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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: 

DOS OBJETIVOS 
Estabelecer os direitos e obrigações dos permissionários e usuários nos Entrepostos da CEAGESP. 

Disciplinar as diversas operações existentes nos âmbitos administrativo e operacional na CEAGESP. 

Determinar as regras que devem ser obedecidas nas operações realizadas nos Entrepostos, quanto aos 
aspectos de comercialização de produtos; preservação, aumento, remanejamento ou modificação de 
áreas; segurança e limpeza. 

DAS NORMAS DE PROCEDIMENTOS 

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1. Este Regulamento constitui parte integrante do Termo de Permissão Remunerada de Uso 
(TPRU) e regulamenta os direitos e obrigações de todos os Permissionários e Usuários dos 
Entrepostos da CEAGESP. 

1.2. As atividades exercidas pelos permissionários ambulantes serão regulamentadas através de 
norma própria que constitui parte integrante do Termo de Permissão de Ambulante - TPA. 

1.2.1. Entende-se por Permissionário todos os que possuam TPRU, TPA ou que, mesmo 
sem estes, forem autorizados a efetuar vendas de produtos ou prestar serviços nos 
Entrepostos da CEAGESP. 

1.2.2. Os permissionários, para fins do presente Regulamento, são classificados nas 
seguintes categorias: 

a) Produtores Rurais; 
b) Cooperativas; 
c) Sindicatos e/ou Associações; 
d) Empresa individual; 
e) Sociedades por Quotas de Responsabilidade Limitada; 
f) Sociedades Anônimas; 
g) Ambulantes. 

1.3. Entende-se por Usuário todos os que adentram nos Entrepostos com a finalidade de efetuar 
compras ou utilizar serviços, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas. 

1.4. Só poderão atuar como permissionários nos Entrepostos os que disponham de toda 
documentação regular de atribuição e outra forma proveniente neste regulamento. 

1.5. Os Entrepostos da CEAGESP têm por finalidade oferecer instalações e serviços que 
possibilitem a comercialização de alimentos em geral, com ênfase em hortigranjeiros. 

1.6. Os sistemas de vendas nos Entrepostos da CEAGESP serão os de ATACADO e VAREJO, 
somente em áreas e horários formalmente estabelecidos através de Atos Administrativos 
emanados pela Diretoria da empresa. 

1.7. Entende-se por produtos hortigranjeiros aqueles ligados à horticultura, ou seja, floricultura, 
fruticultura, silvicultura, olericultura, avicultura e piscicultura. 
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1.8. Entende-se venda por atacado, todas as efetuadas em carregamentos ou embalagens inteiras 
e quando por unidades em número ou quantidade prefixadas. 

1.9. A comercialização de produtos considerados atípicos ou o desenvolvimento de atividades 
auxiliares poderá ser permitida quando considerada importante para a comercialização regular 
e desde que não causem prejuízos à finalidade principal dos Entrepostos da CEAGESP. 

1.10. Com exceção das áreas utilizadas mediante o sistema A.U. - Autorização de Uso, disciplinado 
por norma própria, todas as demais áreas a serem utilizadas nos Entrepostos para 
comercialização de produtos típicos e atípicos, bem como para o desenvolvimento de 
quaisquer atividades auxiliares só poderá ser permitida para locais previamente cadastrados 
no SGA - Sistema de Gerenciamento de Áreas, sendo vedada à utilização de áreas não 
cadastradas, sob pena de responsabilização administrativa e disciplinar. 

1.11. A criação de áreas no SGA é de responsabilidade do DEMAN e, deverá obrigatoriamente ser 
precedida de ato administrativo emanado da Diretoria Plena da CEAGESP. 

1.12. As atividades de empresa que se utilizar do local de comercialização apenas como serviço de 
desdobramento, será considerada como atípica. 

1.13. Não será permitida a operação ou a oligopolização de um ou mais setores de produtos do 
mercado, não podendo ainda um mesmo permissionário deter mais de 5% (cinco por cento) 
das áreas destinadas à comercialização no Entreposto Terminal de São Paulo (E.T.S.P.). 

1.14. Nas Unidades Regionais o percentual considerado para a mesma finalidade estabelecida no 
sub-item 1.13 será de 10% (dez por cento). 

1.15. O TPRU não assegura ao permissionário exclusividade de vendas dos produtos declarados. 

1.16. Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria Plena. 

2. DA ATRIBUIÇÃO DE ÁREA 
A atribuição de área vaga nos Entrepostos da CEAGESP obedecerá a Regulamento próprio, nos 
termos da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, denominado Regulamento para o Processo de 
Atribuição de Área dos Entrepostos Atacadistas da CEAGESP. 

2.1. DO REMANEJAMENTO DE ÁREA 

2.1.1.  A Gerência de Entrepostos ou das Unidades Regionais da CEAGESP poderá a seu 
critério ou através de solicitação formal do permissionário interessado e após 
parecer técnico e operacional, remanejar área de comercialização por outra que 
esteja vaga, ficando o remanejado sujeito à remuneração mensal e despesas de 
rateio da nova área. 

2.2. DA PERMUTA DE ÁREA 

2.2.1. A Gerência de Entrepostos ou das Unidades Regionais da CEAGESP poderá 
através de solicitação formal dos permissionários interessados e após parecer 
técnico operacional, autorizar a permuta entre áreas que possuam TPRU, ficando os 
permutados condicionados aos valores e despesas de rateio de sua nova área. 



TÍTULO: 
 

REGULAMENTO DOS ENTREPOSTOS DA CEAGESP 

 

RD N°: 23 
 

 

CÓDIGO 

NP-OP-001 

 

DATA DE EMISSÃO 

20/03/2002 

 

PÁGINA 

4 de 20 

 

DATA DE APROVAÇAO RD 

11/06/2012 

 

 

ELABORADO - O&M 
 

CONFERIDO - DEJUR 
 

ÁREA RESPONSÁVEL 

 

NP-OP-001 - Regulamento dos Entrepostos.doc    4 

 

2.3. DA DEVOLUÇÃO DE ÁREA 

2.3.1. Não havendo mais interesse na área ocupada o permissionário deverá restituí-la em 
perfeito estado de conservação e uso. A formalização deste ato ocorrerá mediante a 
assinatura em formulário próprio da CEAGESP denominado “Termo de 
Cancelamento da Permissão Remunerada de Uso”. 

2.3.2. Para a devolução da área, não poderão ser retiradas as benfeitorias a qualquer 
título, que automaticamente serão incorporadas ao patrimônio da CEAGESP, não 
tendo o permissionário direito à retenção, indenização ou compensação, exceto 
bens móveis. Exemplos: câmaras frigoríficas, cabines desmontáveis e guaritas. 

2.3.3. As Gerências de Entrepostos da CEAGESP procederão vistoria da área e suas 
instalações, a fim de constatar a observância ou não, por parte do permissionário, 
do contido nas disposições anteriores. 

