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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 procedimentos para a aplicação de penalidades e multas pela CEAGESP quando 
verificada a violação do Regulamento dos Permissionários, Autorizatários, Ambulantes e 
Carregadores e para garantir ao infrator o contraditório e a ampla defesa. 

2 DA ÁREA DE APLICAÇÃO 

Esta norma se aplica aos Entrepostos da CEAGESP e demais áreas administrativas e operacionais 
envolvidas com os procedimentos ora definidos. 

3 DAS DEFINIÇÕES 

3.1 DAS SIGLAS 

a) DIOPE - Diretoria Técnica e Operacional 
b) DEPEC - Departamento de Entreposto da Capital 
c) SECME - Seção de Controle de Mercado 
d) SAEXE - Seção de Atendimento e Expediente do ETSP 
e) DEINT - Departamento de Entrepostos do Interior 
f) SAEXI - Seção de Atendimento e Expediente dos Entrepostos do Interior 
g) UNIDADE - Entrepostos do Interior 
h) DEJUR - Departamento Jurídico 
i) CODIN - Coordenadoria de Auditoria Interna 
j) ETSP - Entreposto Terminal de São Paulo 
k) TCRU - Termo de Concessão Remunerada de Uso 
l) TPRU - Termo de Permissão Remunerada de Uso 
m) AU - Autorização de Uso 
n) TPA - Termo de Permissão de Ambulante 
o) JUREI - Junta de Recursos de Infração  

3.2 DAS INFRAÇÕES E DA GRADUAÇÃO 
Considerando o tipo de comercialização e a atividade permitida pela CEAGESP, aos 
permissionários, autorizatários, ambulantes e carregadores infratores serão aplicadas as 
penalidades de acordo com a graduação da infração abaixo relacionada. 

3.2.1 Para Permissionários, Concessionários e Autorizatários 

3.2.1.1 Das Infrações Leves 

1. Permitir a entrada, estocagem, exposição ou venda de produtos não permitidos para o 
setor. 

2. Atrair compradores com gritos, aparelhos sonoros ou outros sistemas que possam intervir 
no desenvolvimento das operações gerais e particulares nos Entrepostos. 

3. Não utilizar a placa de identificação do local autorizado emitida pela CEAGESP. 

4. Utilizar outros meios de identificação da área de comercialização, que não aqueles 
autorizados pelo DEPEC e DEINT. 
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5. Dificultar a circulação de veículos ou pedestres. 

6. Participar de jogos de azar e apostas, ou promover venda de rifas e afins. 

7. Ceder a terceiros o crachá de identificação expedido pela CEAGESP e/ou permitir esta 
prática por parte de seus funcionários. 

8. Ceder a terceiros, a qualquer título, ainda que temporariamente, a permissão de uso ou o 
uso parcial ou total de seus equipamentos. 

9. Exercer suas atividades em estado de embriaguez. 

10. Comportar-se inadequadamente usando palavras grosseiras, obscenas e de desrespeito 
com o público. 

11. Perturbar a disciplina e a ordem interna nas dependências dos Entrepostos. 

12. Manter pessoal não cadastrado ou não registrado exercendo funções nas dependências 
dos Entrepostos. 

13. Estacionar caminhões, carretas, empilhadeiras, veículos e motocicletas em locais não 
permitidos nos Entrepostos. 

14. Transitar acima da velocidade permitida, em mão de direção contrária da estabelecida ou 
que caracterize direção perigosa. 

15. Manter acesas as luzes das áreas fora do horário de funcionamento do setor, bem como 
aparelhos elétricos cujo uso seja desnecessário. 

16. Permitir o pernoite de pessoas e veículos nas dependências dos Entrepostos sem a 
autorização formal da CEAGESP, através da SECME no ETSP e da Unidade de 
Entrepostos do Interior. 

17. Manter estacionados veículos com caixas vazias fora do horário de funcionamento do 
setor. 

18. Manter acostados nas plataformas ou no entorno dos pavilhões veículos e/ou 
empilhadeiras que não estejam em operação de carga e/ou descarga de mercadorias. 

19. Fazer uso de empilhadeiras dentro dos pavilhões. 

20. Fumar nas dependências dos pavilhões e demais instalações cobertas. 

21. Exercer atividades não pertinentes ao Termo Contratual. 

22. Desrespeitar os horários de comercialização, de carga e descarga de mercadorias, 
estabelecidos pela CEAGESP, salvo os casos com autorização específica. 

23. Adentrar nos Entrepostos com lixo ou qualquer material alheio à comercialização. Além da 
penalidade prevista, o infrator será obrigado a recolher o material, se for o caso, e/ou a se 
retirar do Entreposto. 

