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A Diretoria da CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO, 
no uso de suas atribuições estatutárias e regulamentares, resolve: 

1 DO OBJETIVO 

Estabelecer os critérios de rateio das despesas relativas aos recursos consumidos no 
desenvolvimento das atividades comerciais nos entrepostos, para fins de detalhamento dos valores 
no faturamento mensal e cobrança aos concessionários, permissionários e autorizatários da 
CEAGESP.   

2 DA ÁREA DE APLICAÇÕA 

Esta Norma se aplica aos departamentos Financeiro e Contábil, de Entreposto da Capital e de 
Entrepostos do Interior e demais departamentos e seções citados nos procedimentos ora 
estabelecidos. 

3 DAS DEFINIÇÕES 

3.1 DAS SIGLAS 

a) DEFIC - Departamento Financeiro e Contábil 
b) SEFIP - Seção Fiscal e Patrimonial 
c) SECOB - Seção de Contas a Receber e Cobrança 
d) SECGE - Seção de Contabilidade Geral 
e) SETES - Seção de Tesouraria 
f) DEPEC - Departamento de Entreposto da Capital 
g) SESAR - Seção de Serviços de Apoio e Reciclagem 
h) SECME - Seção de Controle de Mercado 
i) SEGOP - Seção de Gestão das Portarias 
j) SESEG - Seção de Segurança Patrimonial e Operacional 
k) SAEXE - Seção de Atendimento e Expediente do Entreposto da Capital 
l) DEINT - Departamento de Entrepostos do Interior 
m) DEMAN - Departamento de Engenharia e Manutenção 
n) SEMAE - Seção de Manutenção Elétrica 
o) SEMAC - Seção de Manutenção Civil 
p) SESMT - Seção de Segurança e Medicina do Trabalho 
q) DETIN - Departamento de Tecnologia da Informação 
r) ETSP - Entreposto Terminal de São Paulo 
s) IPTU - Imposto Predial e Territorial Urbano 
t) CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 
u) CPF - Cadastro de Pessoas Físicas 

3.2 DO FATURAMENTO 

1. Faturamento é o processamento da remuneração mensal relativa às relações comerciais 
entre a CEAGESP e concessionários, permissionários e autorizatários da Rede de 
Entrepostos. 

2. O faturamento da Rede de Entrepostos compreenderá as tarifas correspondentes ao m2 das 
áreas utilizadas pelos concessionários, permissionários e autorizatários na concessão, 
permissão e autorização de uso outorgadas pela CEAGESP e serão acrescidas do rateio das 
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despesas relativas à utilização dos recursos disponibilizados para o desenvolvimento e apoio 
às atividades comerciais. 

3. O faturamento da remuneração da Rede de Entrepostos será mensal, cujos procedimentos 
estarão sob responsabilidade do DEFIC/SECOB e terão início no 1º (primeiro) dia útil do 
mês. 

4. A remuneração mensal será reajustada anualmente conforme índice e data base 
estabelecidos em instrumento contratual, sem celebração de termos aditivos, por simples 
apostilamento nos termos do art. 65, § 8º, da Lei Nº 8.666/93. 

5. O faturamento da remuneração mensal será emitido por meio de boleto para pagamento 
através da rede bancária até o dia 5 (cinco) de cada mês em se tratando do ETSP e até o dia 
10 (dez) para a Rede de Entrepostos do Interior. 

6. Os boletos serão disponibilizados no endereço eletrônico www.ceagesp.gov.br no acesso 
Portal do Permissionário, a partir do dia 25 ou 1º (primeiro) dia útil subsequente. 

3.3 DO RATEIO DAS DESPESAS 

1. O rateio das despesas refere-se à recuperação dos valores pagos pela CEAGESP relativos 
aos recursos consumidos durante as atividades comerciais nos seus Entrepostos. 

2. O rateio será calculado mensalmente pelo DEFIC que considerará os valores das despesas 
relativas a 2 (dois) meses anteriores, cujo resultado será incluído no faturamento da 
remuneração das áreas utilizadas. 

3. Além dos critérios de rateio que serão aplicados para cada despesa, será atribuído um fator 
de distribuição denominado Peso que considerará as características operacionais e de 
comercialização de cada pavilhão/grupo de pavilhões e áreas. 

4. A definição do Peso que será atribuído a cada pavilhão/grupo de pavilhões e áreas será de 
responsabilidade da área gestora da despesa, à qual caberá também a revisão semestral 
deste fator, considerando as características operacionais e de comercialização do período.  

5. A seguir estão descritos os itens que compõem o rateio das despesas, a origem dos seus 
valores, os critérios utilizados para a sua distribuição e os responsáveis pelas informações: 

3.3.1 Da Energia Elétrica 

1. A apuração dos valores do item Energia Elétrica é realizada tendo como base o custo das 
contas de energia do ETSP e dos Entrepostos do Interior. 

2. A SEMAE, como área gestora dos contratos de energia elétrica, em se tratando de ETSP, é 
a responsável pela informação dos valores relativos a este item. 

3.3.1.1 Dos Critérios de Rateio  

O cálculo de rateio do item Energia Elétrica baseia-se nos seguintes parâmetros: 

a) consumo da área - CA (consumo próprio medido pelo relógio instalado na área); 
b) consumo do pavilhão - CP (energia comum medida pelo relógio do pavilhão); 
c) consumo registrado pelos relógios da fornecedora; 
d) metragem de comercialização - MCo (total de m2 ocupados por setor); 
e) metragem de comercialização ponderada - MCoP (MCo específica a setores que suportam 

vários segmentos de comercialização); 
f) metragem final de rateio - MFR (considerando o peso da despesa); 
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g) índice de metragem ocupada - IMOc (representação de cada setor no total ocupado); 
h) rateio da energia por HP; 
i) rateio por m2 ocupado ponderado. 

3.3.2 Da Água e Esgoto 

1. A apuração dos valores do item Água e Esgoto é realizada tendo como base o custo 
mensal das contas de água do ETSP e dos Entrepostos do Interior.  

2. A SEMAC, como área gestora dos contratos de água, em se tratando de ETSP, é a 
responsável pela informação dos valores relativos a este item.  

3.3.2.1 Dos Critérios de Rateio 

O cálculo de rateio do item Água e Esgoto baseia-se nos seguintes parâmetros: 

a) consumo da área - CA (consumo próprio registrado nos medidores internos); 
b) consumo do pavilhão - CP (água comum registrada nos medidores do pavilhão); 
c) consumo do ETSP, apontado por hidrômetros da fornecedora; 
d) metragem de comercialização - MCo (total de m2 ocupados por setor); 
e) metragem de comercialização ponderada - MCoP (MCo específica a setores que suportam 

vários segmentos de comercialização); 
f) metragem final de rateio - MFR (considerando o peso da despesa); 
g) índice de metragem ocupada - IMOc (representação cada setor no total ocupado); 
h) rateio por m2 ocupado ponderado.  

3.3.3 Da Limpeza 

1. Para o ETSP a apuração dos valores do item Limpeza é realizada tendo como base os 
custos relativos a: 

a) contrato de varrição e lavagem; 
b) contrato de coleta de resíduo do ETSP; 
c) funcionários da SESAR; 
d) materiais e serviços destinados à operação da SESAR. 

2. A SESAR, como área gestora dos contratos de varrição e lavagem e de coleta de resíduo 
do ETSP, é a responsável pelas informações relativas às alíneas “a” e “b” acima. 

3. A SEPES, como área gestora da folha de pagamento, é a responsável pela informação 
relativa à alínea “c” acima. 

4. As informações relacionadas na alínea “d” acima são aquelas fornecidas ao DEFIC para 
contabilização. 

3.3.3.1 Dos Critérios de Rateio 

O cálculo de rateio do item Limpeza baseia-se nos seguintes parâmetros: 

a) metragem de comercialização - MCo (total de m2 ocupados por setor); 
b) metragem de comercialização ponderada - MCoP (MCo específica a setores que suportam 

vários segmentos de comercialização); 
c) metragem final de rateio - MFR (considerando o peso da despesa); 
d) índice de metragem ocupada - IMOc (representação cada setor no total ocupado); 
e) índice de distribuição de coleta - IDiC; 
f) rateio por m2 ocupado ponderado. 
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3.3.4 Da Segurança 

1. Para o ETSP a apuração dos valores do item Segurança é realizada tendo como base os 
custos relativos a: 

a) contrato de vigilância e segurança patrimonial; 
b) funcionários da SESEG; 
c) materiais e serviços destinados à operação da SESEG. 