2.3.4. Constatada alguma irregularidade, as Gerências de Entrepostos da CEAGESP, em 
poder do Termo de Cancelamento da Permissão Remunerada de Uso, adotarão 
medidas administrativas visando o ressarcimento dos prejuízos. 

2.4. DA AMPLIAÇÃO DE ÁREA 

2.4.1. A Gerência de Entrepostos e das Unidades Regionais CEASAS, em comum acordo 
com a Diretoria da área, poderão através de solicitação formal do permissionário e 
após avaliação técnica e operacional, autorizar a ampliação da área de 
comercialização do interessado, desde que a área vaga seja contígua a que detém 
o TPRU e com metragem igual ou menor ao módulo de 18 m2 no ETSP e 12 m2 nos 
Entrepostos das CEASAS Regionais, ficando o permissionário sujeito também às 
despesas relativas ao aluguel e rateio da nova área. Ampliação de área com 
metragem superior a 18 m2 somente será permitida para o ETSP, nos setores AP’s 
e BP’s, como ainda nos AM’s e HF’s, sendo que para os dois últimos setores a 
incorporação será permitida quando corresponder a ½ box. 

2.4.2. Vagando área nas condições do item anterior, os permissionários vizinhos serão 
comunicados para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestarem inequivocamente 
o interesse na ampliação de sua área.  

2.4.3. Na ocorrência de existir mais de um interessado na área vaga, os pedidos serão 
encaminhados à “CPL - Comissão Permanente de Licitações”, que providenciará 
licitação da área entre todos os interessados, em conformidade com o Regulamento 
para o Processo de Atribuição de Área dos Entrepostos Atacadistas da CEAGESP. 

2.4.4. Poderá, em caso excepcional, ser autorizada ampliação de áreas não contíguas, 
desde que os interessados demonstrem formalmente a intenção e concomitante 
permuta nos termos deste Regulamento. 

2.4.5. As áreas vagas com metragem superior a 18 m2 para o ETSP (exceto AP’s, BP’s, 
AM’s e HF’S) e 12 m2 para as CEASAS REGIONAIS serão atribuídas através de 
licitação, em conformidade com o Regulamento para o Processo de Atribuição de 
Área dos Entrepostos Atacadistas da CEAGESP. 

2.4.6. A área incorporada fica indissolúvel, sendo recadastrada no SGA. 
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2.5. DO ABANDONO DA ÁREA 

2.5.1. O permissionário que deixar de comercializar por um período superior a 30 (trinta) 
dias, será notificado sobre o fato e a contar do recebimento desta, terá o prazo de 
10 (dez) dias úteis para retomar suas atividades na área ou apresentar justificativa. 

2.5.2 Não justificando, o permissionário terá seu Termo de Permissão Remunerada de 
Uso (TPRU) ou Termo de Permissão de Ambulante (TPA) cancelado. 

2.5.3 A Gerência de Entrepostos ou das Unidades Regionais da CEAGESP poderá 
autorizar a suspensão temporária da comercialização por um prazo máximo de 90 
(noventa) dias, no período de 12 (doze) meses, desde que não haja interrupção no 
pagamento das remunerações devidas à CEAGESP. 

2.6 DA SUB PERMISSÃO DE USO DE ÁREAS 

2.6.1 A sub permissão de áreas somente será permitida para atividades atípicas ou 
complementares a entrepostagem. 

2.6.2 A sub permissão de áreas poderá ser concedida desde que a atividade pretendida 
esteja consoante com as desenvolvidas pelo permissionário e somente se a área 
sub permitida não exceder 30% (trinta por cento) da constante do TPRU. 

2.6.3 Os interessados deverão solicitar a CEAGESP autorização para a sub permissão de 
suas áreas, apresentando descrição completa da outra atividade pretendida. 
Estando a proposta em conformidade com o descrito nos sub-itens 2.6.1 e 2.6.2 a 
mesma será aprovada pelas Gerências. 

2.6.4 Caso seja interrompida a sub permissão, caberá ao permissionário comunicar o fato 
formalmente a CEAGESP, para as devidas anotações em prontuário. 

2.6.5 Havendo qualquer obra, alteração estrutural, interna ou externa, alterações estéticas 
de prédios (externas), deverá ser apresentada planta completa da situação, 
acompanhada de Memorial Descritivo que será submetido ao DEMAN para análise e 
aprovação. 

3. DAS ALTERAÇÕES CADASTRAIS E DAS TRANSFERÊNCIAS 
OBJETIVO: Disciplinar a transferência de permissão remunerada de uso e a alteração cadastral de 
permissionários da CEAGESP. 

3.1. Poderão ser autorizadas pela CEAGESP transferências das permissões remuneradas de uso. 

3.2. Para transferências será cobrada uma taxa equivalente a duas (2) vezes o valor 
correspondente ao TPRU ou TPA mensal sobre a(s) área(s) objeto da transferência, 
acrescido de taxa(s) de expediente para a confecção de TPRU(s) ou TPA(s). 

3.3. Deverão ser comunicadas a CEAGESP as alterações cadastrais de permissionários que 
impliquem: 

a) Alteração total ou parcial do quadro societário ou da composição das cotas da 
sociedade; 

b) Alteração da razão social; 
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c) Fusão de sociedades: entre permissionários que originem a criação de uma terceira 
empresa, extinguindo-se as anteriores; 

d) Incorporação de sociedades: que ocorra entre empresas permissionárias ou não. 
e) Desmembramento de sociedades: no caso de desmembramento de sociedades em que 

resultar divisão de área não proporcional ao antigo capital de cada um dos sócios, a 
taxa de alteração cadastral devida a CEAGESP será calculada proporcionalmente, 
tomando-se por base os acréscimos de área em relação aos respectivos capitais 
sociais antes do desmembramento definitivo de um ou mais sócios. 
e.1) Também será permitido pela CEAGESP, o desmembramento de áreas entre 

produtores que operam e detêm em conjunto TPRU, desde que a exclusão dos 
mesmos não implique no abandono das operações no local que foi desmembrado 
em benefício desses. As áreas desmembradas poderão ser utilizadas pelos 
interessados na condição de produtor (individualmente), firma individual ou 
sociedade por cotas de responsabilidade limitada. Em se tratando de produtores, 
considera-se que os mesmos possuam direitos proporcionais sobre a metragem 
total do TPRU e, vindo à divisão das áreas ocorrer de forma desproporcional, a 
taxa de alteração cadastral devida a CEAGESP será calculada de acordo com a 
metragem da área excedida a favor de uma das partes. 

f) Doação de cotas sociais para cônjuge, ascendente ou descendente direto, mediante 
apresentação de Termo de Doação ou disposição especifica na própria alteração 
contratual; 

g) Sucessão por herança com apresentação de Alvará Judicial ou Formal de Partilha 
transitado em julgado, nos casos de empresas e apresentação de Termo de Doação de 
Direito de Uso devidamente assinado por todos os herdeiros, nos casos de produtor 
rural; 

h) Transformação de produtor em firma individual e vice-versa; 
i) Transformação de produtor em sociedade por quotas de responsabilidade limitada e 

vice-versa; 
j) Transformação de firma individual em sociedade por quotas de responsabilidade 

limitada e vice-versa; 
k) Inclusão e/ou exclusão de um ou mais produtores no TPRU. 

