de gestão, formalizando a 

parceria entre empregados e a empresa. Através da elaboração de um plano de metas e o engajamento 

de todos para seu cumprimento, a empresa ganha qualidade e produtividade e os empregados têm acesso 

a mais renda. 

 

Atualmente, o programa estabelece apenas metas coletivas para toda a empresa e possibilita a 

distribuição do lucro líquido da empresa no exercício em questão de forma linear a todos os empregados 

da empresa. 

A participação dos empregados nos resultados do exercício de 2017 ficou condicionada aos seguintes 

fatores: 

a) Obtenção pela Empresa de resultado econômico-financeiro positivo no exercício de 2017; 

b) Cumprimento do Plano de Metas estabelecido e; 

c) O pagamento de dividendos ou juros sobre o capital próprio aos acionistas. 

 

Os indicadores de desempenhos instituídos para 2017, no Plano de Metas, foram: 
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1. Margem Operacional Líquida: tem por objetivo medir a eficiência operacional da empresa, 

retornando em percentual quanto da receita de fato foi lucro. Em relação a 2017, foi definida a 

meta de 8%. 

2. Retorno do Patrimônio Líquido: tem por objetivo medir a rentabilidade da empresa, ou seja, 

o retorno para os acionistas do capital investido na empresa. Para o ano de 2017 foi definida 

uma taxa de retorno de 8%. 

3. Produtividade Per Capta: tem por objetivo medir a evolução da geração de resultado per 

capta da empresa. Para o ano de 2017 foi definido o valor de R$ 197.159,11. 

4. Número de Áreas Homologadas: mede a eficiência de ocupação de áreas das Unidades da 

CeasaMinas. Para 2017 foi estipulado aumentar, o número de licitações de áreas homologadas 

em 5% (cinco por cento) em relação aos números ano de 2016.  

O peso de cada indicador no cálculo de cumprimento das metas foi disposto da seguinte maneira: 

 
INDICADORES PESO 

LUCRATIVIDADE 

Margem Operacional Líquida 
 

 
3 

Retorno do Patrimônio Líquido 
 

 
3 

 
PRODUTIVIDADE Produtividade Per Capta 

 
3 

EFICIÊNCIA 
OPERACIONAL Áreas Homologadas  

1 
TOTAL 10 

 

Nos dois últimos exercícios (2016 e 2017) em decorrência de a empresa não ter alcançado as metas 

previstas necessárias ao pagamento do PLR, não houve distribuição de lucros a seus empregados. 

 

5.10 Participação Acionária de Membros de Colegiados da Entidade  

 

De acordo com o Capital Social Subscrito pela Seção de Contabilidade da CeasaMinas, a União possui 

99,57% das ações ordinárias nominativas e o restante pertence a acionistas minoritários que não 

participam do Conselho de Administração em face do baixo percentual. 

 

A União não transferiu ações, em 2017, a nenhum de seus representantes nos órgãos Colegiados da 

CeasaMinas. 

 

 

 



 
 
 
                                                       

 

BR 040 – Km 688 – Guanabara – CEP: 32.145-900 – Contagem – Minas Gerais  
Htttp://www.ceasaminas.com.br – e-mail: rosinelia@ceasaminas.com.br 

 
 
 
 

69 

6. ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO 

 

6.1 Gestão de Pessoas 

 

6.1.1    Estrutura de Pessoal da Unidade  

 

Autorizada Efetiva

1.   Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2) 259 237 0 0

1.1.   Membros de poder e agentes políticos 0 0 0 0

1.2.    Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4) 259 237 0 0

1.2.1.    Servidores de carreira vinculada ao órgão 259 237 0 0

1.2.2.    Servidores de carreira em exercício descentralizado 0 0 0 0

1.2.3.    Servidores de carreira em exercício provisório 0 0 0 0

1.2.4.    Servidores requisitados de outros órgãos e esferas 0 0 0 0

2.    Servidores com Contratos Temporários 0 0 0 0

3.    Servidores sem Vínculo com a Administração Pública 13 13 3 3

4.    Total de Servidores (1+2+3) 272 250 3 3

OBS: O regime juridico dos empregados da CEASAMINAS é CLT, e não estatutário, ou seja somos empregados públicos e não 
servidores públicos

Força de Trabalho da UPC – Situação apurada em 31/12

Tipologias dos Cargos
Lotação Ingressos no 

Exercício
Egressos no 
Exercício

 
Fonte: Departamento de Gestão de Pessoas – CeasaMinas 

 

Área Meio Área Fim

1. Servidores de Carreira (1.1) 0 250

1.1. Servidores de Carreira (1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4) 0 187

       1.1.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão 0 187

       1.1.2. Servidores de carreira em exercício descentralizado 0 0

       1.1.3. Servidores de carreira em exercício provisório 0 0

       1.1.4. Servidores requisitados de outros órgãos e esferas 0 0

       1.1.5. Funções Gratificadas 0 63

2. Servidores com Contratos Temporários 0 0

3. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública 0 0

4. Total de Servidores (1+2+3) 0 250

Distribuição da Lotação Efetiva da UPC -Situação em 31/12

Tipologias dos Cargos em Carreira, Temporários e sem Vínculo com 
Administração Pública

Lotação Efetiva

 
                   Fonte: Departamento de Gestão de Pessoas – CeasaMinas 
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Autorizada Efetiva

1.    Cargos em Comissão 13 13 3 3

1.1. Cargos Natureza Especial 0 0 0 0

1.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior 13 13 12 12

1.2.1.    Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão 0 0 0 0

1.2.2.    Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado 13 13 0 0

1.2.3.    Servidores de Outros Órgãos e Esferas 0 0 0 0

1.2.4.    Sem Vínculo 0 0 0 0

1.2.5.    Aposentados 0 0 0 0

2.    Funções Gratificadas 50 50 6 6

2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão 50 50 6 6

2.2. Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado 0 0 0 0

2.3. Servidores de Outros órgãos e Esferas 0 0 0 0

3.    Total de Servidores em Cargo e em Função (1+2)  63 63 9 9

Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas da UPC -Situação em 
31/12

Tipologias dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas

Lotação Ingressos 
no 

Exercício

Egressos 
no 

Exercício

 
      Fonte: Departamento de Gestão de Pessoas - CeasaMinas 

 

6.1.2    Demonstrativo das Despesas com Pessoal  
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 Retribuições 
 

Gratificações 
 Adicionais 

 
Indenizações 

 Benefícios 
Assistenciais e 
Previdenciários 

 Demais 
Despesas 
Variáveis 

2017 -                        

2016                            -   

2017            11.769.583,29     556.910,50 12.326.493,79       

2016            11.116.665,36     520.477,10        11.637.142,46 

2017 -                        

2016                            -   

2017              2.561.405,85 2.561.405,85         

2016              2.433.335,55          2.433.335,55 

2017 -                        

2016                            -   

2017 -                        

2016                            -   

2017              4.696.811,39  1.319.564,03 6.016.375,42         

2016              4.509.949,81  1.122.479,58          5.632.429,39 

2017  Total         20.904.275,06 

2016  Total         19.702.907,40 

Despesas do Pessoal  Valores em R$ 1,00 

Exercícios 
Fonte: SECON

Tipologias/ Exercícios
 Vencimentos e 
Vantagens Fixas 

 Despesas Variáveis 
 Despesas de 
Exercícios 
Anteriores 

 Decisões 
Judiciais 

 Total 

Membros de Poder e Agentes Políticos

Exercícios 

Servidores de Carreira Vinculados ao Orgão da Unidade

Exercícios 

Servidores de Carreira Sem Vínculo com o Orgão da Unidade

Exercícios 

Servidores Sem Vínculo com a Administração Pública  (exceto temporários) - RECRUTAMENTO AMPLO

Servidores Cedidos com ônus

Servidores com Contrato Temporário

Exercícios 

Servidores Ocupantes de Funções Gratificadas

Exercícios 

Exercícios 

Exercícios 

 

6.1.3    Gestão de Riscos relacionados ao Pessoal 

 

A gestão de pessoas tem por finalidade fazer com que as pessoas na organização contribuam para a 

Entidade atingir seus objetivos. Ter pessoas capacitadas, motivadas e que, acreditem na missão e no 

propósito da organização é fundamental para a continuidade. A governança pública precisa olhar para a 

gestão de pessoas com muita atenção, pois manter os servidores com engajamento é necessário para 

conduzir bem a organização ao sucesso. A influência da liderança sobre as pessoas, a ética e a cultura 

organizacional são fatores importante que a governança precisa estar atenta. 

 

As pessoas são uma das principais causas dos riscos; não adianta termos processos otimizados, a melhor 

estrutura de TI e muitos recursos se as pessoas não são as mais aptas a exercerem suas atividades. 

Assim, uma boa gestão de riscos começa nas pessoas e pelas pessoas, proporcionando uma mudança de 

mentalidade necessária para que as competências, habilidades e atitudes dessas pessoas sejam um fator 

positivo da gestão de riscos e não o contrário.  

 

Os riscos na gestão de pessoas estão associados à dificuldade de sucessores, a escolha aleatória de 

gestores, não identificação de baixo desempenho, promoção de pessoas com desempenho insatisfatório e 

pagamentos não vinculados aos resultados da Sociedade. 
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Para minimizar esses riscos necessita formar novos líderes, critérios para exercer a chefia e um bom 

processo de avaliação de desempenho para que os esforços da empresa alcance bons resultados para a 

organização. 

 

A gestão de riscos é uma ferramenta para gerenciar esses riscos e permitir que a organização tenha mais 

chance de atingir seus objetivos. O setor público tem vários desafios nessa área, pois quando é 

estabelecido um objetivo, os cenários mudam, os dirigentes mudam, o orçamento disponível muda, a 

quantidade alocada de pessoal muda e, depois de um tempo aquele objetivo já não é mais cumprido 

produzindo a descontinuidade. 