2. A SESEG, como área gestora do contrato de vigilância e segurança patrimonial do ETSP, é 
a responsável pelas informações relativas às alíneas “a” acima. 

3. A SEPES, como área gestora da folha de pagamento, é a responsável pela informação 
relativa à alínea “b” acima. 

4. As informações relacionadas na alínea “c” acima são aquelas fornecidas ao DEFIC para 
contabilização. 

3.3.4.1 Dos Critérios de Rateio 

O cálculo de rateio do item Segurança baseia-se nos seguintes parâmetros: 

a) metragem de comercialização - MCo (total de m2 ocupados por setor); 
b) metragem de comercialização ponderada - MCoP (MCo específica a setores que suportam 

vários segmentos de comercialização); 
c) metragem final de rateio - MFR (considerando o peso da despesa); 
d) índice de metragem ocupada - IMOc (representação cada setor no total ocupado); 
e) índice de mão de obra direta - IMODi (homens/hora alocado em cada setor); 
f) índice de mão de obra indireta - IMOIn (homens/hora alocados em áreas comuns); 
g) rateio por m2 ocupado ponderado. 

3.3.5 Do Conserto e Conservação 

1. Para o ETSP a apuração dos valores do item Conserto e Conservação é realizada tendo 
como base os custos relativos a: 

a) contratos diversos; 
b) materiais e serviços destinados às operações de conserto e conservação. 

2. O DEMAN, como área gestora da manutenção na CEAGESP, é a responsável pelas 
informação relativa à alínea “a” acima. 

3. As informações relacionadas na alínea “b” acima são aquelas fornecidas ao DEFIC para 
contabilização. 

3.3.5.1 Dos Critérios de Rateio 

O cálculo de rateio do item Conserto e Conservação baseia-se nos seguintes parâmetros: 

a) metragem de comercialização - MCo (total de m2 ocupados por setor); 
b) metragem de comercialização ponderada - MCoP (MCo específica a setores que suportam 

vários segmentos de comercialização); 
c) metragem final de rateio - MFR (considerando o peso da despesa); 
d) índice de metragem ocupada - IMOc (representação cada setor no total ocupado); 
e) rateio por m2 ocupado ponderado. 
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3.3.6 Do IPTU 

1. A apuração dos valores do item IPTU é realizada tendo como base o custo anual deste 
imposto, informado nos carnês emitidos pelas prefeituras e considerando: 

a) o imposto sobre área construída; 
b) o imposto sobre área não construída; 

2. A SEFIP, como área gestora do IPTU, é a responsável pela informação dos valores 
relativos a este item. 

3. Em se tratando do ETSP o valor do IPTU é composto por 8 (oito) carnês.  

3.3.6.1 Dos Critérios de Rateio 

O cálculo de rateio do item IPTU baseia-se nos seguintes parâmetros: 

a) metragem de comercialização - MCo (total de m2 ocupados por setor); 
b) metragem de comercialização ponderada - MCoP (MCo específica a setores que suportam 

vários segmentos de comercialização); 
c) metragem final de rateio - MFR (considerando o peso da despesa); 
d) metragem total ponderada - MTPo (considerando a metragem das instalações da 

CEAGESP); 
e) índice de metragem ocupada - IMOc (representação cada setor no total ocupado); 
f) rateio por m2 ocupado ponderado em 10 (dez) parcelas ou em consonância com o 

pagamento à prefeitura. 

3.3.7 Dos Seguros 

1. A apuração dos valores do item Seguros é realizada tendo como base o custo das apólices 
de seguro de incêndio predial do ETSP. 

2. A SEFIP, como área gestora dos seguros contratados pela CEAGESP, é a responsável 
pela informação dos valores relativos a este item. 

3.3.7.1 Dos Critérios de Rateio 

O cálculo de rateio do item Seguros baseia-se nos seguintes parâmetros: 

a) metragem de comercialização - MCo (total de m2 ocupados por setor); 
b) metragem de comercialização ponderada - MCoP (MCo específica a setores que suportam 

vários segmentos de comercialização); 
c) metragem final de rateio - MFR (considerando o peso da despesa); 
d) índice de metragem ocupada - IMOc (representação cada setor no total ocupado); 
e) rateio por m2 ocupado ponderado. 

3.3.8 Da Fiscalização 

1. Para o ETSP a apuração dos valores do item Fiscalização é realizada tendo como base os 
custos relativos a: 

a) contratos de serviços terceirizados; 
b) materiais e serviços destinados à operação da SECME e SEGOP; 
c) funcionários da SECME e SEGOP. 

2. A área gestora dos contratos de serviços terceirizados, é a responsável pelas informações 
relativas à alínea “a” acima. 
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3. As informações relacionadas na alínea “b” acima são aquelas fornecidas ao DEFIC para 
contabilização. 

4. A SEPES, como área gestora da folha de pagamento, é a responsável pela informação 
relativa à alínea “c” acima. 

3.3.8.1 Dos Critérios de Rateio 

O cálculo de rateio do item Fiscalização baseia-se nos seguintes parâmetros: 

a) metragem de comercialização - MCo (total de m2 ocupados por setor); 
b) metragem de comercialização ponderada - MCoP (MCo específica a setores que suportam 

vários segmentos de comercialização); 
c) metragem final de rateio - MFR (considerando o peso da despesa); 
d) índice de metragem ocupada - IMOc (representação cada setor no total ocupado); 
e) índice de mão de obra direta - IMODi (homens/hora alocado em cada setor); 
f) índice de mão de obra indireta - IMOIn (homens/hora alocados em áreas comuns); 
g) rateio por m2 ocupado ponderado. 

3.3.9 Da Portaria 

1. A apuração dos valores do item Portaria é realizada tendo como base o custo do contrato 
de Monitoramento e Controle de Portarias no ETSP. 

2. O DETIN, como área gestora deste contrato, é o responsável pela informação dos valores 
relativos a este item. 

3.3.9.1 Dos Critérios de Rateio 

O cálculo de rateio do item Portaria baseia-se nos seguintes parâmetros: 

a) metragem de comercialização do ETSP - MCo (total de m2 ocupados por setor); 
b) metragem de comercialização ponderada - MCoP (MCo específica a setores que suportam 

vários segmentos de comercialização); 
c) metragem final de rateio - MFR (considerando o peso da despesa); 
d) índice de metragem ocupada - IMOc (representação cada setor no total ocupado); 
e) rateio por m2 ocupado ponderado. 

3.3.10 Da Ambulância/Bombeiro 

1. A apuração dos valores do item Ambulância/Bombeiro é realizada tendo como base o custo 
dos contratos de instalação de unidade móvel de atendimento básico no ETSP e de 
prestação de serviços de bombeiro civil. 

2. A SESMT, como área gestora deste contrato, é a responsável pela informação dos valores 
relativos a este item. 

3.3.10.1 Dos Critérios de Rateio 

O cálculo de rateio do item Ambulância/Bombeiro baseia-se nos seguintes parâmetros: 

a) metragem de comercialização do ETSP - MCo (total de m2 ocupados por setor); 
b) metragem de comercialização ponderada - MCoP (MCo específica a setores que suportam 

vários segmentos de comercialização); 
c) metragem final de rateio - MFR (considerando o peso da despesa); 
d) índice de metragem ocupada - IMOc (representação cada setor no total ocupado); 
e) rateio por m2 ocupado ponderado. 
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3.4 DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 

A taxa de administração é o valor equivalente a 8% do total do rateio mensal que será acrescida 
mensalmente na fatura de cada concessionário, permissionário e autorizatário da CEAGESP, 
sendo destinada ao custeio das despesas com o gerenciamento dos espaços outorgados. 

3.5 DA COMISSÃO PERMANENTE DE FISCALIZAÇÃO DO RATEIO 

1. Para o acesso, acompanhamento e fiscalização de todas as despesas condominiais será 
estabelecida uma CPR - Comissão Permanente de Rateio, assim como da execução do plano 
de investimentos condominiais rateadas entre os concessionários, permissionários e 
autorizatários do ETSP. 

2. A CPR será composta por membros eleitos em Assembleia Geral e terá e seu funcionamento 
e atribuições regidas por um Regimento Interno. 

3. A CPR se reunirá ordinariamente, em períodos determinados em seu Regimento Interno, com 
representantes da CEAGESP para fiscalizar as despesas condominiais e acompanhar a 
execução do plano de investimentos condominiais. 

4. A CPR contará com a Secretaria Executiva, vinculada administrativamente à Presidência da 
CEAGESP que terá como finalidade realizar as convocações, organizar e registrar as reuniões 
do grupo, assim como das assembleias gerais. 