24. Desrespeitar o horário de montagem e desmontagem das bancas, exclusivamente para 
permissionários varejistas. 

25. Transitar com veículo dentro do recinto dos varejões em horário de comercialização. 

26. Veicular todo e qualquer tipo de propaganda referente aos varejões sem prévia 
autorização. 

27. Comercializar seus produtos em bacias, montes ou pacotes, exclusivamente para 
permissionários varejistas. 
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28. Oferecer provas de seus produtos na área de exposição e comercialização, bem como 
assediar os consumidores nas áreas de circulação, exclusivamente para permissionários 
varejistas. 

29. Manter produtos, caixas vazias, pallets, carrinhos com mercadorias ou qualquer outro tipo 
de equipamento e/ou objeto em locais e horários não autorizados, prejudicando o 
funcionamento do setor. 

30. Recusar-se a fornecer amostra de produto comercializado quando solicitado pelo 
representante da CEAGESP ou de instituição conveniada. 

31. Infringir qualquer norma ou regulamento de proteção à economia popular e metrologia. 

32. Manter animais nas áreas de comercialização. 

33. Descumprir as exigências higiênico-sanitárias. 

3.2.1.2 Das Infrações Leves com Apreensão de Carrinho e/ou Mercadoria 

1. Utilizar carrinhos fora do padrão estabelecido pela CEAGESP. 

2. Permitir que os carrinhos da empresa sejam conduzidos por pessoas sem vínculo 
empregatício junto ao seu proprietário. 

3. Adentrar os Entrepostos com caixas de madeira vazias, exceto aquelas autorizadas pela 
CEAGESP. 

4. Reservar vagas para estacionamento de veículos no interior dos Entrepostos. 

5. Permitir a guarda de mercadorias alheias à comercialização ou de ambulantes no interior 
da área e em suas instalações. 

6. Impedir a circulação de veículos e pedestres. 

3.2.1.3 Das Infrações Graves 

1. Descumprir a legislação vigente que estabelece a instalação e manutenção de extintores 
de incêndio nas dependências dos boxes. 

2. Armazenar combustível líquido, líquidos inflamáveis, botijão de gás e lampiões nas 
dependências dos Entrepostos. 

3. Acender fogo, comercializar, armazenar, portar e queimar fogos de artifício nas 
dependências dos Entrepostos. 

4. Lavar as dependências da área com substâncias de natureza corrosiva ou tóxica. 

5. Portar quaisquer tipos de armas, salvo os possuidores de porte legal. 

6. Adulterar, rasurar, emprestar ou reproduzir, a qualquer título, os documentos emitidos 
pela CEAGESP e necessários ao exercício de suas atividades. 

7. Desacatar funcionários da CEAGESP no exercício de suas funções ou em razão delas. 

8. Desacatar funcionários contratados pela CEAGESP para prestação de serviços, no 
exercício de suas funções ou em razão delas. 

9. Realizar modificações nas áreas, assim como efetuar construções, reformas, adaptações, 
ampliações, manutenções ou demolições, sem a prévia autorização da CEAGESP. 

10. Agredir permissionários, autorizatários, ambulantes, carregadores e o público praticando 
vias de fato ou lesão corporal. 
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3.2.1.4 Das Infrações Graves com Apreensão do Carrinho e/ou Mercadoria 

1. Permitir a entrada, estocagem, exposição ou venda de produtos não permitidos para o 
setor em desacordo com a legislação vigente. 

2. Obstruir os locais de instalação de hidrantes e quadros de luz, corredores de circulação, 
escadas e saídas dos pavilhões. 

3. Adentrar nos Entrepostos com produtos químicos ou defensivos agrícolas sem 
autorização da CEAGESP. 

4. Reutilizar embalagens, caixas de papelão e sacarias durante o armazenamento ou 
comercialização da mercadoria. 

5. Utilizar mercadorias em caixas maloqueiras, ou seja, caixas com marcas alheias, 
remarcadas ou lixadas com a intenção de apagar a marca original. 

6. Transferir mercadorias de um veículo para outro nos estacionamentos, plataformas, ruas, 
dentre outros locais, sem a apresentação das respectivas Notas Fiscais de Entrada e de 
Saída. 

