
PERÍODO: 

JAN/2014 a DEZ/2014

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIÁS



RELATÓRIO DE GESTÃO
EXERCÍCIO – 2014

Introdução  – Este  Relatório  de  Gestão  tem  a  finalidade  de 
apresentar  com  toda  a  transparência  e  clareza  aos  Órgãos  de 
controle e fiscalização, as ações desenvolvidas por esta Centrais de 
Abastecimento  de  Goiás  S/A no decorrer  do  exercício  de  2014. 
Expõe os aspectos mais relevantes da gestão desta empresa, tendo 
por referência  as  orientações   gerais  do  Tribunal  de  Contas  do 
Estado  de  Goiás  –  TCE,  que  determina  de  maneira  sucinta  e 
objetiva a estrutura do relatório de Gestão, que de forma geral e 
peculiar a empresa seguiu as exigências previstas na Resolução 
Normativa nº 001/2003-TCE. Ressaltando no entanto a exclusão 
de alguns subitens que  não se aplica a esta empresa, face ao não 
enquadramento da Ceasa-Go., no sistema orçamentário do Estado, 
e  a  inexistência  de  qualquer  recursos  financeiros  oriundos  do 
Tesouro  Estadual,  Federal  e  Municipal,  que  assim  deixamos  de 
informar no bojo do relatório.

    
AÇÕES IMPLEMENTADAS NO PERÍODO DE 01/01/2014 A 31/12/2014

1. Ações para melhorias da estrutura física operacional e de

 trânsito desta Central:

1.1. INVESTIMENTOS

a.  Perfuração de um poço artesiano  tubular profundo, com 280mts. de 
profundidade,  contratado  e  realizado  em  agosto/14,  no  valor  de 
R$41.270,00 (quarenta e um mil, duzentos e setenta reais);

b. Aquisição  de  transformador  de  225  KVA,  instalado  na  cabine  de  alta 
tensão – GP-05, adquirido em setembro/14, na forma de  pagamento a 
vista,  no valor de R$15.273,00 (quinze mil,  duzentos e setenta e  três 
reais);

c. Aquisição  de  gerador  de  energia  elétrica  para  atender  o  sistema  de 
captação de água, adquirido em novembro/14, na forma de pagamento a 



vista, no valor de R$37.146,67 (trinta e sete mil, cento e quarenta e seis  
reais e sessenta e sete centavos);

d. Aquisição de bomba, material elétrico e hidráulico para ligação do novo 
poço até o reservatório de água, adquirido em dezembro/14, na forma 
de pagamento a vista, no valor de R$39.146,67 (trinta e nove mil, cento e 
quarenta e seis reais e sessenta e sete centavos);

e. Aquisição  de  02  (dois)  exaustores  para  cabine  de  alta  tensão  e 
instalações de cabeamento, adquirido na forma de pagamento a vista, no 
valor de R$14.000,00 (quatorze mil rais).

f. Aquisições  de  mobiliários  (móveis  e  utensílios),  armários,  mesas, 
cadeiras  e  outros,  adquiridos  no  decorrer  do  exercício,  na  forma  de 
pagamento  a  vista,  no  valor  total  de  R$11.460,90  (onze  mil, 
quatrocentos e sessenta reais e noventa centavos) 

g. Aquisição de máquinas e ferramentas no valor de 2.690,00 (dois mil e 
seiscentos e noventa reais);

h. Aquisição de 02(dois) computadores  e 03(três) impressoras, instalados 
na área administrativa,   adquirido na forma de pagamento a vista,  no 
valor total de R$6.571,14 (seis mil, quinhentos e setenta e um reais e 
quatorze centavos). 