5. A CPR funcionará na sede da CEAGESP, nos termos de seu Regimento Interno, e por 
decisões tomadas em reuniões, visando ao cumprimento da sua finalidade, objetivos e ao 
atendimento das suas competências, quais são: 

a) acompanhar e fiscalizar todas as despesas condominiais geradas no Entreposto Terminal 
de São Paulo e rateadas, examinando as suas contas, relatórios e comprovantes;  

b) dar publicidade dos resultados dos  trabalhos desenvolvidos aos concessionários, 
permissionários e autorizatários; 

c) propor à Assembleia Geral o plano anual de investimentos condominiais. 

6. As sessões extraordinárias da CPR ocorrerão em dia, horário, local e pauta previamente 
estabelecidos e comunicados aos membros da Comissão.  

7. A publicidade de todos os documentos referentes às despesas condominiais como contratos e 
seus aditivos, planilhas de rateio e comprovantes de pagamentos, serão disponibilizados no 
Portal do Permissionário.  

4 DA DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS 

4.1 PARA A EMISSÃO DO FATURAMENTO 

4.1.1 No ETSP 

1. No 1º (primeiro) dia útil do mês a SECOB iniciará o cálculo do faturamento dos TPRU´s do 
ETSP com base na tarifa correspondente ao m2 das áreas ocupadas no período. 

2. A SECOB finalizará o faturamento após realizar o cálculo do rateio das despesas relativas 
aos recursos disponibilizados para as atividades do ETSP e que serão tratadas a seguir. 
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3. Finalizado o cálculo acima, o valor relativo ao faturamento da área será acrescido da 
respectiva fração de cada item do rateio e da taxa de administração, resultando no valor 
final do boleto bancário com vencimento até o dia 5 (cinco) de cada mês. 

4. A SECOB deverá disponibilizar o boleto bancário no endereço eletrônico 
www.ceagesp.gov.br, no Portal do Permissionário, a partir do dia 25 ou 1º (primeiro) dia útil 
subsequente. 

5. Para o primeiro acesso ao Portal do Permissionário, será necessário que o concessionário, 
permissionário ou autorizatário realize o seu cadastro fornecendo o respectivo CNPJ ou 
CPF e endereço eletrônico. 

6. Após o cadastro, os demais acessos do concessionário, permissionário ou autorizatário 
serão realizados com o CNPJ ou CPF e senha, possibilitando a impressão do boleto para 
pagamento através da rede bancária. 

4.2 PARA O RATEIO DAS DESPESAS 

1. O rateio das despesas será precedido do levantamento da metragem ocupada por pavilhão, 
grupo de pavilhões e áreas específicas do ETSP e Entrepostos do Interior, a partir de agora 
denominada MCo - Metragem de Comercialização, que será o total de m2 ocupados no mês do 
rateio. 

2. Neste caso, a SECOB calculará a MCo - Metragem de Comercialização tendo como base as 
informações mensais enviadas pelo DEPEC e DEINT relativas às novas atribuições, 
autorizações de uso, cancelamentos, desistências, dentre outras alterações de áreas 
permitidas pela CEAGESP. 

3. Para o cálculo da MCo - Metragem de Comercialização a SECOB utilizará a fórmula abaixo: 

 
 

4. Devido aos pavilhões ou grupo de pavilhões que comportam mais de um segmento de 
comercialização como, por exemplo, o MLP - Mercado Livre do Produtor e o PBCF - Praça da 
Batata, Cebola e Flores, a SECOB deverá calcular, para estes casos, a MCoP - Metragem de 
Comercialização Ponderada. 

5. No caso acima, a SECOB deverá obter a UtiP - Utilização Ponderada do espaço e o IUtiP - 
Índice de Utilização Ponderada, com as fórmulas abaixo: 

 

 

 

 
 

6. Obtido o IUtiP - Índice de Utilização Ponderada, a SECOB deverá calcular a MCoP - Metragem 
de Comercialização Ponderada de cada segmento do pavilhão ou grupo de pavilhões com a 
seguinte fórmula: 

 

MCo = soma de m2 ocupados de cada pavilhão, grupo de pavilhões e áreas específicas 

UtiP = Metragem total do segmento x período de disponibilização da área 

IUtiP = 
UtiP 

soma da UtiP de todos os segmentos 

MCoP = IUtiP x soma da UtiP de todos os segmentos 



 
 

TÍTULO: 

FATURAMENTO E CRITÉRIOS DE RATEIO 

DA REDE DE ENTREPOSTOS 

RD N°: 45 

 

CÓDIGO 

NP-FN-009 

 

DATA DE EMISSÃO 

19/10/2015 

 

PÁGINA 

10 de 26 

 

DATA DE APROVAÇAO RD 

19/10/2015 

 

 

ELABORADO - O&M 
 

CONFERIDO - DEJUR 
 

ÁREA RESPONSÁVEL 

NP-FN-009 - Faturamento e Critérios de Rateio da Rede de Entrepostos.doc   10 

7. Em se tratando de pavilhão ou grupo de pavilhões que comportam somente um segmento de 
comercialização, a MCoP - Metragem de Comercialização Ponderada será igual a 100% (cem 
por cento).  

8. A partir da MCo - Metragem de Comercialização, a SECOB deverá calcular a MFR - Metragem 
Final de Rateio, utilizando os valores atribuídos a cada pavilhão/grupo de pavilhões e áreas 
específicas do ETSP considerando as suas características operacionais e de comercialização, 
que deverão ser atualizados semestralmente, ou sempre que houver alteração, pela área 
gestora da despesa. 

9. Os valores de que trata o item anterior serão denominados Pesos, ou seja, os fatores 
redutores ou aumentadores da participação do setor no rateio de cada uma das despesas 
abaixo relacionadas. 

10. Para o cálculo da MFR - Metragem Final de Rateio a SECOB utilizará a fórmula abaixo: 

 

11. Calculada a MFR - Metragem Final de Rateio para cada uma das despesas, a SECOB deverá 
utilizar a fórmula abaixo para obter o IMOc - Índice de Metragem Ocupada, ou seja, a 
representação de cada pavilhão/grupo de pavilhões no total de áreas ocupadas no ETSP: 

IMOc = 
MFR 

total de MFR de todos os pavilhão/grupo de pavilhões/áreas 

12. Os valores relativos à MCo - Metragem de Comercialização, à MCoP - Metragem de 
Comercialização Ponderada, ao IMOc - Índice de Metragem Ocupada e à MFR - Metragem 
Final de Rateio serão utilizados para o cálculo do rateio de todas as despesas estabelecidas 
na presente norma. 

13. As despesas a serem rateadas poderão sofrer acréscimo ou abatimento quando verificada a 
necessidade de estornos ou complementos de valores para correção de rateios anteriormente 
processados.  

14. Na ocorrência do aumento de qualquer despesa a SECOB poderá processar o rateio de forma 
parcelada, observando parâmetros financeiros acessíveis e equitativos visando a total 
recuperação do respectivo valor.  

4.2.1 Do Cálculo do Item Energia Elétrica 

4.2.1.1 No ETSP 

1. Para o cálculo do rateio do item Energia Elétrica a SEMAE deverá proceder ao 
levantamento do custo mensal da energia elétrica relativo aos relógios instalados nos 
pavilhões e nas áreas do ETSP encaminhando-o à SECOB juntamente com os valores das 
3 (três) contas que são emitidas para o mercado. 

2. Nos registros da SEMAE também deverão constar as novas instalações, os relógios que 
apresentaram defeito que, nestes casos, deverão ter seus valores arbitrados por estimativa 
de consumo, dentre outras informações pertinentes. 

3. O cálculo do rateio da energia elétrica observará a medição dos relógios instalados nos 
pavilhões e dos relógios internos ligados a ele. 

MFR = MCoP x Peso da Despesa 
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4. Para o levantamento dos valores de energia elétrica, a SEMAE realizará: 

a) o levantamento do CA - Consumo da Área, relativo aos relógios instalados nas áreas; 
b) a tarifação do CA - Consumo da Área; 
c) o levantamento do CP - Consumo do Pavilhão, ou seja, aquele registrado no relógio 

do pavilhão; 
d) a tarifação CP - Consumo do Pavilhão. 

5. Recebidas as informações da SEMAE, a SECOB deverá verificar se ocorreu diferença 
entre os valores do CP - Consumo do Pavilhão e do TCA - Total do CA de todas as áreas 
do pavilhão. 

