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prestados de forma direta ou indireta pelos órgãos e entidades da administração pública.
Ela contempla as formas de acesso, padrões de qualidade e compromissos de atendimento aos usuários.
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Alterar cadastro concessionário / permissionário

Avaliação: Sem Avaliação

O que é?

Alterar qualquer informação de concessionário/permissionário no cadastro da CEAGESP.

Quem pode utilizar este serviço?

Concessionário e permissionário.

Etapas para a realização deste serviço

Etapa 1 - Alterar cadastro

O interessado, por meio dos canais de acesso, receberá as informações necessárias, o formulário P.A.C. –
Pedido de Alteração Cadastral e relação dos documentos devidos para o Protocolo do Pedido junto à unidade. As
Unidades localizadas no interior devem encaminhar por e-mail a documentação ao Departamento de Entreposto
da Caipal (DEPEC), ao Departamento de Entrepostos do Interior (DEINT) e ao Departamento de Armazenagem
(DEPAR).

Custos

• Valores podem ser obtidos em cada uma de nossas unidades - Variável

Canais de prestação

Presencial

Com atendimento imediato no período das 08:00h às 17:00h, de segunda a sexta-feira ou por intrmédio do
e-mail da Unidade. Mais informações, Entreposto da Capital, Entrepostos do Interior e Rede de
Armazenagem, podem ser obtidas pelos e-mails e telefones depec@ceagesp.gov.br (11) 3643-3907,
deint@ceagesp.gov.br (11) 3643-3747 e depar@ceagesp.gov.br (11) 3643-3808, respectivamente.

• Tempo estimado de espera: Até 30 minuto(s)

Tempo de duração da etapa

mailto:depec@ceagesp.gov.br
mailto:deint@ceagesp.gov.br
mailto:deint@ceagesp.gov.br
mailto:depar@ceagesp.gov.br
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Até 10 dia(s) útil(eis)

Outras Informações

Quanto tempo leva?

Até 90 dia(s) útil(eis)

Para mais informações ou dúvidas sobre este serviço, entre em contato

Por meio presencial na Administração das Unidades dos Entrepostos do Interior, com atendimento imediato no
período das 08:00h às 17:00h, de segunda a sexta-feira ou por intrmédio do e-mail da Unidade. Mais informações,
Entreposto da Capital, Entrepostos do Interior e Rede de Armazenagem, podem ser obtidas pelos e-mails e telefones
depec@ceagesp.gov.br (11) 3643-3907, deint@ceagesp.gov.br (11) 3643-3747 e depar@ceagesp.gov.br (11)
3643-3808, respectivamente..

Tratamento a ser dispensado ao usuário no atendimento

O usuário deverá receber, conforme os princípios expressos na lei nº 13.460/17, um atendimento pautado nas
seguintes diretrizes:

• Urbanidade;

• Respeito;

• Acessibilidade;

• Cortesia;

• Presunção da boa-fé do usuário;

• Igualdade;

• Eficiência;

• Segurança; e

• Ética

Informações sobre as condições de acessibilidade, sinalização, limpeza e conforto dos locais de
atendimento

O usuário do serviço público, conforme estabelecido pela lei nº13.460/17, tem direito a atendimento presencial,
quando necessário, em instalações salubres, seguras, sinalizadas, acessíveis e adequadas ao serviço e ao
atendimento.

Informação sobre quem tem direito a tratamento prioritário

Tem direito a atendimento prioritário as pessoas com deficiência, os idosos com idade igual ou superior a 60 anos, as
gestantes, as lactantes, as pessoas com crianças de colo e os obesos, conforme estabelecido pela lei 10.048, de 8
de novembro de 2000.

mailto:depec@ceagesp.gov.br
mailto:depec@ceagesp.gov.br
mailto:deint@ceagesp.gov.br
mailto:depar@ceagesp.gov.br
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Cadastrar Empilhadeira

Avaliação: Sem Avaliação

O que é?

Este serviço é destinado aos concessionários/permissionários que desejam utilizar uma empilhadeira de sua
propriedade nas dependências das CEAGESP

Quem pode utilizar este serviço?

Qualquer concessionário/permissionário estabelecido no Entreposto da Capital e que comprove uma
movimentação de mercadorias paletizadas igual ou superior à média semanal de 48 (quarenta e oito) pallets.

Etapas para a realização deste serviço

Etapa 1 - Autorizar utilização de empilhadeira

Após aprovação do pedido, o solicitante deverá apresentar os seguintes documentos: cópia autenticada do
comprovante de propriedade ou locação da empilhadeira, cópia de documento com registro das manutenções
preventiva e corretiva realizadas, documentos que comprovem a necessidade da empilhadeira como, por
exemplo, notas fiscais - observando o requisito de movimentação igual ou superior à média semanal de 48
(quarenta e oito) pallets; e plano de manutenção do equipamento.

