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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 regras de acesso e circulação de veículos e pessoas no ETSP - Entreposto Terminal 
São Paulo, visando a melhoria da circulação, segurança, ambiente de comercialização e da 
convivência organizada do mercado. 

2 DA ÁREA DE APLICAÇÃO 

Esta Norma se aplica ao ETSP - Entreposto Terminal São Paulo. 

3 DAS DEFINIÇÕES 

3.1 DAS SIGLAS 

a) DEPEC - Departamento de Entreposto da Capital 
b) SEGOP - Seção de Gestão das Portarias 
c) SECME - Seção de Controle de Mercado 
d) SESEG - Seção de Segurança Operacional e Patrimonial 
e) ETSP - Entreposto Terminal de São Paulo 
f) TCRU - Termo de Concessão Remunerada de Uso 
g) TPRU - Termo de Permissão Remunerada de Uso 
h) AU - Autorização de Uso 
i) UFESP - Unidade Fiscal do Estado de São Paulo 
j) CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoal Jurídica 

3.2 DO ACESSO, DA CIRCULAÇÃO E DA PERMANÊNCIA NO ETSP 

1. O controle do acesso, da circulação e da permanência nas dependências do ETSP será 
realizado pela CEAGESP por meio do DEPEC e/ou por concessionário a quem for delegado 
o serviço no todo ou em parte. 

2. O acesso ao ETSP será permitido observando a localização das portarias disponíveis e os 
estudos técnicos do tráfego interno, visando à utilização estratégica e adequada à 
operacionalização do mercado. As portarias estão disponibilizadas conforme demonstrado 
no anexo 6.1 desta norma. 

3. O acesso de veículos de passeio nas áreas de circulação do ETSP será permitido nos 
horários de varejo, isto é, aos sábados e domingos das 06h00 às 15h00. Nos demais dias e 
horários os veículos de passeio terão acesso restrito conforme estabelecido no Anexo 6.1 da 
presente norma. 

4. Os veículos de uso da CEAGESP terão trânsito livre nas dependências do ETSP, assim 
como os veículos oficiais, desde que devidamente identificados e autorizados pelo Gerente 
do DEPEC ou funcionário por este designado. 

3.3 DAS CATEGORIAS DE USUÁRIOS E DE VEÍCULOS PERMITIDOS NO ETSP 

1. Os usuários do ETSP serão cadastrados de acordo com a natureza de sua ocupação, 
quando serão identificados pelas categorias abaixo: 

a) funcionários da CEAGESP; 

b) permissionários, concessionários e autorizatários; 
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c) funcionários de permissionários, concessionários e autorizatários; 

d) prestadores de serviços terceirizados; 

e) compradores; 

f) entidades do setor ligadas à CEAGESP; 

g) visitantes. 

2. Os veículos que adentrarem o ETSP, para fins de cadastramento, serão identificados pelas 
categorias abaixo:  

a) veículos de fornecedores - descarga; 

b) veículos de compradores - carga; 

c) veículos de distribuidores; 

d) veículos de prestadores de serviços terceirizados; 

e) veículos de concessionários, permissionários, autorizatários, ambulantes e 
carregadores; 

f) veículos de entidades do setor ligadas à CEAGESP. 

3.4 DO CADASTRAMENTO DE USUÁRIOS E VEÍCULOS 

1. O cadastramento de usuários e veículos que adentram ao ETSP é obrigatório e será 
realizado pela CEAGESP, por meio da SEGOP e/ou por concessionário a quem for delegado 
o serviço no todo ou em parte. 

2. Será realizada a identificação de visitantes do ETSP. 

3.5 DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES 

1. Os concessionários, permissionários, autorizatários, ambulantes e carregadores estão 
sujeitos à aplicação de penalidades quando verificada a violação da presente norma e do 
Regulamento dos Entrepostos da CEAGESP. 

2. As penalidades serão aplicadas observando a gravidade da falta e serão impostas de acordo 
com a graduação da infração cometida e observando o estabelecido na Norma NP-OP-042 - 
Infrações e Penalidades. 

3. Os demais usuários não enquadrados no item 1 acima estão sujeitos à aplicação das 
penalidades abaixo quando verificada a violação dos limites de velocidade, do sentido de 
direção, das áreas de estacionamento permitido e das demais regras de trânsito, cujo 
controle será realizado a partir da identificação do veículo e do seu cadastro junto à 
CEAGESP:  

a) 1ª infração: advertência; 

b) 1ª reincidência específica: multa de 20 UFESP´s; 

c) 2ª reincidência específica: multa de 40 UFESP´s; 

d) 3ª reincidência específica: multa de 60 UFESP´s; 

e) e assim sucessivamente. 