1.2. AÇÕES DE MELHORIAS

a. Recuperação  da  rede  hidráulica  do  sistema  de  captação  de  água  da 
Ceasa-Go., realizado em março/14, no valor de R$3.500,00 (três mil e 
quinhentos reais);

b. Construção  de  08(oito)  poços  de  infiltração  de  água  pluvial,  com  o 
objetivo  de  atender  determinação  da  Agência  Municipal  do  Meio 
Ambiente – AMA, serviços contratados na forma de pagamento a vista, 
no  valor  de  R$16.615,60  (quatorze  mil,  seiscentos  e  quinze  reais  e 
sessenta centavos);

c. Construção de escritório de  apoio para o acompanhamento e fiscalização 
operacional  do  Galpão  não  Permanente  –  GNPC,  no  valor  total  de 
R$3.430,00 (três mil e quatrocentos e trinta  reais);

d. Reforma geral e troca da cobertura da portaria principal da entrada da 
Ceasa-Go.,   no  valor  total  de  R$89.518,71  (oitenta  e  nove  mil, 
quinhentos e dezoito reais e setenta e um centavos);

e. Serviços de recuperação da tubulação centra de esgoto nas proximidades 
da ETE, no valor total de R$9.420,00 (nove mil e quatrocentos e vinte 
reais);



f. Reforma geral da cabine de alta tensão do GP-4, para melhor ventilação 
e  redução  do  aquecimento  dos  transformadores,  no  valor  total  de 
R$13.670,00 (treze mil e seiscentos e setenta reais);

g. Serviços de limpeza do poço artesiano , e reinstalação e manutenção dos 
equipamentos, no v alor de 3.811.00 (três mil e oitocentos e onze reais).

h. Contratação de empresa para análise de resíduos Agrotóxicos de culturas 
para  controle  de  aplicação  nas  lavouras  e  transporte  aéreo  para 
locomoção dos produtos no valor de R$ 10.506,42 ( Dez mil, quinhentos 
e seis reais e quarenta e dois centavos).

i. Recuperação de telhado,  calhas  de zinco do GP-06, no valor  total  de 
R$6.200,00 (seis mil e duzentos reais).

j. Serviços  de  recuperação  de  vias  internas  asfáltica  (tapa  buracos) 
utilizando  20  toneladas  de  massa  asfáltica  no  valor  de  R$15.500,00 
(quinze mil e quinhentos reais).

k. Limpeza geral nas áreas próximas a ETE, contratação de máquinas: pá 
carregadeira,  retro escavadeira  e caminhão basculante no valor  de R$ 
3.000,00 (Três mil reais).

l. Reforma do tubulão equalizador, instalação de 82m de grade com portão 
na E.T.E. no valor de R$12.600,00 (doze mil e seiscentos reais);

m. Reforma,  pintura e reparos  do prédio da portaria,  sala  do SAMU, no 
valor total de R$3.700,00 (três mil e setecentos reais);

n. Pintura de demarcação dos pátios dos estacionamentos da CEASA-GO 
no valor de R$ 9.850,00 (nove mil, oitocentos e cinquenta reais).

o. Confecção  de  Faixas  de  lonas  e  placas  destinadas  para  campanha  de 
controle da Dengue do mercado da CEASA-GO no valor de R$ 3.630,00 
(três mil seiscentos e trinta reais);

p. Reforma  e  manutenção  dos  jardins,  com  plantio  de  grama,  poda  de 
arvores e  adubação,  no valor  de R$12.500,00 (doze mil  e  quinhentos 
reais).

q. Pintura  de  demarcação  do  estacionamento  de  cargas  no  valor  de  R$ 
11.480,00 (onze mil e quatrocentos e oitenta reais).

r. Pintura  dos  módulos  do  GNP-1 no valor  de  R$ 7.900,00 (sete  mil  e 
novecentos reais).



2. Ações  institucionais  para  minimizar  as  deficiências  do  sistema  
operacional do mercado:

a. Implementação  do  SESMT  (Serviço  Especializado  em  Segurança  e 
Medicina do Trabalho).

b. Curso de Operadores de Empilhadeiras ministrado pela SEST/SENAT 
através de parceria realizada entre CEASA e UNIAP.

c. Treinamento de fiscais para melhor orientação do mercado.

