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COMERCIANTE UNIDO. ABASTECIMENTO FORTE.

Deferimento à liminar pleiteada em Mandado de Segurança Coletivo define 
que o Estado de Minas Gerais deve se abster de exigir a taxa de incêndio de 
concessionários associados à ACCeasa.

MANDADO DE SEGURANÇA
Decisão liminar desobriga ACCeasa e associados 

ao recolhimento de taxa de incêndio
Página 5
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Representatividade. Esta palavra de-
fine muito bem o papel da Associação 
Comercial da Ceasa – MG, uma 
associação que conquistou respeito 
e legitimidade para defender os inte-
resses de seus associados.

Tendo como objetivo ser a voz dos 
comerciantes desse mercado, inter-
mediando suas principais necessida-
des junto aos órgãos competentes, 

a ACCeasa, na maioria das vezes, 
defende, também, empresários que 
ainda não são associados. Isto por-
que, ao alcançar uma conquista para 
o setor, este benefício se estende a 
todas as empresas estabelecidas no 
entreposto de Contagem.

Queremos destacar, no entanto, 
que o associado à ACCeasa conta 
com benefícios exclusivos que são 
o seu diferencial junto aos não as-
sociados. O empresário associado 
fortalece a Associação e o setor, 
para avanço nos muitos desafios 
enfrentados em nosso dia a dia. Um 
grupo unido possui mais força para 
reivindicar direitos e melhorias. 

Uma recente conquista da 
ACCeasa para os seus associados, 
que está detalhada na página 5 
deste informativo, mostra a força da 
Associação, como também o poder 

de uma ação coletiva. Por meio da 
nossa assessoria jurídica, pleitea-
mos, junto ao Estado de Minas 
Gerais, por meio de um mandado 
de segurança coletivo, a isenção 
de recolhimento da taxa de incên-
dio.  A ação foi deferida pelo Poder 
Judiciário, sendo que estão deso-
brigados ao recolhimento da taxa 
apenas os empresários associados 
à ACCeasa, quando da apresentação 
da referida liminar. 

Acreditamos que um mercado 
forte se faz com empresas sólidas 
e bem representadas. Queremos 
reunir na ACCeasa a força das em-
presas que fazem o abastecimento 
na CeasaMinas.  Junte-se a nós. Seja 
também um associado!
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JURÍDICO / FINANCEIRO

Em cumprimento às normas estabelecidas no Estatuto Social da ACCeasa, 
foi realizada, no dia 21 de março, uma Assembleia Geral Ordinária para ana-
lisar e aprovar o relatório de prestação de contas da entidade no exercício 
financeiro de 2018.

O diretor financeiro da ACCeasa, Mário Tadeu Chaves, destacou, na opor-
tunidade, que a ACCeasa está em uma fase financeira tranquila atualmente. 
“A implantação do orçamento anual nos trouxe esta tranquilidade”, destacou. 

Conforme parecer do Conselho Fiscal, as contas foram aprovadas sem res-
salvas, cujo resultado geral do exercício foi um superávit de R$ 330.995,08.

Mário Tadeu informou, também, que, para o exercício de 2019 foi elabo-
rado um orçamento com previsão de superávit de R$ 159.328,23 ao final do 
exercício, sendo R$ 64.800,00 com despesas de depreciação.

Conforme já informado pela ACCeasa, a administração da CeasaMinas está 
solicitando aos comerciantes que assinem o Termo Aditivo ao Contrato de 
Concessão de Uso, que acrescenta cláusulas com normas sobre o trabalho 
avulso na movimentação de mercadorias em geral. 

As cláusulas contidas nesse Termo Aditivo têm o objetivo de prever a obri-
gatoriedade de efetivo e integral cumprimento da Lei nº. 12.023/2009, bem 
como do Termo de Ajustamento de Conduta – TAC, firmado pela Ceasaminas 
e outras instituições perante o Ministério Público sobre o trabalho avulso na 
movimentação de mercadorias em geral.

