
Apoiamos o processo de privatização da CeasaMinas porque, recentemente, 
em reuniões com representantes do BNDES, recebemos informações de que os 
direitos contratuais dos comerciantes serão preservados e mantidos em vigor 
porque a CeasaMinas não será extinta. O projeto que nos foi apresentado busca 
manter a continuidade da empresa, com a preservação dos direitos contratuais 
dos concessionários.

Vislumbramos, com esse processo, a possibilidade de modernização do nosso 
entreposto e um cenário de estabilidade para o setor. A ACCeasa acredita que a 
privatização da CeasaMinas pode ser uma grande oportunidade para a resolução 
da maioria dos problemas que os empresários e usuários enfrentam por exercer 
as atividades em imóveis de uma empresa pública de economia mista com a 
participação desnecessária do Governo Federal no quadro de acionistas. 



• A revogação da condição absurda que impõe a rescisão do contrato em caso de 
privatização, desconsiderando investimentos realizados e empregos que estão sendo 
gerados pelas empresas.

• Revogação da tarifa abusiva imposta sobre as alterações societárias.

• Direito de 100% sobre o valor do ponto comercial sem a necessidade de licitação.

• Direito de renovação dos contratos por igual período.

• Direito a indenizações por benfeitorias.

• Direito de permuta entre lojas.

• Direito de transferência, independentemente de licitação e de pagamento de tarifas.

• Que o Mercado Livre do Produtor seja mantido com garantias de investimentos, tarifas 
subsidiadas e justas para o trabalho dos produtores mineiros e dos carregadores.

• A revitalização geral de todo o entreposto.

• Participação dos concessionários na gestão do condomínio e na elaboração do 
regulamento de mercado.

DEFENDEMOS, ENFIM, QUE TODOS OS DIREITOS CONTRATUAIS DOS 

COMERCIANTES SEJAM PRESERVADOS, NA TRANSIÇÃO DO CONTRATO DE 

CONCESSÃO PARA O CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL.

Independentemente de quem comprar esta Central de Abastecimento, a ACCeasa 

continuará atuando na defesa dos interesses de seus associados e do bem comum para 

todos os operadores de mercado.


