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O preenchimento do Livro de Movimentação 
de Combustíveis (LMC) ainda gera dúvidas 
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algo presente no dia a dia da revenda há quase 
três décadas. Separamos algumas dicas para 
o preenchimento correto. 
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José Camargo Hernandes

Presidente do Resan

O ano já começa sob tensão!
O que esperar de 2020?

Editorial
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Já não bastasse todo o complicado cenário nacional que 
ameaça diretamente o resultado financeiro das empresas 
revendedoras de combustíveis, o ano começa com uma 
ameaça de guerra entre Estados Unidos e Irã que afeta-
rá o mundo do petróleo. Enquanto os americanos são o 
maior produtor mundial de petróleo, o Irã ocupa a décima 
posição - Brasil está em oitavo nessa lista. 

Imediatamente após o anúncio da morte do general 
iraniano Qasem Soleimani, alvo do ataque aéreo ame-
ricano no dia 3 de janeiro, a cotação do barril do tipo 
Brent chegou a subir 4% na manhã seguinte, elevando 
o preço a US$ 70.

O problema está no fato de o Irã ser um dos países que 
controlam o Estreito de Ormuz, que liga o Golfo Pér-
sico ao oceano que escoa um quinto da produção de 
petróleo mundial, composta também pelo óleo extraído 
no Iraque, Arábia Saudita e Emirados Árabes. Aí está o 
motivo de qualquer atrito político nesta região interferir 
diretamente na exportação do óleo cru e, consequen-
temente, na cotação internacional do barril, afetando  
países como o Brasil que adotam a paridade de preços 
com base no dólar.

Como desde outubro o dólar tem se valorizado frente 
ao real, os brasileiros já têm sentido bastante a pressão 
do aumento da gasolina e diesel. E, agora, esse primei-
ro semestre do ano pode estar comprometido com os 
efeitos deste ataque americano.

Também têm interferido no preço do barril o ataque em 
setembro do ano passado à refinaria estatal saudita, 
a previsão de aumento do consumo de derivados em 
2020 (que ainda depende de entendimento para por 
fim à guerra comercial entre China e EUA) e o risco de 
redução dos estoques de petróleo.

Por aqui, no entanto, seguimos torcendo para que, nes-
te início de 2020, o Governo Bolsonaro compreenda as 
especificidades do mercado de combustíveis e deixe de 
lado as concepções parciais defentidas principalmente 
pela ANP e pelo Cade que desregulamentariam com-

pletamente o setor, enfraquecendo a revenda frente às 
distribuidoras sem qualquer garantia de que as mudan-
ças trarão redução de preços para o consumidor.

A tensão no Oriente Médio exigirá ainda mais cautela das 
nossas autoridades para evitar que o brasileiro pague 
uma conta mais pesada do que é capaz de suportar.

Esta edição de Postos & Serviços traz, ainda, como 
destaque um tema que sempre é muito abordado 
por revendedores, que é o autosserviço. Embora 
haja o entendimento de que reduzir funcionários na 
pista represente uma economia importante para a 
empresa, é preciso analisar o outro lado do chamado 
self-service. 

Os investimentos para substituir a mão de obra são 
pesados e, além disso, postos urbanos terão dificul-
dade para manter a mesma rotatividade e volume 
de venda sem o frentista. Ainda, assim, essa é uma 
discussão que voltou à tona e foi alvo de uma audiên-
cia pública na Câmara dos Deputados como parte da 
tramitação de dois projetos de lei.

No mais, esta edição traz, também, dois alertas impor-
tantes, um sobre  o Livro de Movimentação de Com-
bustíveis, o LMC, e outro sobre a contaminação mais 
frequente dos tanques de diesel que vem causando 
danos sérios às bombas medidoras.

Outra matéria interessante surgiu durante o curso da 
NR-20 realizado em dezembro com mais uma turma 
de frentistas aqui no Resan. Eles têm muitas dúvidas 
sobre  os atos que geram riscos de explosões. Muitos 
relataram a dificuldade de fazer com que motoristas 
desliguem o carro durante o abastecimento. Com o 
verão de 40º do litoral paulista, esse é um desafio a 
ser vencido diariamente. Não deixe de orientar sua 
equipe.