4. Em se tratando de estacionamento em locais não permitidos, a CEAGESP bloqueará e/ou 
removerá o veículo, cuja liberação ficará condicionada ao pagamento de Taxa de Bloqueio 
e/ou Remoção de Veículo no valor de 15 UFESP´s. 
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5. O veículo que não for imediatamente desbloqueado ou que vier a atrapalhar a operação do 
Entreposto será encaminhado a área de retenção localizada na Portaria 06, cuja liberação se 
dará mediante o pagamento da taxa de Permanência no valor de 5 UFESP´s por dia.  

 

4 DA DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS 

4.1 PARA O CADASTRAMENTO DE PESSOAS 

1. O cadastramento de usuários que adentram ao ETSP é obrigatório e será realizado pela 
CEAGESP, por meio da SEGOP e/ou por concessionário a quem for delegado o serviço no 
todo ou em parte. 

2. O cadastramento de visitantes do ETSP será realizado nas portarias de acesso de 
pedestres, conforme estabelecido no Anexo 6.1 da presente norma. 

3. Os serviços de cadastramento para os novos usuários que adentrarem o ETSP serão 
mantidos de forma contínua e permanente. 

4.2 PARA O CADASTRAMENTO DE VEÍCULOS 

1. A CEAGESP poderá convocar concessionários, permissionários, autorizatários, ambulantes 
e carregadores para, no prazo de 90 (noventa) dias, realizarem o cadastramento ou 
recadastramento dos seus veículos. 

2. Não atendendo à convocação o concessionário, permissionário, autorizatário, ambulante ou 
carregador ficará proibido de adentrar o ETSP com o respectivo veículo. 

3. Os serviços de cadastramento para os novos veículos que adentrarem o ETSP serão 
mantidos de forma contínua e permanente. 

4. Para os veículos cadastrados a CEAGESP disponibilizará selos de identificação que deverão 
ser instalados do lado esquerdo do para brisas do veículo, no canto superior. 

5. Os selos de identificação para os veículos cadastrados apresentarão as cores específicas à 
atividade desenvolvida no ETSP, conforme anexo 6.2 da presente norma. 

6. Para o cadastramento do veículo e direito ao selo de identificação, o interessado deverá 
apresentar a documentação abaixo: 

a) Para selos nas cores verde, amarelo e branco: razão social/CNPJ/e-mail da empresa, 
telefone, local de comercialização, documentação do veículo. 

b) Para selos nas cores cinza, vermelho, marrom e rosa: razão social/CNPJ/e-mail da 
empresa, telefone, local de comercialização, documentação do veículo e documentação 
do proprietário do veículo. 

7. Os selos de identificação serão, posteriormente, substituídos por dispositivo eletrônico de 
controle de acesso - TAG.  

4.3 PARA O ACESSO, PERMANÊNCIA E CIRCULAÇÃO NO ETSP 

1. Os veículos que adentrarem o ETSP serão fiscalizados quanto ao cumprimento dos limites 
de velocidade, sentido de direção, áreas de estacionamento permitido e as demais regras de 
trânsito. 
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2. No ETSP será proibida a permanência e/ou estacionamento de veículos, cavalos mecânicos 
e caminhões em local não permitido. Nesse caso a SESEG efetuará o bloqueio do veículo 
infrator e se necessário acionará o serviço de guincho para o reboque até a área de 
retenção, localizada na portaria 06, cuja liberação será mediante o pagamento da Taxa de 
Bloqueio e/ou Remoção de Veículo no valor de 15 UFESP´s e da Taxa de Permanência no 
valor de 5 UFESP´s por dia. 

3. A SESEG, ou a quem for delegado o serviço, poderá utilizar todos os meios disponíveis para 
a identificação da irregularidade, desde a constatação presencial por funcionário da 
fiscalização e segurança até a utilização de meios eletrônicos. 

4. O pagamento de que trata o item 2 deverá ser realizado em rede bancária credenciada 
mediante boleto específico fornecido pela CEAGESP ou por concessionário a quem for 
delegado o serviço, até a data do vencimento indicada no documento, ficando proibido a 
qualquer funcionário receber o valor cobrado e dar quitação do débito. 