3.4. Para as referidas alterações cadastrais será cobrada uma taxa equivalente a 1 (uma) vez o 
valor correspondente ao TPRU ou TPA mensal sobre a(s) área(s) objeto da alteração, 
acrescido de taxa(s) de expediente para a confecção de TPRU(s) ou TPA(s). Em se tratando 
dos casos previstos nas alíneas “f” e “g” (Doação de cotas e Sucessão por herança), caberá 
apenas a cobrança de taxa(s) de expediente para a confecção de TPRU(s) ou TPA(s). 

3.5. O prazo para solicitação de nova transferência de área será de 04 (quatro) meses completos, 
contados da data em que tenha ocorrido a última transferência de área, exceto para os 
equipamentos de varejo cujo prazo mínimo será de 2 (dois) meses. 

3.6. Quando se tratar de área recebida mediante atribuição direta da CEAGESP, o prazo mínimo 
para a 1ª transferência de TPRU para terceiros será de 6 (seis) meses, a contar da data da 
atribuição, sendo que no caso de equipamentos de varejo este prazo será reduzido para 3 
(três) meses. 
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3.7. As comunicações de alterações cadastrais e solicitações de transferências de TPRU ou TPA 
deverão vir acompanhadas da documentação exigida, capeada por impresso próprio 
fornecido pela CEAGESP. 

3.8. Aprovada a transferência de TPRU ou TPA a CEAGESP convocará o(s) interessado(s), que 
terá(ão) prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da convocação, para o 
recolhimento da importância prevista neste Regulamento, que será efetuado nas agências da 
Nossa Caixa Nosso Banco ou Banco do Brasil S/A. 

3.9. A contar da data do prazo previsto no item anterior, os interessados deverão em 30 (trinta) 
dias apresentar a documentação definitiva da transferência aprovada, devidamente registrada 
junto aos órgãos competentes (Junta Comercial, Secretaria dos Negócios da Fazenda e 
PMSP). 

a) Este prazo poderá ser prorrogado por mais 15 (quinze) dias, somente para os casos 
plenamente justificáveis e aprovados pela Gerência de Entrepostos ou das Unidades 
Regionais. 

b) Decorridos os 45 (quarenta e cinco) dias sem que o permissionário apresente a 
documentação exigida, será aplicada multa correspondente a 1 (uma) vez o valor do 
TPRU mensal sobre as áreas utilizadas pelo permissionário. 

c) Na hipótese de haver decorrido o prazo de 90 (noventa) dias e mesmo assim a 
documentação registrada junto aos órgãos acima mencionados não tenha sido 
apresentada, o permissionário terá sua permissão de uso da(s) área(s) utilizada(s) 
cancelada. 

3.10. O permissionário que efetuar transferência de espaço a terceiros em desacordo com o 
presente Regulamento, poderá ter sua permissão de uso cancelada, independentemente de 
notificação judicial ou extrajudicial, retornando a área à disponibilidade das Gerências de 
Entrepostos ou Unidades CEASAS, sem qualquer direito à indenização, a qualquer título. 

3.11. Constatada transferência de área efetuada sem prévia autorização da CEAGESP, a situação 
poderá ser regularizada, mediante comunicação através de impresso próprio a Gerência de 
Entrepostos ou das Unidades Ceasas, com pagamento da(s) taxa(s) devida(s). 

3.12. A CEAGESP indeferirá os pedidos de transferência de TPRU’s ou TPA’s formulados por 
permissionários que possuam débitos internos devidamente comprovados, não só para com a 
CEAGESP, mas também com produtores rurais e permissionários da CEAGESP. 

3.13. Em se tratando de transferência em que o cessionário assumir expressamente através de 
“Termo de Cessão de Direitos e Obrigações” os débitos oriundos do TPRU e seus encargos, 
inclusive TPA, ou débitos para com terceiros, e estes efetuarem a retirada da queixa, o 
pedido então será deferido. 

3.14. Nos casos em que o permissionário possuir débitos comprovados para com terceiros, o 
indeferimento do pedido por ele formulado terá como base todas as reclamações 
devidamente comprovadas e apresentadas a CEAGESP até o dia útil anterior ao protocolo de 
seu pedido junto a Gerência de Entrepostos ou das Unidades CEASAS. 

3.15. A comercialização de produtos em boxes ou módulos, em desacordo com a atividade prevista 
para o local, conforme definido pela CEAGESP, somente será permitida nos casos 
plenamente justificáveis e aprovados pelas Gerências de Entrepostos ou das Unidades 
CEASAS, que se baseará em parecer técnico operacional. 
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3.16. Na hipótese do permissionário solicitar parcelamento do valor devido pelo processo de 
transferência de área ou alteração cadastral, após aprovação do pedido, as Gerências de 
Entrepostos ficarão incumbidas pela emissão do boleto bancário correspondente a 1ª parcela. 
Em seguida, xerox deste boleto (contendo a chancela do banco), bem como do expediente 
inerente ao parcelamento, serão encaminhados ao DEFIC - Departamento Financeiro e 
Contábil para conhecimento e controle do pagamento da(s) parcela(s) subseqüente(s). 

3.17. Os valores estabelecidos neste título serão alterados pela CEAGESP, sempre que for julgado 
necessário. 

4. DAS PROIBIÇÕES E RESPONSABILIDADES DOS PERMISSIONÁRIOS 

É vedado ao permissionário: 

4.1. Manter o produto em mau estado de conservação ou impróprio para consumo, bem como, 
permitir a entrada, estocagem, exposição ou venda de produtos não permitidos. Os que 
estiverem sob fiscalização do órgão responsável deverão apresentar autorização específica. 