Custos

• Valores podem ser obtidos em uma de nossas unidades - Variável

Canais de prestação

Presencial

Para mais informações, ligar para (11) 3643-3700 ou enviar e-mail para depec@ceagesp.gov.br

• Tempo estimado de espera: Até 30 minuto(s)

Tempo de duração da etapa
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Não estimado ainda

Outras Informações

Quanto tempo leva?

Não estimado ainda

Para mais informações ou dúvidas sobre este serviço, entre em contato

Para mais informações, ligar para (11) 3643-3700 ou enviar e-mail para depec@ceagesp.gov.br

Tratamento a ser dispensado ao usuário no atendimento

O usuário deverá receber, conforme os princípios expressos na lei nº 13.460/17, um atendimento pautado nas
seguintes diretrizes:

• Urbanidade;

• Respeito;

• Acessibilidade;

• Cortesia;

• Presunção da boa-fé do usuário;

• Igualdade;

• Eficiência;

• Segurança; e

• Ética

Informações sobre as condições de acessibilidade, sinalização, limpeza e conforto dos locais de
atendimento

O usuário do serviço público, conforme estabelecido pela lei nº13.460/17, tem direito a atendimento presencial,
quando necessário, em instalações salubres, seguras, sinalizadas, acessíveis e adequadas ao serviço e ao
atendimento.

Informação sobre quem tem direito a tratamento prioritário

Tem direito a atendimento prioritário as pessoas com deficiência, os idosos com idade igual ou superior a 60 anos, as
gestantes, as lactantes, as pessoas com crianças de colo e os obesos, conforme estabelecido pela lei 10.048, de 8
de novembro de 2000.
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Cadastrar operador de empilhadeira

Avaliação: Sem Avaliação

O que é?

Cadastro de pessoa habilitada a operar empilhadeira no Entreposto da Capital (ETSP)

Quem pode utilizar este serviço?

Qualquer concessionário/permissionário estabelecido no Entreposto da Capital que possua empilhadeira
devidamente cadastrada.

Etapas para a realização deste serviço

Etapa 1 - Cadastrar operador de empilhadeira

Protocolar carta pedindo autorização, indicando o nome completo, CPF e data de admissão do funcionário que ira
operar a empilhadeira nas dependências do ETSP, esta carta deverá vir acopanhada dos seguintes documentos:
cópia autenticada do Certificado de curso de operador de empilhadeira, Carteira Nacional de Habilitação (CNH),
comprovante de residência, exame clínico exigido para exercera função de operador de empilhadeira, e
documento que comprove o vínculo empregatício.

Custos

• Valores podem ser obtidos em cada uma de nossas unidades - Variável

Canais de prestação

Presencial

Para mais informações, ligar para (11) 3643-3700 ou enviar e-mail para depec@ceagesp.gov.br

• Tempo estimado de espera: Até 30 minuto(s)

Tempo de duração da etapa

Não estimado ainda
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Outras Informações

Quanto tempo leva?

Não estimado ainda

Para mais informações ou dúvidas sobre este serviço, entre em contato

Para mais informações, ligar para (11) 3643-3700 ou enviar e-mail para depec@ceagesp.gov.br

Tratamento a ser dispensado ao usuário no atendimento

O usuário deverá receber, conforme os princípios expressos na lei nº 13.460/17, um atendimento pautado nas
seguintes diretrizes:

• Urbanidade;

• Respeito;

• Acessibilidade;

• Cortesia;

• Presunção da boa-fé do usuário;

• Igualdade;

• Eficiência;

• Segurança; e

• Ética

Informações sobre as condições de acessibilidade, sinalização, limpeza e conforto dos locais de
atendimento

O usuário do serviço público, conforme estabelecido pela lei nº13.460/17, tem direito a atendimento presencial,
quando necessário, em instalações salubres, seguras, sinalizadas, acessíveis e adequadas ao serviço e ao
atendimento.

Informação sobre quem tem direito a tratamento prioritário

Tem direito a atendimento prioritário as pessoas com deficiência, os idosos com idade igual ou superior a 60 anos, as
gestantes, as lactantes, as pessoas com crianças de colo e os obesos, conforme estabelecido pela lei 10.048, de 8
de novembro de 2000.
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Classificar Grãos

Avaliação: Sem Avaliação

O que é?

Todos os grãos, antes de serem armazenados nos Silos, passam por um processo de amostragem e classificação
(teor de umidade, matérias estranhas, impurezas, insetos entre outros itens importantes na tipificação do produto). As
Unidades Armazenadoras possuem Laboratório, devidamente sinalizadas , onde é executado este serviço.

Quem pode utilizar este serviço?