5. Em casos excepcionais que impossibilitem a emissão de boleto específico, a CEAGESP 
realizará a cobrança por meio do formulário Autorização de Débito em TPRU - OM-A-008 
(ver 6.3) quando se tratar de concessionários, permissionários e autorizatários e, para os 
demais usuários, por meio de GRU - Guia de Recolhimento da União, a ser quitada em rede 
bancária credenciada. 

6. O veículo infrator ficará retido até a quitação do débito pelo proprietário que poderá liberá-lo 
mediante a apresentação do comprovante de pagamento da Taxa de Bloqueio e/ou 
Remoção de Veículo e da Taxa de Permanência, se for o caso, junto à SESEG, os quais 
serão juntados aos documentos originados no processo de apreensão para fins de arquivo. 

7. Em caso de problemas motores que causarem a parada do veículo, o serviço de guincho 
será acionado para apoio emergencial e/ou reboque até um local autorizado. 

8. Os veículos que, por necessidade técnica ou operacional, venham a exigir o estacionamento 
em locais não permitidos do ETSP, deverão obter autorização prévia junto à SESEG. 

4.4 PARA A REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE ACESSO 

AO ETSP 

1. A remuneração dos serviços de identificação dos veículos, controle de circulação, 
monitoramento eletrônico da circulação de veículos e pessoas, carga e descarga, bem como 
orientação do trânsito interno, será realizada de forma isolada ou através de rateio dos 
valores entre os concessionários, permissionários e autorizatários. 

2. A remuneração de que trata o item anterior, quando praticada de forma isolada, será 
realizada por meio de boleto próprio fornecido pela CEAGESP ou concessionário a quem for 
delegado o serviço, para pagamento através da rede bancária até a data do vencimento 
indicada no documento, ficando proibido a qualquer funcionário receber o valor cobrado e 
dar quitação do débito. 

3. Será considerado inadimplente todo e qualquer concessionário, permissionário e 
autorizatário que não efetuar o pagamento de suas obrigações referentes à remuneração 
dos serviços de que trata o item 1 acima e eventuais acréscimos relativos à multa e juros, a 
partir do 1º (primeiro) dia útil após o vencimento. 
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4. No caso acima, o atraso superior a 30 (trinta) dias constituirá em mora, sujeitando o 
concessionário, permissionário e autorizatário aos honorários administrativos da cobrança, 
podendo ensejar o protesto do título e a cobrança judicial, cabendo a este todos os encargos 
e custas judiciais da respectiva cobrança. 

5. Após 30 (trinta) dias de atraso no pagamento o concessionário, permissionário ou 
autorizatário será caracterizado inadimplente, se sujeitando a todas as consequências de tal 
inadimplemento, inclusive com o cancelamento do Termo Contratual conforme norma NP-
FN-006 - Inadimplência de Permissionários. 

6. Caso a cobrança seja efetuada por concessionária a quem foi delegado o serviço, o devedor 
será constituído como inadimplente perante a CEAGESP, sujeitando-o às disposições 
estabelecidas na presente norma. 

7. A cobrança quando realizada através de rateio estará condicionada às mesmas regras e 
controles aplicados nas remunerações mensais específicas do TCRU, TPRU e AU.   

5 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

1. Os serviços de cadastramento, identificação, controle da entrada e da circulação de veículos e 
pessoas, monitoramento eletrônico de carga e descarga, bem como orientação e fiscalização 
do trânsito interno poderá ser executado diretamente pela CEAGESP ou por Concessionário a 
quem for delegado o serviço, no todo ou em parte. 

2. A CEAGESP poderá prover serviços de docas para carga e descarga de mercadorias, operada 
por meio próprio ou através de concessionário a quem for delegado o serviço em todo ou em 
parte, quando será cobrada tarifa específica a ser disciplinada em instrumento próprio sobre o 
assunto. 

3. O cadastramento de usuários e visitantes será realizado quando da implantação total do 
sistema de monitoramento e controle de acesso do ETSP. 

4. As penalidades previstas no item 3.5, subitem 3, vigorarão somente após o prazo de 90 
(noventa) dias da publicação da presente Norma. 

5. Essa Norma entra em vigor 60 (sessenta) dias após a sua publicação, revogando-se todas as 
disposições em contrário. 
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6 DOS ANEXOS  

6.1 DA CLASSIFICAÇÃO DAS PORTARIAS DO ETSP 

a) Portarias de entrada e saída de pedestres: 

PORTARIA  LOCALIZAÇÃO HORÁRIOS UTILIZAÇÃO 

1 
Rua 05 com a 
rua 02 

- Segunda a sábado: das 02h00 às 20h00  
Acessos via catraca para 
entrada e saída de: 
 

- funcionários da CEAGESP; 
- concessionários, 
  permissionários e autorizatários 
  e seus funcionários; 
- ambulantes; 
- carregadores; 
- prestadores de serviços 
terceirizados; 
- compradores; e  
- visitantes. 