3. Ações para amenizar os problemas de depredação da reserva ambiental

a. Recuperação  da  cerca  em  volta  da  mata,  serviços  de  patrolamento, 
limpeza e demarcação de 1.100mts de extensão, no valor de R$4.800,00 
(quatro mil e oitocentos reais).

b. Serviços de acero da mata,  abertura de estrada em torno de toda cerca da 
reserva desta central para evitar incêndios, no valor total de R$15.100,00 
(quinze mil e cem reais).

4. Ações  para  redução  dos  desperdícios  de  produtos  e  implantação  de  
políticas sociais para os usuários desta Central e comunidades vizinhas.

a. Doações  realizadas  através  do Banco de  Alimentos  com média  de 
495 toneladas/ano de alimentos doados;

b. Convênio  de  assistência  odontológica  para  atendimento  aos 
produtores e  carregadores firmado com a ASPEGO (Associação de 
Produtores  de  Hortifrutigranjeiros  do  Estado  de  Goiás)  em 
atendimento ao TAC firmado com o Ministério Público do Trabalho 
no valor de R$ 6.000,00 (Seis mil reais) mensais; 

c. Projeto de Inclusão Digital  (Instalação da Escola de Informática) - 
convênio  entre  CDI  (Centro  de  Democratização  da  Informática), 
UNIAP (União Atacadistas  e  Produtores  de  Hortifrutigranjeiros  do 
Estado de Goiás) e CEASA ( Centrais de Abastecimento do Estado de 
Goiás), que visa atender as comunidades de baixa renda através do 
uso das tecnologias da informação e comunicação; 

d. Captação de  recurso  na ordem de R$ 1.500.000,00 (Um milhão  e 
quinhentos mil reais) junto ao MDS (Ministério de Desenvolvimento 
Social) para a  construção do Banco de Alimentos, a ser construído 
em uma área cedida pela Ceasa-Go., em  parceria com a SEAGRO e 
OVG.

e. Elaboração de projeto do centro de convivência dos movimentadores 
de mercadorias, no valor de R$12.200,00 (doze mil e duzentos reais).



5. Ações  na  área  de  Tecnologia  para  controle  das  contas  e  geração  de  
relatórios:

a. Renovação de Licença de Uso de Software de Gestão para integração 
de todas as áreas da CEASA (Financeira, Produtor, Mercado, Técnica) 
no valor de R$ 15.765,00 (Quinze mil e setecentos e sessenta e cinco 
reais).

b. Aquisição  de  antivírus  para  servidores  e  estações  no  valor  de  R$ 
4.684,68 (Quatro mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e sessenta e 
oito centavos).

c. Informatização do cadastro de carregadores conforme TAC firmado 
junto ao Ministério Público do Trabalho.

6. De acordo com a Demonstração de resultado, foi apurado no exercício  
de  2014,  resultado  negativo  (Prejuízo)  operacional   no  valor  de  
R$655.145,66 ( seiscentos e cinquenta e cinco mil, cento e quarenta e  
cinco reais e sessenta e seis centavos).

7.  Investimento/Custo aplicado nas ações 

1. INVESTIMENTO TOTAL APLICADO NAS AÇÕES EM R$
a.  Ações para melhorias da estrutura física e do trânsito 

desta Central 264.980,81

b.  Aquisição de mobiliários 167.558,38
2. CUSTO TOTAL APLICADO NAS DEMAIS AÇÕES DE 

MELHORIAS CONFORME DESCRITO NO ITEM DAS 
AÇÕES

12.200,00

3. CUSTO TOTAL ANUAL DOS CONVÊNIOS
a. Convênio Assistencial Banco de Alimentos 

CEASA/UNIAP 330.255,60

b. Convênio de Segurança e Vigilância CEASA/UNIAP 2.092.135,57

c. Convênio Operacionalização do Estacionamento de 
Veículos de Passeio e Moto CEASA/UNIAP

    478.539,85

d. Serviços Odontológicos Convênio CEASA/ASPHEGO 72.000,00

e. Convenio serviço limpeza CEASA/UNIAP 1.153.364,21
OTAL GERAL DE INVESTIMENTO/CUSTO APLICADO NAS 
AÇÕES

