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S@T Fiscal
para postos começa em julho

S@T substituirá o ECF (Emissor de 
Cupom Fiscal) para a autenticação 
automática do cupom fiscal e envio 
dos arquivos para a Secretaria da Fazenda 
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SUMÁRIO

14 SAT vale a
partir de julho

Vencerá no dia 20 de abril o prazo de seis 
meses dado aos postos para a colocação de 
adesivo com CNPJ e o endereço completo do 
posto nas bombas de abastecimento. 
A medida está prevista na Resolução ANP 41. 

08 Novo adesivo
da ANP
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Postos de combustíveis têm até o dia  
1º de julho para adequar seus sitemas à 
Portaria CAT 147, nova regulamentação 
que prevê a substituição dos antigos 
ECF´s pelo SAT. 
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EDITORIAL

José Camargo Hernandes
Presidente do Resan

“Nem marola 
nem tsunami... 

Uma hecatombe?”

O que pensamos ser bom num deter-
minado contexto, podemos cons-
tatar, algum tempo depois, que o 
futuro foi muito cruel. 

Vou explicar melhor. No editorial da 
edição de agosto de 2009 de P&S rejubilávamos: 
“Desta vez parece que tivemos sorte, quer dizer 
bons fundamentos econômicos... Pois, diante dos 
estragos causados pelo mundo afora, os efeitos 
da Crise Econômica Global no Brasil não foram 
dos mais desastrosos, pelo menos até agora”.

Hoje, março de 2015, a realidade é outra.Nosso 
atual governo adota medidas muito duras para 
tentar controlar inflação e estagnação econômica. 
Estas afetarão nossos negócios. Não sabemos 
quanto, como resistiremos, e quais estragos fica-
rão pelo caminho. 

Bem, retornemos ao texto de 2009: “Embora setores 
importantes tiveram que enfrentar grandes dificulda-
des e alguns deles necessitaram receber estímulos 
do Governo, principalmente com o intuito de preser-
var empregos, percebemos que os maiores abalos 
ocorreram nas médias e grandes empresas”. 

É verdade! Surpreendentemente os pequenos e 
micro negócios apresentaram nesse período vigor 
de fazer inveja. Aí está um aspecto importante 
que merece ser melhor explorado: a importância 
de pequenas e médias empresas para a sustenta-
ção da macroeconomia. 

São negócios como os nossos que, por serem 
milhares, garantem a sobrevivência do contexto 
econômico como um todo. Justamente por serem 
estruturalmente menores, trabalharem com qua-
dro funcional reduzido, produzirem basicamente 
para o mercado interno com clientela fidelizada. 

Ou seja, por estarem diretamente sob o olhar do 

dono, essas empresas conseguem ter mais mo-
bilidade para reagir e se recuperar das ondas de 
choque da economia em crise. 

A constatação da sua importância nos leva a con-
cluir que o maior inimigo das micro e pequenas 
empresas brasileiras é, ao contrário do que deve-
ria ser, a visão obtusa dos sucessivos governos. 

Sufocadas pela carga tributária que mensalmente 
lhes confisca 40% de sua produtividade e regi-
das por uma legislação intrincadíssima, as micro 
e pequenas empresas sobrevivem de teimosas. 
Mesmo sem o poder e a estrutura das médias e 
grandes, temos as mesmas obrigações e deveres. 

Fomentar e consolidar esse tipo de empreendi-
mento deveria ser prioridade dos governos muni-
cipais, estaduais e federal, já que são empresas 
que usam mão de obra local e requerem baixo 
capital inicial para serem implantadas. 

Como dizíamos em 2009: “É preciso incentivar 
a criação e sustentação dessas empresas, dire-
cionando-lhes linhas de crédito compatíveis com 
suas possibilidades, simplificando e reduzindo a 
carga fiscal, ampliando mercados consumidores 
para seus serviços e produtos”. 

Governos efetivamente comprometidos com o de-
senvolvimento deveriam promover a consolidação 
dessa rede capilarizada de negócios. 

O horizonte, neste momento, se apresenta nebu-
loso. Esperamos que daqui cinco anos, quando 
relermos este texto, as coisas tenham mudado 
para melhor. Que mais uma crise tenha passado 
e, finalmente, seja reconhecida a importância das 
micro e pequenas empresas no Brasil.

Disposição e musculatura elas demonstram que 
ainda têm.  Mas, por quanto tempo?
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Justa causa 
deve ser 
‘justa’

Mesmo um funcionário 
que se atrasa com fre-
quência, entrega ates-
tado falso para justificar 
a ausência, se apresen-
ta embriagado ou até 
mesmo falta no serviço 
sem justificativa, só 
pode ser demitido por 

justa causa mediante algumas regras, entre 
elas a existência de advertências anteriores.

Segundo o advogado trabalhista do Sin-
dicombustíveis Resan, Manoel Augusto 
Mazzeo de Barros Filho, a justa causa é 
uma pena severa e capital, que não deve 
ser tomada sem que haja provas robus-
tas ou, pelo menos, advertências e sus-
pensões anteriores. “Em casos de furto, 
a demissão pode ocorrer sem qualquer 
tipo de advertência anterior. Nos outros 
casos, é necessário advertir por escrito 
pelo menos três vezes”, explica.