3 Rua 01 - 24 horas todos os dias 

4 
Av. Dr. Gastão 
Vidigal 

- Segunda e quinta-feira: 24 horas 
- Terça, quinta e sexta-feira: das 05h30min às 
   23h00 

5 Rua 17 - 24 horas todos os dias 

7 
Entrada do 
pavilhão PBCF 

- Segunda e quinta-feira: das 02h00 às 14h00 
- Quarta-feira: das 11h00 às 22h00 

14 
Rua 11 com a 
rua 22 

- Segunda-feira à sábado: das 04h00 às 24h00 

 
b) Portarias de entrada de veículos: 

PORTARIA  LOCALIZAÇÃO HORÁRIOS UTILIZAÇÃO 

3 Rua 01 

- Veículos carregados: 24 (vinte e quatro) horas  
- Veículos descarregados: das 04h00 às 22h00 
- Veículos de passeio: aos sábados das 06h00 
  às 13h00 e aos domingo das 06h00 às 14h00  

Veículos de: 
 
- CEAGESP; 
- fornecedores,  
- compradores,  
- distribuidores; 
- prestadores de serviço. 

10 
Rua 44 com a 
rua 25 

- Acesso alternativo 

13 
Rua 17 com a 
rua 22 

- segunda, quarta e quinta-feira: 24 horas 
- terças e sexta-feira: até as 20h00 
- sábados e domingos: das 06h00 às 15h00 

15 
Rua Xavier 
Kraus 

- segunda-feira à sábado: 24 horas 

Veículos de: 
- concessionários, 
  permissionários e autorizatários 
  e seus funcionários; 
- fornecedores,   
- distribuidores; 
- prestadores de serviço. 

 
c) Portarias de saída de veículos: 

PORTARIA  LOCALIZAÇÃO HORÁRIOS UTILIZAÇÃO 

1 Rua 01 - segunda a sexta-feira: das 05h00 às 22h00 

Veículos de: 
 
- CEAGESP; 
- fornecedores,  
- compradores,  
- distribuidores; 
- prestadores de serviço. 

2 
Rua 09 com a 
rua 02 

- segunda e quinta-feira: 24 horas 
- terça, quarta e sexta-feira: das 05h30min às 20h00 

5 Rua 17 - 24 horas todos os dias 

10 
Rua 44 com a 
rua 25 

- Saída alternativa 

13 
Rua 17 com a 
rua 22 

- segunda, quarta e quinta-feira: 24 horas 
- terças e sexta-feira: até as 20h00 
- sábados e domingos: das 06h00 às 15h00 

14 
Rua 11 com a 
rua 22 

- 24 horas de segunda a sexta-feira 
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d) Áreas de retenção - estacionamento: 

ÁREAS DE 

RETENÇÃO 
LOCALIZAÇÃO HORÁRIOS UTILIZAÇÃO 

AR 02 Portaria 2 

 

- segunda a sexta-feira 24 horas e aos 
sábados até às 15h30min somente 
para motos 

- segunda a sexta-feira das 04h30min 
às 22h00 somente para veículos 

Veículos e motocicletas de: 
- concessionários, permissionários e 
  autorizatários e de seus funcionários; 
- prestadores de serviços terceirizados; 
- compradores;  
- visitantes. 

AR 02-A EDSED II 
- sábados e domingos fechado para 

veículos 
- Somente veículos autorizados. 

AR 04 Portaria 4 

- segunda e quinta-feira: 24 horas 

- terça, quarta e sexta-feira: das 
  04h30min às 23h00 

- horários especiais: 18h00 às 02h00 
  durante o evento 

Veículos de: 
- concessionários, permissionários e 
  autorizatários e de seus funcionários; 
- prestadores de serviços terceirizados; 
- compradores;   
- visitantes. 

AR 04-A EDSED III 

- segunda e quinta-feira: 24 horas 

- terça, quarta e sexta-feira: das  
  05h30min às 23h00 

- Somente veículos autorizados. 

AR 06 EDSED I - 24 horas de segunda a sexta-feira 
Veículos de: 
- Funcionários da CEAGESP; 
- Prestadores de serviços terceirizados. 