6. A diferença de que trata o item anterior, agora denominada RP - Resíduo do Pavilhão, será 
calculada com as seguintes fórmulas: 

TCA = soma dos CA de todas as áreas do pavilhão 

 

RP = CP – TCA 

7. Verificada a existência de RP - Resíduo do Pavilhão, a SECOB deverá realizar o rateio 
deste valor de acordo com o HP cadastrado para a área, que é definido com base no 
número de equipamentos elétricos existentes no local. 

8. Não havendo registros de HP no pavilhão, RP - Resíduo do Pavilhão será rateado por m2 
ocupado utilizando, neste caso, o IMOc - Índice de Metragem Ocupada, o que resultará no 
RRP - Rateio do Resíduo do Pavilhão: 

RRP = RP x IMOc 

9. Obtido o valor do RRP - Rateio do Resíduo do Pavilhão, a SECOB deverá calcular o valor 
da energia comum que também será rateado por m2 ocupado. Neste caso a SECOB 
deverá efetuar os seguintes cálculos: 

a) o valor das 3 (três) contas emitidas para o ETSP: 

Vlr1 = soma das 3 contas de energia elétrica emitidas para o ETSP 

b) o valor de todos os relógios ligados diretamente à rede interna do ETSP, ou seja, 
aqueles que não se conectam com os relógios do pavilhão: 

Vlr2 = soma dos relógios ligados diretamente à rede interna do ETSP 

c) a soma dos relógios ligados diretamente à rede interna do ETSP com os relógios do 
pavilhão, ou seja, o CP - Consumo do Pavilhão: 

Vlr3 = Vlr2 + CP 

10. Por meio dos valores acima, a SECOB calculará a VEC - Valor da Energia Comum, ou 
seja, a diferença entre o valor das contas emitidas para o ETSP e os valores relativos aos 
relógios do ETSP: 

VEC = Vlr1 – Vlr3 
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11. O VEC - Valor da Energia Comum será rateado por m2 utilizando, neste caso, o IMOc - 
Índice de Metragem Ocupada, o que resultará no REC - Rateio da Energia Comum: 

REC = VEC x IMOc 

12. Para finalizar o rateio da energia elétrica, a SECOB deverá obter o VTRIn - Valor Total de 
Rateio Individual ou VTRPa - Valor Total de Rateio por Pavilhão, os quais serão lançados 
nas seguintes condições: 

a) Para áreas com relógios instalados será o CA - Consumo da Área, do RRP - Rateio do 
Resíduo do Pavilhão e do REC - Rateio da Energia Comum: 

VTRIn = CA + RRP + REC 

b) Para áreas com HP cadastrado será a soma dos valores do RP - Resíduo do Pavilhão 
e do REC - Rateio da Energia Comum: 

VTRPa = RP + REC 

13. Obtido o VTRIn - Valor Total de Rateio Individual, a SECOB deverá registrá-lo no sistema 
informatizado diretamente para a respectiva área. 

14. Finalizando os procedimentos para rateio desta despesa, a SECOB também deverá 
registrar o VTRPa - Valor Total de Rateio por Pavilhão no sistema informatizado que neste 
caso, em consonância com o cadastro de áreas ocupadas, realizará a distribuição por 
HP/área. 

4.2.2 Do Cálculo do Item Água e Esgoto 

4.2.2.1 No ETSP 

1. Para fins de pagamento, a SEMAC deverá encaminhar mensalmente ao DEFIC/SETES a 
fatura mensal do contrato de água e esgoto do ETSP, conforme procedimentos 
estabelecidos na Norma NP-FN-004 - Pagamento Diversos - Alocação de Recursos. 

2. As informações da SEMAC deverão ser encaminhadas pela SETES à SECOB para as 
providências relativas ao cálculo dos valores da água e esgoto que serão rateados no 
mercado, observando o mês de referência, ou seja, de 2 (dois) meses anteriores ao do 
rateio. 

3. No encaminhamento acima, a SEMAC deverá informar o consumo de água em m3 relativo 
aos 4 (quatro) hidrômetros do ETSP que registram as entradas de água no mercado 
resultando, desta forma, no VCAgEs - Valor da Conta de Água e Esgoto do ETSP.  

4. Para o cálculo do rateio a SECOB deverá inicialmente separar os valores relativos ao 
consumo de água e de esgoto, os quais estão registrados na conta emitida pela 
fornecedora, considerando que no ETSP nem toda água consumida retorna para a rede de 
esgoto, sendo, portanto, diferentes. 

5. Para o cálculo do esgoto será utilizado o valor informado pela SEMAC de 318,76667 m3 

diários, que se refere ao contratado entre a CEAGESP e a fornecedora. Assim, o m3 de 
esgoto será calculado pela fórmula abaixo: 



 
 

TÍTULO: 

FATURAMENTO E CRITÉRIOS DE RATEIO 

DA REDE DE ENTREPOSTOS 

RD N°: 45 

 

CÓDIGO 

NP-FN-009 

 

DATA DE EMISSÃO 

19/10/2015 

 

PÁGINA 

13 de 26 

 

DATA DE APROVAÇAO RD 

19/10/2015 

 

 

ELABORADO - O&M 
 

CONFERIDO - DEJUR 
 

ÁREA RESPONSÁVEL 

NP-FN-009 - Faturamento e Critérios de Rateio da Rede de Entrepostos.doc   13 

m3 de esgoto 
consumido 

= m3 de água – (318,76667 m3 x quantidade de dias entre as medições) 

6. Os cálculos iniciais abaixo visam obter a quantidade de água consumida por cada setor do 
ETSP e da tarifa que será utilizada por m3 considerando a entrada de água registrada nos 
4 hidrantes do mercado e a diferença entre o consumo de água com esgoto e a de água 
sem esgoto. 

7. A SECOB utilizará como referência os valores informados pela SEMAC, e que compõem o 
total da conta de água do ETSP, para calcular a TAg - Tarifa da Água Sem Esgoto que 
será cobrada para cada m3 utilizado: 

 

TAg = 
valor cobrado na conta do ETSP relativo à água  

m3 total da água consumida no ETSP  

8. Inicialmente, considerando que as operações para fabricação de gelo não geram esgoto, a 
SECOB deverá calcular o valor da água consumida nestas atividades para ratear entre os 
concessionários, permissionários e autorizatários fabricantes de gelo. Os procedimentos 
são os seguintes: 

a) Utilizando a TAg - Tarifa de Água Sem Esgoto, será obtido o VRAFGe - Valor de 
Rateio de Água dos Fabricantes de Gelo, tendo como base o m3 consumido nestas 
operações e que é fornecido pela SEMAC na leitura dos hidrômetros: 

VRAFGe = TAg x m3 consumida pelos fabricantes de gelo  

b) Obtido o VRAFGe - Valor de Rateio de Água dos Fabricantes de Gelo, este deverá ser 
subtraído do VCAgEs - Valor da Conta de Água e Esgoto do ETSP, cujo resultado 
será o VRAgEs - Valor de Rateio de Água e Esgoto: 

VRAgEs = VCAgEs – VRAFGe 

c) A SECOB deverá registrar o VRAFGe - Valor de Rateio de Água dos Fabricantes de 
Gelo no sistema informatizado, diretamente para os fabricantes de gelo. 

 

d) Calculado o VRAgEs - Valor de Rateio de Água e Esgoto, a SECOB deverá obter o 
valor da TAgEs - Tarifa de Água e Esgoto com a fórmula abaixo: 

TAgEs = 
VRAgEs  

m3 consumida no ETSP – m3 consumida pelos fabricantes de gelo  

9. Ainda por meio das informações da SEMAC, a SECOB deverá calcular o VRAgEs - Valor 
de rateio de Água e Esgoto para os setores FRISP, ASJAG e ETSP quando será utilizada 
TAgEs - Tarifa de Água e Esgoto que será multiplicada pela m3 de água consumida por 
eles: 

VRAgEs do setor = TAgEs x m3 da água consumida pelo setor  
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10. O VRAgEs - Valor de rateio de Água e Esgoto do ASJAG deverá ser subtraído do VCAgEs 
- Valor da Conta de Água e Esgoto do ETSP, sendo que deste resultado será calculado o 
rateio do ETSP e do FRISP. 