Por ser um serviço disponibilizado aos produtos estocados, todos os depositantes podem utilizar o serviço.

Etapas para a realização deste serviço

Etapa 1 - Amostrar

É feita a amostragem em diversos pontos do veículo e a competente classificação do produto.

Mais informações podem ser obtidas junto ao Departamento de Armazenagem (DEPAR) pelo telefone (11)
3643-3749 ou pelo e-mail depar@ceagesp.gov.br

Custos

• Valores podem ser obtidos em cada uma de nossas unidades - Variável

Canais de prestação

Presencial

Prioridade de atendimento é feito por ordem de chegada na Unidade.

• Tempo estimado de espera: Até 30 minuto(s)

Tempo de duração da etapa

mailto:depar@ceagesp.gov.br
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Em média 20 minuto(s)

Outras Informações

Quanto tempo leva?

Até 30 minuto(s)

Para mais informações ou dúvidas sobre este serviço, entre em contato

Mais informações podem ser obtidas junto ao Departamento de Armazenagem (DEPAR) pelo telefone (11)
3643-3749 ou pelo e-mail depar@ceagesp.gov.br

Tratamento a ser dispensado ao usuário no atendimento

O usuário deverá receber, conforme os princípios expressos na lei nº 13.460/17, um atendimento pautado nas
seguintes diretrizes:

• Urbanidade;

• Respeito;

• Acessibilidade;

• Cortesia;

• Presunção da boa-fé do usuário;

• Igualdade;

• Eficiência;

• Segurança; e

• Ética

Informações sobre as condições de acessibilidade, sinalização, limpeza e conforto dos locais de
atendimento

O usuário do serviço público, conforme estabelecido pela lei nº13.460/17, tem direito a atendimento presencial,
quando necessário, em instalações salubres, seguras, sinalizadas, acessíveis e adequadas ao serviço e ao
atendimento.

Informação sobre quem tem direito a tratamento prioritário

Tem direito a atendimento prioritário as pessoas com deficiência, os idosos com idade igual ou superior a 60 anos, as
gestantes, as lactantes, as pessoas com crianças de colo e os obesos, conforme estabelecido pela lei 10.048, de 8
de novembro de 2000.

mailto:depar@ceagesp.gov.br
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Estocar grãos

Avaliação: Sem Avaliação

O que é?

A CEAGESP, por meio de suas Unidades Armazenadoras, coloca à disposição  espaços para estocagem de
mercadorias e produtos agrícolas.

Conforme consta do Decreto 3.855 de 03 de Julho de 2001, que regulamenta a lei 9.973 de 29 de maio de 2000, a
relação comercial entre o depositário e o depositante será definida no contrato de depósito.

Assinado o contrato, o depositante está autorizado a enviar o produto para ser estocado na unidade armazenadora
contratada, com períodos de estocagem de 90 ou 180 dias, de acordo com as características dos produtos ou
mercadorias.

Quem pode utilizar este serviço?

Empresas, armazenadores, indústrias, cooperativas, cerealistas, associações de produtores,  e produtores rurais

Etapas para a realização deste serviço

Etapa 1 - Depositar mercadorias e produtos agrícolas

Para o depósito de mercadorias e produtos agrícolas é necessária a celebração de contrato de depósito,
documentos necessários e preços podem ser obtidos em cada uma de nossas Unidades Armazenadoras ou nos
canais de acesso citados.

Custos

• Valores podem ser obtidos em cada uma de nossas unidades - Variável

Canais de prestação

Presencial

Por meio presencial, com atendimento imediato nos escritórios de todas nossas Unidades Armazenadoras, no
período das 08:00h às 17:00h, de segunda a sexta-feira.



13

Tempo estimado de espera : Havendo disponibilidade de espaço para armazenar, estando o contrato
formalizado, a prestação de serviços é imediata.

Mais informações podem ser obtidas junto ao Departamento de Armazenagem (DEPAR) pelo telefone (11)
3643-3749 ou pelo e-mail depar@ceagesp.gov.br

• Tempo estimado de espera: Até 20 minuto(s)

Tempo de duração da etapa

Atendimento imediato

Outras Informações

Quanto tempo leva?

Não estimado ainda

Para mais informações ou dúvidas sobre este serviço, entre em contato

No portal www.ceagesp.gov.br está disponível a relação de Unidades Armazenadoras, com definição de estruturas
disponível, produtos  e serviços disponíveis, além de localização, contato, e.mail da Unidade, telefone e demais
contatos à disposição, além de imagens dos locais.