Portanto, antes de tomar a decisão radical, 
a orientação é para que sejam recolhi-
das as provas, sejam elas do delito ou do 
motivo que levou á demissão. “Podem ser 
boletins de ocorrência, testemunhas, ima-
gens recorrentes de câmeras de segurança, 
entre outras”, diz Barros Filho. 

Provas

A jurisprudência diz que o dever de pro-
var os motivos da dispensa é do patrão. 
Cabe a ele apresentar as provas e não 
ao empregado. Por isso, o advogado tra-
balhista recomenda cautela na dispensa, 
uma vez que, em acusação de furto sem 
provas concretas, o trabalhador pode 
receber todas as verbas rescisórias e, 
ainda, ser indenizado por danos morais.

Motivos reconhecidos pela CLT
 

 Ato de improbidade;

 Incontinência de conduta ou mau procedimento;

 Negociação habitual por conta própria ou alheia 
sem permissão do empregador, e quando constituir 

ato de concorrência à empresa para a qual trabalha o 
empregado, ou for prejudicial ao serviço;

 Condenação criminal do empregado, passada em 
julgado, caso não tenha havido suspensão da exe-

cução da pena;

 Desídia no desempenho das respectivas funções;

 Embriaguez habitual ou em serviço;

 Violação de segredo da empresa;

 Ato de indisciplina ou de insubordinação;

 Abandono de emprego;

 Ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no 
serviço contra qualquer pessoa, ou ofensas físicas, 

nas mesmas condições, salvo em caso de legítima de-
fesa, própria ou de outrem;

 Ato lesivo da honra ou da boa fama ou ofensas 
físicas praticadas contra o empregador e superiores 

hierárquicos, salvo em caso de legítima defesa, pró-
pria ou de outrem;

 Prática constante de jogos de azar.
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O Instituto de Pesos e Medidas 
(Ipem-SP) flagrou, em blitz 
dirigida, realizada na última 
semana de janeiro, meca-
nismos que podem indicar 

a ocorrência de fraudes volumétricas em 
quatro de cinco postos visitados de uma 
mesma rede.

A ação foi bastante divulgada pela imprensa 
regional, aumentando o impacto da notícia 
sobre os consumidores. 

Segundo Valmir Ditomaso, diretor de fiscali-
zação do Ipem-SP, a denúncia anônima foi 
encaminhada ao órgão por meio da Ouvido-
ria. Uma equipe foi destacada especialmente 
para fiscalizar os cinco postos. Desses, em 
apenas um não foi detectado indício de frau-
de. Nos demais, sendo três de Santos e um 
de São Vicente, fiscais encontraram placas e 
chips suspeitos no interior das bombas.

Ditomaso explica que os componentes foram 
recolhidos e enviados ao Inmetro para análi-
se. “Após a ação, os postos foram notificados 
para que corrijam o problema”. 

A liberação do uso das bombas só ocorreria 
na presença de um fiscal, após a constatação 
de que todas estariam em perfeito funciona-
mento. “Deixamos claro que o Ipem ape-
nas lacra as bombas. Postos que possuem 
lava-rápido ou loja de conveniência podem 
continuar com esses serviços”, explica.

Reincidência
Em 2011, diz o diretor de fiscalização, os 
mesmos postos haviam sido notificados por 
problema idêntico. 

Agora, dos 69 bicos avaliados, 43 foram 
interditados. Ditomaso aguarda o resultado 
da análise, mas acredita que a instalação 
de chips e placas tem por objetivo fornecer 
menos combustível ao consumidor do que 
é indicado no visor da bomba. “Apenas com 
a análise da perícia é que saberemos a 
proporção da fraude”.

Caso seja constatada a infração e passado 
o período de defesa do averiguado, o Ipem 
pode aplicar penalidades que vão desde ad-
vertência até multa de R$ 1,5 milhão. 

Fiscalização do Ipem-SP identifica  
possível fraude contra o consumidor
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Inspecionar. Essa é a palavra 
chave para o bom andamen-
to de qualquer negócio. Nos 
postos de combustíveis, essa 

atitude é mais do que necessária 
para que todos os equipamentos, 
como bombas, bicos e painéis 
estejam em perfeito estado de 
funcionamento. Dessa forma, 
evita-se fraude involuntária e 
ainda controla-se o estoque.

A Norma da ABNT NBR 15594-3, 
de 2008, deve ser considerada 
a ‘bíblia’ dos revendedores. Isso 
porque ela traz todos os itens 
que devem ser inspecionados 
diariamente, semanalmente, e até 
anualmente pelos funcionários. 
Se uma rotina de verificação dos 
itens for adotada em cada negó-

cio, o posto se torna seu próprio 
órgão fiscalizador, evitando, 
assim, autuações do Ipem-SP, In-
metro, ANP, Vigilância Sanitária, 
entre outros.

Até por que, nos últimos me-
ses, essas fiscalizações foram 
intensificadas como resultado de 
uma série de denúncias sobre a 
chamada fraude de ‘bomba bai-
xa’. Segundo a ANP, no período 
de 01/07/2014 a 31/10/2014, 
49 postos de todo o País foram 
autuados com aferição irregular 
na bomba medidora.

Destacamos alguns itens conti-
dos da norma. Para ter acesso 
ao arquivo, o posto revendedor 
deve comprar uma edição no site 
http://www.abnt.org.br.

Qualidade nota 10
Inspeções de rotina nos postos de combustíveis são essen-
ciais para manter a qualidade dos equipamentos e produtos

Frequên-
cia: Diária

Item: 
Bicos, 
manguei-
ra, vál-
vulas de 
segurança 
de man-

gueira, filtro transparente e 
visor de fluxo.