11. Dando sequência, inicialmente serão calculados pela SECOB os valores de água e esgoto 
consumido pelo FRISP, sendo que: 

a) A SEMAC deverá informar mensalmente a MedFRISP - Medição do FRISP, o CP - 
Consumo do Pavilhão e o CA - Consumo da Área que serão, respectivamente, 
aqueles relativos aos hidrômetros do setor, dos pavilhões e dos individuais instalados 
nas áreas do FRISP. 

b) A água utilizada para a lavagem das ruas do ETSP é retirada do reservatório do 
FRISP, cujo consumo em m3 é informado mensalmente pela SESAR. O VRAgRu - 
Valor de Rateio de Água para Ruas ETSP será obtido utilizando a TAgEs - Tarifa de 
Água e Esgoto. A fórmula é a seguinte: 

VRAgRu = TAgEs x m3 utilizado para lavar as ruas do ETSP  

 

c) O VRAgRu - Valor de Rateio de Água para Ruas do ETSP será considerado de uso 
comum devendo ser rateado a todas as áreas, pavilhões e grupo de pavilhões, do 
ETSP, excetuando-se o FRISP de onde é retirada a água utilizada para a lavagem das 
ruas do mercado. 

d) O reservatório do FRISP abastece, também, os sanitários do pavilhão AMJ-B que são 
utilizados pelos carregadores, sendo que o consumo em m3 de água utilizada nestas 
instalações é informado pela SEMAC mensalmente. 

e) O valor da água dos sanitários do pavilhão AMJ-B será denominado VRAgEsCa - 
Valor de Água e Esgoto dos Carregadores. A fórmula que a SECOB utilizará para 
obter este valor é a seguinte: 

VRAgEsCa = TagEs x m3 da água consumida pelos sanitários do AMJ-B  

f) O VRAgEsCa - Valor de Água e Esgoto dos Carregadores também será considerado 
de uso comum e terá as parcelas de rateio informadas pela SESAR na proporção de 
96,8% para o ETSP e de 3,2% para o FRISP, ou seja: 

VRAgEsCa do FRISP =    VRAgEsCa x 3,2%  

e    

VRAgEsCa do ETSP =    VRAgEsCa x 96,8%  

g) Na sequência, a SECOB calculará o VTRFRISP1 - Valor Total de Rateio do FRISP, 
que se refere ao VMedFRISP - Valor da Medição do FRISP, subtraindo a parcela da 
água utilizada para lavar as ruas do ETSP e a parcela utilizada nos sanitários dos 
carregadores, as quais serão rateadas para o ETSP. A fórmula é a seguinte: 

 

 

 

VMedFRISP =    MedFRISP x TAgEs  

   
 

VTRFRISP1 =    VMedFRISP – VRAgRu – VRAgEsCa do ETSP  
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h) O cálculo do rateio da água também observará o CP - Consumo do Pavilhão, o CA - 
Consumo da Área, relativos à medição dos hidrômetros dos pavilhões e dos 
individuais, todos ligados ao hidrômetro do FRISP. O VCP - Valor do Consumo do 
Pavilhão e o VCA - Valor do Consumo da Área serão obtidos pelos cálculos abaixo: 

VCP =    CP x TAgEs  

    
VCA =    CA x TAgEs  

i) Será calculado ainda o RP - Resíduo do Pavilhão e o VRCP - Valor de Rateio do 
Consumo do Pavilhão. As fórmulas são as seguintes: 

TCA =    soma dos CA de todas as áreas do pavilhão  

    

RP =    CP – TCA  

    

VRCP =    RP x TAgEs  

j) O cálculo da água e esgoto que será rateado ao FRISP também observará o consumo 
dos sanitários deste setor e a parcela de rateio dos sanitários dos carregadores que 
cabe ao FRISP cujo valor obtido será rateado a todas as áreas por m2. 

k) O valor de que trata o item anterior será denominado VACFRISP - Valor de Água 
Comum do FRISP, cujo cálculo é o seguinte: 

 

l) Continuando, a SECOB deverá obter o VRFRISP - Valor do Resíduo do FRISP, 
utilizando a fórmula abaixo: 

 

m) Utilizando o IMOc - Índice de Metragem Ocupada, a SECOB calculará o rateio do 
VRACFRISP - Valor de Rateio de Água Comum e do VRFRISP - Valor do Resíduo do 
FRISP: 

VTRACFRISP = VRACFRISP x IMOc  

   
 

VTRRFRISP = VRFRISP x IMOc  

n) Para finalizar o rateio da água e esgoto do FRISP, a SECOB deverá obter o VTRIn - 
Valor Total de Rateio Individual e o VTRPa - Valor Total de Rateio por Pavilhão, os 
quais serão lançados nas seguintes condições: 

 Para áreas com hidrômetros instalados será a soma do VCA - Valor de 
Consumo da Área, do VTRACFRISP - Valor Total de Rateio da Água Comum e 
do VTRRFRISP - Valor Total de Rateio do Resíduo do FRISP: 

VTRIn = VCA + VTRACFRISP + VTRRFRISP 

VACFRISP = valor da água dos sanitários do FRISP + VRAgEsCa do FRISP 

 

VRFRISP = VTRFRISP1 – VCP de todos os Pavilhões 
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 Para áreas sem hidrômetro instalado será a soma do VRCP - Valor de Rateio do 
Consumo do Pavilhão, do VTRACFRISP - Valor Total de Rateio da Água 
Comum e do VTRRFRISP - Valor Total de Rateio do Resíduo do FRISP: 

VTRPa = VRCP + VTRACFRISP + VTRRFRISP 

o) Determinado o VTRIn - Valor Total de Rateio Individual, a SECOB deverá registrá-lo 
no sistema informatizado diretamente para a respectiva área. 

p) O VTRPa - Valor Final de Rateio por Pavilhão também deverá ser registrado no 
sistema informatizado que, em consonância com o cadastro de áreas ocupadas, 
realizará a distribuição por m2 (metro quadrado) ponderado por área. 

12. Continuando, serão calculados pela SECOB os valores de água e esgoto consumido pelo 
ETSP, sendo que: 

a) A SEMAC deverá informar mensalmente o MedETSP - Medição do ETSP, o CP - 
Consumo do Pavilhão/Grupo de Pavilhões e o CA - Consumo da Área que serão, 
respectivamente, aqueles relativos aos hidrômetros do setor, dos pavilhões e grupos 
de pavilhões do setor e daqueles instalados nas áreas. 

b) Na sequência, a SECOB calculará o VMedETSP - Valor da Medição do ETSP, com a 
fórmula abaixo: 

 

c) O cálculo do rateio também observará o VCA - Valor do Consumo da Área e o VCP - 
Valor do Consumo do Pavilhão que serão obtidos pelos cálculos abaixo: 

VCP =    CP x TAgEs  

    

VCA =    CA x TAgEs  

d) Será calculado ainda o RP - Resíduo do Pavilhão e o VRCP - Valor de Rateio do 
Consumo do Pavilhão. As fórmulas são as seguintes: 

TCA =    soma dos CA de todas as áreas do pavilhão  

    

RP =    CP – TCA  

    

VRCP =    RP x TAgEs  

e) Também será rateado aos pavilhões, grupo de pavilhões e áreas específicas do ETSP 
o VRAgRu - Valor de Rateio de Água para Ruas ETSP e o VRAgEsCa - Valor de Água 
e Esgoto dos Carregadores na proporção de 96,8%, denominado anteriormente de 
VRAgEsCa do ETSP e o consumo dos sanitários deste setor cujo valor obtido será 
rateado a todas as áreas por m2. 

f) O valor de que trata o item anterior será denominado VACETSP - Valor de Água 
Comum do ETSP, cujo cálculo é o seguinte: 

VMedETSP =    MedETSP x TAgEs  
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g) Continuando, a SECOB deverá obter o VRETSP - Valor do Resíduo do ETSP, 

utilizando a fórmula abaixo: 

 

h) Utilizando o IMOc - Índice de Metragem Ocupada, a SECOB calculará o rateio do 
VRACETSP - Valor de Rateio de Água Comum do ETSP e do VRP - Valor do Resíduo 
do ETSP: 

VTRACETSP =      VRACETSP x IMOc  

   
 

VTRRETSP =      VRETSP x IMOc  

i) Para finalizar o rateio da água e esgoto do ETSP, a SECOB deverá obter o VTRIn - 
Valor Total de Rateio Individual ou VTRPa - Valor Total de Rateio por Pavilhão, os 
quais serão lançados nas seguintes condições: 

 Para áreas com hidrômetros instalados será a soma do VCA - Valor de 
Consumo da Área, do VTRACETSP - Valor Total de Rateio da Água Comum e 
do VTRRETSP - Valor Total de Rateio do Resíduo do ETSP: 

VTRIn = VCA + VTRACETSP + VTRRETSP 

 Para áreas sem hidrômetro instalado será a soma do VCP - Valor de Consumo 
do Pavilhão, do VTRACETSP - Valor Total de Rateio da Água Comum e do 
VTRRETSP - Valor Total de Rateio do Resíduo do ETSP: 

VTRPa = VCP + VTRACETSP + VTRRETSP 

j) Determinado o VTRIn - Valor Total de Rateio Individual, a SECOB deverá registrá-lo 
no sistema informatizado diretamente para a respectiva área. 

k) O VTRPa - Valor Final de Rateio por Pavilhão do ETSP também deverá ser registrado 
no sistema informatizado que, em consonância com o cadastro de áreas ocupadas, 
realizará a distribuição por m2 (metro quadrado) ponderado por área. 