Mais informações podem ser obtidas junto ao Departamento de Armazenagem (DEPAR) pelo telefone (11)
3643-3749 ou pelo e-mail depar@ceagesp.gov.br

Tratamento a ser dispensado ao usuário no atendimento

O usuário deverá receber, conforme os princípios expressos na lei nº 13.460/17, um atendimento pautado nas
seguintes diretrizes:

• Urbanidade;

• Respeito;

• Acessibilidade;

• Cortesia;

• Presunção da boa-fé do usuário;

• Igualdade;

• Eficiência;

• Segurança; e

• Ética

mailto:depar@ceagesp.gov.br
http://www.ceagesp.gov.br/
mailto:depar@ceagesp.gov.br
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Informações sobre as condições de acessibilidade, sinalização, limpeza e conforto dos locais de
atendimento

O usuário do serviço público, conforme estabelecido pela lei nº13.460/17, tem direito a atendimento presencial,
quando necessário, em instalações salubres, seguras, sinalizadas, acessíveis e adequadas ao serviço e ao
atendimento.

Informação sobre quem tem direito a tratamento prioritário

Tem direito a atendimento prioritário as pessoas com deficiência, os idosos com idade igual ou superior a 60 anos, as
gestantes, as lactantes, as pessoas com crianças de colo e os obesos, conforme estabelecido pela lei 10.048, de 8
de novembro de 2000.
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Limpar e secar grãos

Avaliação: Sem Avaliação

O que é?

Quando os grãos a apresentam impurezas e/ou teor de umidade acima dos padrões de recebimento da CEAGESP,
eles passam por processo de limpeza e secagem antes de serem armazenados. A CEAGESP informa, por meio de
seu portal ou diretamente nas Unidades Armazenadoras, aquelas que disponibilizam o serviço. A operação de
Limpeza e Secagem está definida no Regulamento Interno do Armazém e no Contrato de Depósito, bem como os
seus preços.

Quem pode utilizar este serviço?

Empresas, Indústrias, cooperativas, cerealistas, associações de produtores e produtores rurais que possuam
produtos na condição especificada e em unidades que disponibilizem os serviços.

Etapas para a realização deste serviço

Etapa 1 - Limpar e secar

Trata-se de serviço interno, feito por equipamentos, máquina de limpeza e secadores a óleo ou a lenha  e não
carecem da presença do depositante na Unidade, nem tampouco afetam a movimentação de produtos e tempo
de espera do veículo que levou o produto no local.

Custos

• Valores podem ser obtidos em cada uma de nossas unidades - Variável

Canais de prestação

Presencial

Por meio presencial, com atendimento imediato nos escritórios de todas nossas Unidades Armazenadoras, no
período das 08:00h às 17:00h, de segunda a sexta-feira, têm acesso ao contrato modelo para armazenagem e
demais informações. O atendimento é imediato, no balcão. Mais informações podem ser obtidas junto ao
Departamento de Armazenagem (DEPAR) pelo telefone (11) 3643-3808 ou pelo e-mail depar@ceagesp.gov.br

• Tempo estimado de espera: Até 30 minuto(s)

mailto:depar@ceagesp.gov.br
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Tempo de duração da etapa

Não estimado ainda

Outras Informações

Quanto tempo leva?

Atendimento imediato

Para mais informações ou dúvidas sobre este serviço, entre em contato

Mais informações podem ser obtidas junto ao Departamento de Armazenagem (DEPAR) pelo telefone (11)
3643-3808 ou pelo e-mail depar@ceagesp.gov.br

Tratamento a ser dispensado ao usuário no atendimento

O usuário deverá receber, conforme os princípios expressos na lei nº 13.460/17, um atendimento pautado nas
seguintes diretrizes:

• Urbanidade;

• Respeito;

• Acessibilidade;

• Cortesia;

• Presunção da boa-fé do usuário;

• Igualdade;

• Eficiência;

• Segurança; e

• Ética

Informações sobre as condições de acessibilidade, sinalização, limpeza e conforto dos locais de
atendimento

O usuário do serviço público, conforme estabelecido pela lei nº13.460/17, tem direito a atendimento presencial,
quando necessário, em instalações salubres, seguras, sinalizadas, acessíveis e adequadas ao serviço e ao
atendimento.

Informação sobre quem tem direito a tratamento prioritário

Tem direito a atendimento prioritário as pessoas com deficiência, os idosos com idade igual ou superior a 60 anos, as
gestantes, as lactantes, as pessoas com crianças de colo e os obesos, conforme estabelecido pela lei 10.048, de 8
de novembro de 2000.

mailto:depar@ceagesp.gov.br
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Pesar em balanças rodoviárias

Avaliação: 5.0 Quantidade de votos: 1

O que é?

A CEAGESP disponibiliza aos interessados suas balanças rodoviárias para apuração de peso de produtos com
competente emissão de tickets.

Quem pode utilizar este serviço?

Todos os veículos de interessados em apurar peso de produtos ou mercadorias.