 

6.1.4    Contratação de pessoal de apoio e de estagiários 

 

O quadro a seguir apresenta a contratação de mão de obra para atividades não abrangidas pelo Plano de 

Cargos e Salários dos funcionários da CeasaMinas: 
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Início Fim

2015

Terceirização de serviços continuados de mão de

obra e limpeza, conservação e higienização por

metro quadrado limpo e mão-de-obra especializada,

com fornecimento de uniformes, equipamentos de

proteção individual e coletiva, materiais e

equipamentos.

17.027.806/0001-76 01.01.2015 Atual Ensino fundamental P

2016

Contratação de adolescentes/jovens aprendizes 

para desenvolvimento da profissionalização na área 

de “Auxiliar Administrativo”, através das primícias 

estabelecidas no Programa Educação & Trabalho – 

PET, desenvolvido pela Fundação CDL/BH.

22.441.463/0001-21 02/05/2016 Atual Ensino fundamental completo A

2000 Contratação de estudantes para estagio 21.728.779/0001-36 20/12/2000 Atual Cursando curso superior P

2016

Contratação de empresa especializada na
terceirização de serviços continuados, com o
fornecimento de equipamentos, materiais,
uniformes e mão-de-obra, visando à varrição das
pistas de circulação, áreas de carga e descarga e
estacionamentos; coleta de lixo conteinerizada;
transporte de residuos no Entreposto da
CeasaMinas em Contagem/MG.

10.431.090/0001-29 22.07.2016 03.03.17 Ensino Fundamental E

2017

Contratação de empresa especializada na
terceirização de serviços continuados, com o
fornecimento de equipamentos, materiais,
uniformes e mão-de-obra, visando à varrição das
pistas de circulação, áreas de carga e descarga e
estacionamentos; coleta de lixo conteinerizada;
transporte de residuos no Entreposto da
CeasaMinas em Contagem/MG.

21.681.150/0001-88 01.03.2017 Atual Ensino Fundamental E

2014

1.1 - Prestação de serviço de Vigilância Patrimonial,
através de vigilância desarmada, usando
equipamentos já instalados (entreposto de
Contagem/MG), para execução de segurança física
dos prédios, instalações, móveis, equipamentos
constantes nas dependências da CEASAMINAS,
conforme quantidades de postos e de
equipamentos, escalas de trabalho, obrigações
rotinas, devendo observar os padrões mínimos de
qualidade exigíveis. 1.2 – Prestação de serviços de
manutenção preventiva e corretiva dos
equipamentos de CFTV (circuito fechado de
televisão) digitais e analógicos, instalados e a serem
instalados nas dependências da CEASAMINAS,
desde cada câmera, meios de condução e proteção
do sistema até os equipamentos que promovem a
recepção, visualização, controle, gravação e
arquivos das imagens, de forma a facilitar na
coordenação e no comando das operações de
combate à criminalidade.

25.183.468/0001-04 05/08/2014 Atual

Não existe exigência de 
escolaridade, apenas curso de 
vigilante para os profissionais 

que exercem a função. 

P

Contratos de Prestação de Serviços não Abrangidos pelo Plano de Cargos da Unidade

Unidade Contratante
Nome: Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A. - CEASAMINAS

Fonte: Departamento de Gestão de Pessoas - Departamento de Operações - CeasaMinas

Informações Sobre os Contratos

Ano do 
Contrato

Objeto CNPJ

Período Contratual de 
Execução das Atividades 

Contratadas

Nível de Escolaridade 
Mínimo Exigido dos 

Trabalhadores Contratados
Situação

 

 

Com relação à contratação de estagiários a política de estágio na CeasaMinas é pautada em normas 

internas descritas nas Resoluções de Diretoria  RD/PRESI/030/2010 e RD/PRESI/029/2015, e na Lei Nº 

11.788, de 25 de setembro de 2008. 
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Quando solicitado, os estagiários são recrutados através de divulgação de vagas no CIEEE e selecionados 

pelo Departamento de Gestão de Pessoas da CeasaMinas – DEREH, de acordo com o perfil adequado e 

desejado pela área requisitante. 

O Termo de contrato de Estágio – TEC tem duração de 1 ano, podendo ser prorrogado por mais 1 ano. 

 

No primeiro dia de estágio, há um treinamento introdutório em que são passados para o estagiário 

informações gerais sobre a CeasaMinas, como: histórico, negócio, missão, visão, valores, organograma, 

benefícios, normas, direitos e deveres através de vídeo institucional e explicações. 

 

Ao longo do estágio, o acompanhamento do desempenho é feito através de avaliações semestrais, 

realizadas pelos supervisores de estágio, com suporte e acompanhamento do DEREH. 

 

Ao final do estágio, é realizada Entrevista de Desligamento com os estagiários, a fim de identificarmos 

aspectos positivos e negativos do estágio permitindo, assim, definir ações de melhoria para empresa e sua 

política de estágio. 

 

O ano de 2017 iniciou-se com 9 estagiários contratados e finalizou-se com 14, havendo, neste período 1 

estagiário supervisionado e não remunerado. O total de despesas no ano foi de R$121.818,09. 

 

6.2       Gestão do Patrimônio e Infraestrutura 

 

6.2.1    Gestão do Patrimônio Imobiliário da União 

 

Apresentamos a seguir fichas relacionando os terrenos e edificações pertencentes a CeasaMinas 

conforme trabalho realizado pela Comissão de Levantamento Patrimonial da CeasaMinas em atendimento 

à RD/PRESI/036/2015 de 22 de maio de 2015. 
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LOCALIZAÇÃO  Barbacena MATRÍCULA 607 
CARTÓRIO  Registro de Imóveis de Barbacena 
DESCRIÇÃO DO TERRENO:  

Imóvel com área de 44.324m² (quarenta e quatro mil, trezentos e vinte e quatro metros 
quadrados), situado no Município de Barbacena, com limites e confrontações constantes da 
respectiva matrícula. 

BENFEITORIAS:  
O terreno e as edificações encontram-se contabilizados na CEASAMINAS, porém não foram 
averbadas junto ao cartório do registro de imóveis. 

OBSERVAÇÕES: 
Não foram transferidos à União, de acordo com o Decreto Estadual 40.963/2000: 

1. Uma área de aproximadamente 3.650m² (três mil seiscentos e cinquenta metros quadrados). 

 
Iniciativas da CeasaMinas: 
 

1. Realizar as averbações, junto ao Cartório de Registro de Imóveis, denominado “habite-se”, 
facilitando a obtenção do alvará de funcionamento dos concessionários alí estabelecidos.  

REFERÊNCIA:   
Decreto Estadual 40.963/2000, artigo 5º, I. 
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LOCALIZAÇÃO  Caratinga MATRÍCULA 1703 
CARTÓRIO  Registro de Imóveis de Caratinga 
DESCRIÇÃO DO TERRENO:   

Imóvel constituído pelo terreno com área de 60.000m², situado no Município de Caratinga, 
registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Caratinga, matrícula nº 1703, com limites e 
confrontações constantes da respectiva matrícula. 

BENFEITORIAS:  

1. Existem várias, contudo, nenhuma delas foi averbada no Registro. O terreno está contabilizado 
no patrimônio  sob n° 0974 e o edifício Mercado do Produtor Rio Doce, está contabilizado no 
patrimônio sob n° 1005. 

OBSERVAÇÕES: 
Não foram transferidos à União, de acordo com o Decreto Estadual 40.963/2000: 

2. Faixa de terreno com uma área de aproximadamente 11.500m². 

 
Há concessão de uso de área com 1.560,00m², a título oneroso, ao Município de Caratinga, 
conforme CCU nº CA/001.14. 
 
Iniciativas da CeasaMinas: 
 

1. Realizar as averbações, junto ao Cartório de Registro de Imóveis, denominado “habite-se”, 
facilitando a obtenção do alvará de funcionamento dos concessionários alí estabelecidos. 

REFERÊNCIA:   
Decreto Estadual 40.963/2000, artigo 3º, Inciso I. 
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LOCALIZAÇÃO  Contagem MATRÍCULA 69.781 
CARTÓRIO  Registro de Imóveis de Contagem 
DESCRIÇÃO DO TERRENO:  

Imóvel com área de 2.286.423m² (dois milhões, duzentos e oitenta e seis mil, quatrocentos e vinte 
e três metros quadrados), situado no Município de Contagem, registrado no Cartório de Registro 
de Imóveis da Comarca de Contagem, matrícula nº 69.781, às fls. 1 e verso do livro nº 2, ano 1991, 
com limites e confrontações constantes da averbação nº 2 da respectiva matrícula. 

BENFEITORIAS:  
Existem várias, contudo, nenhuma delas foi averbada no Registro. 

OBSERVAÇÕES: 
Não foram transferidos à União, de acordo com o Decreto Estadual 40.963/2000: 

3. Faixa de terreno compreendido entre as ruas 1 e 8, medindo aproximadamente 160m de 
largura por 470m de comprimento, do eixo da Rua 10 ao canteiro central da Rua 16 com área 
total estimada em 75.200m², destinado à preservação do MLP, seu parque de 
estacionamento, área de circulação e respectivos acessos; 

4. Faixa de terreno situado na Avenida Sarandi, medindo aproximadamente 150m de frente, 
70m do lado esquerdo, 200m de fundos e 100m pela Rua Bueno Prado, com área aproximada 
de 11.800m², destinado política de abastecimento; 

5. Pavilhão nº 4 (quatro) e seus acessos, com área equivalente a 3.500m²; 

6. Primeiro pavimento e parte do segundo do edifício pavilhão da administração, que 
representa 75% da edificação, com área de aproximadamente 4.732m², onde se acha 
instalado o laboratório de química e centro de processamento de dados. 