A todos, desejo um Novo Ano próspero e recheado de 
conquistas. Espero que gostem desta primeira edição 
do ano e que nos acompanhem por todo 2020. Até o 
mês que vem!
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O comércio varejista de combustíveis está preparado para 
a Quarta Revolução Industrial? Também chamada de 
Indústria 4.0, a transformação se dá a partir da automação 
e da tecnologia. E é aí que entra a discussão sobre o au-
tosserviço nos postos revendedores. São muitos os prós 
e contras. A discussão reúne apoiadores dos projetos que 
tramitam na Câmara Federal e aqueles que nem querem 
ouvir falar no consumidor abastecer o próprio veículo. 

No dia 10 de dezembro, a Comissão de Trabalho, de 
Administração e Serviço Público (CTASP) da Câmara dos 
Deputados promoveu uma audiência pública para debater 
a regulamentação do autosserviço no abastecimento. 

O debate inclui desde a extinção do emprego de quase 
500 mil trabalhadores aos riscos ambientais e de segu-
rança, passando pela falta de garantia de que o preço 
do produto caia para o consumidor final mesmo com 
a economia de salários e despesas previdenciárias. E 
sem contar a necessidade de investimento por parte 
do posto e a falta de espaço nas pistas da maioria dos 
estabelecimentos urbanos.

Greve dos caminhoneiros
Segundo Ottomar Lustosa Mascarenhas, chefe do 
Núcleo Regional de Fiscalização do Abastecimento, da 
Agência Nacional do Petróleo (ANP), o autosserviço é 
visto como uma forma de modernizar o abastecimento 
com redução de custo operacional. 

“Com a greve dos caminhoneiros em 2018, vários 
órgãos se mobilizaram para pensar em alternativas 
para os preços dos combustíveis. Um dos trabalhos, 
publicado em maio de 2018 (medidas do Cade), 
leva em consideração a necessidade de repensar 
o setor, para torná-lo mais eficiente e melhorar a 
competividade. Uma delas, sugere o autosserviço. 
Sabemos que acarretará mudanças – como a im-
plementação de soluções tecnológicas para passar 
cartão, evitar vazamento, enfim - mas não será algo 
disruptivo.  Para que haja um avanço nesse assunto 
é preciso fazer modificações legais. Hoje, a Agên-
cia segue o que a lei estipula, que é a vedação ao 
serviço”, afirmou.

Em debate

A revolução do autosserviço
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O representante da Confedera-
ção Nacional do Comércio (CNC), 
Rener Leite, ressaltou que a matéria 
precisa trazer segurança jurídica 
para todos. “O posto de gasolina te-
ria que triplicar o seu espaço, assim 
como o número de bombas para 
atender ao aumento do tempo, em 
decorrência do uso. Enquanto um 
frentista demora três minutos para 
abastecer, o consumidor demora 9. 
Talvez os pequenos 
municípios não teriam 
capacidade técnica 
para implementação, 
por isso, nos posicio-
namos para que seja 
feita de forma mista. 
Hoje, a tendência 
do mundo são as 
inovações tecnológi-
cas. Caso o assunto 
prospere, sugerimos, 
então, que seja feito 
de forma gradual, 
primando pela com-
petitividade e dimi-
nuição dos preços ao 
consumidor”, disse. 

Contras
Parlamentares e es-
pecialistas apresenta-
ram pontos negativos 
à proposta, como 
o aumento do de-
semprego, os riscos 
referentes ao abaste-
cimento efetuado por pessoas não 
capacitadas e a possibilidade da 
redução de preços não se confir-
mar. “Sabemos o quanto um posto 
de combustível é perigoso. Requer 
habilidade para manusear a bomba. 
Nos países que têm autosserviço, 
há muitos acidentes, como incêndio 
ocasionado por celular, porque falta 
treinamento e capacitação”, disse 
Luiz de Souza Arraes, Diretor de 
Relações Internacionais da Confe-
deração Nacional dos Trabalhado-
res no Comércio (CNTC). 
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Segundo ele, o setor emprega apro-
ximadamente 500 mil trabalhadores 
especializados. “Esse projeto não 
parece trazer nenhum benefício. Não 
vai agilizar o abastecimento, nem 
reduzir o custo, pois o custo do fren-
tista representa apenas 2% do preço 
cobrado. O grande mal do setor não 
são os trabalhadores, e sim a eva-
são fiscal. Ao invés de revogar uma 
lei que garante 500 mil empregos, 
essa casa devia voltar o olhar para o 
lado regulamentar do setor e aca-
bar, por exemplo, com o monopólio 
predatório das distribuidoras”.