7. Manter o produto a ser comercializado em mau estado de conservação ou impróprio para 
consumo. 

3.2.2 Para Ambulantes  

3.2.2.1 Das Infrações Leves 

1. Colocar mesas e cadeiras ao redor do carrinho utilizado, exceto para lancheiros. 

2. Estacionar veículo particular ao lado do carrinho utilizado e em locais não permitidos. 

3. Reservar vagas para estacionamento de veículos no interior dos Entrepostos. 

4. Exercer suas atividades em estado de embriaguez. 

5. Comportar-se inadequadamente usando palavras grosseiras, obscenas e de desrespeito 
com o público. 

6. Participar de jogo de cartas e apostas ou promover venda de rifas e afins. 

7. Permanecer em local que prejudique o trânsito interno nos Entrepostos da CEAGESP. 

8. Promover ou participar de brigas ou discussões. 

9. Utilizar aparelhos sonoros em volume que venha a atrapalhar o desenvolvimento das 
atividades. 

10. Utilizar instalações e equipamentos não autorizados pela CEAGESP. 

11. Fumar nas dependências dos pavilhões e demais instalações cobertas. 

12. Permanecer em qualquer local além do tempo estritamente necessário para a 
comercialização do seu produto ou para a prestação do serviço. 

13. Descumprir as exigências higiênico-sanitárias. 

3.2.2.2 Das Infrações Graves 

1. Portar qualquer tipo de arma, salvo os possuidores de porte legal. 
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2. Acender fogo, comercializar, armazenar, portar e queimar fogos de artifício nas 
dependências dos Entrepostos. 

3. Agredir o público praticando vias de fato ou lesão corporal. 

4. Desacatar funcionários da CEAGESP no exercício de suas funções ou em razão delas. 

5. Desacatar funcionários contratados pela CEAGESP para prestação de serviços, no 
exercício de suas funções ou em razão delas. 

3.2.2.3 Das Infrações Graves com Apreensão do Carrinho e/ou Mercadoria 

1. Ceder ou transferir a terceiros, a qualquer título, a permissão outorgada em desacordo 
com o permitido pela CEAGESP. 

2. Adulterar, rasurar ou emprestar, a qualquer título, os documentos emitidos pela 
CEAGESP. 

3. Comercializar produtos alimentícios em desacordo com as normas higiênico-sanitárias 
vigentes. 

4. Permanecer em áreas comuns fora do horário estabelecido pela CEAGESP. 

5. Abandonar ou guardar o seu carrinho em local não autorizado fora do horário de 
comercialização. 

6. Comercializar produtos ou serviços em desacordo com a sua permissão, bem como em 
locais não autorizados. 

7. Comercializar produtos ou serviços com a credencial de ambulante vencida. 

3.2.3 Para Carregadores 

3.2.3.1 Das Infrações Leves 

1. Praticar quaisquer atos não relacionados às tarefas de carga e descarga de mercadorias, 
bem como aqueles que, no exercício de suas funções, possam prejudicar, direta ou 
indiretamente, o funcionamento normal das atividades dos Entrepostos. 

2. Contribuir de qualquer maneira com atitudes que possam perturbar a ordem interna das 
áreas de comercialização da CEAGESP. 

3. Dificultar, perturbar ou obstruir o trânsito de veículos e de pedestres na CEAGESP. 

4. Comportar-se inadequadamente usando palavras grosseiras, obscenas e de desrespeito 
com o público. 

5. Participar de jogos de azar e apostas ou promover a venda de rifas e afins. 

6. Fumar nas dependências dos pavilhões e demais instalações cobertas. 

7. Promover ou participar de brigas ou discussões. 

3.2.3.2 Das Infrações Leves com Apreensão do Carrinho 

1. Exercer as atividades de carga e descarga de mercadorias e movimentação de carrinhos 
sem portar o crachá ou o documento de identificação exigido pela CEAGESP.  

2. Transportar mercadorias em locais e horários não autorizados pela CEAGESP. 

3. Reservar vagas para estacionamento de veículos no interior dos Entrepostos. 
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3.2.3.3 Das Infrações Graves 

1. Manusear a mercadoria inadequadamente de forma que possa contaminar os produtos. 

2. Portar qualquer tipo de arma, salvo os possuidores de porte legal. 

3. Acender fogo, comercializar, armazenar, portar e queimar fogos de artifício nas 
dependências dos Entrepostos. 

4. Agredir o público praticando vias de fato ou lesão corporal. 

5. Desacatar, de qualquer maneira, os funcionários da CEAGESP no exercício de suas 
funções ou em razão delas. 

6. Desacatar funcionários contratados pela CEAGESP para prestação de serviços, no 
exercício de suas funções ou em razão delas. 

3.2.3.4 Das Infrações Graves com Apreensão de Carrinho 

1. Ceder ou transferir a credencial, carrinho ou jaleco para oferecer condições de trabalho a 
pessoas não credenciadas. 

2. Adulterar, rasurar ou emprestar, a qualquer título, os documentos emitidos pela 
CEAGESP. 

3. Adulterar ou emprestar, a qualquer título, o uniforme, carrinho e qualquer material 
necessário ao exercício das atividades. 

