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NOTA À IMPRENSA, AO PODER PÚBLICO E À POPULAÇÃO

A Associação Comercial da Ceasa-MG (ACCeasa) vem manifestar seu apoio 
ao processo de privatização da CeasaMinas, tendo em vista que o projeto 

apresentado pelo Governo Federal busca manter a continuidade da empresa, 
com a preservação dos direitos contratuais dos concessionários.

Entendendo a importância do momento, com o processo de privatização da CeasaMinas em desenvolvimen-
to pelo Governo Federal, a Associação Comercial da Ceasa-MG – ACCeasa informa que, após reuniões com os 
responsáveis pelo processo junto ao Governo Federal, manifesta seu apoio à privatização da CeasaMinas, pelos 
motivos a seguir elencados: 

• A ACCeasa é a entidade representativa dos empresários concessionários das lojas pertencentes ao Governo 
Federal na CeasaMinas.

• Os empresários da CeasaMinas geram cerca de 15 mil empregos diretos. Funcionando com 44 pavilhões de lojas, 
cerca de 525 empresas estão constituídas para atuar dentro da CeasaMinas e atendem mais de 40 mil clientes 
diretos. 

• A CeasaMinas foi incluída no Programa Nacional de Desestatização – PND no ano de 2.000, e, desde então, a em-
presa estatal não realiza investimentos em infraestrutura. 

• A situação se agrava a cada dia; o local recebe uma população circulante acima de 70 mil pessoas por dia e não 
tem projeto de combate a incêndio aprovado pelos bombeiros. A estatal não consegue sequer contratar seguros 
patrimoniais e contra incêndio, deixando os empresários entregues à própria sorte.

• As platibandas dos galpões, construídas há mais de 40 anos, continuam as mesmas e caíram ou foram removidas 
por falta de manutenção. Os telhados, da mesma forma, são muito antigos e vazam constantemente, trazendo 
prejuízos aos empresários, que perdem suas mercadorias.

• O entreposto não possui estacionamentos adequados e as vias internas dependem de asfalto e sinalização. Enfim, 
o trânsito é caótico. 

• Além disso, a tubulação hidráulica tem mais de 40 anos e constantemente os usuários recebem água amarela nas 
torneiras de uso interno.

• Também ocorrem quedas frequentes de energia elétrica, gerando prejuízos imensos por falta de investimentos 
em transformadores. 

• Para piorar situação, os contratos de concessão foram sendo modificados no decorrer dos anos e foram inseridas 
cláusulas obrigatórias impondo a adesão a condições absurdas, como por exemplo: cobrança de 20% sobre o 
valor das alterações societárias que ocorrerem nas empresas concessionárias; a exigência de licitação para trans-
ferência ou troca do ponto comercial entre os concessionários com cobrança de tarifa pela CeasaMinas.

• A inclusão de cláusula de rescisão nos contratos de concessão desestimula a entrada de novas empresas no en-
treposto e a proibição de permuta de áreas entre concessionários acaba por engessar o mercado e impede a 
expansão e o crescimento das empresas localizadas no entreposto.
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Diante do exposto, 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. 

Por fim, foram realizadas duas reuniões de representantes desta Associação Comercial com as equipes do BNDES 
e Ministério da Economia, nos dias 30 de julho e 06 de agosto de 2021, e os debates foram muito esclarecedores.

Entendemos que o edital correspondente ao modelo de desestatização que foi apresentado pelo BNDES vai preser-
var todos os direitos dos concessionários no momento de transição das ações do Governo Federal para a iniciativa 
privada, principalmente no que se refere aos direitos sobre o ponto comercial, direito de renovação de contratos e 
direito de transferência, independentemente de licitação e de pagamento de tarifas, direito a indenizações relacio-
nadas a todos os elementos que fazem parte do comércio e benfeitorias, revogação da tarifa abusiva imposta sobre 
as alterações societárias, 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 e garantia da par-
ticipação efetiva dos representantes dos concessionários nas elaborações de novos regulamentos de mercado e na 
futura administração e gestão dos custos operacionais do entreposto de Contagem – MG. 

A ACCeasa destaca que estará sempre defendendo os seus associados e acompanhando os desdobramentos 
desse processo.

Atenciosamente,