Crítica à proposta, a deputada Profes-
sora Marcivânia (PCdoB) e presidente 
da Comissão afirmou que a justifica-
tiva do projeto é falsa, pois credita ao 
autosserviço a possibilidade de redu-
ção do preço do combustível. “Essa 
Casa aprovou a Reforma Trabalhista 
com a mentira de que geraria mais 
empregos. E isso não aconteceu. Nós 
aprovamos vários projetos aqui que 
dizem ser bons para as pessoas, mas 
que não são. Esse projeto é mais um 
desses. Não vai diminuir preço de 
combustível. O que vai fazer é aumen-
tar o lucro de quem já tem. 

“Hoje o setor de combustíveis é 
o setor que mais paga impostos, 

sejam eles estaduais e federais e 
efetivamente ele congrega vários 

outros custos operacionais”,
Reiner Leite, representante da Confederação Nacional 

do Comércio de Bens Serviços e Turismo (CNC)
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O que vão fazer com os 500 mil tra-
balhadores que vivem dessa renda? 
Esse projeto vai provocar a extinção 
desses profissionais. Minha indigna-
ção é por tudo o que já aprovamos 
nessa Casa e que atinge os que 
menos podem”, destacou. 

Retirar da pauta
A deputada Alice Portugal (PCdoB) 
defendeu que o autor da matéria 
deveria retirar o projeto de pauta. 
“Esperava que o autor retirasse o 
projeto, pois ele está incongruente 
com a realidade brasileira. Vivemos 
uma concentração extrema. Proje-
tos como esse fazem coro com o 
ultraliberalismo. É fundamental uma 
reflexão, pois não temos alternati-
vas de trabalho e de empregabili-
dade nesse momento. Não temos 
garantias de que a automação 
reduzirá custos. Se não for retirado, 
esse projeto deverá ser rejeitado 
por este colegiado”, defendeu.

Para o deputado Daniel Almeida, 
que relata o tema na Comissão, 
este é um assunto complexo e que 
precisa de tempo para maturação. 
“Nós temos a responsabilidade de 
pensar na nação e nela tem que ca-

ber o trabalho e a atividade produ-
tiva. Todos os conceitos que estão 
na Constituição não podem estar 
acima do direito à vida e à dignida-
de da pessoa humana. É, no míni-
mo, inoportuno numa circunstância 
como essa propor esse projeto sem 
levar em conta a condição econômi-
ca e social do País”, disse.

Indústria 4.0
O engenheiro mecânico e membro 
do  Conselho Federal de Engenha-
ria e Agronomia (Confea), Ronald 
do Monte Santos, considerou que, 
apesar de que tecnologicamente 
poderia ser muito fácil promover a 
indústria 4.0 – em que se destacam 
a automação de tarefas e o controle 
de dados e informações - no caso 
dos postos essa medida deixaria a 
desejar no que envolve a segurança 
do trabalho. “Nosso posicionamento 
é voltado para a segurança da socie-
dade. Além disso, a cultura brasileira 
é muito diferente de outros países e 
não podemos comparar”.
O engenheiro citou ainda que, infe-
lizmente, muitas normas da ABNT 
e/ou Conama ainda não são cum-
pridas no Brasil. “Não são todos os 

A audiência debateu os projetos 
de lei nº 2.302/19, 2792/19 e 

3864/19, que pretendem revogar 
a Lei nº 9.956/2000, que veda 

o funcionamento de bombas de 
autosserviço nos postos de abas-

tecimento de combustíveis. O 
deputado Vinícius Poit (Novo-SP) 

é o autor do PL 2302/19, que 
autoriza os motoristas a abaste-
cerem seus próprios carros. Ele 

defende o reaproveitamento dos 
frentistas que vão perder os em-
pregos, dando a eles mais quali-
ficação para que possam ocupar 

melhores postos de trabalho. 

Na América do Sul, o 
único país que autoriza 
os motoristas a abas-
tecerem seus próprios 

carros é o Chile.

locais que podem receber um posto. 
Temos postos ao lado de condo-
mínios com diversos pavimentos... 
enfim. Imagina, então, uma pessoa 
desinformada chega nesse posto e 
pode causar uma explosão, uma tra-
gédia da proporção de Brumadinho. 
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Aqui, a octanagem da gasolina é di-
ferente da octanagem de fora e tem 
muito mais poder de explosão”.

