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Registro de Justificativa de Perda ou Extravio de Carrinhos
Este manual tem como objetivo descrever o passo a passo para registro de
perda ou extravio de carrinhos, regulamentado pelo Ato Normativo da
Resolução da Diretoria da CeasaMinas de nº 04/2019, e que poderá ser
acessado de acordo com próximas seções deste documento.
Seção I
Acesso ao Formulário
Para acessar o formulário de registros de perda ou extravios de carrinhos,
acesse o site da CeasaMinas (www.ceasaminas.com.br), no rodapé do site no
menu “Serviços” clique no item “Liberação de Carrinhos”, conforme exibido na
imagem abaixo.
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Será aberta a página que dá acesso aos Formulários de Registro das
Justificativas de Perdas ou Extravio de Carrinhos. Nesta página, serão exibidos
três links, que são:
1. Acesso ao Formulário para os Concessionários
2. Acesso ao Formulário para os Produtores Rurais
3. Link para o Ato Normativo que regulamenta a liberação dos carrinhos na
CeasaMinas.
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Ao clicar no link do Formulário para Acesso dos Concessionários, será exibido
a página que deverá ser preenchida com o pavilhão, nome e CNPJ da loja bem
como caracteres de validação, conforme exemplo abaixo.
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Ao clicar no link do Formulário para Acesso dos Produtores, será exibido a
pagina onde deverá ser preenchida com a credencial e CPF do produtor, bem
como caracteres de validação, conforme exemplo abaixo.
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Seção II
Registro da Justificativa de Perda

Depois de digitados os dados de validação de acesso será exibida a tela de
registro das justificativas de perda ou extravios dos carrinhos. Em destaque, na
imagem abaixo, o menu do sistema que, ao clicar, o usuário terá acesso às
telas de registro do formulário de perda ou extravio, consulta das justificativas e
consulta dos carrinhos liberados.

Para ter acesso ao formulário de registro da justificativa, clique no item do
menu “Justificativa de Perda”. Se houver carrinho apreendido será exibido
consulta com todos os carrinhos apreendidos e, para registrar a perda, clique
na imagem correspondente ao carrinho que deseja registrar a justificativa,
conforme exibido no exemplo abaixo.
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Será aberto o formulário de registro de perda ou extravio do carrinho
selecionado anteriormente. Neste momento, é só preencher todos os dados e
clicar no botão “Registrar Justificativa”.
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Seção III
Consultas aos Registros da Justificativa de Perdas

Depois de efetivados os registros das justificativas de perdas ou extravios de
carrinhos, todas poderão ser consultadas através do menu no item “Consultar
Justificativas”, o que exibirá a consulta de todas as justificativas registradas,
conforme exemplo abaixo.

Seção IV
Consultas aos Carrinhos Liberados

Depois de registradas as justificativas, e se as mesmas estiverem de acordo
com as regras de liberação dos carrinhos, o usuário poderá solicitar junto ao
MLP da CeasaMinas a liberação dos carrinhos, e que, através do sistema o
usuário poderá consultar a lista dos seus carrinhos liberados, conforme
exemplo abaixo.
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Seção V
Considerações Finais
Este sistema de registros de perdas ou extravios dos carrinhos manterá
histórico das apreensões, justificativas de perdas e extravios e liberações dos
carrinhos ao longo do tempo. Ele permitirá tanto para os usuários quanto para
a administração da CeasaMinas melhor controle e conhecimento dos dados de
apreensões e liberações dos carrinhos que ficam expostos na Unidade de
Contagem da CeasaMinas.
Por fim, e conforme descrito no Ato Normativo, é obrigatório o preenchimento
da justificativa de perda ou extravio dos carrinhos (eletrônica ou manual) e
apresentação de Certidão de "nada consta" - Certidão Negativa de débitos
emitida pelo Departamento Financeiro da CEASAMINAS. No caso de furto é
obrigatório a apresentação da cópia do Boletim de Ocorrência Policial.
Qualquer dúvida ou sugestões com relação ao formulário eletrônico entre em
contato com o Departamento de Tecnologia da Informação da CeasaMinas,
através do e-mail: detin@ceasaminas.com.br ou por telefone: (31) 3399-2082.
Dúvidas com relação às liberações dos carrinhos, ou preenchimento da
justificativa manual entrem em contato com Mercado Livre do Produtor – MLP,
através do telefone: (31)3399-3420.