4.2.3 Do Cálculo do Item Limpeza 

4.2.3.1 No ETSP 

1. Para o cálculo deste item de rateio a SESAR deverá fornecer ao DEFIC as informações 
abaixo na periodicidade que seguem: 

a) mensalmente, conforme procedimentos estabelecidos na Norma NP-AD-008 - Gestão 
de Contratos para Aquisição de Bens e Serviços, as faturas mensais dos contratos de 
varrição e limpeza e de coleta, transporte e destinação de resíduos gerados no ETSP; 

b) a cada 2 (dois) anos ou sempre que houver alteração no contrato de coleta, transporte 
e destinação de resíduos, o resultado das 2 (duas) medições anuais da coleta dos 

VACETSP = valor da água dos sanitários do ETSP + VRAgEsCa do ETSP + VRAgRu 

 

VRETSP = VMedETSP – VCP de todos os Pavilhões 
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resíduos gerados no ETSP considerando a sazonalidade dos produtos 
comercializados. 

2. A SETES informará à SECOB o valor da fatura mensal dos contratos de varrição e limpeza 
e de coleta, transporte e destinação de resíduos gerados no ETSP para o cálculo do rateio, 
observando o mês de referência, ou seja, de 2 (dois) meses anteriores ao do rateio. 

3. A SECOB deverá calcular o VTR - Valor Total de Rateio do contrato de varrição e limpeza 
do ETSP, agora denominado VTR1, que será o resultado do VMC1 - Valor Mensal deste 
Contrato no mês de referência multiplicado pelo Índice de Metragem Ocupada: 

VTR1 = VMC1 x IMOc 

4. Na sequência, a SECOB deverá calcular o VTR - Valor Total de Rateio do contrato de 
coleta, transporte e destinação de resíduos gerados no ETSP, agora denominado VTR2, 
utilizando o VMC2 - Valor Mensal deste Contrato no mês de referência e o IDiC - Índice de 
Distribuição de Coleta que é o fator de atribuição desta despesa a cada pavilhão/grupo de 
pavilhões e áreas específicas considerando a medição anual da coleta de resíduos, cujos 
valores são informados pela SESAR. As fórmulas são as seguintes: 

IDiC = Peso do material coletado no ano do pavilhão, grupo de pavilhões e áreas específicas 

 

Total do peso do material coletado no ano de todos pavilhões, grupos de pavilhões e 
áreas específicas 

 

 

VTR2 = VMC2 x IDiC 

5. Determinados os valores do item Limpeza relativos aos contratos de varrição e limpeza e 
de coleta, transporte e destinação de resíduos no ETSP, a SECOB deverá calcular o valor 
que será rateado referente ao custo da SESAR. 

6. No caso acima, o valor utilizado no cálculo do rateio será a soma do custo dos funcionários 
da SESAR, registrado na SECGE para contabilização, com o custo dos materiais e 
serviços destinados à operação desta seção, registrado na SETES para pagamento: 

VCu da SESAR = custo funcionários + custo materiais e serviços 

7. O rateio do custo da SESAR será calculado utilizando o IDiC - Índice de Distribuição de 
Coleta que determinará o VTR - Valor Total de Rateio do custo da SESAR, agora 
denominado VTR3: 

VTR3 = VCu da SESAR x IDiC 

8. O VTR - Valor Total de Rateio do item Limpeza será o seguinte: 

VTR = VTR1 + VTR2 + VTR3 

9. Determinado o VTR - Valor Total de Rateio do item Limpeza, a SECOB deverá registrá-lo 
no sistema informatizado que, em consonância com o cadastro de áreas ocupadas, 
realizará a distribuição por m2 (metro quadrado) ponderado por área, finalizando os 
procedimentos para rateio desta despesa. 
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4.2.4 Do Cálculo do Item Segurança 

4.2.4.1 No ETSP 

1. Para o cálculo deste item de rateio a SESEG deverá encaminhar ao DEFIC/SECOB, 
semestralmente ou sempre que houver alteração no contrato de vigilância e segurança 
patrimonial ou na distribuição de postos de segurança, as informações relativas a: 

a) número de seguranças alocados em cada pavilhão/grupo de pavilhões do ETSP; 
b) quantidade de horas trabalhadas de cada segurança. 

2. Para fins de pagamento, a SESEG deverá encaminhar mensalmente ao DEFIC/SETES a 
fatura mensal do contrato de vigilância e segurança patrimonial, conforme procedimentos 
estabelecidos na Norma NP-AD-008 - Gestão de Contratos para Aquisição de Bens e 
Serviços. 

3. A SETES informará à SECOB o valor da fatura mensal do contrato de vigilância e 
segurança patrimonial para o cálculo do rateio, observando o mês de referência, ou seja, 
de 2 (dois) meses anteriores ao do rateio. 

4. A SECOB, com base nos números informados pela SESEG, calculará o total de 
homens/hora locados nos pavilhões/grupos de pavilhões e o respectivo IMODi - Índice de 
Mão de Obra Direta, utilizando as fórmulas abaixo: 

nº de homens/hora locados no 
pavilhão/grupo de pavilhões 

= 
nº de homens locados no pavilhão/grupo de 

pavilhões x horas trabalhadas 
   

IMODi = 
nº de homens/hora locados no pavilhão/grupo de pavilhões 

homens/hora locados nos pavilhões/grupos de pavilhões e áreas comuns 

5. Obtido os números da mão de obra direta, a SECOB deverá calcular o total de 
homens/hora locados em áreas comuns e o respectivo IMOIn - Índice de Mão de Obra 
Indireta: 

nº de homens/hora locados 
em áreas comuns 

= 
nº de homens locados em áreas comuns 

x horas trabalhadas 

   

IMOIn = 
nº de homens/hora locados em áreas comuns 

homens/hora locados nos pavilhões/grupos de pavilhões e áreas comuns 

6. De posse do IMODi - Índice de Mão de Obra Direta e do IMOc - Índice de Metragem 
Ocupada, a SECOB deverá realizar o cálculo do VMODi - Valor da Mão de Obra Direta, ou 
seja, o valor relativo à segurança alocada para cada pavilhão/grupo de pavilhões, quando 
utilizará a fórmula abaixo: 

VMODi = valor mensal do contrato de vigilância e segurança patrimonial x IMODi 

7. Na sequência, a SECOB verificará a diferença entre o valor mensal do contrato e o 
VTMODi - Valor Total da Mão de Obra Direta, que é a soma do VMODi de todos os 
pavilhões/grupos de pavilhões. 
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8. A diferença de que trata o item anterior é o VTMOIn - Valor Total da Mão de Obra Indireta, 
ou seja, valor da segurança locada em áreas comuns: 

VTMOIn = valor mensal do contrato de vigilância e segurança patrimonial – VTMODi 

ou   

VTMOIn = valor mensal do contrato de vigilância e segurança patrimonial x IMOIn 

9. Determinado o VTMOIn - Valor Total da Mão de Obra Indireta, este deverá ser rateado por 
pavilhão/grupo de pavilhões, utilizando a fórmula abaixo: 

VMOIn = VTMOIn x IMOc 

10. O VTMO - Valor Total de Mão de Obra relativo ao contrato de vigilância e segurança 
patrimonial será o calculado pela seguinte fórmula: 

VTMO = VMODi + VMOIn 

11. Determinados os valores do item Segurança relativos ao contrato de vigilância e segurança 
patrimonial, a SECOB deverá calcular o valor que será rateado referente ao custo da 
SESEG. 

12. No caso acima, o valor utilizado no cálculo do rateio será a soma do custo dos funcionários 
da SESEG, registrado na SECGE para contabilização, com o custo dos materiais e 
serviços destinados à operação desta seção, registrado na SETES para pagamento. 

13. Considerando que o VCu - Custo da SESEG deverá ser rateado na mesma proporção do 
custo do contrato de vigilância e segurança patrimonial, a SECOB utilizará os índices 
IMODi, IMOIn e IMOc, já identificados anteriormente. 