Ele citou ainda os cuidados com 
os postos de GNV, que não são 
tão comuns nos países com autos-
serviço. “Durante o abastecimento 
não pode ter ninguém dentro do 
veículo, ainda mais próximo de um 
condomínio”, declarou, ressaltando 
a necessidade de ampliar o debate 
em torno da questão.

Garantia de emprego
O Presidente da Federação dos 
Empregados de Postos de Com-
bustíveis e Derivados de Petróleo 
(Fenepospetro), Eusébio Pinto Neto, 
argumentou que existem 42 mil pos-
tos de combustíveis em todo o País, 
e que a entidade luta para manter 
o emprego desses trabalhadores. 
“A lei 9.956/2000 foi para evitar que 
os trabalhadores dessa categoria 
ficassem desempregados, porque, 
naquela época, as distribuidoras já 
haviam adquiridos avenidas inteiras 
de postos. E, da noite para o dia, 
transformaria em ‘self service’, dei-
xando os consumidores sem opção. 
Se revogarmos a lei, provavelmen-
te, o interesse principal será das 
grandes distribuidoras que querem 
assumir a revenda e o desemprego 
será em massa. Lutaremos para que 
a lei não seja revogada para o bem 
do Brasil e da sociedade 
brasileira, pois o atual 
revendedor não tem 
condições financeiras de 
adaptar o seu posto para 
o autosserviço”.

Eusébio afirmou ainda 
que os caminhoneiros 
não aprovariam o au-
tosserviço. “Imagina o 
caminhoneiro praticar o 
autosserviço. Jamais. A 
tecnologia tem que vir 
para beneficiar o cidadão, 
não para prejudicar”. 

Pesquisa realizada pela Federação Nacional do Comércio de 
Combustíveis e de Lubrificantes (Fecombustíveis) aponta que o 
frentista demora, em média, três minutos para abastecer um veí-

culo. O próprio consumidor demora mais do que o triplo: dez minutos. 

Isso significa que, se o pos-
to quiser manter a média 
de vendas e evitar filas, 
que afastam o consumidor, 
precisará instalar pelo me-
nos três bombas para cada 
frentista dispensado. 

E é aí que está o problema. 
Cada máquina, que tem au-
tonomia para receber pagamento, custa em torno de R$ 60 mil. Nessa 
conta, para substituir cada frentista, o revendedor precisaria investir 
em R$ 180 mil em bombas.

“Além dos gastos, o espaço físico do posto que desejar instalar as bom-
bas deve ser maior. Afinal, os carros terão que transitar pelo estabeleci-
mento”, pondera o Presidente da Fecombustíveis, Paulo Miranda. 

O cálculo do tempo gasto pelo consumidor para abastecer deve incluir 
o seu deslocamento até a loja de conveniência para efetuar o paga-
mento, período em que o carro fica parado na bomba. 

Devido às dificuldades, Miranda avalia que a instalação dos equipa-
mentos aconteça de forma gradual, caso o PL seja aprovado. “Acredi-
to que os postos maiores vão optar por implantar algumas máquinas, 
mas vão manter parte dos empregados”, diz.

Consumidor demora três 
vezes mais que o frentista 

para abastecer o carro
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IMPRIMIR O

LMC
OO preenchimento do Livro de 

Movimentação de Combustíveis, 
também conhecido como LMC, já é 
habitual aos revendedores ou ge-
rentes administrativos dos postos. 
Afinal, desde que foi estabelecido 
pela Portaria Nº 26 de 1992, do 
Departamento Nacional de Com-
bustíveis (antigo DNC, hoje ANP), 
tornou obrigatório o preenchimento 
diário da entrada e saída de todos 
os combustíveis comercializados na 
empresa, servindo, ainda, para o 
controle de arrecadação do ICMS. 

Apesar de ser algo presente no dia 
a dia da revenda há quase três déca-
das, ainda pairam algumas dúvidas 
que esclareceremos a seguir. 

Segundo Daniela de Paula, gerente 
comercial da Plumas Assessoria 
Contábil, mesmo com todo o avan-
ço tecnológico, muitos associados 
questionam se o LMC precisa ser 
realmente impresso e encadernado. 