No Balanço Financeiro RDC de janeiro de 2019, divulgado no Jornal da 
ACCeasa nº 163 – Edição de março de 2019, em DESPESAS:

ASSEMBLEIA GERAL

LEI DOS CARREGADORES

ERRATA

Associados aprovam prestação 
de contas do exercício de 2018

CeasaMinas faz Termo Aditivo 
aos Contratos de Concessão de Uso

2.136.794,68TOTAL DESPESAS

787.682,32SALDO FINAL 

SALDO ANTERIOR 624.180,04

T.A. Recebida 178.467,96

RDC Recebida 2.121.829,00

TOTAL RECEITAS 2.924.477,00

Tarifas Públicas 336.142,96

Serviços 1.120.198,91

Pessoal 408.507,95

Materiais 5.727,88

Convênios 52.993,94

Financeiros 213.223,04

Investimentos –

–10.04 - Comodato de Espaço

78.008,0010.01 - Mensalidades de Associados
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–10.06 - Receitas Creche Escola (Mensalidade) 

–10.02 - Receitas Centro Administrativo

–10.07 - Receita Creche Escola (Repasse)

–10.08 - Receita Posto Médico (Convênio)

53.051,1410.09 - Receita Centro Social (Convênio)

4.307,1311 - Receitas Financeiras

–10.10 - Doações Recebidas

–12 - Outras Receitas Operacionais

–10.11 - Dev. Mensalidade Recebida Duplicidade

–13 - Outras Receitas Não Operacionais

720,0010.03 - Receita Área de Lazer

131.779,14TOTAL

38.774,7114 - Despesas Administrativas

41.729,4715 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica

75,0016 - Serviços Prestados Pessoa Física 

3.414,5317 - Impostos, Taxas e Contribuições

699,9918 - Despesas Manutenção e Conservação

12.777,1319 - Outras Despesas Operacionais

160,9020 - Despesas Financeiras

–21 - Despesas Não Operacionais

97.631,73TOTAL DESPESAS

38.454,54SUPERÁVIT

4.307,13TOTAL

BALANÇO FINANCEIRO RDC

RELATÓRIO FINANCEIRO ACCEASA

Fevereiro de 2019

Fevereiro de 2019
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Informações: 31 3394-1155 (Administração da ACCeasa)

2.151.013,092.113.855,25TOTAL DESPESAS

624.180,08661.337,92SALDO FINAL 

Financeiros

Onde se lê Leia-se

234.224,08197.066,24



NOTAS RÁPIDAS
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GRUPO G7

Contribuintes de Contagem conquistam vitória importante

O Conselho Tributário Administrativo de Contagem – CONTAC, antiga Junta de 
Recursos Fiscais, segunda instância administrativa, proferiu, em março de 2018, 
uma importante decisão, relativa à tributação da operação com concreto usina-
do. A Primeira Câmara do CONTAC decidiu, por maioria dos votos, que poderá ser 
deduzido da apuração do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, 
a parcela relativa a mercadorias e insumos, que devem ser tributados pelo ICMS, 
imposto Estadual.

A decisão é um importante precedente, uma vez que os tribunais superiores e a jurisprudên-
cia majoritária vêm entendendo desta forma, contribuindo para que os contribuintes conta-
genses não sejam tributados de forma indevida.

Esta conquista teve a participação do Grupo G7, que requisitou junto ao Município que os 
processos pelo colegiado fossem julgados de forma paritária, ou seja, por representantes do ente 
público e da sociedade, pedido este atendido em 2017.

FERIADOS NACIONAIS

Confira o calendário de feriados da CeasaMinas em 2019

O fechamento do entreposto de Contagem em feriados nacionais foi definido pela CeasaMinas em maio de 2016, após pesquisa que envolveu produtores, 
comerciantes e compradores, para conhecer sua avaliação sobre o funcionamento do mercado nesses feriados.

Atendendo reivindicação do setor de atacarejo a administração  da CeasaMinas autorizou, a partir de 16 de fevereiro de 2018, o funcionamento das lojas de 
atacarejo em feriados nacionais, com exceção dos feriados da Sexta-feira da Paixão, Natal (25/12) e Confraternização Universal (01/01).