4.2. Manter o produto em contato direto com o solo; 

4.2.1. Manter produtos e caixas vazias estocadas nas áreas de circulação, plataformas ou 
fora da área delimitada para comercialização; 

4.3. Acondicionar mercadorias em caixas, sacas ou embalagens que não estejam em 
conformidade com o padrão estabelecido pela CEAGESP; 

4.4. Atrair compradores com gritos, aparelhos sonoros ou outros sistemas, que possam intervir no 
desenvolvimento das operações gerais e particulares dos demais permissionários; 

4.5. Utilizar outros meios de identificação da área de comercialização, que não aqueles 
autorizados pela Gerência de Entrepostos ou das Unidades Regionais da CEAGESP; 

4.6. Conservar na área permitida material inflamável; 

4.7. Acender fogo e queimar fogos de artifício; 

4.8. Lavar as dependências com substâncias de natureza corrosiva ou tóxica; 

4.9. Dificultar a circulação de veículos ou pedestres; 

4.10. Portar quaisquer tipos de armas, mesmo os possuidores de porte legal; 

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

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

4.13. Adulterar, rasurar, emprestar ou xerocopiar, a qualquer título, documentos emitidos pela 
administração e necessários ao exercício de suas atividades; 

4.14. Proceder com indisciplina ou exercer suas atividades em estado de embriaguez; 

4.15. Desacatar funcionários e dirigentes da CEAGESP, no exercício de suas funções ou em razão 
delas; 

4.16. Contribuir, de qualquer maneira, para tudo o que possa perturbar a disciplina e a ordem 
interna das áreas de comercialização no âmbito da Gerência de Entrepostos ou das 
Unidades Regionais da CEAGESP; 
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4.17. Manter pessoal não cadastrado, exercendo funções na área de comercialização no âmbito 
das Gerências de Entrepostos ou das Unidades Regionais da CEAGESP; 

4.18. A utilização de empresas e/ou profissionais não credenciados pela Gerência do 
Departamento de Manutenção, para fins de realização de modificações nas edificações, 
construções, instalações, reconstruções, reformas ou demolições nas áreas de 
comercialização da Gerência de Entrepostos ou das Unidades Regionais da CEAGESP; 

4.19. Utilizar produtos tóxicos, destinados à maturação de mercadorias além dos limites permitidos, 
ou aqueles que não estejam regulamentados pelo Ministério da Agricultura para tal finalidade; 

4.20. Adentrar no ETSP com produtos químicos ou defensivos agrícolas sem autorização da área 
competente; 

4.21. Estacionar caminhões, carretas e veículos em locais não permitidos nos Entrepostos da 
CEAGESP; 

4.22. Manter as luzes acesas das áreas objeto do TPRU fora do horário de comercialização, ou 
permitir o pernoite de pessoas e veículos do permissionário nas dependências da CEAGESP, 
sem prévio conhecimento e autorização formal da Gerência de Entrepostos ou das Unidades 
Regionais CEAGESP; 

4.23. Cobrir produtos comercializados com plásticos ou outro material inflamável; 

4.24. Deixar acúmulo de palhas utilizadas no acondicionamento de mercadorias; 

4.25. Manter veículos estacionados com caixas vazias no interior do ETSP; 

4.26. Manter caixaria nas plataformas ou além das faixas demarcadas, dificultando a circulação de 
veículos e pedestres; 

4.27. Manter caminhões vazios na plataforma ou no ETSP; 

4.28. Marcar lugar para estacionamento de caminhão defronte do seu estabelecimento; 

4.29. Adentrar nos Entrepostos Atacadistas administrados pela CEAGESP sem a nota fiscal da 
mercadoria, aplicando-se neste caso, as disposições contidas no Capítulo 5 deste 
Regulamento; 

4.30. Depositar lixo ou restos de mercadorias fora dos contêineres apropriados da CEAGESP; 

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

4.32. Submeter criança ou adolescente, à prostituição ou à exploração sexual; 

4.33. 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; 

4.34. 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; 

4.35. 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; 

4.36. Induzir alguém menor de 18 (dezoito) anos a satisfazer a lascívia de outrem; 
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4.37. 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; 

4.38. 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; 

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

4.40. É de responsabilidade do permissionário ainda, cumprir o que segue: 

4.40.1. O permissionário poderá utilizar o local e área designada nos Entrepostos da 
CEAGESP, somente após a concessão da ACF (Autorização para Comunicação 
Fiscal), devendo o permissionário afixar este documento em local visível, em se 
tratando de área edificada (boxe, sala, loja, lanchonete, quiosque e etc.). Em caso 
de módulos, o referido documento deverá permanecer com o permisionário ou 
funcionário, de modo que venha a facilitar sua conferência caso seja solicitado por 
funcionário da CEAGESP; 

4.40.2. A comercialização de produtos em local que não possuir a ACF - Autorização para 
Comunicação Fiscal poderá ser imediatamente interrompida e aplicada ao 
permissionário infrator, multa no valor correspondente a 1 (uma) mensalidade 
devida pelo uso do local, sendo que o valor correspondente será incluído no boleto 
da remuneração mensal do permissionário; 

4.40.3. O permissionário deverá efetuar o pagamento da remuneração fixada no TPRU ou 
TPA, bem como, as taxas e demais despesas incidentes sobre a área permitida, até 
o 5º (quinto) dia útil do mês vigente; 

4.40.4. O permissionário ficará sujeito à multa e juros, de acordo com o estabelecido pela 
CEAGESP, que incidirá sobre o valor da remuneração do TPRU ou TPA quitado 
após a data de vencimento; 

4.40.5. Serão considerados inadimplentes os permissionários que não efetuarem à 
CEAGESP o pagamento da remuneração mensal até o último dia do mês em curso, 
sendo que as implicações cabíveis ao permissionário devedor são constantes de 
Norma própria; 

4.40.6. As atividades comerciais dos permissionários nas dependências do ETSP e 
Unidades Regionais da CEAGESP deverão ser desenvolvidas necessariamente, por 
seus sócios gerentes, titulares, produtores, cônjuge ou empregados, devidamente 
registrados na forma da legislação em vigor; 

4.40.7. As pessoas que preencherem as condições estabelecidas no item anterior e irão 
operar nos locais em que lhes forem permitidos, deverão ser identificados e 
credenciados pela CEAGESP; 

4.40.8. Apresentar a CEAGESP, até 31 de março do ano em exercício, Ficha de 
Atualização Cadastral devidamente preenchida em impresso próprio fornecido por 
esta Companhia; 

4.40.9. Quando da conferência da Ficha de Atualização Cadastral por parte do DEPEC, se, 
constatada qualquer tipo de situação; seja inerentes as partes físicas, jurídicas ou 
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funcionais, e que esteja em desacordo com o Regulamento de Entrepostos, o 
permissionário será convocado objetivando a regularização que couber para o caso; 

4.40.10. Usar uniforme aprovado pela CEAGESP, bem como, portar documento de 
identificação e credencial, exigência também estendida aos seus funcionários e 
prepostos; 

4.40.11. Comunicar imediatamente por escrito a CEAGESP, qualquer admissão ou demissão 
de sócios ou funcionários da empresa, bem como sobre a perda de crachá para a 
devida confecção de novo documento de identificação; 

4.40.12. Fornecer aos funcionários da CEAGESP, todas as informações pertinentes à 
comercialização que lhes forem solicitadas, bem como amostras de mercadorias 
para fim de análise; 

4.40.13. Acatar as observações feitas pelos funcionários e demais técnicos ligados à 
administração da CEAGESP; 

4.40.14. Cumprir as exigências das Normas Higiênico-Sanitárias da CEAGESP, 
fitossanitárias e de higiene pública; 

4.40.15. Manter as balanças rigorosamente aferidas, em local de fácil acesso, para 
visualização do comprador, devendo ser realizada pela CEAGESP, periodicamente, 
a verificação; 