Ação:  Inspeção v isual  para 
ver i f icar  possíve is  vazamen-
tos,  danos e avar ias;  ver i -
f icar  func ionamento correto 
do des l igamento do b ico 
automát ico;  ver i f icar  b icos e 
manguei ras defe i tuosas;  ve-
r i f icar  o  estado de func iona-
mento;  rea l izar  l impeza com 
produto neutro b iodegradá-
vel  e  não ut i l izar  estopa.

Frequência: Constante

Ação: Substi tuir  bicos, 
mangueiras, válvulas de se-
gurança de mangueira, f i l t ro 
transparente e visor de f luxo 
defeituosos.

Frequência: Diária
Item: Exterior 
da unidade     
abastecedora.
Ação: Efetuar 
limpeza com 
produto neutro 
biodegradável 

e não utilizar estopa; realizar 
inspeção visual para verificar 
teclado, vidros, iluminação dos 
visores, densímetro, presença 
dos selos nos lacres, fun-
cionamento de alavanca de 
travamento (interlock); verificar 
o estado de funcionamento 
do densímetro em unidades 
abastecedoras de álcool; ve-
rificar estabilidade da unidade 
abastecedora; verificar placa 
de identificação da unidade 
abastecedora e sinalizações 
obrigatórias por lei.

Frequência: Semanal
Ação: Aferir as unidades 
abastecedoras com a utilização 
da medida padrão (balde de 
20L) aprovada pelo Inmetro. 
Havendo divergência de volu-
me entre a medida padrão e o 
medidor da unidade abastece-
dora, paralisar imediatamente o 
abastecimento e solicitar assis-
tência técnica especializada.
Frequência: Anual 
Efetuar limpeza geral dos 
visores mostradores, painéis, 
vidros, rodas indicadoras de va-
lores das unidades abastecedo-
ras e densímetros, substituindo 
o que se fizer necessário.
Frequência:  Constante
Ação: Substituir e/ou regular 
os itens defeituosos encontra-
dos nos equipamentos.
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Vencerá no dia 20 de abril 
o prazo de seis meses 
dado aos postos reven-
dedores para a colocação 

de adesivo com CNPJ e o endere-
ço completo do posto nas bombas 
de abastecimento. A medida está 
prevista na Resolução ANP 41, em 
seu artigo 22, inciso XXII.

O adesivo deve estar localiza-
do na face frontal das bombas, 
preferencialmente entre os bicos, 
a uma altura mínima de 90 cm 
e máxima de 1,80 m do piso ao 
alinhamento superior do adesivo.

Caso não haja espaço, deve-se 
colocá-lo pelo menos em uma 
das faces do pilar de sustenta-
ção da cobertura, a uma altura 
mínima de 1 m e máxima de 
1,80 m do piso ao alinhamento 
superior do adesivo.

Há, ainda, uma terceira opção 
caso as duas citadas acimas 

não sejam viáveis: 
colar o adesivo em 
totem, afixado ao solo, 
localizado na entrada 
do posto, a uma altura 
mínima de 1,50 m do 
piso ao alinhamento 
superior do adesivo.

Especificações
O adesivo deve ter as 
seguintes dimensões: 
15 x 18,5 cm. Já o texto 
que preenche o campo 
“CNPJ do Posto Reven-
dedor” deve estar na 
fonte Arial Narrow Bold, 
tamanho 50 pontos (pt), 
na cor preta. No campo 
“Endereço completo 
do Posto Revendedor”, 
o tamanho da letra é de 25 pt, e 
mantendo-se a mesma fonte e cor.

Em caso de descumprimento, a 
multa varia de R$ 5 mil a R$ 50 mil.

Atenção! Novo adesivo da ANP  
passa a vigorar em 20 de abril

Adesivo
O Sindicombustíveis Resan dispo-
nibilizará aos associados os ade-
sivos personalizados a um preço 

unitário de R$ 3,00. Informações 
na secretaria pelo telefone (13) 

3229-3535 ou por e-mail: raphael.
assessor@resan.com.br e roberto.

assessor@resan.com.br.

Colocação dos adesivos em local 
indevido pode gerar multas

A colocação de adesivos nos postos em locais aleatórios 
- e não conforme as orientações e resoluções da ANP 

tem revertido em multas país afora. “Temos recebido rela-
tos de que revendedores estão afixando em lojas de con-
veniência e em outros locais do posto, o que não atende 
ao disposto na Resolução da ANP”, informa José Antônio 
da Rocha, secretário executivo da Fecombustíveis. 

A fiscalização é rígida e exige o cumprimento da resolu-
ção. “Reforçamos que eles devem ser afixados, prioritaria-
mente, nas duas faces de todas as bombas (opção/alínea 
“a”). Em caso de não haver espaço para o atendimento à 
alínea “a”, deve ser afixado em pelo menos uma das faces 
do pilar de sustentação da cobertura. Caso não haja espa-
ço para o atendimento às alíneas “a” e “b”, deve colocado 
em totem, afixado ao solo”, orienta a nota da Federação. 
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A despedida de um amigo

Alísio Vaz ladeado 
pelos diretores 
do Resan, Flávio 
Ribas e Ricardo 
Rodriguez Lopes, 
durante a edição 
de 2013 da 
Expopostos em 
São Paulo

Os revendedores têm até o início de dezembro 
deste ano para substituir as provetas de 100 

ml, conforme determinação da Resolução 528, do 
Inmetro. O novo modelo deve ter boca esmerilhada e 
tampa. Segundo o Inmetro, a substituição do equipa-
mento é necessária para garantir a medição confiável 
da quantidade de teor de etanol anidro na gasolina.