AGENDA DE FERIADOS – 2019
DESCRIÇÃO HORÁRIO HORÁRIO HORÁRIO

Comercialização Carga Desarga Veículos com Mercadorias

Entrada SaídaData
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12/02/19
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Comemoração do dia do comerciário
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Quarta-feira de Cinzas
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MANDADO DE SEGURANÇA

Decisão em ação coletiva vale apenas para associados

Em reunião do Conselho de 
Administração da ACCeasa, 
realizada no dia 21 de março, o 
assessor jurídico da Associação, 
Marcelo Romanelli, confirmou a 
informação, divulgada na edição 
anterior desse Informativo, de 
que foi concedida medida limi-
nar em Mandado de Segurança 
Coletivo para o Estado de Minas 
Gerais se abster de exigir a Taxa 
de Incêndio dos associados da 
ACCeasa. O advogado destacou, 
na oportunidade, que esta decisão 
atinge apenas os associados da 
ACCeasa – Associação Comercial 
da Ceasa – MG e não pode ser 
estendida aos demais concessio-
nários da CeasaMinas que não se 

encontravam associados à data da 
propositura da ação (22/02/2019).

De acordo com Marcelo 
Romanelli, o entendimento de que 
a aplicabilidade da decisão em sede 
de Ação Coletiva cabe apenas aos 
Associados é tese firmada em sede 
de Repercussão Geral (RE 612043) 
pelo Supremo Tribunal Federal 
(STF). “Isto significa que, em caso se-
melhante ao Mandado de Segurança 
interposto pela ACCeasa, a maior 
instância do poder judiciário do 
Brasil decidiu que a decisão em ação 
coletiva movida por Associação atin-
ge apenas aos filiados à entidade que 
deu causa a ação, e não pode ser es-
tendida automaticamente a todos os 
concessionários indistintamente”.

Além dos benefícios exclusivos 
amplamente divulgados para as 
empresas associadas, a ACCeasa 
é uma instituição que conta com 
assessoria jurídica especializada. 
Por isso, está sempre atenta para 
teses e entendimentos firmados pelo 
poder judiciário, se adequando le-
galmente, bem como promovendo a 

adequação de seus associados à novas 
leis, medidas provisórias, portarias e 
atos normativos editados pelo poder 
legislativo e que afetam diretamente a 
classe associada. 

De acordo com Marcelo Romanelli, 
isto demonstra, mais uma vez, a 
importância e benefício de ser um 
Associado. “O ato de se associar, além 

de reafirmar valores, é também uma 
forma eficiente de congregar pes-
soas de interesses comuns, unindo 
forças para, com maior eficiência, 
reivindicar demandas, como foi o 
caso do Mandado de Segurança para 
a abstenção do recolhimento da 
Taxa de Incêndio devida ao Estado 
de Minas Gerais”.

ACCEASA ACONTECE
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Marcelo Romanelli
Assessor jurídico da ACCeasa

O deferimento do 
mandado de segurança 

coletivo demonstra, 
mais uma vez, a 

importância e benefício 
de ser um associado.

ASSOCIAÇÃO

Reunião do Conselho de Administração da ACCeasa

ATIVIDADES

Reuniões 
realizadas no 
mês de março

11/03

21/0320/03

Reunião da Comissão 
de Estudo da Concessão 

da CeasaMinas

Assembleia Geral Ordinária 
de Prestação de Contas - 

Exercício de 2018

Diretoria da ACCeasa 
participa de reunião do 

G7 Contagem

12/03

21/03

Reunião Ordinária da Diretoria 
Executiva com a participação 

do Corpo de Bombeiros Militar 
de Minas Gerais

Reunião do Conselho 
de Administração

19/03

28/03

ACCeasa e CeasaMinas 
recebem a empresa 

Redumax - Proteção e 
limpeza de rede elétrica

Reunião emergencial com a 
diretoria técnico-operacional 
da CeasaMinas para discutir 

comércio irregular



É BOM SABER
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PREVENÇÃO

Dicas para ter mais segurança 
com o gás de cozinha ou GLP
A sigla GLP é utilizada para des-
crever o gás liquefeito de petróleo, 
produto proveniente do petróleo 
ou do gás natural. Por ser incolor e 
inodoro, é adicionada uma pequena 
quantidade de um composto à base 
de enxofre no GLP, o que lhe confere 
um odor facilmente identificável em 
caso de vazamento.