 
Iniciativas da CeasaMinas: 
 

1. Realizar a transferência do imóvel, no Cartório de Registro de Imóveis, visto que o mesmo 
encontra-se em nome do Estado de Minas Gerais; 

2. Regularizar o tamanho da área, nos termos do artigo 2º, do decreto 40.963/2000, a saber: 
“aproximadamente 2.193.000m2 (dois milhões, cento e noventa e três mil metros quadrados), 
inclusive as benfeitorias e áreas não excluídas da alienação da participação acionária do 
Estado na CEASA”; 

3. Realizar as averbações, junto ao Cartório de Registro de Imóveis, denominado “habite-se”, 
facilitando a obtenção do alvará de funcionamento dos concessionários ali estabelecidos. 

REFERÊNCIA:   
Decreto Estadual 40.963/2000, artigo 1º e 2º. 
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LOCALIZAÇÃO  Belo Horizonte MATRÍCULA 21.913 
CARTÓRIO  Registro de Imóveis de Belo Horizonte – 3º Ofício 
DESCRIÇÃO DO TERRENO:  

Imóvel constituído pelo terreno com área de 4.200 m², devidamente registrada no Cartório do 
Registro de Imóveis do 3º. Oficio de Belo Horizonte/MG, sob o nº. 21.913. 

BENFEITORIAS:  
As edificações foram realizadas pela CEASAMINAS, encontrando-se lançadas na escrituração 
contábil da empresa. 

OBSERVAÇÕES: 
Não foram transferidos à União, de acordo com o Decreto Estadual 40.963/2000: 

7. O imóvel pertence ao Município de Belo Horizonte, obtido após regular processo de 
desapropriação, portanto, não poderia estar cotejado no decreto supra; 

8. A CeasaMinas realizou a edificação, mediante convênio, de área aproximada de 3.600m², que 
não se encontrando averbada; 

9. Em 1.975 foi celebrado Termo de Comodato com o Município de Belo Horizonte/MG, que 
recebeu várias prorrogações, estando vencido desde 2.009.                 

 
Iniciativas da CeasaMinas: 
 

1. Regularizar a situação do imóvel, por intermédio de comodato da área edificada; 

2. Providenciar averbação no cartório do condomínio formado entre a CeasaMinas e o 
Município de Belo Horizonte. 

REFERÊNCIA:   
Decreto Estadual 40.963/2000, não faz referência. 
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LOCALIZAÇÃO  Governador Valadares MATRÍCULA  
CARTÓRIO   
DESCRIÇÃO DO TERRENO:  

Imóvel com área de 116.153,40m² (cento e dezesseis mil, cento e cinquenta e três vírgula 
quarenta metros quadrados), situado no Município de Governador Valadares, com limites e 
confrontações constantes da respectiva matrícula. 

BENFEITORIAS:  
A área e as edificações não foram contabilizadas na CEASAMINAS, porém as reformas lá 
realizadas estão contabilizadas. 

OBSERVAÇÕES: 
Não foram transferidos à União, de acordo com o Decreto Estadual 40.963/2000: 

10. Uma área de aproximadamente 14.760m² (quatorze mil, setecentos e sessenta metros 
quadrados). 

 
Iniciativas da CeasaMinas: 

 

3. Realizar o registro da Área destinada à Unidade, igual a 69.220,61 m², nos termos da lei 
municipal 6567/2014; 

4. Realizar as averbações, junto ao Cartório de Registro de Imóveis, denominado “habite-se”, 
facilitando a obtenção do alvará de funcionamento dos concessionários ali estabelecidos; 

5. Interceder junto ao Governo Federal e Governo Estadual, requerendo a complementação da 
área e/ou equivalente em dinheiro, a fim de atender o disposto no decreto 40.963/2000.  

REFERÊNCIA:   
Decreto Estadual 40.963/2000, artigo 4º, I. 
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LOCALIZAÇÃO  Juiz de Fora MATRÍCULA 10.422 
CARTÓRIO  Registro de Imóveis de Juiz de Fora 
DESCRIÇÃO DO TERRENO:  

Imóvel com área de 154.212m² (cento e cinquenta e quatro mil, duzentos doze metros 
quadrados), situado no Município de Juiz de Fora, registrado no Cartório do 3º Ofício de Registro 
de Imóveis de Juiz de Fora, matrícula nº 10.422, com limites e confrontações constantes da 
respectiva matrícula. 

BENFEITORIAS:  
Existem várias, contudo, nenhuma delas foi averbada no Cartório de Registro de Imóveis. 
Inclusive um prédio desativado da CONAB, ou seja, a edificação fora construída no terreno da 
CEASAMINAS. 

OBSERVAÇÕES: 
Não foram transferidos à União, de acordo com o Decreto Estadual 40.963/2000: 

11. Uma área de aproximadamente 21.350m² (vinte e um mil trezentos e cinquenta metros 
quadrados). 

 
Iniciativas da CeasaMinas: 
 

1. Providenciar a averbação de uma área complementar de 10.788m², passando a área total da 
unidade para 165.000 m², que desde 27 de março de 2.007, foi requerido junto à 
procuradoria do Município a sua regularização, mas até esse momento não foi atendido; 

2. Realizar as averbações, junto ao Cartório de Registro de Imóveis, denominado “habite-se”, 
facilitando a obtenção do alvará de funcionamento dos concessionários ali estabelecidos. 

REFERÊNCIA:   
Decreto Estadual 40.963/2000, artigo 3º, II. 
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LOCALIZAÇÃO  Maria da Fé MATRÍCULA 4.673 
CARTÓRIO  Registro de Imóveis de Cristina 
DESCRIÇÃO DO TERRENO:  

Imóvel constituído pelo terreno com área de 75.000m², devidamente registrado no Cartório do 
Registro de Imóveis de Maria da Fé/MG, sob o nº. 4.673, fls. 102 livro 2 AD. 

BENFEITORIAS:  
Área coberta de 1.773 m², composta de um galpão para carga e descarga de veículos, e uma área 
construída de 744,93 m², composta de 17 salas, devidamente averbadas. 

OBSERVAÇÕES: 
Não foram transferidos à União, de acordo com o Decreto Estadual 40.963/2000: 

12. Uma área de aproximadamente 7.000m² (sete mil metros quadrados).  

 
Embora isso não esteja tão claro no decreto 40.963/2000, confrontando o disposto no artigo 
5º, II do referido decreto com a metragem no registro de imóveis, percebemos a diferença a 
favor do Estado de Minas Gerais. (75.000,00m² - 68.000,00m² = 7.000,00m²).  
 

Iniciativas da CeasaMinas: 
 

6. Realizar um estudo topográfico da área, a fim de identificar o real tamanho da área, ou seja, 
75.0000m² ou 68.000,00m²; 

7. Na hipótese do imóvel ter 75.000,00m², interceder junto ao Governo Estadual, requerendo a 
complementação da área, a fim de retificar o disposto no decreto 40.963/2000; 

8. Realizar a contabilização das edificações e do terreno. 

REFERÊNCIA:   
Decreto Estadual 40.963/2000, artigo 5º, II. 
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LOCALIZAÇÃO  Patrocínio MATRÍCULA 8993 
CARTÓRIO  Registro de Imóveis de Patrocínio 
DESCRIÇÃO DO TERRENO:  

Imóvel constituído pelo terreno com área de 12.267,51m², devidamente registrado no Cartório do 
Registro de Imóveis de Patrocínio/MG, sob o nº. 8.993, livro 139, fls. 159. 

BENFEITORIAS:  
Há no local uma unidade do Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais. 

OBSERVAÇÕES: 
Não foram transferidos à União, de acordo com o Decreto Estadual 40.963/2000: 

13. A comissão, ao entrelaçar as informações obtidas no Cartório de Registro de Imóveis com o 
Decreto 40.963/2000, percebeu que o terreno de patrocínio está registrado em nome da 
CeasaMinas. No ano de 1999, houve a edição da lei estadual 13.170/1999, que autorizava a 
doação desse terreno ao Estado de Minas Gerais, o que não ocorreu há época. O Decreto 
Estadual 40.963/2000, que federaliza a CeasaMinas, é taxativo em informar quais os imóveis 
são objeto de transferência à União, não constando em seu seio o referido terreno. Ante essa 
situação, a comissão solicitou ao Departamento Jurídico que se manifestasse acerca do 
assunto, conforme anexo, o que não ocorreu até a presente data. 

14. Em 2000 foi celebrado comodato com a PMMG e o CBMG, vencido desde 2.004. 

 
Iniciativas da CeasaMinas: 
 

9. Análise jurídica do fato e interagir junto ao Governo Federal e Governo Estadual, requerendo 
a regularização da situação jurídica, a fim de atender o disposto no decreto 40.963/2000; 

10. Contabilizar a área construída. 

REFERÊNCIA:   
Decreto Estadual 40.963/2000, não faz referência. 
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LOCALIZAÇÃO  Uberaba MATRÍCULA 17.957 
CARTÓRIO  Registro de Imóveis de Uberaba 
DESCRIÇÃO DO TERRENO:  

Imóvel com área de 112.768,34m² (cento e doze mil, setecentos e sessenta oito vírgula trinta e 
quatro metros quadrados), situado no Município de Uberaba, com limites e confrontações 
constantes da respectiva matrícula. 

BENFEITORIAS:  
A área e as edificações foram contabilizadas na CEASAMINAS. 

OBSERVAÇÕES: 
Não foram transferidos à União, de acordo com o Decreto Estadual 40.963/2000: 

15. Uma área de aproximadamente 13.432m² (treze mil, quatrocentos e trinta e dois metros 
quadrados), desmembrada do imóvel constituído pelo terreno com área. 