4.571.034,42



8. Resultados atingidos no período analisado 

1. As  ações  implementadas  envolvendo  a  aquisição  de  mobiliário  e  
equipamentos, contribuiu significativamente para melhoria do atendimento  
administrativo  e  operacional  da  empresa,  principalmente  no  que  tange  a  
capacidade da  oferta  de  energia  para  atender  a  grande demanda exigida  
pelos  produtores,  compradores  e  fornecedores  que  desenvolvem  suas  
atividades nesta Central;

2. Com recursos próprios foram realizados no exercício de 2014 investimentos  
na  ordem  de  R$  167.558,38  (cento  e  sessenta  e  sete  mil,  quinhentos  e  
cinquenta  e  oito  reais  e  trinta  e  oito  centavos),  aplicados  em  obras  
estruturante da área operacional do mercado e na melhoria do trânsito.

3. O Banco de Alimentos através de doações tem beneficiado uma média mensal  
de 120 Entidades Sociais e 398 famílias carentes com uma média de 41,25  
toneladas/mês de alimentos doados. 

4. O projeto de inclusão digital treinou no ano de 2014 um total de 210 pessoas  
nos cursos de informática, que visam atender as comunidades de baixa renda  
através do uso de ferramentas tecnológicas de informação e comunicação.

ANO CDI Comunidade Nº de Turmas Iniciaram Desistiram Concluíram

2014/1 CEASA 16 160 22 138

2014/2 CEASA 10 87 15 72

TOTAL 26 247 37 210

5. A instalação de câmeras, bem como a parceria com a Polícia Militar exigindo  
a  identificação  pessoal  de  todos  os  trabalhadores,  carregadores  e  demais  
frequentadores  do  complexo  CEASA  tem  coibido  a  presença  de  possíveis  
infratores da lei, bem como o cometimento de delitos por estes, o que trouxe  
segurança  a  todos  os  usuários  e  trabalhadores  que  desenvolvem  suas  
atividades nesta CENTRAL;

6.  A informatização com uso do Sistema de Gestão trouxe integração das áreas  
bem como a criação de banco de dados único, garantindo confiabilidade nas  
informações,  assim  como  operacionalização  gerencial  da  Unidade  Ceasa;  
Controle  de  faturamento;  Fiscalização  integrada,  aluguel  de  unidades  de  
produtores,  automação  de  cobrança  e  recebimento  bancário,  controle  de  
contas  a  pagar,  controle  Orçamentário,  Prestação  de  Contas  Anual;  
Integração com a CONAB, conciliação Bancária de Contas a Receber e Contas  
a Pagar, integração com contabilidade



7 -Resultados comparativos do Período

RESULTADO CONTÁBIL E FINANCEIRO COMPARATIVO

EXERCÍCIO LUCRO/PREJUÍZO
CONTÁBIL (R$)

RESULTADO
FINANCEIRO (R$)

DISPONIBILIDADE
CAIXA EM 31/12 (R$)

2010 (439.229,57) 497.225,08 105.791,45

2011 431.658,03 1.101.281,67 934.657,97

2012 - 1.286,87 972.832,51 1.055.919,68

2013 401.799,79 1.444.750,66 1.598.748,97

2014 -656.011,51 399.893,18 1.959.016,98
O resultado financeiro está acrescido das despesas e deduzido das receitas que não representa 

saída ou entrada de recursos de caixa (depreciações e outras receitas).
                                          NOTA TÉCNICA

   Visando  oferecer  subsídio  para  avaliação  dos  Órgãos  fiscalizadores  desta 
Empresa,  apresentamos  NOTA  TÉCNICA sobre  a  situação  econômica, 
financeira  e  patrimonial  da  Centrais  de  Abastecimento  de  Goiás  S/A,  com a 
indicação dos  índices  de  avaliação e  breve relato dos  resultados  apurados no 
Balanço Patrimonial  e  demais  Demonstrações  Financeiras,  instruído de Notas 
Explicativas do Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2014, conforme a 
seguir:

1- ÍNDICES DE LIQUIDEZ

1.1- Liquidez Imediata:

       Disponibilidade ÷ Passivo Circulante 

  1.959.016,98 ÷ 1.514.355,39 = 1,29

1.2- Liquidez Corrente: 

Ativo Circulante ÷ Passivo Circulante 

3.956.187,73  ÷  1.514.355,39 = 2,61

1.3- Liquidez Geral:

(Ativo Circulante + Ativo Não Circulante)

(Passivo Circulante + Passivo Não Circulante)

        3.956.187,73 + 11.352.190,41 = 15.308.378,14 = 10,11

1.514.355,39 +                   00  =    1.514.355,39



2- ÍNDICES PATRIMONIAIS E ESTRUTURAIS

2.1- Endividamento a Curto Prazo: 

   Passivo Circulante ÷ Patrimônio Líquido

       1.514.355,39  ÷ 13.794.022,75 = 0,11

2.3- Endividamento Total

       Passivo Total ÷ Patrimônio Líquido

       15.308.378,14 ÷ 13.794.022,75 = 1,11

       Conforme índices demonstrados acima,  podemos verificar que os  Índices 
de  Liquidez  indicam  resultados  satisfatórios,  com  tendência  desejável  em 
ascendência  e  frações  de  reais  suficientes  para  saldar  cada  R$  1,00  de  suas 
dívidas,  o  que  permite  manter  suas  obrigações  pagas  nos  respectivos 
vencimentos. 

Com relação aos  Índices Patrimoniais e Estruturais  podemos observar 
que  a  capacidade  de  endividamento  da  empresa  é  razoável,  uma  vez  que  o 
Patrimônio Líquido apresenta valor abaixo do Passivo Total.

2.3 -  Cumpre-nos  informar que a empresa mantém obrigações apenas de curto 
prazo, sem qualquer registro de divida vencida ou a vencer a longo prazo. 

 2.4 - É importante ainda registrar que a Centrais de Abastecimento de Goiás S/A 
mantém suas obrigações rigorosamente de acordo com a legislação vigente junto 
a União, Estado e Município, cujo as Certidões poderão serem obtidas a qualquer 
momento. 

3- RESULTADO OPERACIONAL 

De acordo com a Demonstração de Resultado foi apurado no exercício de 
2014,  resultado  operacional  negativo,  ou  seja  prejuízo  de  R$  656.011,51 
(seiscentos e cinquenta e seis mil, onze reais e cinquenta e um centavos).

4- RESULTADO FINANCEIRO 

Partindo do Prejuízo Líquido de R$ 656.011,51 (seiscentos e cinquenta e 
seis mil, onze reais e cinquenta e um centavos) do exercício de 2014, deduzidas 
as despesas de depreciação no valor de R$ 1.055.904,69 (um milhão, cinquenta e 



cinco  mil,  novecentos  e  quatro  reais  e  sessenta  e  nove  centavos),  que  não 
representam dispêndio de caixa, apuramos o resultado financeiro (superavit) de 
R$ 399.893,18 (trezentos e noventa e nove mil, oitocentos e noventa e três reais e 
dezoito centavos).

5 - SITUAÇÃO FINANCEIRA  PATRIMONIAL 

Com o registro de sucessivos resultados financeiros positivos apresentados 
pela  Ceasa-GO.,  nos  últimos  5  (cinco)  anos,  a  empresa  quitou  as  dividas 
contraídas em gestões anteriores, buscou o equilíbrio financeiro e realizou com 
os recursos próprios investimentos e obras de melhorias desta Central.

Por fim cumpre-nos informar que a Centrais de Abastecimento de Goiás 
S/A é uma sociedade de economia mista, cujo o acionista majoritário é o Estado 
de Goiás com 99,9% das ações, gerida com recursos próprios, responsável pelo 
desenvolvimento  das  políticas  de  incentivo  a  produção,  acompanhamento  e 
controle de abastecimento dos produtos hortifrutigranjeiros do Estado de Goiás e 
outras regiões do país. Ação esta que tem contribuído significativamente para o 
desenvolvimento econômico e social do nosso Estado.