A resolução dá prazo de 12 meses após a sua 
publicação para que as provetas sejam trocadas. 
Ou seja, como a publicação é do dia 5/12/2014, a 
obrigatoriedade se dará na mesma data de 2015.

Especificações técnicas

- As provetas (inclusive tampas e bases) devem 
ser fabricadas em vidro borossilicato transparente, 
livre de defeitos visíveis e de tensões internas que 
possam prejudicar o seu desempenho. 

- Devem ter boca esmerilhada, em ângulo reto com 
o eixo (para permitir melhor vedação).

- As provetas devem ter estabilidade quando colo-
cadas em uma superfície plana. 

Provetas devem ser substituídas até dezembro

Na madrugada de 15 
de fevereiro, Alisio 
Jacques Mendes Vaz, 

presidente do Sindicato Na-
cional das Empresas Distri-
buidoras de Combustíveis e 
de Lubrificantes (Sindicom), 
nos deixou aos 61 anos.

Grande amigo e parceiro do 
Sindicombustíveis Resan, ele 
lutava contra um câncer havia um 
ano e meio, informou a entidade. 
Engenheiro de formação, Vaz tra-
balhou na Ipiranga por 25 anos, 
antes de assumir o comando da 
entidade em 2011. Construiu uma 
sólida carreira profissional e era 
reconhecido pela sua elevada 
capacidade de gestão.

Na presidência do Sindicom, 

envolveu-se em questões como 
as irregularidades na comercia-
lização de etanol, a venda de 
biodiesel e o atendimento pelas 
empresas das exigências am-
bientais. Estabeleceu, ainda, 
um estreito diálogo e fortaleceu 
o relacionamento entre a distri-
buição e a revenda. 

“Alísio era mais que um par-
ceiro. Tornou-se um amigo 
de toda a revenda, que sente  
muito a sua ausência. Nós, do 
Sindicombustíveis Resan, de-
sejamos força e coragem aos 
familiares e amigos”, diz José 
Camargo Hernandes, presi-
dente do Resan, que assina 
a mensagem de condolência 
abaixo, enviada ao Sindicom. 

A DOR DA AUSÊNCIA
“Quão lastimável e prematura perda! Na plenitude de 
sua capacidade intelectual, enorme, diga-se de pas-
sagem, sobrevêm a morte, inexorável, de um amigo, 

estimado amigo. Um ser especial com características 
pessoais e profissionais excepcionais. Vai nos fazer 
muita falta, causa-nos dor sua ausência. A perda de 
Alísio Vaz em hipótese alguma poderá desfazer os 

estreitos e fortes vínculos, por ele estabelecidos, entre 
distribuição e revenda de combustíveis. Em homena-

gem a ele consolidemos ainda mais estes laços”. 
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Consumo de combustível no 
País cresce 5,28% em 2014

As vendas de combus-
tíveis no mercado bra-
sileiro em 2014 totali-
zaram 144,575 bilhões 

de litros, o que representa um 
aumento de 5,28% em relação 
a 2013. Os dados foram divul-
gados em 10 de fevereiro no X 
Seminário de Avaliação do Mer-
cado de Derivados de Petróleo 
e Biocombustíveis da ANP, re-
alizado no escritório central da 
Agência, no Rio de Janeiro.

DIESEL
Foi constatado, ainda, um au-
mento de 2,49% na comerciali-
zação de óleo diesel B na com-
paração entre 2013 e 2014.

2013 - 58,571 bilhões de litros 
2014 - 60,032 bilhões de litros

O aumento nas vendas de 
biodiesel foi de 16,45%, moti-
vado pelo aumento do teor de 
biodiesel ao óleo diesel ‘A’ de 
5% para 6% em julho de 2014, 
e de 6% para 7% em novembro 
de 2014.

2013 - 2,929 bilhões de litros 
2014 - 3,410 bilhões de litros
  
GASOLINA
Já a comercialização de ga-
solina C foi de 41,428 bilhões 
de litros relativos a 2013 para 
44,364 bilhões de litros, um 
aumento de 7,09%. 

ETANOL
O etanol hidratado acusou um 
crescimento de 10,54%. 

2013 - 11,755 bilhões de litros 
2014 - 12,994 bilhões de litros
A soma de anidro e hidrata-
do também ficou em alta, de 
12,33%.

2013 - 21,441 bilhões de litros 
2014 - 24,085 bilhões de litros

GNV

O gás natural veicular (GNV)
apresentou redução de 3,23% do 
volume comercializado, passan-
do de 5,125 milhões de m³/dia 
para 4,960 milhões de m³/dia.

OUTROS 
As vendas de GLP aumenta-
ram 1,26%, enquanto o que-
rosene de aviação teve sua 
comercialização elevada em 
3,40%. Já no óleo combustível 
houve alta de 24,14%.