4. Movimentar mercadorias sem o uso do uniforme. 

5. Permitir a ajuda de pessoas estranhas ao serviço. 

6. Abandonar ou guardar o seu carrinho em local não autorizado fora do horário de 
comercialização. 

7. Exercer as suas atividades em estado de embriaguez. 

8. Transportar mercadorias com carga acima do limite máximo estabelecido pela CEAGESP. 

9. Sair das dependências dos Entrepostos com o carrinho sem autorização da CEAGESP. 

3.2.4 Para Permissionários, Concessionários, Autorizatários, Ambulantes e Carregadores 

3.2.4.1 Das Infrações Gravíssimas 

1. Agredir funcionários da CEAGESP praticando vias de fato ou lesão corporal. 

2. Agredir funcionários contratados pela CEAGESP para prestação de serviços, praticando 
vias de fato ou lesão corporal. 

3. Facilitar a entrada de menores de 16 (dezesseis) anos desacompanhados dos 
responsáveis legais e/ou sem a documentação comprobatória.   

4. Manter em trabalho noturno, perigoso ou insalubre menores de 18 (dezoito) anos e, em 
qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a 
partir de 14 (quatorze) anos. 

5. Submeter criança ou adolescente, à prostituição ou à exploração sexual. 

6. Abusar, em proveito próprio ou alheio, de necessidade, paixão ou inexperiência de menor, 
ou da alienação ou debilidade mental de outrem, induzindo qualquer deles à prática de ato 
suscetível de produzir efeito jurídico, em prejuízo próprio ou de terceiro. 



 
 

TÍTULO: 

INFRAÇÕES E PENALIDADES RD N°: 12 

CÓDIGO 

NP-OP-042 

DATA DE EMISSÃO 

30/03/2015 

PÁGINA 

8 de 16 

DATA DE APROVAÇAO RD 

30/03/2015 
 

 

ELABORADO - O&M 
 

CONFERIDO - DEJUR 
 

ÁREA RESPONSÁVEL 

NP-OP-042 - Infrações e Penalidades.doc   8 

7. Constranger menor de 18 (dezoito) anos, mediante violência ou grave ameaça, a ter 
conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. 

8. Constranger menor de 18 (dezoito) anos com o intuito de obter vantagem ou 
favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico 
ou ascendência inerente ao exercício de emprego, cargo ou função, exclusivamente para 
permissionários, concessionários e autorizatários. 

9. Induzir alguém menor de 18 (dezoito) anos a satisfazer a lascívia de outrem. 

10. Praticar, na presença de alguém menor de 18 (dezoito) anos, ou induzi-lo a presenciar, 
conjunção carnal ou outro ato libidinoso, a fim de satisfazer lascívia própria ou de outrem. 

11. Submeter, induzir ou atrair à prostituição ou outra forma de exploração sexual alguém 
menor de 18 (dezoito) anos ou que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o 
necessário discernimento para a prática do ato, facilitá-la, impedir ou dificultar que a 
abandone. 

12. Tirar proveito da prostituição alheia, participando diretamente de seus lucros ou fazendo-
se sustentar, no todo ou em parte, por quem a exerça. 

13. Praticar conjunção carnal ou qualquer ato libidinoso nas dependências da CEAGESP. 
 

3.3 DAS PENALIDADES 

1. As penalidades serão aplicadas garantindo ao infrator o contraditório e a ampla defesa, sem 
prejuízo das sanções de ordem civil e criminal. 

2. As anotações referentes à penalidade administrativa aplicada, para fins de reincidência, 
valerão por 5 (cinco) anos, contados da data da constituição definitiva do auto de infração 
administrativa. 

3. As penalidades que serão impostas pela CEAGESP quando verificada a violação do 
Regulamento dos Entrepostos da CEAGESP, observando a gravidade da falta estão 
relacionadas abaixo. 



 
 

TÍTULO: 

INFRAÇÕES E PENALIDADES RD N°: 12 

CÓDIGO 

NP-OP-042 

DATA DE EMISSÃO 

30/03/2015 

PÁGINA 

9 de 16 

DATA DE APROVAÇAO RD 

30/03/2015 
 

 

ELABORADO - O&M 
 

CONFERIDO - DEJUR 
 

ÁREA RESPONSÁVEL 

NP-OP-042 - Infrações e Penalidades.doc   9 

 

3.3.1 Para Permissionários, Concessionários e Autorizatários 

 

Tipo de infração: Penalidades: 

LEVE: 

Advertência escrita; 

1ª reincidência específica: multa de 25 UFESP´s; 

2ª reincidência específica: multa de 50 UFESP´s; 

3ª reincidência específica: multa de 75 UFESP´s; 

e assim sucessivamente. 
 