O GLP pode ser aplicado em 
diferentes segmentos da economia, 
como residencial, comercial e indus-
trial, sendo utilizado para os mais 
diversos fins, entre eles o preparo de 
alimentos, em churrasqueiras, na cli-
matização de ambientes, na secagem 
de roupas e de grãos, esterilização 
de objetos, aquecimento de fornos, 
entre outros.

Mangueira
O tipo padrão é de plástico PVC transparente, trançada, com tarja amarela, exibindo a 
inscrição NBR 8613, o logo do Inmetro, o prazo de validade (5 anos) e o nome do fabri-
cante. O comprimento deve estar entre 80 cm e 1,25 m. A mangueira não deve passar e 
nem encostar na parte de trás do fogão, já que a temperatura nessa região é alta devido ao 
forno e pode danificar a mangueira. Caso a mangueira passe por trás do botijão, consulte 
a assistência técnica credenciada do seu fogão para que seja feita a troca de entrada da 
mangueira. A maioria dos modelos tem esse recurso.

Regulador de pressão de gás
Os reguladores de pressão são necessários em todas as instalações de botijões de GLP. 
Quando o gás está contido nos botijões, encontra-se sob pressão superior à de trabalho dos 
fogões e a função dos reguladores é justamente adequar a pressão para garantir o perfeito 
funcionamento nos aparelhos de queima. Além disso, o regulador também controla a va-
zão do gás, mantendo a chama estável.

Colaboração: Sergio Luiz - Empresa de Vigilância Plantão

CONHEÇA OS COMPONENTES BÁSICOS PARA A INSTALAÇÃO SEGURA DO BOTIJÃO:

Nunca use um botijão de GLP sem regulador de pressão.  
É um elemento imprescindível ao uso seguro do GLP.

ATENÇÃO!

DICAS DE SEGURANÇA

Andando na rua
• Tenha especial atenção com as  pessoas à sua volta. Lembre-se: Os assal-

tantes valem-se principalmente do fator surpresa e da desatenção para 
atacarem suas vítimas.

• Mantenha-se alerta ao cruzar com suspeitos e não pare para atender pedi-
dos que despertarem desconfiança.

• Ao retornar, notando algum sinal estranho (porta aberta, luzes acesas, 
etc.), não entre em casa, chame a polícia.

Ao efetuar qualquer transação bancária (malotes), 
comunique ao Olho Vivo e à Polícia Militar para 

ser monitorado e acompanhado.

(31) 3394-7067 / 3399-3444
Olho Vivo

(31) 3394-1217
Pelotão da PM

A
TE

N
Ç

Ã
O

!

• Verifique a validade do regula-
dor: todos têm vida útil de até 
cinco anos.

• Só utilize reguladores de pressão 
aprovados pelo Inmetro, quem 
contém o selo do instituto.

• Jamais utilize ferramentas para 
apertar a borboleta, pois o exces-
so de força pode danificá-la.

• Todo botijão tem um anel de ve-
dação localizado na sua válvula, 
que deve estar em perfeitas con-
dições ao acoplar o regulador 
para evitar vazamentos.

• Não compre reguladores 
clandestinos.

• Use apenas a força das mãos para 
apertar a borboleta do regulador.

• Feche o registro toda vez que o 
fogão não estiver sendo utilizado.

• Em caso de dúvidas, consulte o 
fabricante do fogão do regulador 
de pressão.

• Para verificar se há vazamento, 
faça o teste da espuma de sabão: 
coloque espuma sobre a junção da 
borboleta com o botijão. Se a espu-
ma crescer ou borbulhar é sinal de 
vazamento. Repita o teste. Caso 
continue a borbulhar, retire o regu-
lador de pressão e verifique se está 
borbulhando na válvula. Nesse 
caso, chame imediatamente a as-
sistência técnica do seu fornecedor 
de gás ou ligue para o número da 
assistência técnica da distribui-
dora que consta na etiqueta que 
acompanha o vasilhame.