14. Neste caso a SECOB realizará o cálculo abaixo para determinar o VCuDi - Valor do Custo 
Direto da SESEG: 

VCu da SESEG = custo funcionários + custo materiais e serviços 

 

VCuDi = VCu da SESEG x IMODi 

15. Na sequência, a SECOB verificará a diferença entre o valor do custo e o VTCuDi - Valor 
Total do Custo Direto da SESEG, que é a soma do VCuDi de todos os pavilhões/grupos de 
pavilhões. 

16. A diferença de que trata o item anterior é o VTCuIn - Valor Total do Custo Indireto: 

VTCuIn = VCu da SESEG – VTCuDi  

ou   

VTCuIn = VCu da SESEG x IMOIn 

17. O VTCuIn - Valor Total do Custo Indireto da SESEG deverá ser rateado por pavilhão/grupo 
de pavilhões, utilizando a fórmula abaixo: 

VCuIn = VTCuIn x IMOc 
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18. O VTCu - Valor Total de Custo da SESEG será o calculado pela seguinte fórmula: 

VTCu = VCuDi + VCuIn 

19. O VTR - Valor Total de Rateio do item Segurança será o seguinte: 

VTR = VTMO + VTCu 

20. Determinado o VTR - Valor Total de Rateio do item Segurança, a SECOB deverá registrá-
lo no sistema informatizado que, em consonância com o cadastro de áreas ocupadas, 
realizará a distribuição por m2 (metro quadrado) ponderado por área, finalizando os 
procedimentos para rateio desta despesa. 

4.2.5  Do Cálculo do Item Conserto e Conservação 

4.2.5.1 No ETSP 

1. Para fins de pagamento, o DEMAN deverá encaminhar mensalmente ao DEFIC/SETES a 
fatura mensal de contratos diversos, se houver, conforme procedimentos estabelecidos na 
Norma NP-AD-008 - Gestão de Contratos para Aquisição de Bens e Serviços. 

2. A SETES informará à SECOB o valor da fatura mensal de contratos diversos, quando 
houver, para o cálculo do rateio, observando o mês de referência, ou seja, de 2 (dois) 
meses anteriores ao do rateio. 

3. Para o rateio do item Conserto e Conservação no ETSP, a SECOB utilizará os valores 
mensais dos materiais e serviços destinados às operações de conserto e conservação 
efetuadas nos pavilhões, grupos de pavilhões e áreas específicas do ETSP, os quais são 
registrados na SETES para pagamento. 

4. A SECOB deverá calcular o VCu - Valor do Custo do item Conserto e Conservação que 
será a soma dos valores mensais dos contratos diversos no mês de referência e dos 
materiais e serviços destinados às operações de conserto e conservação: 

VCu = contratos diversos + materiais e serviços de conserto e conservação 

 
5. O rateio do VCu - Valor do Custo de Conserto e Conservação será realizado por m2 

utilizando a fórmula abaixo: 

VTR  =   VCu x IMOc 

 
6. Determinado o VTR - Valor Total de Rateio do item Conserto e Conservação a SECOB 

deverá registrá-lo no sistema informatizado diretamente no setor onde ocorreu a 
manutenção que, em consonância com o cadastro de áreas ocupadas, realizará a 
distribuição por m2 (metro quadrado) ponderado por área, finalizando os procedimentos 
para rateio desta despesa.  

7. Os valores dos materiais e serviços destinados às operações de conserto e conservação 
efetuadas em áreas específicas serão lançadas no sistema informatizado pela SECOB 
diretamente no local onde ocorreu a manutenção. 
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4.2.6 Do Cálculo do Item IPTU 

1. Para o rateio do item IPTU a SECOB utilizará os valores relativos ao custo anual deste 
imposto informado nos carnês emitidos pelas prefeituras. 

2. O rateio do item IPTU aos concessionários, permissionários e autorizatários será realizado 
em 10 (dez) parcelas mensais, equivalente ao número do parcelamento permitido pelas 
prefeituras, com início no mês de março e final no mês de dezembro de cada ano. 

3. Em caso de isenção ou redução do valor do IPTU, o rateio poderá ser realizado em um 
único mês, bem como em número menor de 10 (dez) parcelas, porém será 
preferencialmente processado em consonância com o pagamento às prefeituras. 

4. O rateio do item IPTU será realizado pela metragem ocupada ponderada por pavilhão, grupo 
de pavilhões e área, considerando o peso relativo às suas características operacionais e de 
comercialização. 

5. O IPTU relativo às áreas de uso comum e de uso operacional e/ou institucional pela 
CEAGESP serão absorvidos pelos concessionários, permissionários e autorizatários e pela 
própria Companhia. 

6. Devido à incidência do IPTU sobre áreas edificadas e não edificadas o rateio por m2 não 
será homogêneo para todas as áreas. 

4.2.6.1 No ETSP 

1. O rateio do valor do IPTU no ETSP será precedido da apuração da metragem das 
instalações da CEAGESP que abrigam as atividades administrativas e operacionais. 

2. Ficará à parte da apuração acima a metragem relativa às instalações do DEPAR, inclusive 
ASJAG - Armazém e Silo Jaguaré e FAP - Frigorífico Armazém Polivalente. 

3. À MCoP - Metragem de Comercialização Ponderada será acrescida a metragem das 
instalações da CEAGESP, resultando na MTPo - Metragem Total Ponderada: 

 

4. Na sequência a SECOB deverá apurar a participação de cada pavilhão, grupo de 
pavilhões, áreas específicas e instalações da CEAGESP nos valores do IPTU, 
considerando as edificações e os terrenos incorporados e os não incorporados, assim 
como os acréscimos, conforme informações constantes nos respectivos carnês. Neste 
caso a SECOB deverá utilizar a fórmula abaixo que definirá os respectivos índices de 
participação na MTPo - Metragem Total Ponderada: 

IMOc = 
m2 ocupado do pavilhão/grupo de pavilhões/áreas/instalações da CEAGESP 

MTPo 

5. Obtidos os índices de participação, a SECOB deverá calcular o VTR - Valor Total do Rateio 
por pavilhão, grupo de pavilhões, áreas específicas e instalações da CEAGESP com o 
seguinte cálculo: 

 
 

MTPo = MCoP + metragem das instalações da CEAGESP 

VTR = IMOc x Valor Total do IPTU descontados os valores do DEPAR, ASJAG e FAP 
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6. Determinado o VTR - Valor Total de Rateio do item IPTU, a SECOB deverá determinar o 
VMR - Valor Mensal de Rateio que será distribuído em consonância com o número do 
parcelamento permitido pela prefeitura: 

 

7. A SECOB deverá registrar o VMR - Valor Mensal de Rateio no sistema informatizado que, 
em consonância com o cadastro de áreas ocupadas, realizará a distribuição por m2 (metro 
quadrado) ponderado por área, finalizando os procedimentos para rateio desta despesa. 

4.2.7 Do Cálculo do Item Seguros 

1. Para o cálculo do rateio do item Seguros a SEFIP deverá encaminhar à SECOB, a cada 
nova contratação ou renovação contratual, o demonstrativo dos itens e riscos cobertos pelo 
contrato de Seguros, bem como os valores das coberturas, estes especificados por áreas da 
matriz e unidades do interior e litoral. 

2. Para o rateio a SECOB deverá selecionar os valores relativos ao risco sobre seguro contra 
incêndio da Rede de Entrepostagem, ao qual será acrescido o custo da corretagem, se 
houver. 

3. Obtido o valor do seguro contra incêndio da Rede de Entrepostagem, este será rateado aos 
concessionários, permissionários e autorizatários em 12 (doze) parcelas. 

4. A CEAGESP poderá exigir dos concessionários, permissionários e autorizatários a 
contratação direta de seguro, inclusive com coberturas adicionais como, por exemplo, de 
equipamentos, responsabilidade civil sobre terceiros, dentre outros, em decorrência da 
atividade desenvolvida, quando será exigida a apresentação da respectiva apólice, bem 
como comprovante(s) de pagamento.   

4.2.7.1 No ETSP 

1. Para este cálculo a SECOB deverá utilizar o valor da cobertura contra incêndio do ETSP 
que é informado no demonstrativo dos itens e riscos cobertos pelo contrato de Seguros. 

2. A SECOB deverá calcular o VTR - Valor Total de Rateio do item Seguros através do 
percentual do VMC - Valor Mensal do Contrato referente à cobertura dos itens e riscos 
atribuída ao ETSP, agora denominado VMC1. 