LEVE COM APREENSÃO DE 
CARRINHO 

As mesmas para infração LEVE + Taxa para Liberação de 
Carrinho no valor de 15 UFESP´s 

 

LEVE COM APREENSÃO DE 
MERCADORIA: 

As mesmas para infração LEVE + Taxa para Liberação de 
Mercadoria no valor de 80 UFESP´s 

 

LEVE COM APREENSÃO DE 
CARRINHO E MERCADORIA: 

As mesmas para infração LEVE + Taxa para Liberação de 
Carrinho no valor de15 UFESP´s + Taxa para Liberação de 
Mercadoria no valor de 80 UFESP´s 

 

GRAVE: 

Multa de 50 UFESP´s; 

1ª reincidência específica: multa de 100 UFESP´s; 

2ª reincidência específica: cancelamento do Termo Contratual. 
 

GRAVE COM APREENSÃO DE 
CARRINHO: 

As mesmas para infração GRAVE + Taxa para Liberação de 
Carrinho no valor de 15 UFESP´s 

 

GRAVE COM APREENSÃO DE 
MERCADORIA: 

As mesmas para infração GRAVE + Taxa para Liberação de 
Mercadoria no valor de 80 UFESP´s 

 

GRAVE COM APREENSÃO DE 
CARRINHO E MERCADORIA: 

As mesmas para infração GRAVE + Taxa para Liberação de 
Carrinho no valor de 15 UFESP´s + Taxa para Liberação de 
Mercadoria no valor de 80 UFESP´s 

 

GRAVÍSSIMA: Cancelamento do Termo Contratual. 
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3.3.2 Para Ambulantes e Carregadores 

 

Tipo de infração: Penalidades: 

LEVE: 

Advertência escrita; 

1ª reincidência específica: multa de 10 UFESP´s; 

2ª reincidência específica: multa de 20 UFESP´s; 

3ª reincidência específica: multa de 30 UFESP´s; 

e assim sucessivamente. 
 

LEVE COM APREENSÃO DE 
CARRINHO 

As mesmas para infração LEVE + Taxa para Liberação de 
Carrinho no valor de 15 UFESP´s 

 

LEVE COM APREENSÃO DE 
MERCADORIA (somente ambulantes): 

As mesmas para infração LEVE + Taxa para Liberação de 
Mercadoria no valor de 80 UFESP´s 

 

LEVE COM APREENSÃO DE 
CARRINHO E MERCADORIA: 

(somente ambulantes) 

As mesmas para infração LEVE + Taxa para Liberação de 
Carrinho no valor de 15 UFESP´s + Taxa para Liberação de 
Mercadoria no valor de 80 UFESP´s 

 

GRAVE: 

Multa de 20 UFESP´s; 

1ª reincidência específica: multa de 40 UFESP´s; 

2ª reincidência específica: cancelamento do Termo Contratual. 
 

GRAVE COM APREENSÃO DE 
CARRINHO: 

As mesmas para infração GRAVE + Taxa para Liberação de 
Carrinho no valor de 15 UFESP´s 

 

GRAVE COM APREENSÃO DE 
MERCADORIA: 

(somente ambulantes) 

As mesmas para infração GRAVE + Taxa para Liberação de 
Mercadoria no valor de 80 UFESP´s 

 

GRAVE COM APREENSÃO DE 
CARRINHO E MERCADORIA: 

(somente ambulantes) 

As mesmas para infração GRAVE + Taxa para Liberação de 
Carrinho no valor de 15 UFESP´s + Taxa para Liberação de 
Mercadoria no valor de 80 UFESP´s 

 

GRAVÍSSIMA: Cancelamento do Termo Contratual 

 

3.4 DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DOS PRAZOS 

1. Em caso de notificação de infração, ao infrator será permitido exercer o contraditório e a 
ampla defesa por meio das seguintes defesas na ordem que seguem: 

a) Defesa prévia; e 
b) Recurso administrativo. 

2. Para a alínea “a” o prazo para apresentação da defesa prévia é de 3 (três) dias úteis, 
contados da data da ocorrência. 

3. Para a alínea “b” o prazo para apresentação do recurso administrativo é de 3 (três) dias úteis, 
contados da data de recebimento da notificação de autuação. 