Fonte: Liquigás

REGULADORES: 
USE CORRETAMENTE

Como todo combustível, o GLP é um produto 
inflamável que requer cuidados no seu manuseio



HISTÓRIA

MEMORIAL CEASAMINAS

Lembranças de muito trabalho e superação de desafios
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Delegado de Polícia Civil aposen-
tado, o comerciante Derlani Toni 
Dandel de Castro, viu na Ceasa uma 
oportunidade de empreendedoris-
mo. Aliando à sua experiência com o 
mercado o desafio de administrar sua 
própria empresa, o comerciante e seu 
sócio, Gilberto Geraldo Gonçalves, 
fundaram, em 1992, a Nutri Pastoril 
Ltda., empresa que comercializa 
cerca de dois mil produtos para cães, 

A história da orientadora de mercado, 
Maria do Rosário Gomes Leal, na 
CeasaMinas, foi iniciada ainda antes 
de sua admissão como funcionária da 
empresa. Ela  relata que, aos 25 anos, 
após ter concluído o Curso Técnico 
em Agropecuária na CEDAF/UFV, em 
1988, foi trabalhar em uma fazenda 
com cultivo de tomates, pimentão e 
moranga híbrida na região da cidade 
de Pequi. “Entrei no entreposto para 
comercializar as primeiras colheitas de 
tomate, em 1990. Na época, o mercado 
estava saturado com uma grande oferta 
de tomates. Não obtive êxito na comer-
cialização. Como o investimento para 
novo plantio fugia das minhas condi-
ções, resolvi sair do campo e tentar ou-
tra colocação no mercado de trabalho”. 

Maria do Rosário relembra que 
veio para Contagem e, pouco tempo 
depois, foi trabalhar em uma empresa 

gatos e animais em geral.  “Estou 
na Ceasa há bastante tempo. Já em 
1988 participava como conselheiro 
em algumas lojas do entreposto. 
Depois, o dono dessa loja me passou 
o ponto e iniciamos as atividades da 
Nutri Pastoril”. 

Derlani informa que sua filha, 
Pollianna, médica veterinária, tam-
bém atua na empresa, na administra-
ção e nas questões de atendimento 
relacionadas a produtos veterinários. 

O comerciante destaca que, após 
27 anos de atuação, a empresa é 
reconhecida no mercado pela sua se-
riedade e retidão. “É uma empresa de 
tradição, que trabalhou muito para 
conquistar resultados. Podemos nos 
orgulhar de nunca termos enfrenta-
do uma causa trabalhista ou títulos 
protestados”.  

de contabilidade em Belo Horizonte. 
“Lá permaneci por seis meses, 
quando fui solicitada a comparecer 
na Ceasa para fazer uma prova de 
seleção. Prestei serviço temporário 
na Ceasa por alguns meses na fun-
ção de Orientadora de Mercado, no 
MLP - Mercado Livre do Produtor.  
Terminado o contrato, retornei para 
outra empresa em Belo Horizonte, 
como auxiliar de escritório.”

Em 1994 Maria do Rosário in-
gressou novamente na CeasaMinas, 
exercendo a mesma função, quando 
desenvolveu atividades de rotina 
no MLP, como atendimento aos 
produtores, compradores, varejistas, 
recebimentos de documentos para 
cadastro, dentre outros.

Por meio de concurso público, 
Maria do Rosário tomou posse, em 
2004, na CeasaMinas, exercendo a 
mesma função de orientadora de mer-
cado.  A funcionária exerce as ativi-
dades de Orientação ao público geral, 
sendo atualmente responsável pelo 
Setor Violeta. “Faço as mediações de 
informações aos lojistas, compradores, 
funcionários, motoristas, quanto às 
normas estabelecidas no entreposto 
para que haja um bom funcionamento 
das atividades de mercado, mediante 

Seu sócio, Gilberto Gonçalves, con-
firma as informações de Derlani. “Fé, 
força, foco e sabedoria, além de muita 
persistência e paciência fazem parte 
da nossa filosofia e nos ajudaram a 
chegar até aqui”. Os comerciantes 
destacam o bom relacionamento nos 
negócios, que sustenta a trajetória 
da empresa. “Sempre combinamos 
muito bem. É uma sociedade que não 
tem discussão”. 