4.40.16. Instalar extintores de incêndio nas dependências dos boxes, de acordo com as leis 
vigentes, bem como mantê-los carregados e em condições de uso, observados os 
prazos de validade; 

4.40.17. Comunicar a administração da CEAGESP, qualquer falha ou irregularidade 
observada, que possam provocar incêndio ou dificultar o seu combate; 

4.40.18. Conhecer a localização da chave de força do seu setor; 

4.40.19. Respeitar os limites de velocidade e demais regras de trânsito e estacionamento de 
veículos no interior das áreas da CEAGESP; 

4.40.20. O permissionário se obriga a manter a área ocupada em boas condições de limpeza 
e higiene com as instalações em perfeito estado de conservação e funcionamento, 
bem como os pertences integrantes da área objeto da permissão, obrigando-se a 
restituí-la, finda a permissão, livre de bem e pessoas, sem direito à retenção, 
indenização ou compensação por quaisquer benfeitorias ainda que autorizadas por 
escrito pela CEAGESP, as quais ficam, desde logo, incorporadas ao imóvel; 

4.40.21. Manter as caixas de hidrantes desobstruídas, facilitando ao acesso e o uso dos 
equipamentos de combate a incêndio; 

4.40.22. Respeitar a altura de empilhamento de caixas de, no máximo, 4 (quatro) metros. 

4.40.23. Das penalidades cabíveis: Sem prejuízo das sanções de ordem civil e criminal, os 
permissionários infratores estarão sujeitos as seguintes penalidades, de acordo com 
a gravidade da falta: 

a) Advertência por escrito; 
b) Multa, de acordo com o valor estabelecido pela CEAGESP para o caso, exceto 

aquelas com valores fixados neste Regulamento; 
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c) Interdição da área de comercialização e/ou suspensão por 3 (três) dias; 
d) Cancelamento definitivo do TPRU ou TPA; 

e) a violação a qualquer das vedações estabelecidas nos itens 4.31 a 4.39, 
implicará no imediato cancelamento da permissão de uso ou da concessão, e, 
da comunicação do fato ao Ministério Público do Trabalho e ao Ministério 
Público Estadual para a apuração e demais medidas. 

5. DA ENTRADA DE MERCADORIAS NOS ENTREPOSTOS DA CEAGESP 
5.1. Reconhecendo a realidade das operações nos Entrepostos, a CEAGESP estabelece que a 

fiscalização desta Companhia está autorizada a aceitar fax ou xerox (legíveis) de notas 
fiscais, desde que esses documentos sejam apresentados no momento em que o veículo 
adentrar nos Entrepostos da CEAGESP. Na oportunidade será lavrado pela área operacional 
“Notificação de Multa”, observando que o destinatário da mercadoria deverá apresentar a 
CEAGESP no prazo de 10 (dez) dias a nota fiscal original; caso contrário, o valor 
correspondente da multa será incluído no boleto de pagamento da remuneração mensal 
devida. 

5.2. Toda mercadoria que adentrar nos Entrepostos da CEAGESP sem a nota fiscal será retida e 
o destinatário será obrigado a pagar taxa administrativa pela ausência da nota fiscal (caso 
haja diversificação de mercadorias na carga, o valor da taxa administrativa será cobrado em 
conformidade com a quantidade de produtos diversificados). Porém, formalmente será 
concedido o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para apresentação de fax ou xerox da mesma 
e, se apresentado, será adotado o mesmo procedimento constante no item “5.1”. Decorrido o 
prazo sem que haja apresentação dos documentos, a mercadoria será apreendida e 
destinada a Comissão de Doações da CEAGESP e não serão aplicadas as penalidades. 

5.3. Em se tratando de mercadoria excedente daquela descriminada na nota fiscal, a mesma será 
apreendida e poderá ser liberada mediante expedição de “Notificação de Multa”, sendo 
especificados os valores da multa e da taxa administrativa (calculada conforme item “5.2”), os 
quais serão incluídos no boleto de pagamento da remuneração mensal do permissionário. Se 
não houver concordância quanto ao pagamento dos valores cabíveis e constantes da 
“Notificação de Multa” por parte do permissionário, a mercadoria excedente será enviada a 
Comissão de Doações da CEAGESP e não serão aplicadas as penalidades. 

5.4. Mercadoria destinada a supostos permissionários serão apreendidas sem direito a liberação e 
destinadas a Comissão de Doações da CEAGESP. 

5.5. A constatação de mercadoria com nota fiscal designada para um permissionário e recebida 
por outro acarretará na apreensão da mesma e poderá ser liberada pelo destinatário original 
da nota fiscal, mediante pagamento de multa descrita na Notificação que será expedida, 
sendo o valor correspondente incluído no boleto de pagamento da remuneração mensal. 
Neste caso, a desconsideração do pagamento da multa somente ocorrerá quando 
comprovado, no prazo de 10 (dez) dias úteis, que houve roubo da carga. Se não houver 
interesse do destinatário original em reaver a mercadoria a mesma será enviada à Comissão 
de Doações da CEAGESP. 

5.5.1. Ao permissionário receptador caberá advertência por escrito. Ocorrendo reincidência 
desta natureza, as sanções serão aplicadas na seguinte ordem: 

−−−−    INTERDIÇÃO da área de comercialização por 03 (três) dias; 
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−−−−    CANCELAMENTO do TPRU. 

5.5.2.  Os valores da taxa administrativa e da multa são constantes de Norma própria. 

6. DAS RECLAMAÇÕES DE DÍVIDAS FORMULADAS CONTRA PERMISSIONÁRIOS DA CEAGESP 
Este capítulo abrange todos os permissionários da CEAGESP que tenham contraído dívidas com 
produtores rurais e com outros permissionários dos Entrepostos da CEAGESP. 

6.1. DAS RECLAMAÇÕES 

6.1.1. As reclamações poderão ser feitas de duas formas: 

−−−−    Direta: pelo credor ou seu representante legal, junto a CEAGESP; 
−−−−    Indireta: pelo credor ou seu representante legal mediante o envio da 

reclamação por fax ou carta destinada ao Gerente do DEPEC ou das CEASAS 
REGIONAIS, juntamente com cópias de documentos comprobatórios, os quais 
somente serão aceitos após a assinatura do Termo de Queixa (formulário da 
CEAGESP) pelo credor. 

6.1.2. A reclamação de dívida deverá ser comprovada com cópias de notas fiscais (com o 
devido aceite de recebimento), duplicatas ou cheques sem provisão de fundos 
pertencentes ao permissionário, como ainda de declaração acerca da existência ou 
não de ação judicial sobre a dívida reclamada. 