 
Iniciativas da CeasaMinas: 
 

4. Realizar a transferência do imóvel, no Cartório de Registro de Imóveis, visto que o mesmo 
encontra-se em nome da Prefeitura de Uberaba; 

5. Realizar as averbações, junto ao Cartório de Registro de Imóveis, denominado “habite-se”, 
facilitando a obtenção do alvará de funcionamento dos concessionários alí estabelecidos. 

REFERÊNCIA:   
Decreto Estadual 40.963/2000, artigo 4º, II. 
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LOCALIZAÇÃO  Uberlândia MATRÍCULA 6750 
CARTÓRIO  Registro de Imóveis de Uberlândia 
DESCRIÇÃO DO TERRENO:  

Imóvel com área de 150.185m2 (cento e cinquenta mil, cento e oitenta cinco metros quadrados), 
situado no Município de Uberlândia, registrado no 1º ofício do Cartório de Registro de imóveis de 
Uberlândia, matrícula nº 6750, com limites e confrontações constantes da respectiva matrícula. 

BENFEITORIAS:  
Somente algumas edificações estão contabilizadas, porém não foram averbadas junto ao 
Cartório do Registro de Imóveis: Pavilhão permanente I nº 191; Pavilhão permanente II nº 192; 
Pavilhão permanente  nº 193 e Prédio da Administração  nº 194. 

OBSERVAÇÕES: 
Não foram transferidos à União, de acordo com o Decreto Estadual 40.963/2000: 

16. Uma área de aproximadamente 50.565m² (cinquenta mil, quinhentos e sessenta e cinco 
metros quadrados). 

 
Iniciativas da CeasaMinas: 
 

1. Realizar as averbações, junto ao Cartório de Registro de Imóveis, denominado “habite-se”, 
facilitando a obtenção do alvará de funcionamento dos concessionários ali estabelecidos. 

REFERÊNCIA:   
Decreto Estadual 40.963/2000, artigo 3º, III. 

 

Em 2016, o Município de Governador Valadares fez doação à CeasaMinas, as seguintes áreas:  

a- Parte da rua Sobralia , da quadra nº 147 do loteamento do Bairro Turmalina, com área 

4.221,01m², conforme Escritura Pública de Doação do Município de Governador Valadares/MG 

Registro 55260. 

b- parte da via publica frente a Ceasa, anexa à quadra n° 147 do loteamento do bairro Turmalina 

com área de 6.547,18 m², conforme Escritura Pública de Doação do Município de Governador 

Valadares/MG Registro 55261 

c- Parte do lote n° 01 da quadra n° 147, do loteamento do Bairro Turmalina com área de 58.452,42 

m², conforme Escritura Pública de Doação do Município de Governador Valadares/MG Registro 

55266. 
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A gestão patrimonial da CeasaMinas na Unidade Grande BH cabe à Seção de Material, Patrimônio e 

Transporte e nas Unidades do Interior, ao Gerente de cada Unidade. Em 2017, foram realizadas 

manutenções de dependências e instalações nas seis unidades da CeasaMinas que atingiram o montante 

de R$ 2.556.863,68 considerando a contratação tanto de serviços quanto de materiais para as áreas da 

União, ativos do Estado de Minas Gerais e áreas comuns de cada Unidade.  

 

6.3.      Gestão da Tecnologia da Informação 

 

A postura adotada na gestão de TI da CeasaMinas, em 2017, consistiu em manter as estruturas já 

desenvolvidas e contribuir para a manutenção da máquina administrativa, envolvendo em assuntos que 

tratam da área de sua atuação. 

 

Não foram desenvolvidos estudos e alinhamentos de Plano Estratégico de TI (PETI) e Plano Diretor de TI 

(PDTI), uma vez que a empresa não apresentou o Plano Estratégico Institucional (PEI), documento base 

para construção destas ações. 

 

O Comitê Gestor de TI (CGTI) teve como início das suas atividades em 04/11/2016 sob caráter consultivo 

e, neste caso, atua apontando características que precisam ser analisadas pela diretoria antes da tomada 

de decisão. Foram realizados cinco encontros em 2017 e os membros colaboradores são: Anderson Lima, 

Giovani Matozinhos, Luly Lima, Ricardo Carnaval, Rosinélia Veloso e Tarcísio Silva.  

 

Atuações do Comitê em 2017: (a) apontamentos para a melhor continuidade do processo de contratação 

do Gerenciamento Eletrônico de Documentos (GED); (b) direcionamentos para melhor definição do novo 

processo de outsourcing de impressão; (c) diretrizes para padronização de formulários e crachás; (d) 

definição e encaminhamento de PEI, PETI e PDTI; (e) Reformulação do site CeasaMinas, (f) Discussão e 

encaminhamento do Programa de Proteção ao Emprego - PPE; (g) instrução aos responsáveis pelos 

lançamentos da página de transparência pública; (h) licitação de servidores; (i) investimentos em 

tecnologia; (j) Detecweb; (k) renovação de contrato Consult (sistema de Caixa); (l) implantação do novo 

sistema de caixa MLP interior; (m) instrução ao Departamento de Gestão de Pessoas para treinamentos 

contínuos dos funcionários no sistema de ERP implantado da empresa e; (n) licitação banda larga para o 

entreposto de Contagem.  

 

Com relação aos principais sistemas de informação, a empresa em 2017, utilizou-se dos seguintes: 
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Sistema Objetivos Funcionalidades
Responsável 

Técnico
Responsável 

Negócio Criticidade

Sisgeope (desktop) Controlar, cadastrar e fiscalizar 
Cadastramento de produtores e usuários com acessos 

especiais; controle de áreas e SAP.
Detin MLP Alta

Sisgeope (online) Consultas e fiscalizações
Consultar informações de produtores e demais 

cadastrados, apoio nas fiscalizações.
Detin Depop e MLP Alta

SisCentralContatos Cadastro de pessoas

Sistema de pesquisa e cadastro de pessoas, 
importante para organizar os envios de 

correspondências de forma segmentada.
Detin Decom Média

Sischamados Suporte técnico
Sistema de controle de chamados para atendimento de 

suporte técnico.
Detin Detin Média

Mailing Publicidade e informação Envio de mailing e pesquisa de Conjunturas Detin Decom e Detec Baixa
Sisboleto Emissão de boletos Sistema de emissão de segunda vida de boletos. Detin Secob Alta

SisAgenda
Publicação de agenda da 

Diretoria
Sistema de cadastro das agendas da Diretoria 

Executiva na Internet
Detin Presi Baixa

SisPainel Painel Eletrônico do MLP

Sistema de registro das quantidades de produtos 
ofertados por dia de mercado, que alimenta o Painel 

Eletrônico do MLP.
Detin MLP Alta

SisNoticias Noticia e informativos
Sistema de cadastro e envio do Caixa de Notícias e 

Clipping
Detin Decom Média

SisLicitacao Informativo Licitação
Sistema de Cadastro e registro de Licitações no sitio 

Ceasaminas na Internet.
Detin CPL Alta

CRM Cadastro Geral
Sistema de Pesquisa de clientes de todos os 

segmentos 
Detin Decom Média

Totvs - ERP Controle gerencial
Integração dos diversos níveis de controle em uma 

única ferramenta.
Detin

Todos os 
setores

Alta

Intranet
Centralização e publicação de 

informações e serviços

Facilitar ao usuário da Ceasaminas o acesso as 
diversas ferramentas e informações em uma área 

restrita, utilizando serviços Web para criar soluções.
Detin

Todos os 
setores

Alta

Protocolo
Encaminhamento de 

documentos.

Sistematização do encaminhamento de documentos, 
facilitando a pesquisa nos encaminhamentos de 

documentos.
Detin

Todos os 
setores

Alta

Stratec Planejamento Estratégico
Sistema de medição de metas e analise estratégicas. Depla

Todos os 
departamentos

Baixa

SisAPLmulta Fiscalização e apoio
Sistema de apoio as fiscalizações com aplicação de 

penalidade por infração de mercado.
Detin Depop e MLP Alta

Sisbancoalimentos Cadastramento e controle
Cadastramento e controle de doações e instituições Detin

Prodal e outras 
Ceasas do 

Brasil
Alta

Expresso Correio eletrônico
Servidor de contas de e-mails dos funcionários da 

CeasaMinas
Detin

Todos os 
usuários

Alta

SisHotel Controle Controle de utilização da pousada dos produtores Detin MLP Baixa

Sisprocinterno Controle
Controle de cadastro, andamentos e encaminhamentos 

dos PIS
Detin

Todos os 
setores

Alta

SisItecPortaria Lançamento e controle

Lançamento e controle de portaria. Digitalização de 
notas fiscais e controle de veículos com carga fechada 

e veículos retidos na portaria.
Detin Selog Alta

Site corporativo Informações e serviços
Informações de mercado, serviços e acesso a 

informação
Detin Público Alta

DetecWeb Gerenciamento 
Gerenciamento e lançamento das informações de 

mercado
Detin Ceasas Alta

Frente de Caixa  
PDV Controle de venda

Controle e integração das vendas e recebimentos de 
produtos de utilização do MLP

Detin MLP Alta
 

Fonte: Departamento de Tecnologia da Informação – Detin – CeasaMinas 

 

Em 2017, a empresa, não desenvolveu nenhum plano de capacitação para o pessoal de TI, no entanto, 

por meio do Programa de Educação Continuada beneficiou, por meio de seleção, colaborador do 

Departamento de TI com o pagamento de 50% do curso de Pós-graduação em Banco de Dados pelo 

CEFET-MG. 