4. O recurso administrativo será analisado pela JUREI - Junta de Recursos de Infração 
composta por 3 (três) funcionários lotados no DEJUR, CODIN, DEPEC e DEINT, sendo que 
os representantes dos dois últimos departamentos se alternarão de acordo com a origem do 
recurso. 
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4 DA DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS 

4.1 PARA A APLICAÇÃO DE PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA 

1. A SECME ou Unidade, quando constatada infração leve, deverá notificar o infrator utilizando 
o formulário Termo de Advertência - OM-T-088 (ver 6.1) comunicando a ocorrência ao 
DEPEC ou DEINT, respectivamente.  

2. A notificação ao infrator deverá ser emitida em 2 (duas) vias e apresentar o prazo de 3 (três) 
dias úteis, contados da data da ocorrência, para que este apresente e protocole defesa 
prévia escrita junto ao DEPEC ou Unidade. 

3. Na recusa do infrator em assinar o Termo de Advertência, o formulário será assinado por 
mais um fiscal, sendo que 1 (uma) via do documento deverá ser, obrigatoriamente, entregue 
ao infrator.  

4. Recebida a defesa prévia, caberá à gerência do DEPEC ou do DEINT analisar as razões 
para apresentação de manifestação escrita e comunicação ao infrator quanto à decisão. 

5. Em caso de manifestação favorável do DEPEC ou do DEINT quanto à defesa prévia 
apresentada pelo infrator, o procedimento será encerrado sem aplicação de penalidade e 
sem anotação no seu prontuário. 

6. Não havendo apresentação da defesa prévia ou em caso de manifestação desfavorável do 
DEPEC ou do DEINT será constituído o auto de infração nos seguintes termos: 

a) local, data e hora da infração; 

b) descrição da infração; 

c) descrição da penalidade de advertência; 

d) o indeferimento da defesa prévia, se for o caso; 

e) o prazo de 3 (três) dias úteis, contados da data de recebimento, para o protocolo do 
recurso administrativo junto ao DEPEC ou Unidade.  

7. O auto de infração será lavrado em 2 (duas) vias de igual teor sendo que a 1ª (primeira) via 
deverá ser entregue ao infrator. 

8. Recebido o recurso administrativo, a análise das razões alegadas será realizada pela JUREI 
- Junta de Recursos de Infração que comunicará ao DEPEC ou DEINT a decisão positiva ou 
negativa sobre o recurso. 

9. Caberá ao DEPEC ou DEINT, por meio da Unidade, informar ao infrator a decisão final que, 
sendo favorável ao recurso administrativo, providenciará o encerramento do processo sem a 
aplicação de penalidade e sem registros no prontuário. 

10. Se a decisão final for desfavorável ao recurso administrativo, a advertência pela infração 
cometida será mantida, cabendo ao DEPEC e DEINT os registros pertinentes no prontuário 
do infrator.  

4.2 PARA A APLICAÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA 

1. A SECME ou Unidade, quando constatada reincidência de infração leve ou infração grave, 
deverá notificar o infrator utilizando o formulário Termo de Notificação de Multa - OM-T-089 
(ver 6.2) comunicando a ocorrência ao DEPEC ou DEINT, respectivamente.  
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2. A notificação ao infrator deverá ser emitida em 2 (duas) vias e apresentar o prazo de 3 (três) 
dias úteis, contados da data da ocorrência, para que este apresente e protocole defesa 
prévia escrita junto ao DEPEC ou Unidade. 

3. Na recusa do infrator em assinar o Termo de Notificação de Multa, o formulário será 
assinado por mais um fiscal, sendo que uma via do documento deverá ser, obrigatoriamente, 
entregue ao infrator.  

4. Recebida a defesa prévia, caberá à gerência do DEPEC ou do DEINT analisar as razões 
para apresentação de manifestação escrita e comunicação ao infrator quanto à decisão. 

5. Em caso de manifestação favorável do DEPEC ou do DEINT quanto à defesa prévia 
apresentada pelo infrator, o procedimento será encerrado sem aplicação de multa e sem 
anotação no seu prontuário. 

6. Não havendo apresentação da defesa prévia ou em caso de manifestação desfavorável do 
DEPEC ou do DEINT será constituído o auto de infração nos seguintes termos: 

a) local, data e hora da infração; 

b) descrição da infração; 

c) descrição da penalidade de multa; 

d) o indeferimento da defesa prévia, se for o caso; 

e) o prazo de 3 (três) dias úteis, contados da data de recebimento, para o protocolo do 
recurso administrativo junto ao DEPEC ou Unidade.  

7. O auto de infração será lavrado em 2 (duas) vias de igual teor sendo que a 1ª (primeira) via 
deverá ser entregue ao infrator e, por meio da 2ª (segunda) via, o DEPEC ou DEINT 
procederá à inclusão da multa na próxima fatura do infrator. 