A CeasaMinas
Rodrigo enfatiza a importância da 
CeasaMinas para o abastecimento 
e para a economia do estado. “É 
uma central de abastecimento que 
se destaca pela diversidade de pro-
dutos, pela prestação de serviços 
e, também, pelo grande número de 
empregos que oferece”.

o parâmetro do Regulamento de 
Mercado interno e Resoluções da 
Diretoria Administrativa”.

Sobre o bom desenvolvimento 
do seu trabalho, ela considera que a 
graduação em pedagogia e o mestra-
do na área de docência e Gestão da 
Educação foram estudos que abriram 
seus horizontes para conhecer melhor 
as pessoas. “Na minha função, procuro 
fazer uma varredura diária no setor, 
observar as demandas de solicitações 
e articular as informações devidas por 
meio verbal, relatórios de ocorrências, 
entrega de documentos, comunicados 
e notificações escritas. Como a em-
presa é hierarquizada, procuro ser leal 
à empresa CeasaMinas e respeitosa-
mente ser cordial aos usuários”.

Segurança alimentar
De acordo com Maria do Rosário, o 
bom desempenho pode ser mensu-
rado e percebido quando os gestores 
são bem preparados e dotados de 
ferramentas adequadas às novas 
exigências, onde estão inseridos. 
“Procuro sempre buscar novos 
conhecimentos e formações, para 
contribuir com a sociedade onde 
quer que eu esteja. Percebo que a 
Ceasa tem muito significado e é de 

De acordo com Derlani, a 
CeasaMinas representa uma con-
quista para os produtores e comer-
ciantes. “Estamos muito satisfeitos 
em atuar aqui. Além da comercializa-
ção no estado, atendemos também 
clientes de outros estados, como 
Goiás e Bahia”. A oferta de empregos 
também é motivo de orgulho para 
os comerciantes. “Todos os nossos 
funcionários têm famílias, que de-
pendem daqui”. 

Uma grande satisfação, para 
Derlani e Gilberto é a pouca ro-
tatividade de funcionários na 
empresa. Gilberto destaca, entre 
os colaboradores, o gerente, Jairo 
Vieira Horta, que está há 27 anos 
na empresa. “Ele é o nosso coringa, 
pois atua também como vendedor 
e comprador”.

suma importância para muitos. Vejo 
familiares de produtores, familiares 
de lojistas, familiares de varejistas e 
famílias de caminhoneiros dentro do 
entreposto, dando vida ao empreen-
dedorismo em diversas áreas”.

A funcionária destaca que a Ceasa 
nasceu com a responsabilidade de per-
mitir e colaborar com uma segurança 
alimentar e abastecimento, apoio ao 
homem do campo, caminhando, ao 
longo dos anos, rumo a um futuro pro-
missor. “Com a visão de estar entre as 
melhores Centrais de Abastecimento, 
torna-se necessário honrar os compro-
missos, ser transparente e mais do que 
nunca entender que a comunicação 
é uma ferramenta de gestão e que a 
política da informação é importante 
para um crescimento contínuo.  Por 
isso digo que o futuro começa dentro 
de cada um de nós”.

Expectativas 
Maria do Rosário diz que é muito 
agradecida a Deus, e se sente honrada 
por fazer parte da CeasaMinas. “Se 
depender de nós, funcionários, quere-
mos ver a Ceasa tomando consciência 
de seu potencial e importância, cres-
cendo junto aos empreendedores que 
aqui dedicam parte de suas vidas”.

FÉ E PERSISTÊNCIA

PLANEJAMENTO E SUPERAÇÃO

Maria do Rosário Gomes Leal
ORIENTADORA DE MERCADO
Na CeasaMinas desde 1994

Derlani Toni Dandel de Castro 
e Gilberto Geraldo Gonçalves
NUTRI PASTORIL LTDA.
Na CeasaMinas desde 1988
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SERVIÇOS 
GRATUITOS

VALORES 
ESPECIAIS

PARCERIAS

JUNTE-SE A NÓS, SEJA UM ASSOCIADO!