 
A equipe de efetivos da carreira de TI da CeasaMinas é formada conforme descrito abaixo: 

 



 
 
 
                                                       

 

BR 040 – Km 688 – Guanabara – CEP: 32.145-900 – Contagem – Minas Gerais  
Htttp://www.ceasaminas.com.br – e-mail: rosinelia@ceasaminas.com.br 

 
 
 
 

87 

Efetivos da carreira de TI 

Anderson Lima: Técnico 

Alexandre Baldoino: Técnico 

David Well Ferreira: Técnico 

          Edmar Brozinga: Assistente  
Giovani Motozinhos: Analista 

 

Efetivos de outras carreiras 

Mariana Mesquita: aux. administrativo 

 

Estagiário 

Isabela Lima 

 

Conforme já mencionado, em 2017, não foram construídos o PEI, PETI e PDTI, sendo assim, não houve o 

desenvolvimento de novos processos de gerenciamento na área de TI. Porém, ao final de dezembro de 

2017, iniciou-se um estudo voltado para a área de Governança Corporativa e de TI, buscando adequação 

da CeasaMinas. Como a empresa não dispõe de estruturas desenvolvidas para este fim, irá trabalhar a 

construção de um modelo e a partir daí, licitar uma consultoria na área. O plano é apresentar ainda em 

2018 um projeto ou termo de referência para apreciação e deliberação da Diretoria Executiva. 

 

Apesar a inexistência de novos investimentos, a Estatal em 2017, deu continuidade à manutenção da 

estrutura atual, por meio das seguintes atividades: 

 

1 – BIP e SISGEOPE: implantação da etapa III do WebService. A CeasaMinas integrou nas unidades do 

interior os recursos desenvolvidos nas etapas I e II, sendo os boletins automaticamente integrados e 

validados nestas unidades, aumentando o ganho na incorporação dos dados e na consistência e validade 

dos boletins emitidos pela Emater-MG. 

 

Atualizações realizadas no Sisgeope em 2017: 

 

a) Alteração da marcação de modulo varejão; 

b) Validação de credenciais impressas recebidas do fornecedor; 

c) Validação de documentação e aviso de pendências de documentos via BIP e; 

d) Melhorias no serviço de marcação e confirmação de áreas no MLP. 
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2 – Reformulação da intranet: com a renovação da licença do Scriptcase, a intranet está sendo 

reformulada, com a migração dos serviços para o novo formato de layout, mais intuitivo e dinâmico;  

 

3 – Início dos estudos para desenvolvimento do sistema do Detecweb; 

 

4 – Implantação do sistema de Caixa nos Mercados Livres dos Produtores nas Unidades do Interior da 

CeasaMinas; 

 

5 – Migração do Sistema de ERP TOTVS, visando ajustes, atualizações e Upgrade de versão; 

 

6 – Remodelagem e atualização do Portal CeasaMinas; 

 

7 - Sistema de Chamados do DEMFA/SEMAN: foi desenvolvido o sistema para abertura de chamados de 

serviços de manutenção (solicitações de atendimentos) dos concessionários da CeasaMinas no entreposto 

de Contagem, com intuito de manter dados e estatísticas e melhor controle dos atendimentos prestados 

pelo DEMFA/SEMAN. Este sistema utiliza a plataforma WEB. 

 

8 - SISMULTA: foi incluída uma nova funcionalidade no sistema de aplicação de multas que consiste na 

inclusão do arquivo da análise técnica do grupo de trabalho, no acompanhamento do processo de 

notificação, balizando assim as decisões da diretoria, além de manter a administração de notificações e 

autuações de infrações aplicadas pelos agentes de mercado. 

 

9 - Sistema de Gerenciamento de Chamados: o Departamento de Tecnologia da Informação utiliza um 

Sistema de Gerenciamento de Chamados desde 2012, no qual registra todos chamados referentes 

manutenção de sistemas e equipamentos de informática. São registradas todas as interações com usuário 

solicitante para solução do chamado, nome do atendente, data de abertura e encerramento, podendo ser 

consultadas posteriormente. As manutenções realizadas foram somente de layout, seguindo a nova versão 

do Scriptcase. 

 

A empresa atualmente possui apenas um analista para o desenvolvimento de sistemas, o que a torna 

ainda dependente da contratação de empresas terceirizadas para prestação de serviços de TI, no entanto, 

o Departamento de Tecnologia da Informação, sempre que possível, quando o prazo de entrega da 

solução não é fechado, busca o desenvolvimento de soluções próprias. 
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6.3.1    Principais Sistemas de Informações 

Sistema Descrição dos Objetivos Desenvolvimento
Valor Manutenção 12 

Meses
Avaliação de 

Riscos
Controlar, cadastrar e fiscalizar - 
Cadastramento de produtores e 

usuários com acessos especiais; 
controle de áreas e SAP

*Detin 0 **Alta

Consultas e fiscalizações - Consultar 
informações de produtores e demais 
cadastrados, apoio nas fiscalizações

*Detin 0 **Alta

Sischamados

Suporte técnico - Sistema de controle 
de chamados para atendimento de 

suporte técnico
*Detin 0 **Média

Sisboleto
Emissão de boletos - Sistema de 

emissão de segunda vida de boletos
*Detin 0 **Alta

SisPainel

Painel Eletrônico do MLP - Sistema de 
registro das quantidades de produtos 

ofertados por dia de mercado, que 
alimenta o Painel Eletrônico do MLP

*Detin/MLP MLP: R$ 170.194,56
Alta (Fiscal de 
Contrato: MLP)

Totvs - ERP

Controle gerencial - Integração dos 
diversos níveis de controle em uma 

única ferramenta
TOTVS

R$ 60.828,84 + (Horas de 
manutenção sob demanda 

não inclusas

Alta (Contrato de 
manutenção e 
suporte ativos)

Intranet

Centralização e publicação de 
informações e serviços - Facilitar ao 
usuário da Ceasaminas o acesso as 
diversas ferramentas e informações 

em uma área restrita, utilizando 
serviços Web para criar soluções

*Detin 0 **Média

Protocolo

Encaminhamento de documerntos - 
Sistematização do encaminhamento 

de documentos, facilitando a pesquisa 
nos encaminhamentos de documentos

*Detin 0 **Alta

SisAPLmulta

Fiscalização e apoio - Sistema de 
apoio as fiscalizações com aplicação 

de penalidade por infração de 
mercado

*Detin 0 **Média

Sisbancoalimentos

Cadastramento e controle - 
Cadastramento e controle de doações 

e instituições 
*Detin 0 **Baixa

Sisprocinterno

Controle - Controle de cadastro, 
andamentos e encaminhamentos dos 

PIS
*Detin 0 **Média

SisItecPortaria

Lançamento e controle - Lançamento e 
controle de portaria. Digitalização de 
notas fiscais e controle de veículos 

com carga fechada e veículos retidos 
na portaria

*Detin 0 **Alta

Site corporativo

Informações e serviços - Informações 
de mercado, serviços e acesso a 

informação
*Detin 0 **Alta

DetecWeb

Gerenciamento - Gerenciamento e 
lançamento das informações de 

mercado

ATT (2011)

R$0,00 (Em processo de 
estudo de migração - sem 
contrato de manutenção e 

valores ainda não definidos)

**Alta

Frente de Caixa  
PDV

Controle de venda - Controle e 
integração das vendas e recebimentos 

de produtos de utilização do MLP

Consult
R$ 16.449,60 (Horas de 

manutenção sob demanda 
não inclusas)

Alta (Contrato de 
manutenção e 
suporte ativos)

* Os sistemas desenvolvidos pelo Departamento Implicam também os custos do funcionário (salário) + R$ 3.460,00/ano de Licença scriptcase 
(desenvolvimento Web); sistema Delphi adquirido com licença perpétua e não gera novos custos (desenvolvimento desktop) + custos com locação 
de servidores e licenças dos servidores.
** Para os casos de desenvolvimento interno (Detin) o suporte e a disponibilidade são imediatos

Sisgeope (desktop) 
e Sisgeope (online)

 
            Fonte: Departamento de Tecnologia da Informação – Detin – CeasaMinas 
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6.3.2    Informações Sobre o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI) e  

sobre o Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI 

 

Não foram desenvolvidos estudos e alinhamentos de Plano Estratégico de TI (PETI) e Plano Diretor de TI 

(PDTI), uma vez que a empresa não apresentou o Plano Estratégico Institucional (PEI), documento base 

para construção destas ações.  

 

6.4 Gestão Ambiental e Sustentabilidade- CMA 

 

6.4.1 Adoção de Critérios de Sustentabilidade Ambiental na Aquisição de Bens e na Contratação de 

Serviços ou Obras 

 

Considerando que as principais atividades desenvolvidas dentro das Ceasas envolvem o recebimento, 

manuseio, transporte e descarte de alimentos in natura, incluindo aí os respectivos recipientes de 

armazenagem e conservação é inevitável que as centrais sejam um pólo gerador de resíduos, que 

resultam, em maior ou menor grau, em impactos ambientais. Diante disso, a empresa adota diversas 

ações que visam a uma postura sustentável e de aprimoramento do seu desempenho ambiental. 

 

Uma das principais políticas de gestão ambiental da CeasaMinas concentra-se na gestão dos resíduos 

produzidos nos entrepostos, em especial mediante a contratação de empresas devidamente capacitadas 

para a realização da limpeza dos entrepostos, coleta e adequada destinação dos resíduos.  

 

Nesse sentido, para garantir a apropriada gestão dos efluentes líquidos, assegurando sua adequada 

destinação e tratamento, a CeasaMinas firmou contrato, em abril de 2016, com a concessionária local 

(Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA MG) para o abastecimento de água e 

esgotamento sanitário. 