Em 2013, 
os brasileiros 
consumiram

137,323 
bilhões 

de litros de 
combustíveis

No ano passado,
o mercado 

vendeu

 144,575 
bilhões 
de litros
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Em maio, um novo curso de 
Comissão Interna de Pre-
venção de Acidentes (CIPA)  

já está programado para ocorrer 
na na sede do Resan, em Santos. 
Informações sobre inscrições e 
valores na secretaria do sindicato, 
pelo telefone (13) 3229-3535.

A última turma formou 23 funcio-
nários de postos de combustíveis 
do Vale do Ribeira, nos dias 20, 
21 e 22 de janeiro.

A implantação da CIPA é obriga-
tória em todas as empresas. Até 
19 funcionários, pelo menos um 
colaborador designado deve fazer 
o curso. Acima de 20, a empresa 
deve constituir a comissão, por 
meio de processo eleitoral, e es-
colher os responsáveis que aju-
darão na prevenção de acidentes, 

identificação dos riscos do traba-
lho e promoção da saúde.  

O curso abrange temas como 
combate ao incêndio, elaboração 
de mapa de risco, trabalho em 
equipe, primeiros socorros e do-
enças sexualmente transmissíveis. 
Com carga horária de 20 horas, o 
cipeiro só será qualificado após a 
frequência de 100% nas aulas.

“Percebo que a dificuldade está na 
implementação dos itens de segu-
rança. Isso de forma geral, não só 
em postos de combustíveis, pois 
há funcionários que trabalham há 
anos da mesma maneira e relutam 
em mudar paradigmas e compor-
tamentos”, comenta o instrutor da 
Labormed Saúde Ocupacional, 
José Carlos de Andrade, responsá-
vel pelo curso aplicado no Resan.

Resan abre nova turma de 
CIPA para curso em maio

AV. ANA COSTA, 136 - VILA MATHIAS - SANTOS - TEL: (013) 3226-6116
www.labormed-sso.com.br - e-mail: labormed@labormed-sso.com.br

ESTACIONAMENTO PARA CLIENTES NO LOCAL

PCMSO (NR-07) - PPRA (NR-09) - PCMAT (NR-18) 
TREINAMENTOS EM SEGURANÇA 

CIPA (NR-05) / SIPAT 
LAUDOS DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE 

LAUDOS AMBIENTAIS - AUDIOMETRIAS OCUPACIONAIS 
PCA - PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO AUDITIVA 
PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO

Vinte e três funcionários do Vale do Ribeira participaram do curso em janeiro

A partir de 16 de 
março, gasolina 
tem 27% de etanol

O percentual do etanol 
misturado à gasoli-
na será aumentado 

de 25% para 27% a partir 
de 16 de março. A notícia 
foi divulgada no dia 4 de 
março, momentos antes 
da assinatura da resolução 
pelo ministro de Minas e 
Energia, Eduardo Braga.

A ampliação do percentual 
de etanol anidro misturado 
à gasolina foi anunciada em 
setembro do ano passado, 
quando a presidenta Dilma 
Rousseff sancionou projeto 
de lei autorizando o aumen-
to para 27,5%. 

Diante de problemas técni-
cos para a realização dos 
testes de qualidade nos 
postos, o Planalto optou 
por definir o percentual 
em 27%, após receber o 
sinal verde da Associação 
Nacional dos Fabricantes 
de Veículos Automotores 
(Anfavea), que fez testes 
de durabilidade dos moto-
res com o novo padrão de 
combustível.
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Basta o outono chegar 
para o tempo quente dar 
lugar às chuvas cons-
tantes. Tempestades 

ocorridas em janeiro e fevereiro 
alagaram diversas cidades da 
região, assustando moradores, 
comericantes e também revende-
dores, que tiveram seus postos 
de combustíveis invadidos pela 
enxurrada. O que fazer, então, 
para se prevenir das chuvas que 
certamente se intensificarão e 
evitar problemas com infiltrações 
nos tanques de combustível?

João Luiz Fernandes, revendedor 
experiente e diretor da Genera-
trix, empresa de consultoria em 
engenharia e geologia ambiental, 
explica que a infiltração é, sem dú-
vida, o principal prejuízo depois da 
chuva. Por isso, ao término dela, 
ele sugere que sejam avaliados a 
infraestrutura e os equipamentos 
do posto. “A água, quando infiltra 
no tanque, dilui a concentração 

de combustível. Por isso, deve 
ser feita a manutenção preventiva 
completa de, no mínimo, seis me-
ses, como a troca das borrachas e 
boot´s de vedação”.

Durante temporais, a água da 
pista escorre para a câmara de 
calçada, formando uma enorme 
piscina. “Existe, sim, um pequeno 
risco da água entrar no tanque, 
caso não esteja completamente 
vedado. Nesses casos, a vistoria 
deve ser constante nos pontos de 
descargas e válvulas de antitrans-
bordamento, principalmente após 
a descarga de combustivel”. 

Eduardo Lopes Ribeiro, gerente 
do Auto Posto Santour, adota 
sempre após  uma chuva forte 
procendimentos de drenagem 
manual do fundo do tanque para 
avaliar a qualidade dos combus-
tíveis. “Por ser mais pesada, a 
água fica no fundo do reservatório. 
Drenamos e testamos na proveta. 

É muito difícil da água entrar. Só 
em casos de borracha gasta ou se 
ele não foi lacrado corretamente”.

No caso do diesel,  Eduardo garante 
que, independente da chuva, men-
salmente faz o teste com a bombinha 
manual. “É um combustível quente, 
que ‘sua’ e cria água com o tempo”. 