“Ainda que conste no arquivo SPED 
Fiscal do ICMS, que é transmitido 
para a Receita Federal e Secretaria 
da Fazenda, a impressão e encader-
nação para apresentação à fiscaliza-
ção da ANP são obrigatórias”.

Ainda de acordo com Daniela, é de 
suma importância que o posto re-
vendedor mantenha os livros atuali-
zados e impressos para apresentá-
-los aos fiscais e, também, em seu 
sistema para geração Completa dos 
arquivos Sped Fiscal. 

“Não é recomendado, mas o posto 
até pode deixar os arquivos em pen-
drive e imprimir quando solicitado. 
Porém, no momento da fiscalização, 
o representante da ANP exigirá os 
últimos seis meses impressos e en-
cadernados e deixará o prazo de 24 
horas (art. 4º inciso I) para apresen-
tação dos livros. Cabe ao revende-
dor decidir se deixará para imprimir 
e encadernar quando notificado”.

Confira, abaixo, as principais per-
guntas e respostas sobre o LMC, de 
acordo com a ANP:

Como deve ser feita a escritura-
ção do Livro de Movimentação de 
Combustíveis - LMC eletrônico?

A escrituração eletrônica do LMC deve 
seguir os dispositivos da Portaria DNC 
nº 26 de 13 de novembro de 1992.

A encadernação deve ser feita 
por combustível?

Não há obrigatoriedade na legisla-
ção de que a encadernação seja 
feita por produto. No entanto, a 
ANP recomenda, por motivos de 
organização e facilidade de análise 
e manuseio, que a encadernação 
seja feita por produto, e no caso de 
escrituração eletrônica, que seja 
também mensal.

Por quanto tempo os Livros devem 
estar disponíveis no posto reven-
dedor para fins de fiscalização?
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A advogada do Sindicombustíveis 
Resan, Carolina Dutra, alerta 

sobre o cuidado com a aferição 
das bombas. Segundo ela, o 

resultado também deve conter no 
LMC. “Caso dê algum problema 

de autuação por conta de volume, 
conseguimos usar isso como meio 
de prova, ou seja, que não existia 
naquela data, ou nas próximas, 
variação ou defeito na bomba”.

Além disso, Carolina ressalta 
a importância do registro das 

manutenções periódicas feitas 
pelas empresas contratadas. “O 
revendedor precisa controlar, de 
fato, ao fluxo do estoque. Mes-
mo com sistema de automação 

implantado, pode haver diferença 
no registro.  Se tiver faltando, é 
sinal de que pode haver vaza-

mento na linha ou no tanque, ou 
nas próprias bombas”.

No menor sinal de problema com 
volume, o revendedor deve inter-
ditar o equipamento e chamar a 

empresa de manutenção. “Se a fis-
calização chegar e o equipamento 
não estivar com cadeado ou lacre, 
aí não terá autuação. Será anota-
do que a bomba está em desuso, 

e que aguarda reparo”.

O posto revendedor deve manter 
em seu estabelecimento o LMC 
de cada produto dos últimos seis 
meses.

É necessário autenticar as pági-
nas do Livro de Movimentação de 
Combustíveis - LMC?

Não, o que é obrigatório é a assina-
tura do representante legal do posto 
revendedor nos termos de abertura 
e fechamento de cada produto.

Como devem ser registradas as 
perdas e sobras de combustíveis 
no LMC?

O LMC possui campo próprio para 
o preenchimento das notas fiscais 
de entrada e produto, leitura dos 
encerrantes (o que gera o estoque 
contábil) e para a leitura do esto-
que físico diário de cada tanque. É 
importante ressaltar que a diferença 
entre o estoque físico e o contábil 
(perdas e sobras de produto) não 
pode ser superior a 0,6%.

O gás natural veicular (GNV) pre-
cisa ser registrado no Livro de 
Movimentação de Combustíveis? 
Por quê?

Não. Um dos principais objetivos do 
LMC é a análise dos estoques de 
produto, e não há estoque de GNV, 
apenas fluxo do que é comercializa-
do pelo posto revendedor.

Como deve ser registrado o pro-
duto que é retirado para repro-
cessamento?

O campo de observações do Livro 
de Movimentação de Combustíveis 
deve ser utilizado para o registro do 
produto reprocessado.