 

Apesar de atualmente a empresa não possuir uma política com diretrizes visando critérios de 

sustentabilidade na aquisição de bens e na contratação de serviços, cabe informar que a CeasaMinas 

conta com uma Coordenação de Meio Ambiente, vinculada ao Departamento de Engenharia e 

Infraestrutura, que é responsável pela regularização ambiental da empresa; pela certificação de que as 

contratações e demais atividades da CeasaMinas encontram-se adequadas à legislação e demais normas 

ambientais e; pela adoção de medidas pontuais de contratações sustentáveis conforme demanda de cada 

setor.  
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A política de responsabilidade ambiental da CeasaMinas tem como foco a manutenção de um meio 

ambiente saudável e equilibrado, em consonância com a política nacional do meio ambiente.  

 

Além da regularização ambiental, a Coordenação de Meio Ambiente procura agir sobre o abastecimento e 

uso racional da água, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, drenagem e manejo de águas 

pluviais, esgotamento sanitário, controle de vetores e pragas urbanas, uso racional de energia, 

sensibilização e educação ambiental, monitoramento e controle dos impactos ambientais, preservação de 

áreas naturais, arborização urbana, licitações sustentáveis, agenda ambiental pública. Adicionalmente, é 

necessário garantir que a maioria dessas ações também seja desenvolvida por todos os empreendimentos 

instalados na CeasaMinas, bem como pelos contratados, pois, deve-se considerar a corresponsabilidade 

no zelo ao meio ambiente. 

 

Cabe destacar que a CeasaMinas não aderiu ao programa Agenda Ambiental da Administração Pública 

(A3P) e que a estatal realiza a separação de materiais recicláveis e também permite que catadores desse 

material coletem os mesmos no entreposto de Contagem. No entanto, essa ação não está formalizada 

conforme o previsto no Decreto Federal 5.940/2006. 

 

A Ceasaminas não possui norma para contratações sustentáveis, essas ações são pontuais e ocorrem 

conforme demanda de cada setor, ressaltando que a empresa não adota as diretrizes contidas no Decreto 

7.746/2012 e no Plano de Logística Sustentável (PLS) por não ser uma empresa estatal dependente. 

 

Concluindo, apoiamo-nos em alguns pilares para que a melhoria de nosso desempenho ambiental seja 

efetiva e constante. Nesse sentido, acreditamos que a educação ambiental e a informação ao 

concessionário e usuário seja o pilar principal nesse sistema, uma vez que, as empresas que se instalam 

em nossas dependências não têm o conceito formado da importância em implantar rotinas e ações que 

impactem diretamente no desempenho ambiental de sua própria empresa e igualmente no entreposto.  
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7. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE 

7.1 Canais de Acesso do Cidadão 

 

O canal de acesso utilizado por esta Sociedade para relacionar com o Cidadão tem sido a Ouvidoria que 

apresentou as seguintes atividades: 

 

No ano de 2017 foram recebidas 93 (noventa e três) manifestações, distribuídas entre as modalidades: 

Sugestões, Denúncias, Reclamações, Elogios e Solicitações.  A maior parte da nesse exercício foi relativa 

às Reclamações, que foram expressivas no período com 54% (cinquenta e quatro por cento) do total de 

manifestações; seguido pelas Solicitações que perfizeram 41% (quarenta e um por cento) do total; 

Denúncias que perfizeram 4% (quatro por cento); Sugestões perfizeram 1% (quatro por cento). 

 

Gráfico 1 

 

54%

41%

4%

1%

Reclamações Solicitações Denúncias Sugestões  
Fonte: Ouvidoria (Banco de dados dos registros de atendimentos realizados em 2017) 

 

O atendimento da Ouvidoria é realizado por meio de telefone, fax, e-mail, internet, caixa de coleta, carta e 

pessoalmente sobre questões para as quais as áreas específicas não atentaram, negocia soluções com 

essas pessoas e dá encaminhamento às soluções, sendo que cada caso tem uma conclusão, relatório e 

arquivamento. 

 

Gráfico 2 
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Internet
26%

E-mail
25%

Pessoalmente
17%

Telefone
16%

Caixa de coleta
15%

Carta
1%

Internet E-mail Pessoalmente Telefone Caixa de coleta Carta (vazio)

 
Fonte: Ouvidoria (Banco de dados dos registros de atendimentos realizados em 2017) 

 

O gráfico 2 demonstra que em 2017, a maioria das manifestações foi enviado por meio da internet, 

representando 26% (vinte e seis por cento) do total. Observamos que após adesão ao Sistema de 

Ouvidorias do Poder Executivo Federal (e-Ouv) houve aumento no número de demandas registradas pela 

internet através deste canal.  

 

As manifestações recebidas pela Ouvidoria são divididas em grupos específicos classificados por 

assuntos. Os grupos de assuntos estão classificados de acordo com a pertinência temática da 

competência de cada setor da CeasaMinas. 

 

Gráfico 3 

 

43

31

10

7

1 1

N° Ocorrências

% Ocorrências

N° Ocorrências 43 31 10 7 1 1

% Ocorrências 46,24% 33,33% 10,75% 7,53% 1,08% 1,08%

Operação de Mercado Administrativo Recursos Humanos
Engenharia Física e 

Ambiental
Outros Informações Técnicas

Mês (Tudo)

Grupos de Assuntos

Dados

 
Fonte: Ouvidoria (Banco de dados dos registros de atendimentos realizados em 2017) 



 
 
 
                                                       

 

BR 040 – Km 688 – Guanabara – CEP: 32.145-900 – Contagem – Minas Gerais  
Htttp://www.ceasaminas.com.br – e-mail: rosinelia@ceasaminas.com.br 

 
 
 
 

94 

O gráfico 3 demonstra que em 2017 a maioria das manifestações recebidas, 46,24% (quarenta e seis 

vírgula vinte e quatro por cento), foram pertinentes ao Grupo de Assuntos denominado OPERAÇÃO DE 

MERCADO. O Grupo ENGENHARIA FISICA E AMBIENTAL representou apenas 7,53% (sete vírgula 

cinquenta e três por cento) do total de manifestações. 

 

Os usuários da Ouvidoria também têm a sua classificação e consequente análise sobre sua atuação 

conforme a seguir: 

 

Gráfico 4 

 

29%

27%

23%

13%

8%

Produtor Empresa Cidadão Servidor Outros  
Fonte: Ouvidoria (Banco de dados dos registros de atendimentos realizados em 2017) 

 

O gráfico 4 mostra o perfil do usuário que demandou atendimento da Ouvidoria da CeasaMinas em 2017, 

sendo o grupo Produtor  com 29% (vinte e nove por cento), o grupo Servidor com 13% (treze por cento) e 

o grupo Empresa com 27% (vinte e sete por cento). 

 

O prazo de resposta do setor consultado é de 05 dias úteis, prorrogáveis por igual período, desde que 

justificado, e que o prazo de resposta ao ouvinte é de 07 dias úteis, sendo que todos os prazos são 

contados a partir da data de encaminhamento da manifestação à área competente. 

 

Gráfico 5 
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Status de Resposta - Áreas Consultadas

85%

15%

Dentro do Prazo Fora do Prazo  
Fonte: Ouvidoria (Banco de dados dos registros de atendimentos realizados em 2017) 

 

O gráfico 05 demonstra que 85% (oitenta e cinco por cento) das demandas foram respondidos pelas áreas 

consultadas dentro do prazo. As demandas não atendidas no prazo determinado se devem, em grande 

parte pela ausência do responsável pelo setor, seja por motivo de viagens ou de férias. 

 

Gráfico 6 

 
Status das Respostas - Ouvintes

77%

23%

Dentro do Prazo Fora do Prazo  
Fonte: Ouvidoria (Banco de dados dos registros de atendimentos realizados em 2017) 

 

À proporção de 77% (setenta e oito por cento) do total de manifestações, respondidas dentro do prazo, a 

Ouvidoria conseguiu atender ao manifestante a contento, não obstante os atrasos cometidos pelas áreas 

consultadas. 
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No exercício das funções institucionais da Ouvidoria da CeasaMinas, no aludido período, pudemos 

observar que, houve um discreto aumento no número de demandas encaminhadas a esse órgão. 

Observamos ainda mudanças na forma de contato, que em 2016 a maioria das manifestações foi 

registrada através de e-mail, e no exercício 2017, a internet, através do e-Ouv foi a forma de contato mais 

usada pelos usuários desta Ouvidoria.  

 

Vale ressaltar que esta Ouvidoria tem trabalhado no intuito de agregar valor às demandas apresentadas, 

visando melhorar a sua visibilidade perante os públicos interno e externos da CeasaMinas. 

 

7.2 Mecanismo de Transparência das Informações Relevantes Sobre a Atuação da Unidade 

 

A Entidade em conformidade com o que dispõem a Lei 12.527 de 18/11/2011 disponibiliza as informações 

relevantes no sitio www.ceasaminas.com.br referentes a relatório anual de atividades da auditoria interna, 

agenda da diretoria executiva, relatório de gestão, relação de empregados, balanço patrimonial, 

CeasaMinas em números (informações gerais sobre a Unidade), licitações, ouvidoria, concurso público, 

comissão de ética, plano estratégico, regulamento de mercado, conjunturas, informações de mercado e 

outras. 
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8. DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS 

 

8.1 Desempenho  Financeiro do Exercício  

 

A receita6 global no exercício de 2017 atingiu o valor de R$ 54.025.276, ou seja, 101,9% da programação 

orçamentária do exercício. Cabe destaque para as “Vendas de Bens e Serviços” que representam mais de 

90% das receitas da empresa e atingiram, no período, o valor de R$ 48.000.000,00, ou seja, 101,9% do 

valor aprovado em orçamento para o item. 