Transtornos 
Alguns revendedores da Baixada 
Santista que tiveram seus postos 
alagados reafirmam a importância 
da frequente inspeção, mesmo 
sabendo do baixo risco de a água 
da enchente atingir o tanque. Um 
deles chega a vedar os reserva-
tórios com duas borrachas, além 
de fazer vistorias três vezes ao dia 
para se certificar de que realmente 
está lacrado. 

Prevenção
Aproveite o período seco para 
executar as ações preventivas. 
Confira algumas dicas abaixo:

Cuidado com as ‘águas de março’

- Inspeção periódica das câmaras de contenção dos tanques, 
bombas e filtros. Atenção aos tanques instalados em áreas 
descobertas;
 - Manter as câmaras sempre limpas; 
 - Inspecionar a vedação das tampas das bocas de descargas 
dos tanques; 
 - Executar periodicamente o teste de estanqueidade; 
 - Manutenção periódica nos sistemas de drenagem de águas 
pluviais e no de águas contaminadas;
 - Monitorar periodicamente a qualidade dos combustíveis 
armazenados nos tanques;
 - Observar se o escoamento das águas superficiais está  
direcionado para a área de instalação dos tanques. Caso se 
confirme, deve-se desviar o fluxo das águas no sistema de 
drenagem;
 - Observar se os bueiros das imediações estão desobstruídos. 
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Após o prazo,

a Secretaria da 

Fazenda (Sefaz) 

poderá multar quem 

descumprir a 

obrigatoriedade 

Postos de combustíveis devem 
se adequar ao SAT até 1º de julho

A impressora fiscal está com os dias contados 
no Estado de São Paulo. Uma nova regula-
mentação exige que todos os estabelecimen-                                    
   tos comerciais substituam, gradativamen-

te, o tradicional ECF (Emissor de Cupom Fiscal) pelo 
SAT, novo equipamento que realiza automaticamente 
a autenticação do cupom fiscal e envia os arquivos 
para a Secretaria da Fazenda (Sefaz). Os postos de 
combustível são os próximos que têm que se adaptar. 
A implantação é obrigatória a partir de 1º de julho.

“O equipamento pode se conectar a mais de um 
caixa. O software envia o arquivo XML gerado para 
o SAT, que valida e retorna o arquivo assinado”, ex-
plica Thiago Moura, diretor financeiro da JN Moura 
Informática, uma das software-houses pioneiras no 
desenvolvimento de sistemas para a Nota Fiscal 
Paulista (NFP) e a Nota Fiscal Eletrônica (NF-e).

Após adotar o SAT, o estabelecimento não precisará 
mais emitir diariamente a redução Z (relatório das 
transações realizadas) ou enviar os arquivos RFD 
da impressora fiscal. 

Para o consumidor, o novo sistema também traz mu-
danças. O cupom da venda será não fiscal e virá com 
uma chave de acesso e um QR Code, que possibilita-
rão a consulta do cupom fiscal no site da Sefaz. Será 
possível, ainda, optar entre as formas simplificada e 
completa da impressão. Na primeira, também conhe-
cida como ecológica, aparecerão somente o valor da 
compra e os códigos para consulta. Já a segunda 
também incluirá a descrição dos itens adquiridos.

Para outras atividades comerciais, os prazos para 

implantação do SAT são maiores. No entanto, para 
os postos de combustíveis, a partir de 1º de julho de 
2015, não será possível lacrar novas impressoras 
fiscais. Essa regra vale tanto para novos estabeleci-
mentos quanto para as empresas em atividade. Para 
os novos, a legislação permite o uso antecipado do 
SAT, evitando, assim, que a empresa faça uso do ECF 
apenas por três meses.

A mesma regra vale para os postos, cujas impres-
soras fiscais estejam com memórias próximas ao 
limite. Segundo a Sefaz, após 1º de julho, nenhum 
estabelecimento poderá adquirir um novo ECF.  To-
dos estarão obrigados ao uso do SAT, independente 
do tempo de aquisição do ECF ou, ainda, que o 
ECF apresente memória fiscal suficiente. 

“É importante que os empresários estejam antena-
dos a essas novas tecnologias devido às exigências 
fiscais”, avalia Moura. Ele completa: “Quem ignora, 
além de estar sujeito a multas, corre o risco de ficar 
defasado em relação à concorrência”.

Aparelho homologado

A Dimep Sistemas foi a primeira empresa a homologar 
pela Sefaz o equipamento D-SAT, que atende à porta-
ria CAT 147, que dispõe sobre a emissão de cupons 
fiscais eletrônicos por meio do equipamento SAT. 

Ela produz os aparelhos e os vende às software-
-houses de todo o País, que instalam seus siste-
mas e revendem aos comerciantes. A Microsffer, 
Intercamp e JN Moura são algumas empresas que 
já possuem o sistema para venda.  



POSTOS & SERVIÇOS  |  15

P&S - O prazo para instalação do 
SAT poderá ser prorrogado?

Wilmar - Acredito que não. A 
Secretaria da Fazenda pretendia im-
plantar em 1º de novembro do ano 
passado, mas isso não aconteceu 
pela indisponibilidade do produto no 
mercado. A data, então, foi prorroga-
da para 1º de julho e hoje é possível 
implantar com facilidade em qual-
quer comércio do País. 

P&S - Preciso de um aparelho (SAT) 
para cada ponto de venda (PDV)?