Como deve ser feita a numeração 
das folhas do Livro de Movimen-
tação de Combustíveis - LMC? O 
termo de abertura deve ser consi-
derado como a primeira página?

A numeração deve ser crescente 
e sequencial por folha. O termo de 
abertura pode ser incluído nesta 
numeração.

Há alguma modificação na escri-
turação do Livro de Movimenta-
ção de Combustíveis - LMC com o 
advento da nota fiscal eletrônica?

Não. As notas devem ser preenchi-
das da mesma forma, com nume-
ração e quantidade de produto 
adquirido.

Como deve ser lançado o pro-
duto biodiesel no Livro de Movi-
mentação de Combustíveis?

O produto deve ser lançado como 
mistura óleo diesel / biodiesel.

Como proceder quando da retira-
da do Livro de Movimentação de 
Combustíveis pela fiscalização 
ou pela Secretaria de Fazenda?

A fiscalização da ANP não soli-
cita os Livros originais. Em caso 
de fiscalização, será analisado 
os livros originais e, no caso de 
notificação para apresentação dos 
livros na ANP, o agente econômico 
deverá enviar a cópia dos LMCs. A 
eventual retirada para análise, pela 
Secretaria de Fazenda, deverá ser 
protocolada. Este documento terá 
validade até o fim do mês subse-
quente ao recolhimento do Livro. 
Findo este período, o LMC deverá 
retornar ao estabelecimento.

LMC pode ser prova 
em defesas judiciais
e até administrativas

revista_resan_janeiro2020.indd   9 10/01/2020   11:50:57



O

10  |  POSTOS & SERVIÇOS

Manutenção

Os dois maiores fabricantes de bombas de combus-
tíveis – a Wayne e a Gilbarco – fizeram um alerta ao 
mercado sobre o aumento de casos de travamento de 
bombas de óleo diesel e a consequente 'queima' dos 
motores em virtude da presença excessiva de resídu-
os de diesel impregnados nos componentes internos. 

Os problemas decorrentes da borra do diesel gerada 
pela mistura do óleo mineral ao biodiesel surgiram a 
partir de julho de 2008 com o chamado B3, quando a 
proporção de biodiesel no diesel era de 3%. 

Na época foram registrados os primeiros problemas 
com entupimento de filtros e defeitos nos veículos uma 
vez que a sujeira formada nos tanques dos postos ia 
parar no motor dos carros e caminhões. O órgão regu-
lador, por sua vez, criou o Manual de Procedimentos 
para Manuseio e Estocagem do Óleo Diesel/Biodiesel 
e revisou a especificação do B100, reduzindo o limite 
do teor de água.

A Fecombustíveis encaminhou os relatórios dos 
fabricantes ao superintende de Biocombustíveis e de 
Qualidade de Produtos da ANP, Carlos Orlando Enri-
que da Silva. 

Em entrevista a Postos & Serviços, Antonio Cristó-
vão, gerente de produtos da Gilbarco Veeder-Root, 
explicou que a nova composição do diesel (com 
adicional de biodiesel) cria uma crosta de resíduo 

no interior dos componentes da unidade bombea-
dora, entre uma engrenagem e outra, causando o 
travamento. 

“Ou seja, deixa de ter a folga mínima necessária entre 
as engrenagens da unidade bombeadora, impedin-
do a sua rotação. Como resultado, a bomba para de 
abastecer, não sai produto pelo bico e, se o operador 
insistir no funcionamento, ele pode ocasionar queima 
do motor elétrico, pois estaria funcionando de forma 
forçada”, disse Cristóvão. 

Em bombas de outros fabricantes, o travamento geral-
mente afeta o bloco medidor. 

Em seu relatório, a Wayne ressaltou, ainda, o compro-
metimento da vida útil dos componentes da bomba. 
“Essas ocorrências poderão reduzir essa expectativa 
de vida e causar danos que levem a substituição por 
peças novas”. 

Resolução
A mistura de biodiesel no diesel comercializado no 
País passará a ser de, no mínimo, 12% a partir de 
março. O porcentual foi confirmado no edital do pri-
meiro leilão para aquisição de biodiesel publicado pela 
ANP em 2 de janeiro. Desde setembro do ano passa-
do, a Resolução ANP 789/2019 autoriza misturas entre 
B11 e B15 e tornou obrigatória a adição, pelos produ-
tores, de antioxidantes ao biodiesel. 