 -

 10.000.000

 20.000.000

 30.000.000

 40.000.000

 50.000.000

 60.000.000

2013 2014 2015 2016 2017
Realização 40.231.549 49.125.488 43.191.812 48.486.911 54.025.276

R
$

Receita Global 2013-2017 CeasaMinas

 
                          Elaboração: Departamento de Planejamento CeasaMinas – 2017 

 

As despesas7 correntes, incluindo impostos e excluindo os investimentos, atingiram no período o montante 

de R$ 49.613.770,00, representando 97,5% de um valor previsto em orçamento. 

 

                                                           
6 Valores representam o somatório dos resultados da União e Convênio com o Estado de Minas Gerais. 
 
7 Valores representam o somatório dos resultados da União e Convênio com o Estado de Minas Gerais. 
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Realização 39.795.842 45.491.777 41.890.242 45.376.125 49.613.770

R
$

Despesa Global 2013-2017 CeasaMinas

 
                            Elaboração: Departamento de Planejamento CeasaMinas – 2017 

 

A CeasaMinas no exercício de 2017 apurou lucro após impostos de R$ 2.884.805,68 (Dois milhões, 

oitocentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e cinco reais), evidenciando equilíbrio na realização 

orçamentária do exercício. 
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Realização 435.707 3.633.711 -442.917 1.404.410 2.884.805

R
$

Lucro Líquido 2013-2017 CeasaMinas

 
                             Elaboração: Departamento de Planejamento CeasaMinas - 2017 

 

As Disponibilidades e os Valores a Receber da empresa, em dezembro, apresentaram um crescimento de 

9,65% em relação ao mês de dezembro de 2016. 

 

O Ativo Não Circulante apresenta um acréscimo de 14,75% no período considerado, enquanto, o Ativo 

Circulante cresceu 8,03%, influenciado pelo crescimento Circulante Recebível em 12,07%. Já o Ativo 

Disponível decresceu 4,26%.  
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Conta
Valores em 
31.12.2016

Valores em 
30.12.2017

Variação 
Nominal

Variação 
Percentual

Ativo Disponível 5.119.147 4.901.300 -217.847 -4,26

Contas a Receber Clientes 11.808.278 12.620.831 812.553 6,88
Títulos a Receber + Cheques em Cobrança 1.174.421 2.190.559 1.016.138 86,52
Outros 8.918 12.945 4.027 45,15
Adiantamento a Empregados 449.502 458.127 8.625 1,92
Tributos e Encargos a Recuperar 119.551 187.469 67.918 56,81
Despesas Antecipadas 1.776.770 1.828.193 51.423 2,89
Total Ativo Circulante Recebível 15.337.440 17.298.124 1.960.684 12,78

Almoxarifado 248.421 168.228 -80.194 -32,28

Total Ativo Circulante 20.705.008 22.367.651 1.662.643 8,03

Ativo Não Circulante 6.580.910 7.551.668 970.758 14,75

Total Geral a Receber + Disponível 27.285.918 29.919.319 2.633.401 9,65

Valores a Receber - CeasaMinas - 2017

Elaboração: Departamento de Planejamento - Janeiro/18  

 

O grupo de Contas a Receber de Clientes apresentou variação de 6,88% em decorrência do faturamento 

médio do exercício maior em relação ao exercício anterior e pela inadimplência do exercício corrente. 

 

O grupo Títulos a Receber apresentou uma variação de 86,52% em relação ao saldo de dezembro de 

2016. O crescimento do saldo do grupo foi decorrente da transferência de títulos que anteriormente 

figuravam no Contas a Receber de Clientes que, em função de negociação entre a Diretoria Financeira e 

os inadimplentes, tornaram objeto de acordo, sendo contabilizados então nos Títulos a Receber.  

 

O crescimento de 56,81% no grupo dos Tributos está relacionado ao INSS/FGTS a Compensar no valor de 

R$ 54.632,89, PIS/COFINS/CSSL e Salários Família e Maternidade a Compensar, respectivamente, R$ 

6.048,53 e R$ 7.236,12.  

 

E finalmente, o grupo das Despesas Antecipadas. Esse grupo apresenta como maiores montantes a 

receber o IPTU no valor de R$ 46.084,53 e os Resultados Operacionais de Recuperação das Despesas 

Comuns das Unidades de Governador Valadares, Caratinga, Barbacena e Juiz de Fora, que em dezembro, 

apresentam, respectivamente, junto à CeasaMinas os seguintes débitos: R$ 620.053,33; R$ 271.317,97, 

R$ 355.466,07 e R$ 24.750,62.                             
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Com relação à variação de 14,75% observada no Ativo Não Circulante, ela está vinculada ao depósito 

judicial a favor do Sindicato dos Engenheiros no valor de R$ 1.216.070,79, realizada em novembro. 

As contas do Passivo ao final de 2017 apresentam uma redução de 2,14% em relação ao mês de 

dezembro de 2016: 

Conta
Valores em 
31.12.2016

Valores em 
31.12.2017

Variação 
Nominal

Variação 
Percentual

Fornecedores 3.149.108 3.181.816 32.709 1,04
Empréstimo e Financiamento 192.335 0 -192.335 -100,00
Subtotal 3.341.443 3.181.816 -159.627 -4,78

Juros e Participações 333.567 482.203 148.636 44,56
Créditos de Terceiros/Vinculado 3.384.308 1.917.434 -1.466.875 -43,34
Subtotal 3.717.875 2.399.637 -1.318.239 -35,46

COFINS - Contribuição Financ. Segur. Social 228.182 217.638 -10.544 -4,62
PASEP - Programa Form. Patrim. Serv. Pub. 49.156 46.913 -2.243 -4,56
IRRF Servidores 256.837 271.296 14.459 5,63
IRPJ - Imposto de Renda Pessoa Jurídica 414.135 278.685 -135.450 -32,71
CSLL - Constribuição Social sobre o Lucro Líquido 172.997 120.361 -52.636 -30,43
Contribuição Sindical 3.573 688 -2.885 -80,75
PIS/COFINS/CSLL - Terceiros 557.792 576.024 18.231 3,27
ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza 125.350 142.143 16.792 13,40
Subtotal Obrigações Fiscais 1.808.022 1.653.746 -154.276 -8,53

Obrigações Trabalhistas 4.031.630 3.917.098 -114.532 -2,84

Total Passivo Circulante 12.898.970 11.152.298 -1.746.673 -13,54

Provisões Judiciais, Fiscais e Tributárias 4.581.085 2.098.866 -2.482.219 -54,18
Provisões Judiciais Cíveis 1.647.507 1.583.632 -63.875 -3,88
Provisões Judiciais Trabalhistas 1.300.165 4.178.459 2.878.294 221,38
Outros Passivos não Circulantes 5.515.848 6.374.774 858.925 15,57
Total Passivo Não Circulante 13.044.605 14.235.731 1.191.125 9,13

Total Geral 25.943.576 25.388.028 -555.548 -2,14

Patrimônio Líquido 31.003.555 33.470.108 2.466.553 7,96

Passivo Total 56.947.131 58.858.136 1.911.005 3,36
Elaboração: Departamento de Planejamento - Janeiro/18

Endividamento - Passivo - CeasaMinas 2017

 

 

O Passivo Circulante no geral decresceu 13,54% em função de redução observada em todos os seus 

componentes. 

 

O primeiro grupo apresentou uma redução de aproximadamente de 5% em decorrência da quitação total 

do empréstimo que a CeasaMinas possui junto ao Banco do Brasil. 

 

O segundo grupo computou uma redução de 35,46%, impulsionado pela rubrica Crédito de 

Terceiros/Vinculado. A rubrica apresentou uma queda significativa em seu montante, em função da 
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redução do crédito da Conta Gráfica Recuperação de Despesas Comuns (RDC) da Unidade de Contagem, 

que iniciou 2017 com um saldo de R$ 1.577.885,64 e finalizou o exercício com um saldo de R$ 

102.277,44. Já o acréscimo apresentado pelo saldo da rubrica Juros e Participações ocorreu em função da 

incorporação em seu saldo dos Dividendos de 2017 que serão pagos aos acionistas após a Assembleia 

Geral que será realizada em abril de 2018.  

 

O grupo dos impostos reduziu-se em 8,53% em decorrência da quitação principalmente do IRPJ e CSLL, 

conforme demonstrado na tabela acima inserida. 

 

A variação negativa de 2,84% grupo das Obrigações Trabalhistas se deu em decorrência da liquidação de 

compromisso provisionado no decorrer do ano e liquidado no final do exercício.  

 

Contas Utilizadas dez-16 dez-17
Variação 
Nominal

Variação 
Percentual

Salários a Pagar (0225) 366.159,24        4.801,55           361.357,69-        -98,69
Encargos Sociais (0226) 985.272,46        899.978,97        85.293,49-         -8,66
Provisão de Férias (0227) 1.980.929,99     2.226.398,97     245.468,98        12,39
Provisão Encargos Sociais Férias (0228) 699.268,29        785.918,83        86.650,54         12,39
Provisão 13º Salário (0229) -                  -                  -                  
Provisão Encargos Sociais 13º Salário (0230) -                  -                  -                  
Obrigações Trabalhistas (138) 4.031.629,98 3.917.098,32 114.531,66-    -2,84

Obrigações Trabalhistas (138)

Elaboração: Departamento de Planejamento - Janeiro/18  

 

Já com relação ao Passivo Não Circulante, sua variação foi de 9,13%, conforme o detalhamento a seguir: 

 

Contas Utilizadas dez-16 dez/17
 Variação 
Nominal 

Variação 
Percentual

Crédito Estado de Minas Gerais (0239) 5.450.508,92        6.305.071,24        854.562,32        15,68
ISSQN e Outras Contingências (2905) 4.581.084,81        2.098.866,09        2.482.218,72-     -54,18
Provisão Contingências Cíveis (3876) 1.647.506,96        1.583.632,25        63.874,71-         -3,88
Provisão Contingências Trabalhistas (5357) 1.300.165,27        4.178.458,78        2.878.293,51     221,38
Credores por Caução (5112) 65.339,47            69.702,29            4.362,82           6,68
Passivo Não Circulante (55) 13.044.605,43  14.235.730,65  1.191.125,22 9,13

Passivo Não Circulante (55)

Elaboração: Departamento de Planejamento - Janeiro/18  

 

Pela observação do quadro, pode-se depreender que o crescimento do saldo está relacionado ao lucro do 

exercício auferido pelo Estado de Minas Gerais e pelo aumento da Provisão de Contingências 

Trabalhistas. 