Edvaldo Gonçalves dos Reis

Controle Interno

                                          

9 - Ações prioritárias para 2015 

1. Projeto  e  execução  das  coberturas  laterais  da  pedra  do  produtor. 
Valor: R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)

2. Demolição e reconstrução de 04 (quatro) banheiros sanitário, com 
toda  estrutura  moderna  e  necessária    para  melhor    atender   o 
público  que  desenvolvem suas  atividades  de  trabalho  e  comercial 
nesta central.

Valor: R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

3. Obras para adequação as normas de combate a incêndio, conforme 
exigências do corpo de bombeiro e ministério público.

Valor: R$130.000,00 (cento e trinta mil reais).



4. Perfuração de mais 05(cinco) poços de infiltração de águas pluviais, 
para  atender  exigência  dos  órgãos  ambientais  e  do  ministério 
público. 

Valor: R$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).
5. Execução  das  obras  de  adequação  da  energia  elétrica  do  GNP  II, 

pedra do produtor, etc. 
Valor: R$ 140.000,00(cento e quarenta mil reais).

6. Iluminação do estacionamento na divisa com a Cifarma. Já executado. 
Valor: R$19.000,00

7. Instalação de mais um transformador na subestação de energia da 
portaria  principal  e  fazer  rede  para  atender  o  pavilhão  externo, 
estacionamento  de  caminhões  e  futuras  ampliações  nas 
proximidades da ETE. 

Valor: R$ 80.000,00(oitenta mil reais). 

8. Pintura  de  estacionamento  na  área  do  mercado,  demarcação  e 
pintura  de  faixas  exclusivas  para  os  carregadores  em  volta  dos 
pavilhões centrais, para atender as exigências do ministério público 
de dar maior segurança a todos os usuários da Ceasa. 

Valor: R$ 15.000,00(quinze mil reais).

9. Construção de novo pavilhão para melhor atender a demanda dos 
produtores de hortifrutigranjeiros do Estado de Goiás. 

Valor: R$6.000.000,00 (seis milhões de reais). 

10. Substituição das luminárias atuais na pedra do produtor e nos postes 
do interior do mercador, por lâmpadas led (mais econômicas e mais 
duráveis).
Valor: R$ 150.000,00(cento e cinquenta mil reais). 

10  –  Informações  sobre  produção  e  comercialização  de  
hortifrutigranjeiros realizados no exercício de 2014 nesta Centrais de  
Abastecimento de Goiás S/A – CEASA-GO. Conforme anexos:

Anexo 2 – Aspectos de comercialização na CEASA-GO;

Anexo 3 – Histórico de comercialização;

Anexo 4 – Comparativo de  toneladas  de  mercadorias entre Goiás  e  outros  
estados;

Anexo 5 -  Comparativo de toneladas de mercadorias entre regiões;



Anexo 6 -  Comparativo de toneladas de mercadorias por subgrupo;

Anexo 7 – Participação das microrregiões do Estado;

Anexo 8  –  Quantidade e  valor  comercializado e o  índice  participativo  por  
subgrupos;

Anexo 9 – Comparativo da quantidade comercializada por grupo e subgrupo  
de produtos e variações;

Anexo  10  –  Demonstrativo  do  acompanhamento  da  oferta  dos  
hortifrutigranjeiros na CEASA-GO;

Anexo 11 – Histórico da comercialização na CEASA-GO.

11 – Informações complementares

            Em relação ao subitem “g” do relatório, conforme balancetes contábil  
podemos verificar que no decorrer do exercício  de 2014,  contabilizamos o  
valor  toral  de  R$309,71 (trezentos  e  nove reais  e  setenta  e um centavos),  
provenientes de recolhimentos com atraso, motivado a fatos justificados, que  
impossibilita a responsabilizações.

                   Em relação aos subitens “h”, “i” e “j”, definido para constar do  
relatório,  deixamos  de  informar,  tendo  em vista  que  não  se  aplica  a  esta  
Ceasa-Go. 

Goiânia, 08 de maio de 2015.

Edvaldo Crispim da Silva
 Diretor Presidente da CEASA/GO