Todo cuidado com tanques 
e bombas de diesel é pouco
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Para minimizar problemas 
e danos irreversíveis aos 
equipamentos, Antonio Cris-
tóvão, gerente de produtos 
da Gilbarco Veeder-Root, 
recomenda que se aumente a 
frequência da verificação dos 
filtros, limpeza ou substituição 
do elemento filtrante dos filtros 
externo às bombas de abas-
tecimento (filtros prensa ou de 
linha) e também seja intensifi-
cada a inspeção e limpeza do 
filtro interno que existe no in-
terior da unidade bombeadora 
da bomba de abastecimento.

“Todas as bombas, de qual-
quer fabricante, têm em seu 
interior um filtro de malha 
metálico que é lavável. Sendo 
assim, o funcionário do posto 
mesmo pode retirar três ou 
quatro parafusos de onde 
está localizado este filtro, 
fazer a limpeza, lavar e reins-
talar. O manual traz a instru-
ção de como lavar. O único 
cuidado é desligar a bomba 
do quadro elétrico para quan-
do manusear o filtro ela não 
entrar em funcionamento. Se 
entrar, pode causar acidente”. 

A manutenção vai depender 
sempre do volume de diesel 
comercializado pelo posto. 
Cada um já tem um procedi-
mento interno de verificar se 
os filtros estão ou não satura-
dos. Então, deve-se apenas 
aumentar a frequência dessa 
inspeção e fazer a necessária 
limpeza ou substituição do 
elemento filtrante. 

Como prevenir problemas?
Para a correta operação das 
bombas com utilização do com-
bustível diesel, especialmente 
nos casos de biodiesel, a Wayne 
recomenda que os elementos fil-
trantes do Filtro Prensa estejam 
sempre limpos e que os tanques 
estejam livres de impurezas.
Verifique sempre os componen-
tes das bombas mais afetados. 
São eles: 

- Rotor e engrenagem louca da 
unidade bombeadora; 
- Filtro na entrada da unidade 
bombeadora; 
- Válvulas de retenção e alívio (localizadas na parte superior do Bloco Medidor); 
- Válvulas solenoides; 

- Discos magnéticos e Válvulas distribuidoras (itens internos do Bloco 
Medidor). 

Aumente as inspeções, limpezas e trocas 
dos filtros para evitar travamento da bomba
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Parceria

Uma ajuda que aproxima ainda mais o revendedor 
do seu próprio negócio. É assim que Monica Maria 
Fernandes, do Auto Posto Xixová, avalia as visitas 
técnicas realizadas pelo assessor comercial do 
Sindicombustíveis Resan. “Este serviço é muito 
importante, pois, na correria do dia a dia, algumas 
coisas acabam passando. E é sempre bom ter 
alguém mais próximo para nos alertar, tirar dúvida, 
checar os documentos e ver se há algo de errado 
na documentação”.

Monica comenta que, primeiro, o visitador confe-
re tudo o que há na pista, como documentação, 
adesivos, amostra-testemunha, e depois se dirige 
ao escritório. “Aqui batemos um papo sobre tudo. 
Conferimos se há algo pendente de exame médi-
co, cursos de NR20 e NR9, enfim... se torna uma 
ajuda no nosso administrativo, com um suporte 
extremamente importante”, avalia Monica. 

A assessoria comercial oferecida pelo Resan tem 
por objetivo manter os empresários informados 
sobre as exigências dos órgãos fiscalizadores, além 
de prevenir multas. De janeiro a outubro de 2019, 
foram realizadas 610 visitas nas empresas associa-
das. Segundo o assessor Roberto Pinto Dias Jr, as 

principais falhas registradas pela ANP estão relacio-
nadas às sinalizações obrigatórias, como ausência 
das placas de proibição de cigarro e bebida, assim 
como identificação de CNPJ e origem dos produtos.

“Além disso, tem as questões que envolvem a falta 
de precificação clara para os consumidores, sem 
deixar de lado a conferência da validade dos pro-
dutos”, comenta o assessor. A lista dos principais 
erros pode ser conferida ao lado.