 

A Unidade Prestadora de Conta vem desenvolvendo estudos na busca de melhoria das suas atividades 

operacionais como readequação das tarifas praticadas e a otimização dos serviços contratados, 

objetivando sempre um desempenho positivo que agrege valores aos acionistas e colaboradores. 
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8.2 Sistemática de Apuração de Custos no Âmbito da Unidade  

 

Os sistemas de custos ou apropriação de custos são utilizados para apuração dos custos de determinado 

produto quando a produção é contínua e o projeto sob encomenda. O produto e/ou projeto sempre 

apresentam um ponto final no processo. 

 

Não sendo o caso da CEASAMINAS que não tem em seu objetivo a fabricação de produtos e nem de 

projetos por encomenda, sendo seu objetivo a locação de espaços, não adota nenhum sistema de custo 

específico. 

 

A CEASAMINAS não se enquadrando em nenhum sistema de custos específico, apura suas despesas 

operacionais e administrativas mensalmente e as apropria através de seu sistema contábil emitindo, 

mensalmente, seu balanço contábil e apurando seu resultado ou lucro. 

 

8.3 Demonstrações Contábeis Exigidas pela Lei 6.404/1976 e Notas Explicativas  

 

Demonstrações publicadas no site da CeasaMinas: 

 

www.ceasaminas.com.br - Institucional – Balanço Patrimonial – 2017. 
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9. CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DE ÓRGÃOS DE CONTROLE 

 

9.1.      Tratamento de Determinações e Recomendações do TCU 

 

As determinações e recomendações do TCU são expedidas em forma de Acórdão, no ano de 2017, a 

Auditoria Interna não tomou conhecimento de nenhum Acórdão sobre as atividades da empresa. Através 

do sistema monitor, a Auditoria apresenta à CGU, as ocorrências no que concerne a sua área de atuação. 

  

9.2       Tratamento de Recomendações do Órgão de Controle Interno 

 

A Auditoria Interna dessa empresa não possui controle interno, exerce suas ações de controle através de 

relatórios apresentados ao Dirigente da empresa, cujas informações são remetidas à CGU através do 

Sistema Monitor, recentemente implantado. 

 

9.3 Medidas Administrativas para Apuração de Responsabilidade por Dano ao Erário 

 

As informações referentes a este item estão disponível no tópico 5.5 Atividade de Correição e Apuração de 

Ilícitos Administrativos. 

 

9.4 Demonstração da Conformidade do Cronograma de Pagamentos de Obrigações com o  

Disposto no art. 5º da Lei 8.666/1993 

 

Os pagamentos de contratos e convênios são realizados de acordo com a data estipulada na cláusula 

contratual “Dos Preços e do Pagamento” e de acordo com a regularidade fiscal da empresa 

(Receita/Procuradoria, Caixa (CRF) e trabalhista) durante a vigência do contrato. Quando a empresa está 

regular perante o fisco os pagamentos são liberados e a documentação é juntada ao processo de 

pagamento. Quando a empresa não tem regularidade fiscal os pagamentos ficam retidos até a sua 

regularização. Todos os documentos são validados em fase anterior, pelo fiscal do contrato.  

 

Quanto às contratações diretas, após a respectiva validação e juntada da documentação - colhimento de 

todas as assinaturas: presidência, diretoria financeira, chefia do departamento de planejamento, chefia do 

departamento jurídico e chefia do departamento de compras, os pagamentos são liberados conforme o que 

foi combinado, quando dos orçamentos elaborados. Os documentos ficam anexados ao processo de 

pagamento (no borderô).  
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Os pagamentos com as respectivas datas de vencimentos são controlados via sistema TOTVS gestão de 

estoque, compras e faturamento, sendo a dinâmica operacionalizada através da baixa na dotação 

orçamentária, na “aba” contratos/manutenção de contratos/itens/medições (sistema TOTVS), que gera os 

valores e contabilização, bem como a alimentação do TOTVS gestão financeira, viabilizando o pagamento 

no vencimento de cada obrigação. A empresa adota para funcionalidade do processo de compras diretas 

os seguintes documentos: autorização de fornecimento, solicitação de contratação, solicitação de 

pagamento e consulta de preços e mercado – CPM, cada um, com sua respectiva forma de preenchimento 

e liberação. 

 

9.5       Informações Sobre as Ações de Patrocínio 

 

A Ceasaminas não realiza patrocínios. 

 

9.6 Informações Sobre as Ações de Publicidade e Propaganda 

 

Durante o ano de 2017 foram realizadas iniciativas no âmbito da publicidade sendo elas: 

 

 Encontro Gastrô (Revista Encontro) 

 

O “Encontro Gastrô” é uma referência em festivais gastronômicos em Minas Gerais. Criado em 2002, o 

festival é promovido pela Revista Encontro, Jornal Estado de Minas, TV Alterosa e Rádio Guarani. Sendo 

assim, a CeasaMinas patrocinou esse evento como uma forma de conseguir uma exposição ampla e 

bastante positiva para a marca em todos esses veículos. A Revista Encontro está há 15 anos no mercado 

de MG, e é a maior revista nacional publicada fora do eixo Rio/SP. Tem tiragem auditada de 72 mil 

exemplares, tornado-a líder em Minas. É a mais conceituada e abrangente no Estado e atinge 360 mil 

leitores, sendo 86% do público AB de MG. É uma Revista de variedades, editada mensalmente, notória por 

praticar um jornalismo sério, cuja credibilidade e respeito ao leitor são seus valores primordiais. 

Distribuição gratuita, para assinantes do Estado de Minas + exemplares disponíveis em bancas para venda 

+ mailing qualificado. 

 

O que permite estreitar o relacionamento entre este público fortalecendo a marca CeasaMinas como 

principal e mais diversificado mercado atacadista de gêneros alimentícios e não alimentícios industrializado 

– como embalagens, produtos de higiene e limpeza,  principais itens de consumo do público do evento. 

 

 Fotos aéreas da CeasaMinas (atualização) 



 
 
 
                                                       

 

BR 040 – Km 688 – Guanabara – CEP: 32.145-900 – Contagem – Minas Gerais  
Htttp://www.ceasaminas.com.br – e-mail: rosinelia@ceasaminas.com.br 

 
 
 
 

105 

Produção de fotografias aéreas da CeasaMinas que o Departamento de Comunicação utiliza para 

produção de peça gráficas. Elas servem de imagem para matérias produzidas para o site para da 

CeasaMinas, entre outras peças publicitárias que o departamento vier a produzir. 

 

Principais Materiais Produzidos 

 Folder de apresentação geral da CeasaMinas; 

 Placas de identificação para demarcação de propriedade; 

 Banners para divulgação de ações diversas e eventos; 

 Faixas, principalmente, para divulgação de licitações de áreas no Entreposto de Contagem 

e;   

 Folders e banners para divulgação da Ouvidoria da CeasaMinas. 

 

 Despesas realizadas por rubrica: 

 

Publicidade Programa/Ação orçamentária Valores Empenhados Valores Pagos
Institucional 100.000                                  -                              78.084            
Legal 100.000                                  -                              51.201            
Mercadológica -                                            -                              
Utilidade Pública -                                            -                              

Despesas com Publicidade

Fonte: Departamento de Planejamento - CeasaMinas  

Empresa Valor Pago
Imprensa Nacional 48.757           
Van Petten Negócios em Comunicação Ltda 1.500             
Plug Tech Digital - Eireli - ME 760               
W & M Publicidade Ltda 185               
Total 51.201          

Empresa Valor Pago
W&M Publicidade Ltda 65.197           
Maxi Eletro Comercio 3.150             
Aseven Comunicação Visual 2.395             
Talento Comunicação Visual Ltda 2.163             
Amazonas Comercio de adesivos.  1.700             
Armind Festas e Eventos Ltda 1.500             
Encontro Comunicação e Eventos 1.120             
Plug Tech Digital - Eireli - ME 350               
Boletim de Pagamento - Uberlândia 260               
Icone Video 200               
BH Festas Contagem 49                 
Total 78.084          
Fonte: Departamento de Planejamento - CeasaMinas

Publicidade Legal

Publicidade Institucional

Fonte: Departamento de Planejamento - CeasaMinas
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11. ANEXOS E APÊNDICES 

11.1      Normas ou Estatuto da Unidade de Auditoria Interna 
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11.2      Parecer ou Relatório da Unidade de Auditoria Interna 
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11.3      Parecer de Colegiado – Conselho de Administração 
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11.4      Parecer de Colegiado – Conselho Fiscal 
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11.5      Parecer de Colegiado – Assembleia Geral Ordinária - AGO 
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11.6      Relatório de Instância ou Área de Correição 
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11.7      Relatório de Auditor Independente 
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11.8      Declarações de Integridade 

11.8.1 Declaração de integridade e completude dos registros no Sistema de Apreciação e Registro dos 

Atos de Admissão e Concessões 
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11.8.2 Declaração de cumprimento das disposições da Lei 8.730/1993 quanto à entrega das declarações 

de bens e rendas 
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