Etapas para a realização deste serviço

Etapa 1 - Pesar

O interessado procura o escritório da respectiva Unidade e após pagamento do valor da pesagem avulsa, recebe
recibo e autorização,  dirige-se a balança para pesagem, que normalmente é feita em duas etapas, uma para
obtenção do peso bruto (veículo carregado) e outro da tara (veículo vazio) ou vice versa. A CEAGESP fornece
ticket de balança para comprovação do peso apurado.

Custos

• Valores - Entre R$35,00 e R$50,00

Canais de prestação

Presencial

Este serviço não provoca fila e sua execução é o tempo de elaboração do recibo, estimado em 10 minutos e
imediato das pesagens.Mais informações podem ser obtidas junto ao Departamento de Armazenagem
(DEPAR) pelo telefone (11) 3643-3808 ou pelo e-mail depar@ceagesp.gov.br e/ou junto ao Departamento de
Entrepostos do Interior (DEINT) pelo telefone (11) 3643-3747 ou pelo e-mail deint@ceagesp.gov.br

• Tempo estimado de espera: Até 10 minuto(s)

Tempo de duração da etapa

mailto:depar@ceagesp.gov.br
mailto:deint@ceagesp.gov.br


18

Não estimado ainda

Outras Informações

Quanto tempo leva?

Até 15 minuto(s)

Para mais informações ou dúvidas sobre este serviço, entre em contato

Mais informações podem ser obtidas junto ao Departamento de Armazenagem (DEPAR) pelo telefone (11)
3643-3808 ou pelo e-mail depar@ceagesp.gov.br e/ou junto ao Departamento de Entrepostos do Interior (DEINT)
pelo telefone (11) 3643-3747 ou pelo e-mail deint@ceagesp.gov.br

Tratamento a ser dispensado ao usuário no atendimento

O usuário deverá receber, conforme os princípios expressos na lei nº 13.460/17, um atendimento pautado nas
seguintes diretrizes:

• Urbanidade;

• Respeito;

• Acessibilidade;

• Cortesia;

• Presunção da boa-fé do usuário;

• Igualdade;

• Eficiência;

• Segurança; e

• Ética

Informações sobre as condições de acessibilidade, sinalização, limpeza e conforto dos locais de
atendimento

O usuário do serviço público, conforme estabelecido pela lei nº13.460/17, tem direito a atendimento presencial,
quando necessário, em instalações salubres, seguras, sinalizadas, acessíveis e adequadas ao serviço e ao
atendimento.

Informação sobre quem tem direito a tratamento prioritário

Tem direito a atendimento prioritário as pessoas com deficiência, os idosos com idade igual ou superior a 60 anos, as
gestantes, as lactantes, as pessoas com crianças de colo e os obesos, conforme estabelecido pela lei 10.048, de 8
de novembro de 2000.

mailto:depar@ceagesp.gov.br
mailto:deint@ceagesp.gov.br
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Solicitar Autorização de Uso de AU

Avaliação: Sem Avaliação

O que é?

Locação de espaços vagos, disponibilizados para uso por prazo determinado em Normativo próprio, sem
necessidade de processo licitatório.

Quem pode utilizar este serviço?

Concessionários, permissionários, produtores rurais e demais pessoas jurídicas.

Etapas para a realização deste serviço

Etapa 1 - Solicitar autorização de uso

Será objeto de formalização, a ser protocolado pelo interessado junto à Unidade para fins de análise do pedido,
respeitando a ordem cronológica do protocolo.Havendo disponibilidade de área, a Unidade verificará a
adimplência financeira do requerente junto à CEAGESP e solicitará os documentos descritos no Normativo
próprio. Com a apresentação e, estando a documentação em ordem, o requerente assinará a Declaração –
Autorização de Uso, que estabelece as condições para uso da área

Custos

• Valores podem ser obtidos em cada uma de nossas unidades - Variável

Canais de prestação

Presencial

Por meio presencial na Administração das Unidades dos Entrepostos, com atendimento imediato no período
das 08:00h às 17:00h, de segunda a sexta-feira ou por intrmédio do e-mail da Unidade. Mais informações,
Entreposto da Capital e Entrepostos do Interior, podem ser obtidas pelos e-mails depec@ceagesp.gov.br e
deint@ceagesp.gov.br, respectivamente

• Tempo estimado de espera: Até 10 minuto(s)
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Tempo de duração da etapa

Atendimento imediato

Outras Informações

Quanto tempo leva?