AR 07 PBCF 

- domingo: das 23h00 às 10h00 

- segunda e quinta-feira: das 23h00 

  às 12h00 
- quarta-feira: das 08h00 às 22h00 

Veículos de: 
- compradores; 
- visitantes. 

AR 15 FRISP 
- das 22h00 da segunda às 22h00 do  
  sábado 

Veículos e motocicletas de: 
- Permissionários do FRISP;  
- Fornecedores; 
- Distribuidores; 
- Compradores; 
- Prestadores de serviços terceirizados. 

AR 15-A Pavilhão AMJ 
- segunda a sexta-feira: das 05h00 
  às 23h00 

Veículos de concessionários, 
permissionários e autorizatários. 

AR 18 Delegacia 
- das 22h00 do domingo às 22h00 do  
  sábado 

Veículos e motocicletas de: 
- concessionários, permissionários e  
  autorizatários e de seus funcionários; 
- prestadores de serviços terceirizados; 
- compradores;  
- visitantes. 
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6.2 DOS SELOS DE IDENTIFICAÇÃO 

 

SELOS DE IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ACESSO AO ETSP 

COR DISPONIBILIZAÇÃO ACESSO PERMITIDO COMPLEMENTO 

VERDE 
Concessionários, 
permissionários e 
autorizatários 

Portarias 02 e 04 
Acesso ao ETSP após as 14h30min 
pelas áreas de retenção 
(estacionamento) 

BRANCO 

Concessionários e 
permissionários de 
quiosques, lancheiros e 
ambulantes 

Portarias 02 e 04 para 
concessionários e 
permissionários de quiosques 

Portaria 03 e 13 ambulantes 

Permitido para carga e descarga de 
produtos com retirada obrigatória do 
veículo para ambos os casos 

CINZA 
Concessionários, 
permissionários e 
fornecedores de pescado 

Portaria 15 

Válido para compradores e 
fornecedores do setor de pescados, 
com acesso impedido aos demais 
setores do ETSP 

AMARELO 
Distribuidores, 
mensalistas e 
cadastrados 

Portarias 02 e 04 

Para operações de carga e descarga 
em qualquer horário. Fora de 
operação, obrigatória a permanência 
em bolsões de retenção 

VERMELHO 
Compradores com 
cadastro provisório 

Portarias 03 e 13 
Acesso provisório durante o horário de 
comercialização do ETSP. Devem 
regularizar o cadastro na Fiscalização 

MARROM 
Compradores com 
cadastro aprovado pela 
Fiscalização 

Portarias 03 e 13 
Acesso durante o horário de 
comercialização do ETSP 

ROSA 
Compradores da Feira 
de Flores 

Portarias 03 e 13 
Permitido somente as terças e sextas-
feiras, das 02h00 às 12h00 

LARANJA 

Órgãos públicos de 
fiscalização, entidades 
ligadas ao ETSP e 
prestadores de serviço 
autorizados  

Portarias 03 e 13 
Acesso durante o horário de 
comercialização do ETSP com locais 
predeterminados de estacionamento 

VERDE 
LIMÂO 

Concessionários, 
permissionários e 
autorizatários 
cadastrados no sindicato 
da categoria 

Portarias 02 e 04 

Acesso ao ETSP após as 14h30min 
(utilitários) e após as 16h30min 
(veículos de passeio) de acordo com o 
Sindicato 

PRETO 
Funcionários da 
CEAGESP 

Áreas de retenção pré-
definidas, fora das áreas 
operacionais do ETSP 

Áreas de retenção pré-definidas, fora 
das áreas operacionais do ETSP 
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6.3 FORMULÁRIO AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM TPRU - OM-A-008 

 

 
AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM TPRU   Nº 

PERMISSIONÁRIO CONTRATO 

  

LOCAL Nº BANCA, BOXE, MÓDULO VALOR (R$) 

   

MOTIVO DA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO: 

 TERMO DE OCORRÊNCIA 
 

 COMPROVANTE DE APREENSÃO 
 

 DIÁRIAS 

 

 AUTORIZAÇÃO PROVISÓRIA 
 

 BANCA EXTRA 
 

 OUTROS: _______________________________________________ 

DOCUMENTO REFERÊNCIA Nº: 

 
DESCRIÇÃO: __________________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________________________ 

NOME E RG DO PERMISSIONÁRIO OU RESPONSÁVEL LEGAL ASSINATURA 

  

NOME E ASSINATURA DO FISCAL DATA DE EMISSÃO 
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