8. Na impossibilidade de inclusão dos valores na próxima fatura, esta deverá ocorrer na fatura 
seguinte, observando o prazo máximo de 60 (sessenta) dias para a cobrança. 

9. Recebido o recurso administrativo, a análise das razões alegadas será realizada pela JUREI 
- Junta de Recursos de Infração que comunicará ao DEPEC ou DEINT a decisão positiva ou 
negativa sobre o recurso. 

10. Caberá ao DEPEC ou DEINT, por meio da Unidade, informar ao infrator a decisão final que, 
sendo favorável ao recurso administrativo, providenciará o encerramento do processo sem 
registros no prontuário e o abatimento do valor na próxima fatura. 

11. A devolução do valor pago deverá ser solicitada pelo DEPEC ou DEINT por meio do 
encaminhamento do processo de aplicação de multa ao DEFIC que providenciará uma cópia 
dos documentos para fins de controle e arquivo e abatimento do valor na próxima fatura do 
interessado. 

12. Se a decisão final for desfavorável ao recurso administrativo, a multa pela infração cometida 
será mantida, cabendo ao DEPEC e DEINT os registros pertinentes no prontuário do infrator. 

13. Não ocorrendo o pagamento da multa e não havendo apresentação de recurso 
administrativo, o infrator será considerado inadimplente e estará sujeito ao estabelecido na 
Norma interna NP-FN-006 - Inadimplência de Permissionários. 
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4.3 PARA A APLICAÇÃO DE PENALIDADE DE CANCELAMENTO DO TERMO CONTRATUAL 

1. A SECME ou Unidade, quando constatada infração gravíssima, deverá notificar o infrator 
sobre aplicação de penalidade de cancelamento do Termo Contratual, comunicando a 
ocorrência ao DEPEC ou DEINT, respectivamente.  

2. A notificação ao infrator deverá ser emitida em 2 (duas) vias e apresentar o prazo de 3 (três) 
dias úteis, contados da data da ocorrência, para que este protocole defesa prévia escrita 
junto ao DEPEC ou Unidade. 

3. Na recusa do infrator em assinar a notificação, esta será assinada por mais um fiscal, sendo 
que uma via do documento deverá ser entregue ao infrator.  

4. Recebida a defesa prévia, caberá à gerência do DEPEC ou do DEINT analisar as razões 
para apresentação de manifestação escrita e comunicação ao infrator quanto à decisão. 

5. Em caso de manifestação favorável do DEPEC ou do DEINT quanto à defesa prévia 
apresentada pelo infrator, o procedimento será encerrado sem aplicação de penalidade e 
sem anotação no seu prontuário. 

6. Não havendo apresentação da defesa prévia ou em caso de manifestação desfavorável do 
DEPEC ou do DEINT será constituído o auto de infração nos seguintes termos: 

a) local, data e hora da infração; 

b) descrição da infração; 

c) descrição da penalidade de cancelamento do Termo Contratual; 

d) o indeferimento da defesa prévia, se for o caso; 

e) o prazo de 3 (três) dias úteis, contados da data de recebimento, para o protocolo do 
recurso administrativo junto ao DEPEC ou Unidade.  

7. O auto de infração será lavrado em 2 (duas) vias de igual teor sendo que a 1ª (primeira) via 
deverá ser entregue ao infrator. 

8. Recebido o recurso administrativo, a análise das razões alegadas será realizada pela JUREI 
- Junta de Recursos de Infração que comunicará ao DEPEC ou DEINT a decisão positiva ou 
negativa sobre o recurso. 

9. Caberá ao DEPEC ou DEINT, por meio da Unidade, comunicar formalmente ao infrator a 
decisão final que, sendo favorável ao recurso administrativo, providenciará o encerramento 
do processo sem a aplicação de penalidade e sem registros no prontuário. 

10. Se a decisão final for desfavorável ao recurso administrativo, a aplicação da penalidade de 
cancelamento do Termo Contratual pela infração cometida será mantida, cabendo ao 
DEPEC e DEINT comunicar formalmente ao infrator e demais providências.   

5 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Esta 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 TERMO DE ADVERTÊNCIA - OM-T-088 

 
 

TERMO DE ADVERTÊNCIA 

DATA: 

 
____/____ / 2014 

Nº: 

 
_____ / 2014 

 

INFRATOR: 
 

MATRÍCULA: 

 

PAVILHÃO: 
 

BOXE Nº: 
 

MÓDULO: 

 

OUTROS: 

 

OBSERVAÇÕES:  

 

IRREGULARIDADE CONSTATADA: 
 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Fica V.Sa. ADVERTIDO(A) que: 

1) Na reincidência específica, será multado(a) em _______ UFESP´s em conformidade com o disposto na Norma 

NG-006 - Regulamento dos Entrepostos da CEAGESP e Comunicado específico. 
 