Até 15 dia(s) útil(eis)

Para mais informações ou dúvidas sobre este serviço, entre em contato

Por meio presencial na Administração das Unidades dos Entrepostos, com atendimento imediato no período das
08:00h às 17:00h, de segunda a sexta-feira ou por intrmédio do e-mail da Unidade. Mais informações, Entreposto da
Capital e Entrepostos do Interior, podem ser obtidas pelos e-mails depec@ceagesp.gov.br e deint@ceagesp.gov.br,
respectivamente

Tratamento a ser dispensado ao usuário no atendimento

O usuário deverá receber, conforme os princípios expressos na lei nº 13.460/17, um atendimento pautado nas
seguintes diretrizes:

• Urbanidade;

• Respeito;

• Acessibilidade;

• Cortesia;

• Presunção da boa-fé do usuário;

• Igualdade;

• Eficiência;

• Segurança; e

• Ética

Informações sobre as condições de acessibilidade, sinalização, limpeza e conforto dos locais de
atendimento

O usuário do serviço público, conforme estabelecido pela lei nº13.460/17, tem direito a atendimento presencial,
quando necessário, em instalações salubres, seguras, sinalizadas, acessíveis e adequadas ao serviço e ao
atendimento.

Informação sobre quem tem direito a tratamento prioritário

Tem direito a atendimento prioritário as pessoas com deficiência, os idosos com idade igual ou superior a 60 anos, as 
gestantes, as lactantes, as pessoas com crianças de colo e os obesos, conforme estabelecido pela lei 10.048, de 8
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de novembro de 2000.
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Solicitar cadastramento de ambulante

Avaliação: 5.0 Quantidade de votos: 1

O que é?

É destinado às pessoas que desejam trabalhar por conta própria como ambulante no Entreposto da Capital

Quem pode utilizar este serviço?

Qualquer pessoa física

Etapas para a realização deste serviço

Etapa 1 - Cadastrar ambulante

O solicitante comparece ao entreposto e protocola uma carta solicitando uma vaga para trabalhar como
ambulante, indicando qual produto deseja vender.

Custos

• Valores podem ser obtidos em cada uma de nossas unidades - Variável

Canais de prestação

Presencial

Para mais informações, ligar para (11) 3643-3700 ou enviar e-mail para depec@ceagesp.gov.br .

• Tempo estimado de espera: Até 30 minuto(s)

Tempo de duração da etapa

Não estimado ainda

Outras Informações

Quanto tempo leva?
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Não estimado ainda

Para mais informações ou dúvidas sobre este serviço, entre em contato

O tempo estimado para concretização da renovação da credencial de ambulante é de aproximadamente uma
semana

Tratamento a ser dispensado ao usuário no atendimento

O usuário deverá receber, conforme os princípios expressos na lei nº 13.460/17, um atendimento pautado nas
seguintes diretrizes:

• Urbanidade;

• Respeito;

• Acessibilidade;

• Cortesia;

• Presunção da boa-fé do usuário;

• Igualdade;

• Eficiência;

• Segurança; e

• Ética

Informações sobre as condições de acessibilidade, sinalização, limpeza e conforto dos locais de
atendimento

O usuário do serviço público, conforme estabelecido pela lei nº13.460/17, tem direito a atendimento presencial,
quando necessário, em instalações salubres, seguras, sinalizadas, acessíveis e adequadas ao serviço e ao
atendimento.

Informação sobre quem tem direito a tratamento prioritário

Tem direito a atendimento prioritário as pessoas com deficiência, os idosos com idade igual ou superior a 60 anos, as
gestantes, as lactantes, as pessoas com crianças de colo e os obesos, conforme estabelecido pela lei 10.048, de 8
de novembro de 2000.
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Solicitar carregamento antecipado

Avaliação: Sem Avaliação

O que é?

Carregamento antecipado de mercadorias é uma operação permitida nos Entrepostos da CEAGESP, mediante prévia
solicitação do usuário interessado ou permissionário, e consiste na possibilidade  na entrada de veículos antes dos
horários fixados para a abertura dos mercados.

Quem pode utilizar este serviço?

Compradores em geral

Etapas para a realização deste serviço

Etapa 1 - Solicitar antecipação

Procurar o escritório do respectivo entrepostos manifestando interesse pela antecipação. Efetua seu cadastro
sendo informado do valor de antecipação conforme Tabela administrativa vigente e diferenciada para cada tipo de
veículo (Pequeno, Médio ou Grande) O  direito  para  o  carregamento  antecipado  poderá  ser  adquirido  para 
diária,  quinzena  ou mês.

Custos

• Valores podem ser obtidos em cada uma de nossas unidades - Variável

Canais de prestação

Presencial

Mais informações, Entreposto da Capital e Entrepostos do Interior, podem ser obtidas pelos e-mails
depec@ceagesp.gov.br e deint@ceagesp.gov.br, respectivamente.

• Tempo estimado de espera: Até 30 minuto(s)

Tempo de duração da etapa
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Até 20 minuto(s)

Outras Informações

Quanto tempo leva?