Wilmar - O ideal é que haja um 
SAT em cada PDV para evitar um 
gargalo de informações e travar o 
sistema. No entando, é possível, 
contanto que se avalie o desempe-
nho do sistema junto à sua softwa-
re-house. No momento, foi instalado 
um aparelho para cada PDV em 
todos os postos de combustíveis 
que implantamos. 

P&S - Posso transformar minha 
impressora fiscal em não fiscal?

Wilmar - Pode, mas o custo poderá 
não compensar. É necessário enviar 
as impressoras para a fábrica, que a 

Diretor financeiro da JN Moura, 
Thiago Moura, com o D-SAT, que 
já foi instalado pioneiramente 
em um posto de Araraquara, no 
interior do Estado de SP. 

Para explicar a implantação 
do novo sistema, Wilmar Poli, 
gerente comercial da Dimep, 
se reuniu no dia 25 de fevereiro 
com alguns diretores do Sindi-
combustíveis Resan na sede 
do sindicato. Uma nova reunião 
será marcada para que todos os 
revendedores associados parti-
cipem e tirem suas dúvidas.

“A grande motivação da Se-
faz é tornar o processo mais 
dinâmico e diminuir a rotina 
de trabalho do contribuinte”, 
explica Poli. Segundo ele, as 
vantagens não param por aí. 
A aquisição dos equipamentos 
é mais em conta; o aparelho 
não possui lacre; é integrado à 
NFP; é possível trabalhar offli-
ne por até 9 dias; e a alimen-
tação é via USB, dispensando 
o uso de fonte ou necessidade 
de ponto adicional de ener-
gia. O SAT também elimina 
erros no envio de documentos 
fiscais, diminuindo o número 
de queixas dos consumidores 
e desaparecendo as multas 
contábeis aos lojistas.

Um SAT para cada PDV evita problemas no sistema

Dúvidas

Em reunião no Resan, o gerente da Dimep, Wilmar Poli, explicou detalhes do SAT

devolverá num prazo mínimo de 15 
dias. Além disso, ela poderá solicitar 
alguns reparos e cobrará pelos fretes 
de envio e de recebimento. 

P&S - Qual o valor do SAT?

Wilmar - Estamos vendendo com 
condições especiais aos associados 
do Resan. Vale embrar que o ECF 
deve ser trocado a cada cinco anos, 
e o SAT não.

 P&S - Devo guardar os arquivos 
por quanto tempo?

Wilmar - O comerciante deve guar-
dar por cinco anos da forma que 
preferir. Os arquivos XML podem 
ser arquivados em computadores ou 
na nuvem (cloud). 

P&S - Para que serve o aplicativo 
‘SAT Verifica CFe’?

Wilmar - Ele permite ao consumidor 
confirmar se o cupom foi gerado a 
partir de um equipamento SAT re-
gularmente registrado junto à Sefaz, 
pela leitura do QRCode impresso no 
extrato do Cupom Fiscal Eletrônico. 
Assim, o consumidor poderá, ime-
diatamente após a compra, conferir 
a validade do extrato recebido.
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VARIEDADES

2ª QUINZENA DE MARÇO

ANIVERSARIANTES
17 Maria Pureza Rodrigues 

AP Acarau - Guarujá
   

18 Aristides Reimão de V. Maia 
Novo Portal do Guarujá 

Sueli Alves de Abreu Nunes 
Centro Aut. Mar Azul - Guarujá
   

19 Edson Monico de Carvalho 
Auto Posto Guará Verme-

lho - Cubatão
Carvalho & Hamamoto - Santos

Patrícia Storti de Souza 
AP Praia do Forte - Praia Grande
   

20 Pablo Docampo Estevez 
Rede Clean Car - Santos

Regina Peres Lopes Fonseca 
AP Continental de São Vicente
R. P. Lopes Fonseca - Santos
   

23 Cláudia Cirineo Sacco 
AP Beira Mar de Cananéia

Mônica Lopes Fonseca 
AP Continental de São Vicente
   

26 Fernando Geraldini  
AP Vera Cruz - Mongaguá

   

28 Amanda Vanessa Gadanha 
AP Malibu - São Vicente

   

30 Rosângela Mármora  
AP Sorocotuba - Guarujá

31 Luiz Carlos Villamarim 
AP Espumas - Santos

1ªQUINZENA DE ABRIL

5 João de Andrade Fernandes 
AP Xixová - Praia Grande

Marta Tavares da SIlveira 
Auto Posto Betmar - Bertioga
Auto Posto Farol - Bertioga
AP Riviera de São Lourenço - 
Bertioga
Posto de Serviço Badejo de 
Bertioga
   

6 André Cristiano Borges 
Atlântica Combustíveis - 

Santos

Carlos H. Batistuti Sansero 
C.C.R.S. Auto Posto - SV 
 
Teresa Cristina Borges  
Atlântica Combustíveis - Santos
   

7 Marco Antônio Mendes 
Floripes da Conceição N. 

Mendes - Santos
   

9 Antônio Salgueiro Antunes 
AP Nacional de Santos

   

10 Luiz Carlos Fernandes 
Posto de Serviço Padre 

Anchieta - Bertioga
   

13 José Queiroz 
Homem Tavares & Quei-

roz - Santos
   

15 Aldair de Souza 
AP Praia do Forte - PG

 
Ildo Dutra de Almeida  
AP Agenor de Campos - Mongaguá 

AP Flórida Mirim - Mongaguá
Auto Posto Reobote - Itanhaém
Posto Mont Mar - Mongaguá