6.1.3. Da validade dos documentos comprobatórios anexados à reclamação: 

−−−−    As notas fiscais e duplicatas serão aceitas desde que o vencimento da 
obrigação tenha ocorrido até 6 (seis) meses anteriores à data da reclamação; 

−−−−    Os cheques sem provisão de fundos serão aceitos, desde que sua emissão 
tenha ocorrido até 3 (três) meses antes da formalização da reclamação da 
dívida. 

6.1.4. O credor deverá fornecer seus dados pessoais (RG e CPF), endereço residencial, 
telefone, número de sua conta corrente, banco e agência. 

6.1.5. O credor deverá fornecer os seguintes dados do permissionário devedor: nome da 
firma, pavilhão, boxe/módulo e, se possível, telefone. 

6.1.6. Havendo reclamações de dívidas contraídas por mais de um permissionário, estas 
deverão ser formalizadas individualmente. 

6.1.7. O permissionário solicitante de pedido de transferência de área, quando possuidor 
de REGISTRO DE DÍVIDA COM TERCEIROS (devidamente comprovado), cujo 
apontamento no DEPEC tenha ocorrido antes da data do protocolo do PEDIDO DE 
TRANSFERÊNCIA DE ÁREA, deverá apresentar: 

a) Prova da plena quitação da dívida; 
b) Acordo entre as partes; ou 
c) Compromisso por parte do cessionário através de TERMO DE CONFISSÃO 

DE DÍVIDA ou TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES de 
efetuar a quitação do débito. 
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6.1.8. O descumprimento do novo devedor em honrar o estabelecido nos subitens “a” ou 
“b”, ensejará o cancelamento automático do TPRU ou TPA independentemente de 
ação judicial ou extrajudicial. 

6.1.9. Quando a RECLAMAÇÃO DE DÍVIDAS COM TERCEIROS ocorrer posteriormente à 
data do protocolo do PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA, não poderá ser emitido 
TERMO DE QUEIXA e respectivo REGISTRO DE DÍVIDAS, desta maneira, não 
haverá impedimento no trâmite processual da transferência por parte da CEAGESP, 
sendo o credor orientado a recorrer aos meios legais. Se o devedor continuar 
operando no âmbito da CEAGESP, em área remanescente, caberá ao Setor 
responsável pelo recebimento de reclamações de dívidas efetuar o registro e adotar 
as medidas cabíveis de acordo com o disposto neste capítulo. 

6.1.10. A empresa que tiver sido cancelada por dívida com terceiros ensejará o 
impedimento de seus sócios, prepostos ou representantes legais por cinco (05) anos 
em operar na CEAGESP como membro de qualquer empresa. 

6.1.11. As reclamações contra empresas canceladas ou supostos permissionários serão 
apontadas em cadastro, arquivadas e comunicado ao credor, tão logo seja o fato 
constatado. 

6.1.12. Serão automaticamente cancelados os TPRU’s ou TPA’s dos permissionários que 
no período de 12 (doze) meses cometerem mais de 5 (cinco) infrações de dívidas 
com terceiros, mesmo que tenham liquidado as respectivas obrigações. 

6.1.13. Após o registro de reclamação de dívida, o devedor será convocado para 
comparecer no Setor responsável pelas reclamações de dívidas no prazo de 5 
(cinco) dias úteis a contar do recebimento da convocação, no intuito de regularizar 
sua situação e apresentar sua defesa. Se o permissionário não atender a 
convocação no prazo acima estipulado, será convocado pela 2ª (segunda) e última 
vez, sendo-lhe concedido mais 5 (cinco) dias úteis para o seu comparecimento, sob 
pena de interdição de sua área de comercialização. O não atendimento da 2ª 
(segunda) convocação sem justificativa, o permissionário terá a sua área de 
comercialização interditada, permanecendo nesta condição até o comparecimento e 
comprovação da quitação da dívida ou formalização de acordo. Decorridos 30 
(trinta) dias de interdição o TPRU ou TPA será automaticamente cancelado. 

6.1.14. Comparecendo o devedor e demonstrando interesse em saldar sua dívida, será 
convocado o credor, em dia e hora pré-estabelecidos, para conjuntamente, 
promoverem a regularização da situação, mediante a quitação do débito ou 
negociação. 

6.1.15. Fica ressalvado que, não comparecendo o credor, o que caracterizará falta de 
interesse, a adoção de medidas contra o devedor serão suspensas. 

6.1.16. A CEAGESP não intermediará as reclamações de dívidas de permissionários 
contraídas com terceiros, nos casos em que o credor já tenha acionado o Poder 
Judiciário. 
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6.2. DA EMISSÃO DO TERMO DE QUEIXA DE DÍVIDA 

6.2.1. Após análise dos documentos apresentados pelo credor, o setor responsável pelo 
serviço providenciará a emissão do formulário “TERMO DE QUEIXA DE DÍVIDAS”. 

6.3. DAS MODALIDADES DE QUITAÇÃO 

Comparecendo e reconhecendo a dívida o Permissionário poderá: 

6.3.1. Efetuar o pagamento a vista da dívida, depositando em nome do credor o valor 
correspondente de sua obrigação e apresentando ao DEPEC - Setor de reclamação 
de dívida, o original do boleto do depósito bancário chancelado. 

6.3.2. Formalizar com o credor TERMO DE CONFISSÃO DÍVIDA ou TERMO DE CESSÃO 
DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES no qual reconhece seu débito e se propõe a quitá-
lo, na forma e condições constantes do referido termo, apresentando ao DEPEC, 
recibos de quitação anexados aos boletos de depósito bancário chancelados em 
nome do credor. 

6.3.3. Não havendo o reconhecimento expresso da dívida, sem provas que levem a 
CEAGESP a tomar qualquer atitude contra o devedor, o credor será orientado a 
recorrer aos meios legais. 

6.4. DOS PRAZOS PARA QUITAÇÃO DE DÍVIDA 

6.4.1. O descumprimento do acordo, além das formalidades previstas na Confissão de 
Dívida, acarretará no cancelamento do TPRU ou TPA independente de qualquer 
formalidade. 

6.4.2. Todos os documentos emitidos pelo Setor de Reclamações de Dívidas deverão 
conter obrigatoriamente o CNPJ ou o CPF e o número da matrícula do devedor e 
serão elaborados em 4 (quatro) vias sendo: 

−−−−    Uma via para o credor; 
−−−−    Uma via para o devedor; 
−−−−    Uma via para CEAGESP, a ser juntada na pasta do devedor, com a finalidade 

de acompanhamento do cumprimento do acordo; e 
−−−−    Uma via deverá ser arquivada no prontuário do permissionário. 

6.4.3. Não havendo composição entre credor e devedor, perdurando, portanto a 
pendência, o local continuará interditado “sine die” e o expediente será encaminhado 
ao COLEGIADO, composto na forma constante do item 7, deste regulamento. 

6.5. DA RETIRADA DA RECLAMAÇÃO 

6.5.1. A queixa efetuada pelo credor será retirada após: 

−−−−    Pagamento a vista; 
−−−−    Pagamento da última parcela da Confissão de Dívida ou Termo de Acordo; 
−−−−    Outra forma de negociação realizada diretamente entre as partes, após a que 

foi promovida junto a CEAGESP. 