Não estimado ainda

Para mais informações ou dúvidas sobre este serviço, entre em contato

Mais informações, Entreposto da Capital e Entrepostos do Interior, podem ser obtidas pelos e-mails
depec@ceagesp.gov.br e deint@ceagesp.gov.br, respectivamente.

Tratamento a ser dispensado ao usuário no atendimento

O usuário deverá receber, conforme os princípios expressos na lei nº 13.460/17, um atendimento pautado nas
seguintes diretrizes:

• Urbanidade;

• Respeito;

• Acessibilidade;

• Cortesia;

• Presunção da boa-fé do usuário;

• Igualdade;

• Eficiência;

• Segurança; e

• Ética

Informações sobre as condições de acessibilidade, sinalização, limpeza e conforto dos locais de
atendimento

O usuário do serviço público, conforme estabelecido pela lei nº13.460/17, tem direito a atendimento presencial,
quando necessário, em instalações salubres, seguras, sinalizadas, acessíveis e adequadas ao serviço e ao
atendimento.

Informação sobre quem tem direito a tratamento prioritário

Tem direito a atendimento prioritário as pessoas com deficiência, os idosos com idade igual ou superior a 60 anos, as
gestantes, as lactantes, as pessoas com crianças de colo e os obesos, conforme estabelecido pela lei 10.048, de 8
de novembro de 2000.
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Solicitar cessão de espaço para uso em regime de pagamento de diária.

Avaliação: Sem Avaliação

O que é?

Usar espaço em prazo não superior a 05 (cinco) dias consecutivos.

Quem pode utilizar este serviço?

Concessionário, permissionário e produtor rural não concessionário/permissionário.

Etapas para a realização deste serviço

Etapa 1 - Solicitar cessão de espaço

O concessionário/permissionário efetua a solicitação na administração da Unidade, momento em que assina o
formulário “Autorização de Débito”. Uma via do formulário, com o valor devido de pagamento em conformidade
com a Tabela de Tarifas Administrativas dos Entrepostos, é encaminhada à respectiva gerência na matriz.

Custos

• Valores podem ser obtidos em cada uma de nossas unidades - Variável

Canais de prestação

Presencial

Por meio presencial na Administração das Unidades dos Entrepostos, com atendimento imediato no  período
das 08:00h às 17:00h, de segunda a sexta-feira feira ou por intermédio do e-mail da Unidade. Mais
informações, Entreposto da Capital e Entrepostos do Interior, podem ser obtidas pelos e-mails
depec@ceagesp.gov.br e deint@ceagesp.gov.br, respectivamente

• Tempo estimado de espera: Até 30 minuto(s)

Tempo de duração da etapa

Até 1 hora(s)
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Outras Informações

Quanto tempo leva?

Não estimado ainda

Para mais informações ou dúvidas sobre este serviço, entre em contato

Mais informações, Entreposto da Capital e Entrepostos do Interior, podem ser obtidas pelos e-mails
depec@ceagesp.gov.br e deint@ceagesp.gov.br, respectivamente

Tratamento a ser dispensado ao usuário no atendimento

O usuário deverá receber, conforme os princípios expressos na lei nº 13.460/17, um atendimento pautado nas
seguintes diretrizes:

• Urbanidade;

• Respeito;

• Acessibilidade;

• Cortesia;

• Presunção da boa-fé do usuário;

• Igualdade;

• Eficiência;

• Segurança; e

• Ética

Informações sobre as condições de acessibilidade, sinalização, limpeza e conforto dos locais de
atendimento

O usuário do serviço público, conforme estabelecido pela lei nº13.460/17, tem direito a atendimento presencial,
quando necessário, em instalações salubres, seguras, sinalizadas, acessíveis e adequadas ao serviço e ao
atendimento.

Informação sobre quem tem direito a tratamento prioritário

Tem direito a atendimento prioritário as pessoas com deficiência, os idosos com idade igual ou superior a 60 anos, as
gestantes, as lactantes, as pessoas com crianças de colo e os obesos, conforme estabelecido pela lei 10.048, de 8
de novembro de 2000.
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Solicitar inclusão de carregador autônomo

Avaliação: Sem Avaliação

O que é?

Solicitação de pessoa interessada em ser carregador autônomo.

Quem pode utilizar este serviço?

Qualquer cidadão com aptidão para ser carregador autônomo

Etapas para a realização deste serviço

Etapa 1 - Solicitar inclusão de carregador autônomo

Solicitação por carta, feita pelo interessado em ser carregador autônomo à Gerência do DEPEC, Av. Dr. Gastão
Vidigal, 1946 - Vila Leopoldina, São Paulo - SP, 05316-900

Após o protocolo da referida carta, o solicitante deverá aguardar o deferimento da Gerência do DEPEC, cujo
chamamento se dará em ordem cronológica de protocolo

Deferida a solicitação o interessado deverá comprovar que não tem registro de emprego na Carteira de Trabalho
e Previdência Social (CTPS)

Custos

• Valores podem ser obtidos em cada uma de nossas unidades - Variável

Canais de prestação

Presencial

O tempo estimado para concretização da renovação da credencial de ambulante é de aproximadamente uma
semana

• Tempo estimado de espera: Até 30 minuto(s)
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Tempo de duração da etapa

Em média 15 dia(s) útil(eis)

Outras Informações

Quanto tempo leva?