João Abel da Cunha
Auto Posto Jetbel - Santos

Renato Batistuti Sansero 
C.C.R.S. Auto Posto - São Vi-
cente

12 Reunião no Centro de 
Vigilância Sanitária do 

Estado de São Paulo para tra-
tar da campanha “Não Passe 
do Limite”, em São Paulo/SP;

24 Reunião do Conselho 
Regional do Senac, 

em São Paulo/SP;

25 Reunião com a em-
presa Dimep Sistema 

para apresentação do D-SAT, 
em Santos/SP;

Assembleia Geral Extraordi-
nária para apresentação das 
pautas de reivindicações das 
categorias Postos de Ser-
viços e Trocas de Óleo, em 
Santos/SP;

26 Reunião no Sincopetro 
para início das nego-

ciações da renovação das 
cláusulas econômicas da con-
venção coletiva da categoria 
de postos, em São Paulo/SP.

AÇÕES DE REPRESENTATIVIDADE
FEVEREIRO



MURAL DA QUALIDADE

AUTUAÇÃO MAIS COMUM
Segundo boletins de fiscalização da ANP, a au-
sência de alteração de dados cadastrais constitui 
um dos principais motivos de autuações aplica-
das na revenda varejista. Portanto, tão logo reali-
ze qualquer mudança em sua empresa, encami-
nhe à Agência a ficha de alteração cadastral nos 
prazos devidos, que são de 30 dias corridos para 
a atualização do quadro social e 15 dias para as 
demais modificações, como marca comercial, 
equipamentos, razão social e endereço. 

VALOR FINAL DO COMBUSTÍVEL 

Para evitar eventuais multas durante a fiscalização do Insti-
tuto de Pesos e Medidas (Ipem), sugerimos que seja definida 
uma rotina de inspeção geral em seu estabelecimento, nota-
damente nas bombas de combustível. Listamos alguns itens 
a serem conferidos com regularidade: 
- lacre irregular
- diferença de volume acima do limite (+ / - 100 ml)
- aferidor deslacrado (balde)
- desgaste das mangueiras
- desligamento da bomba em 60 segundos
- vazamento do bico superior a 40 ml
- iluminação da bomba

IPEM ESTÁ DE ‘OLHO’

A Agência Nacional de Energia Elétrica autorizou o 
reajuste tarifário extraordinário de 29,2% na conta de 
luz da CPFL Piratininga, e em 24,2% da Elektro. Os 
reajustes entraram em vigor em 1º de março.  Lem-
bramos que a bandeira vigente do Sistema Tarifário é 
a  vermelha, onde acresce R$ 5,50 a cada 100kWh. 
Recomendamos aos revendedores que evitem o 
desperdício de energia ou encontrem novas formas 
de aliviar a conta, como a substituição das lâmpadas 
incandescentes pelas fluorescentes. 

AUMENTO DE ENERGIA

LEI DO CAMINHONEIRO

LUBRIFICANTES

O Sindicombustíveis Resan integra a comissão de sin-
dicatos patronais que está analisando a pauta de reivin-
dicações apresentada pelo sindicato profissional repre-
sentante dos empregados de postos de serviços, tendo 
em vista o término da vigência das cláusulas econômicas 
da convenção coletiva em 28/02/2015. Em assembleia 
extraordinária no dia 25 de fevereiro, associados deram 
ao sindicato a devida autorização para início oficial das 
negociações. A data base é no dia 1º de março.

CONVENÇÃO COLETIVA
Até o início de março, a ANP não havia 
publicado qualquer regulamentação 
sobre a venda de combustíveis fora do 
tanque, o que libera o posto a comer-
cializar  o produto em recipientes não 
certificados, como garrafas PET ou 
outras embalagens. Atenção apenas 
às regras para evitar vazamentos na 
hora do abastecimento.  

COMBUSTÍVEL FORA DO TANQUE 

Começará a valer no dia 17 de abril, a lei 
publicada no dia 3 de março pelo Ministério 
dos Transportes, que dá ao setor isenção 
do pagamento de pedágio sobre o eixo sus-
penso de caminhões que circulam vazios, 
o aumento das tolerâncias máximas nas 
pesagens de veículos de transporte de car-
gas e passageiros e a conversão das penas 
de multa por excesso de peso em penas de 
advertência.

O preço dos combustíveis deve ser registrado nas 
bombas medidoras com três casas decimais, de acordo 
com a Resolução ANP n°41/2013. No entanto, o valor 
total a pagar só pode ser cobrado até o segundo dígito 
após a vírgula. Mas, na compra feita pelo consumidor, 
“o valor total a ser pago resultará da multiplicação do 
preço por litro de combustível pelo volume total de 
litros adquiridos, considerando-se apenas duas casas 
decimais, desprezando-se as demais”. 
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Desde janeiro deste ano, deixaram de ser 
produzidos, obrigatoriamente, os óleos lu-
brificantes com as especificações API SF e 
API CF. Ainda assim, os mesmos lubrifican-
tes terão um período de três meses, a con-
tar da proibição, para que deixem de ser 
distribuídos no mercado e mais três meses 
subsequentes para a suspensão definitiva 
da comercialização aos consumidores, ou 
seja, até o final de junho. A norma atende à 
Resolução ANP 22/2014.
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