6.5.2. A CEAGESP se reserva ao direito de encerrar o processo de cobrança de dívida, 
arquivando-o, caso o reclamante não venha proceder a sua baixa com a retirada da 
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reclamação, após ser constatada sua quitação, em quaisquer das modalidades 
previstas no item 6.3. 

6.5.3. A CEAGESP intermediará a cobrança de dívida somente enquanto o permissionário 
estiver operando no mercado. Uma vez cancelado o(s) seu(s) TPRU(s) ou TPA(s), 
cessará a responsabilidade desta Companhia pela continuidade da execução do 
serviço. 

6.6. DAS DÍVIDAS ENTRE PERMISSIONÁRIOS 

6.6.1. Serão acatadas pela CEAGESP as reclamações de dívidas contraídas entre 
permissionários do ETSP e dos ENTREPOSTOS DAS UNIDADES REGIONAIS. 

7. DO COLEGIADO 
7.1. Fica constituído um Colegiado com a finalidade de analisar as pendências financeiras entre 

credor e devedor, que será composto por um funcionário do Departamento de Entrepostos - 
Setor de Reclamações de Dívidas, um advogado representante da Assessoria Técnica e 
Jurídica, as partes interessadas (credor x devedor), juntamente com um representante da 
Associação ou do Sindicato de classe (desde que solicitado), e será presidido pelo Gerente 
de Entrepostos. 

7.2. Os membros do Colegiado serão indicados e nomeados pelo Gerente de Entrepostos da 
CEAGESP, ad referendum, do Presidente da CEAGESP. 

7.3. O Colegiado se reunirá sempre que for necessário, mediante simples convocação pela 
Gerência de Entrepostos, sendo convocados a participar da reunião, também, o credor e o 
devedor ou seus representantes legais. 

7.4. Da reunião será lavrada ata em livro próprio, com a assinatura de todos os participantes. 

7.5. As deliberações do Colegiado serão consideradas como instância final, não cabendo, 
portanto, recursos no âmbito da CEAGESP. 

8. DA OPERAÇÃO 
8.1. Caberá a Gerência de Entrepostos ou das Unidades Regionais da CEAGESP fazer cumprir 

as seguintes normas operacionais: 

a) Horário de carga e descarga; 
b) Sistema de tráfego e estacionamento; 
c) Colocação de equipamentos nas áreas da Gerência de Entrepostos da CEAGESP; 
d) Sistema de vigilância, segurança, limpeza e controle de mercado nas áreas de 

comercialização da Gerência de Entrepostos da CEAGESP; 
e) Aplicação das penalidades previstas no Título “Das Penalidades”, bem como, aquelas 

contidas neste Regulamento, sem prejuízo de cassação do TPRU; 
f) Cumprimento das exigências técnicas, fitossanitárias, de classificação, embalagem e 

comercialização; 
g) Elaboração do boletim informativo diário de preço de atacado e tabela dos varejões 

internos e externos. 
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9. DA LIMPEZA 

Obrigações da CEAGESP: 

9.1. Caberá a CEAGESP executar a limpeza complementar e serviços de sua responsabilidade 
tais como: limpeza de boca de lobo, desobstrução de ramais (galerias pluviais e de esgoto), 
limpeza dos banheiros públicos, lavagem do mercado e das plataformas. 

9.2. Define-se como limpeza complementar: a varrição das áreas de uso comum (áreas de 
circulação, calçadas, corredores de pavilhões abertos, estacionamentos próprios e Frigorífico 
de Pescados, jardins e ruas). 

9.3. A CEAGESP também executará o controle de fiscalização sobre a limpeza das áreas de 
responsabilidade de cada permissionário, aplicando as penalidades e imposição de multas. 

9.4. Também será de responsabilidade da CEAGESP a execução da segurança, fiscalização 
operacional e manutenção nos Entrepostos da CEAGESP, aplicando as penalidades e 
imposição de multas. 

Obrigações dos Permissionários: 

9.5. O permissionário é responsável por manter a limpeza de sua área de comercialização que 
compreende: 

−−−−    Módulos - A área demarcada para o módulo; 
−−−−    Box - A área do box e a plataforma correspondente; 
−−−−    Quiosques - A área demarcada para comercialização e as cercanias da área em um 

raio de 5 (cinco) metros de seus limites. 

9.6. Demais equipamentos não previstos, a CEAGESP interpretará e aplicará as Normas de 
Limpeza buscando o seu cumprimento. 

9.7. Cada permissionário deverá manter limpa a sua própria área interna. 

9.7.1. Também será de responsabilidade do permissionário, lavar, dedetizar, desratizar 
sua área interna e a freqüência será estabelecida de acordo com o cronograma de 
trabalho entre CEAGESP e permissionários, por pavilhão. 

9.7.2. Entende-se por área interna o espaço que compreende o local de venda 
estabelecido em contrato com a CEAGESP, definido por TPRU e TPA, como ainda, 
aquelas utilizadas no sistema de A.U. - Autorização de Uso. 

9.7.3. As empresas que comercializem sobre caminhões nas Unidades Regionais ou 
embaladores deverão limpar o entorno constantemente, não sendo aceito o descarte 
no chão, devendo toda empresa que realizar o embalamento providenciar a coleta 
do resíduo e seu envio até o transbordo. 

10. DAS INFRAÇÕES, PENALIDADES E MULTAS 
10.1. A não obediência às obrigações constantes no capítulo anterior acarretará ao infrator a 

imposição de multa específica para a infração, podendo ainda ensejar outras penalidades 
constantes do presente regulamento. 

10.2. Na reincidência, será aplicada uma nova multa correspondente a 10% (dez por cento) sobre o 
valor do TPRU ou do TPA mensal da área fiscalizada. 
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10.3. Persistindo a infração, o permissionário será punido por nova multa no valor equivalente a 
20% (vinte por cento) sobre o valor do TPRU ou TPA mensal da área fiscalizada e na 
ocorrência de nova infração, este valor será aplicado em dobro e assim sucessivamente. 

10.4. Todo final de mês será elaborado pela Chefia da Área Operacional em conjunto com a Chefia 
de Serviços Gerais, Termo de Ocorrência relatando os permissionários infratores do mês, que 
após ciência da Gerência do DEPEC, será encaminhado ao DEFIC - Departamento Financeiro 
e Contábil, para que os valores correspondentes às infrações, sejam incluídos nos boletos de 
pagamento da permissão remunerada de uso devida pelos permissionários. Em se tratando 
das Unidades do Interior, esta medida será de responsabilidade da própria gerência da 
unidade. 

10.5. As empresas que não cumprirem o que determina o sub item 9.7.1, serviços de desratização, 
dedetização e lavagem interna no período estipulado, além de imposição de multa, serão 
fechadas até a conclusão dos serviços. 