3. O VTR - Valor Total de Rateio será o resultado do VMC1 - Valor Mensal do Contrato 
multiplicado pelo Índice de IMOc - Metragem Ocupada: 

VTR = VMC1 x IMOc 

4. Determinado o VTR - Valor Total de Rateio do item Seguros, a SECOB deverá registrá-lo 
no sistema informatizado que, em consonância com o cadastro de áreas ocupadas, 
realizará a distribuição por m2 (metro quadrado) ponderado por área, finalizando os 
procedimentos para rateio desta despesa. 

VMR  = VTR / número de parcelas 
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4.2.8 Do Cálculo do Item Fiscalização 

4.2.8.1 No ETSP 

1. A SECME/SEGOP deverá encaminhar ao DEFIC/SECOB, semestralmente ou sempre que 
houver alteração, o quadro de distribuição de fiscais no ETSP contendo as informações 
relativas a: 

a) número de fiscais alocados em cada pavilhão/grupo de pavilhões do ETSP; 
b) quantidade de horas trabalhadas de cada fiscal. 

2. A SECOB, com base nos números informados pela SECME/SEGOP, calculará o total de 
homens/hora locados em cada pavilhão/grupo de pavilhões e áreas específicas e o 
respectivo IMODi - Índice de Mão de Obra Direta, utilizando as seguintes fórmulas: 

nº de homens/hora locados no 
pavilhão/grupo de pavilhões 

= 
nº de homens locados no pavilhão/grupo de 

pavilhões x horas trabalhadas 

 

IMODi = 
nº de homens/hora locados no pavilhão/grupo de pavilhões 

homens/hora locados nos pavilhões/grupos de pavilhões e áreas comuns 

3. Na sequência, a SECOB deverá calcular o total de homens/hora locados em áreas comuns 
e o IMOIn - Índice de Mão de Obra Indireta com as fórmulas abaixo: 

nº de homens/hora locados 
em áreas comuns 

= 
nº de homens locados em áreas comuns 

x horas trabalhadas 

 

IMOIn = 
nº de homens/hora locados em áreas comuns 

homens/hora locados no pavilhões/grupos de pavilhões e áreas comuns 

4. Por meio do IMODi - Índice de Mão de Obra Direta e do IMOc - Índice de Metragem 
Ocupada, a SECOB deverá realizar o cálculo do VMODi - Valor da Mão de Obra Direta, ou 
seja, o valor relativo à fiscalização alocada para cada pavilhão/grupo de pavilhões, quando 
utilizará as fórmulas abaixo: 

VCuT = VCu da SECME + Vcu da SEGOP 

 

VMODi =          VCuT x IMODi 

5. No caso acima, o valor mensal utilizado no cálculo do rateio será a soma dos custos dos 
funcionários da SECME e da SEGOP, registrado da SECGE para contabilização, com o 
custo dos materiais e serviços destinados às operações destas seções, registrado na 
SETES para pagamento. 

6. Na sequência, a SECOB verificará a diferença entre o valor mensal do custo da SECME e 
SEGOP e o VTMODi - Valor Total da Mão de Obra Direta, que é a soma do VMODi de 
todos os pavilhões/grupos de pavilhões. 

7. A diferença de que trata o item anterior é o VTMOIn - Valor Total da Mão de Obra Indireta, 
ou seja, valor da fiscalização/portaria locada em áreas comuns: 
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VTMOIn = VCuT – VTMODi 

ou   

VTMOIn = VCuT x IMOIn 

8. Determinado o VTMOIn - Valor Total da Mão de Obra Indireta, este deverá ser rateado por 
pavilhão/grupo de pavilhões, utilizando a fórmula abaixo: 

VMOIn = VTMOIn x IMOc 

9. O VTMO - Valor Total de Mão de Obra relativo à fiscalização e portaria do ETSP será o 
calculado pela seguinte fórmula: 

VTMO = VMODi + VMOIn 

10. Determinado o VTMO - Valor Total de Mão de Obra do item Fiscalização, a SECOB deverá 
registrá-lo no sistema informatizado que, em consonância com o cadastro de áreas 
ocupadas, realizará a distribuição por m2 (metro quadrado) ponderado por área, finalizando 
os procedimentos para rateio desta despesa.   

4.2.9 Do Cálculo do Item Portaria 

4.2.9.1 No ETSP 

1. Para fins de pagamento, o DETIN deverá encaminhar mensalmente ao DEFIC/SETES a 
fatura mensal do contrato de Monitoramento e Controle de Portarias, conforme 
procedimentos estabelecidos na Norma NP-AD-008 - Gestão de Contratos para Aquisição 
de Bens e Serviços. 

2. A SETES informará à SECOB o valor da fatura mensal do contrato de Monitoramento e 
Controle de Portarias, para o cálculo do rateio, observando o mês de referência, ou seja, 
de 2 (dois) meses anteriores ao do rateio. 

3. A SECOB deverá calcular o VTR - Valor Total de Rateio do item Portaria que será o 
resultado do VMC - Valor Mensal do Contrato no mês de referência multiplicado pelo IMOc 
- Índice de Metragem Ocupada: 

VTR = VMC x IMOc 

4. Determinado o VTR - Valor Total de Rateio do item Portaria, a SECOB deverá registrá-lo 
no sistema informatizado que, em consonância com o cadastro de áreas ocupadas, 
realizará a distribuição por m2 (metro quadrado) ponderado por área, finalizando os 
procedimentos para rateio desta despesa. 

4.2.10 Do Cálculo do Item Ambulância/Bombeiro 

4.2.10.1 No ETSP 

1. Para fins de pagamento, a SESMT deverá encaminhar mensalmente ao DEFIC/SETES a 
fatura mensal dos contratos de Unidade Móvel de Atendimento Básico e de Prestação de 
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Serviços de Bombeiro Civil, conforme procedimentos estabelecidos na Norma NP-AD-008 - 
Gestão de Contratos para Aquisição de Bens e Serviços. 

2. A SETES informará à SECOB o valor da fatura mensal dos contratos de Unidade Móvel de 
Atendimento Básico e de Prestação de Serviços de Bombeiro Civil, para o cálculo do 
rateio, observando o mês de referência, ou seja, de 2 (dois) meses anteriores ao do rateio. 

3. A SECOB deverá calcular o VTR - Valor Total de Rateio do item Ambulância/Bombeiro que 
será o resultado do VMC - Valor Mensal do Contrato no mês de referência multiplicado pelo 
IMOc - Índice de Metragem Ocupada: 

VTR = VMC x IMOc 

4. Determinado o VTR - Valor Total de Rateio do item Ambulância/Bombeiro, a SECOB 
deverá registrá-lo no sistema informatizado que, em consonância com o cadastro de áreas 
ocupadas, realizará a distribuição por m2 (metro quadrado) ponderado por área, finalizando 
os procedimentos para rateio desta despesa. 

4.2.11 Do Cálculo da Taxa de Administração 

1. Para o cálculo da TA - Taxa de Administração a SECOB deverá obter o TRMe - Total de 
Rateio no Mês de cada concessionário, permissionário e autorizatário, ou seja: 

TRMe = 
soma dos valores rateados no mês ao concessionário, 

permissionário e autorizatário  

2. A TA - Taxa de Administração será o equivalente a 8% do TRMe - Total de Rateio no Mês: 

  TA = TRMe x 8% 

3. A TA - Taxa de Administração será apresentada em item específico do boleto bancário que, 
somada ao valor da remuneração mensal e aos valores de rateio das despesas, resultará no 
valor final que será cobrado ao concessionário, permissionário e autorizatário. 

5 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

1. É responsabilidade dos gestores de contratos de aquisição de materiais e serviços a verificação 
sobre a inclusão ou não da despesa contratada no sistema de faturamento e rateio da Rede de 
Entrepostos. Em caso positivo, caberá ao gestor registrar esta informação no pagamento do 
contrato, por ocasião da emissão da APDC - Autorização de Pagamento de Despesas de 
Contrato, da SAC - Solicitação e Autorização de Compra e da SAU -  Solicitação e Autorização 
de Compra de Urgência.  

2. Esta Norma se aplica, naquilo que couber, aos contratos de concessão e permissão de uso 
celebrados pela Rede Armazenadora. 

3. A SECOB processará o rateio das despesas das áreas que desenvolvem atividades atípicas de 
acordo com o estabelecido em contrato. 

4. Esta Norma entra em vigor na data da sua aprovação, revogando-se todas as disposições em 
contrário. 

 