Não estimado ainda

Para mais informações ou dúvidas sobre este serviço, entre em contato

Para mais informações, ligar para (11) 3643-3700 ou enviar e-mail para depec@ceagesp.gov.br

Tratamento a ser dispensado ao usuário no atendimento

O usuário deverá receber, conforme os princípios expressos na lei nº 13.460/17, um atendimento pautado nas
seguintes diretrizes:

• Urbanidade;

• Respeito;

• Acessibilidade;

• Cortesia;

• Presunção da boa-fé do usuário;

• Igualdade;

• Eficiência;

• Segurança; e

• Ética

Informações sobre as condições de acessibilidade, sinalização, limpeza e conforto dos locais de
atendimento

O usuário do serviço público, conforme estabelecido pela lei nº13.460/17, tem direito a atendimento presencial,
quando necessário, em instalações salubres, seguras, sinalizadas, acessíveis e adequadas ao serviço e ao
atendimento.

Informação sobre quem tem direito a tratamento prioritário

Tem direito a atendimento prioritário as pessoas com deficiência, os idosos com idade igual ou superior a 60 anos, as
gestantes, as lactantes, as pessoas com crianças de colo e os obesos, conforme estabelecido pela lei 10.048, de 8
de novembro de 2000.
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Solicitar Obras e Serviços

Avaliação: Sem Avaliação

O que é?

Execução de construções, ampliações, adaptações, reformas e manutenções no âmbito dos espaços outorgados
pela CEAGESP.

Quem pode utilizar este serviço?

Concessionário e Permissionário.

Etapas para a realização deste serviço

Etapa 1 - Solicitar serviços de engenharia e manutenção

O concessionário/permissionário protocola solicitação na administração da Unidade e apresenta os documentos
exigidos no Normativo próprio.

As Unidades localizada no interior enviam a solicitação juntamente com os documentos por meio eletrônico às
respectvas gerências, situadas na Matriz, para conferência e posterior envio com protocolo físico ao 
Departamento de Engenharia e Manutenção (DEMAN),  para análise e parecer técnico.

Custos

• Valores podem ser obtidos em cada uma de nossas unidades - Variável

Canais de prestação

Presencial

Solicitar por meio presencial na Administração das Unidades (capital e interior), com atendimento imediato no
período das 08:00h às 17:00h, de segunda a sexta-feira ou por intermédio do e-mail da Unidade. Mais
informações, Entreposto da Capital, Entrepostos do Interior e Rede de Armazenagem, podem ser obtidas
pelos e-mails depec@ceagesp.gov.br, deint@ceagesp.gov.br e depar@ceagesp.gov.br, respectivamente

• Tempo estimado de espera: Até 30 minuto(s)
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Tempo de duração da etapa

Até 30 dia(s) útil(eis)

Outras Informações

Quanto tempo leva?

Não estimado ainda

Para mais informações ou dúvidas sobre este serviço, entre em contato

Mais informações, Entreposto da Capital, Entrepostos do Interior e Rede de Armazenagem, podem ser obtidas pelos
e-mails depec@ceagesp.gov.br, deint@ceagesp.gov.br e depar@ceagesp.gov.br, respectivamente

Tratamento a ser dispensado ao usuário no atendimento

O usuário deverá receber, conforme os princípios expressos na lei nº 13.460/17, um atendimento pautado nas
seguintes diretrizes:

• Urbanidade;

• Respeito;

• Acessibilidade;

• Cortesia;

• Presunção da boa-fé do usuário;

• Igualdade;

• Eficiência;

• Segurança; e

• Ética

Informações sobre as condições de acessibilidade, sinalização, limpeza e conforto dos locais de
atendimento

O usuário do serviço público, conforme estabelecido pela lei nº13.460/17, tem direito a atendimento presencial,
quando necessário, em instalações salubres, seguras, sinalizadas, acessíveis e adequadas ao serviço e ao
atendimento.

Informação sobre quem tem direito a tratamento prioritário

Tem direito a atendimento prioritário as pessoas com deficiência, os idosos com idade igual ou superior a 60 anos, as
gestantes, as lactantes, as pessoas com crianças de colo e os obesos, conforme estabelecido pela lei 10.048, de 8
de novembro de 2000.
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