2) A defesa prévia escrita deverá ser protocolada no DEPEC ou na Unidade de Entrepostos no prazo de 3 (três) dias 

úteis. 

______________________________________________ 
FISCAL - CEAGESP (NOME LEGÍVEL) 

______________________________________________ 
NOME DO RESPONSÁVEL / ESTABELECIMENTO 

 
 

______________________________________________ 
ASSINATURA 

 

 
 

______________________________________________ 
ASSINATURA 

 

Na recusa do infrator em assinar o 

presente Termo de Advertência, recolher 

a assinatura de mais um Fiscal da 

CEAGESP como testemunha. _____________________________________________________________________ 
FISCAL - CEAGESP (NOME LEGÍVEL) E ASSINATURA 

1ª Via (branca): CEAGESP        2ª Via (azul): Permissionário        3ª Via (verde): Talão                                                                   OM-T-088 
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6.2 TERMO DE NOTIFICAÇÃO DE MULTA - OM-T-089 

 

 
TERMO DE NOTIFICAÇÃO 

DE MULTA 

DATA: 

 
____/____/ 2014 

Nº: 

 
_____ / 2014 

 

INFRATOR: 
 

MATRÍCULA: 

 

PAVILHÃO: 
 

BOXE Nº: 
 

MÓDULO: 

 

OUTROS: 

 

OBSERVAÇÕES:  

 

IRREGULARIDADE CONSTATADA: 
 

 LEVE      GRAVE      REINCIDÊNCIA: ________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Fica V.Sa. CIENTE DA IRREGULARIDADE ACIMA DESCRITA e: 
 

1) Em consequência desta, V.Sa. será multado(a) em _______ UFESP´s em conformidade com o disposto na Norma 

NG-006 - Regulamento dos Entrepostos da CEAGESP e Comunicado específico. 
 

2) A defesa prévia escrita deverá ser protocolada no DEPEC ou na Unidade de Entrepostos no prazo de 3 (três) 

dias úteis. 
 

3) Em se tratando de 3ª REINCIDÊNCIA DE INFRAÇÃO GRAVE o TERMO CONTRATUAL será cancelado. 

______________________________________________ 
FISCAL - CEAGESP (NOME LEGÍVEL) 

______________________________________________ 
NOME DO RESPONSÁVEL / ESTABELECIMENTO 

 
 

______________________________________________ 
ASSINATURA 

 
 

______________________________________________ 
ASSINATURA 

Na recusa do infrator em assinar o 

presente Termo de Notificação de Multa, 

recolher a assinatura de mais um Fiscal 

da CEAGESP como testemunha. _____________________________________________________________________ 
FISCAL - CEAGESP (NOME LEGÍVEL) E ASSINATURA 

1ª Via (branca): CEAGESP        2ª Via (azul): Permissionário        3ª Via (verde): Talão                                                                   OM-T-089 
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                                              AUTO DE INFRAÇÃO 
 

Aos .....................................dias do mês de .......................do ano de ............., às ...........horas, no 

Entreposto.....................................................a fiscalização da CEAGESP, abaixo nominada e 

assinada, tendo constatada a infração ao disposto no Regulamento dos Entrepostos e Regulamento 

dos Concessionários, Permissionários, Autorizatários, Ambulantes e Carregadores, em que incorreu 

.................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................., CNPJ/CPF 

.......................................................................................................cujo endereço de comercialização é 

.................................................................................................................................................................. 

por cometer a infração ............................................................................................................................,  

.................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................. de graduação.............................. 

....................................................................................................................... cabendo a penalização de 

........................................................................ conforme documento referência nº ..............................., 

faz lavrar contra o infrator o presente auto de infração em 2 (duas) vias de igual teor, sendo a 1ª 

(primeira) via para sua ciência, em consequência da(o): 

1)        não apresentação de defesa prévia; ou 

2)        indeferimento de defesa prévia.  

O infrator fica convidado a apresentar, por escrito, dentro de 3 (três) dias úteis, no       DEPEC          

ou       Unidade de Entrepostos ..................................., as explicações que julgar necessárias e que 

constituirão o seu recurso administrativo. 

 

Fiscal responsável pela autuação: ......................................................................., matrícula .................. 
 
Assinatura: _____________________________ 
 
 
Nome do Interessado: .............................................................................................................................. 
 
Documento: ........................................... Data: ....../......./....... Assinatura: _______________________ 
 

1ª via - interessado     2ª via - CEAGESP 

 
OM-P-057 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6.3 MODELO DE AUTO DE INFRAÇÃO 

 