10.6. Serão considerados usuários todos aqueles que utilizem as dependências da CEAGESP 
(exemplos feirantes e seus serviços, acompanhantes, carregadores, compradores, etc). 

11. DA APREENSÃO DE MERCADORIAS 
11.1 Todos os que exercerem algum tipo de comercialização ou prestação de serviços, sem a 

devida autorização da CEAGESP estarão sujeitos à retenção do produto, sem direito à 
indenização de qualquer espécie. 

11.2 Por ocasião da retenção, será lavrado Termo de Ocorrência. 

11.3 A devolução do produto será feita após o pagamento de multa estipulada para esta finalidade. 

11.3.1 A devolução do produto dar-se-á mediante pagamento de multa, devendo ser 
obedecidos os seguintes prazos: 

a) FLORES - 6 (seis) horas, a contar da data e horário da apreensão; 
b) PRODUTOS LIGADOS A FLORICULTURA - 15 (quinze) dias, a contar da data 

e horário da apreensão; 
c) VERDURAS - 12 (doze) horas, a contar da data e horário da apreensão; 
d) HORTIFRUTIGRANJEIROS (exceto verduras) e GRÃOS - 24 (vinte e quatro) 

horas, a contar da data e horário da apreensão; 
e) PRODUTOS ATÍPICOS - 15 (quinze) dias, a contar da data e horário da 

apreensão; 
f) PRODUTOS ATÍPICOS (alimentos perecíveis) - 1 (uma) hora, a contar da data 

e horário da apreensão. 
11.4 Em caso do não pagamento da multa prevista para este fim e nos prazos estipulados acima, a 

CEAGESP procederá à doação do produto apreendido a Entidades Assistenciais ou 
Filantrópicas, sem fins lucrativos, devidamente instituídas e comprovadas através de seus 
Estatutos, desde que cadastradas na CEAGESP. 

11.5 No ato da devolução ou doação, far-se-á constar no referido termo, tal circunstância e 
assinatura do receptor. 

11.6 Fica explicitamente outorgado o direito a CEAGESP, a qualquer tempo e hora, esteja ou não 
presente o permissionário ou seu preposto, de: 
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a) Examinar e/ou retirar gêneros julgados impróprios à comercialização; 

b) Proceder à desocupação da área que tenha sido abandonada, caso a Chefia da Área 
Operacional julgue conter produtos que estejam deteriorados. 

c) Fiscalizar a manutenção da higiene. 

11.7 Na hipótese de serem encontrados gêneros considerados impróprios para o consumo 
humano, nos termos do item anterior, a CEAGESP: 

a) Concederá prazo ao permissionário para que ele providencie a retirada da parte ainda 
aproveitável, se houver; 

b) Removerá por conta e risco do permissionário, incinerando-a ou colocando-a 
simplesmente no lixo, sendo-lhe, no entanto, facultado doá-la para adubo ou ração para 
animais, a empresas devidamente cadastradas na Gerência de Entrepostos; 

c) Doará a parte aproveitável, caso o permissionário não proceda ao pagamento da multa 
prevista dentro do prazo estipulado. 

11.8 Para os produtos não perecíveis, móveis ou utensílios aguardar-se-á o comparecimento do 
permissionário, por um prazo de 5 (cinco) dias úteis, findo o qual os mesmos serão 
considerados abandonados e passarão a ser de propriedade da CEAGESP, que disporá da 
forma que lhe aprouver. 

11.9 O produto somente será devolvido ao proprietário identificado no Termo de Ocorrência. 

11.10 Bebidas alcoólicas não serão restituídas e nem doadas, devendo ser inutilizadas. 

11.11 Nas hipóteses acima mencionadas, o permissionário, usuário ou terceiro, não terá direito à 
indenização de qualquer espécie. 

11.12 É proibido o uso de marca alheia pelo permissionário. Toda mercadoria nessa situação será 
apreendida, sem direito a liberação e encaminhada a Comissão de Doações da CEAGESP. O 
infrator dessa natureza será advertido por escrito e considerado como falta grave. Na 
reincidência terá sua área de comercialização interditada por 3 (três) dias, e ocorrendo 
novamente esse ato o permissionário terá seu TPRU cancelado. 

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
12.1 Para o pleno cumprimento deste Regulamento, a CEAGESP emitirá circulares e 

comunicados específicos. 

12.2 Os permissionários deverão ainda cumprir as condições previstas em normas próprias que 
disciplinam: a Higiene e Segurança do Trabalho; Higiênico-Sanitárias e de Construções, 
Ampliações, Reformas e Demolições no âmbito das Gerências de Entrepostos e Ceasas 
Regionais. 

12.3 A movimentação de carga e descarga de mercadorias nos Entrepostos administrados pela 
CEAGESP será regida por norma própria. 

12.4 As atividades desenvolvidas pelos permissionários dos equipamentos de varejos, também 
serão regidas por norma própria. 

12.5 O sistema viário e o trânsito na CEAGESP serão regidos por norma própria. 
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12.6 A Gerência de Entrepostos da CEAGESP, quando de sua alçada e necessário ao bom 
funcionamento e à dinâmica de abastecimento de produtos agrícolas, baixará instruções 
complementares. 

12.7 Solicitações referentes à cessão temporária de uso para áreas utilizadas com TPRU pelos 
permissionários, somente serão autorizadas pela CEAGESP no período de entre safras com 
prazo mínimo de 30 (trinta) dias e não superior a 90 (noventa) dias, e desde que a 
comercialização seja compatível com os produtos permitidos para o local. Neste caso, a 
autorização apenas será concedida quando se tratar de solicitação feita entre 
permissionários, devendo a CEAGESP recolher a importância correspondente a 1 (uma) taxa 
de expediente e expedir autorização formal para aquele que se utilizar temporariamente do 
local, bem como cientificar formalmente o detentor dos direitos de uso do TPRU objeto da 
cessão temporária, de que o mesmo continuará responsável pelo pagamento da permissão 
de uso da área temporariamente cedida. 

12.8 Os permissionários deverão orientar seus funcionários a não praticarem no recinto da 
CEAGESP atos que sejam contrários à lei e que venham a infringir as condições 
estabelecidas neste Regulamento. 

12.9 A reativação de TPRU somente ocorrerá nos casos plenamente justificados pelos 
permissionários, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do cancelamento do 
TPRU, e que após analise(s) da(s) área(s) competente(s) for julgado procedente a 
reconsideração do cancelamento por parte da Gerência de Entrepostos. 

12.10 Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria Plena. 

12.11 A CEAGESP, representada por seus prepostos, terá livre acesso às áreas de 
comercialização. 

12.12 Aplicam-se ao disposto neste regulamento as normas editadas pela Diretoria da CEAGESP. 

12.13 Este Regulamento entrará em vigor a partir da data de sua aprovação, revogando-se todas 
as disposições em contrário. 

 