Para Bruno Diogo, sócio-proprietário do Di Mo-
naco, o check-list realizado vai muito além de um 
simples serviço. “É uma parceria de fato, pois nos 
aproxima do sindicato. Por exemplo, nós só temos 
essa empresa. Por isso, só sabemos dos nossos 
problemas. O assessor, ao passar por todos os 
postos da região, verifica o que está acontecendo 
de errado e nos alerta. A gente aprende mais com 
os erros do que com os acertos, então, o erro de 
um é repassado para que não aconteça com os 
demais. Além disso, tem a questão dos alertas 
sobre regras, resoluções, adesivos obrigatórios... 
Volta e meia a legislação muda e, embora o Resan 
nos alerte via e-mail, avisos ou WhatsApp, esse 
contato pessoal é muito importante”, finaliza.

"Muito além 
de um 

'simples' 
serviço"

De janeiro a outubro de 2019, foram realizadas 610 visitas nas empresas  
associadas ao Sindicombustíveis Resan. 
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- Con-
ferência 
das  
sinali-
zações 
obrigató-
rias; 
- Cadas-
tro atua-
lizado na 
ANP; 

- Preços visíveis nos produtos; 
- Conferência da data da vali-
dade, inclusive dos  
fluídos de freios e graxas; 
- Prontuários de NR20; 
- Lavagem de uniformes; 
- Seguro de vida atualizado 
dos funcionários; 
- Conferência dos quadro de 
avisos com documentos exi-
gidos pela fiscalização, como 
AVCB, L.O., Alvará de Prefei-
tura e certificado da ANP; 
- Outorga do DAEE para utili-
zação de água de poços; 
- Regulamento interno; 
- Obrigação do uso de másca-
ra de face inteira para recebi-
mento de combustíveis; 
- LMC atualizado e encadernado; 
- Treinamentos de NR20, 
benzeno e CIPA em dia; 
- Atualização de PPRA e PCMSO; 
- Nas conveniências: se os 
funcionários estão em dia com 
o curso de manipulação de 
alimentos;

- Verificação do certificado de  
manutenção dos aparelhos de 
ar condicionado;  
- Bebidas alcoólicas não 
podem estar misturadas com 
outras bebidas ou produtos;  
- Conferência do vencimento 
do certificado de dedetização 
e de limpeza de caixa d’água.

'Check-list' do Resan 

A Federação do Comércio de 
Combustíveis e de Lubrifican-
tes, Fecombustíveis, obteve 
liminar para que a ANP não 
autorize a implantação do pro-
jeto piloto da GOfit Inovações 
Tecnológicas S.A, que cria o 
delivery de combustíveis. A de-
cisão determina que a Agência 
não siga a recomendação da 
Superintendência de Fiscali-
zação do Abastecimento (SFI) 
“sem a edição prévia de normas 
regulamentares para tal ativi-
dades a serem editadas após 
audiências públicas”.

A entidade, que representa os 
postos de todo o País, argu-
mentou no pedido de liminar 
que a autorização de delivery 
de combustíveis, em caráter 
experimental, traz riscos à 
segurança pública, ao meio 
ambiente e aos consumidores 
de combustíveis em geral, “uma 
vez que não existem parâme-
tros de segurança a serem 
seguidos”. 

O juiz federal Flávio Oliveira 
Lucas, da 18ª Vara Federal do 
Rio de Janeiro, destacou em sua 
decisão que, antes de autorizar 
um projeto piloto de delivery, 
a ANP estabeleça “requisitos 
claros e definidos que visem à 
segurança das pessoas, a fim 
de que não sejam expostas aos 
riscos inerentes ao material a 
ser comercializado, bem como 
definir a quantidade de proje-
tos necessária ao estudo, que 
seja compatível com o poder de 
fiscalização e acompanhamento 
da ANP”.

Justiça barra 
delivery da GOfit 

Novo prazo para 
troca de bombas 
 

Em 13 de dezembro de 2019, 
o Inmetro publicou a portaria 
516, que aumenta o prazo para 
a troca das bombas antigas 
por novos modelos. Os reven-
dedores que possuem equipa-
mentos com ano de fabricação 
anterior a 2004 terão, agora, 
até 78 meses para fazer a 
substituição, ou seja, amplia 
em seis meses se comparado 
à antiga Portaria 559/2016. O 
prazo para troca será, portanto, 
até 15 de junho de 2022.
 
Confira outras 
mudanças:

1Estendeu-se o prazo do ano 
de fabricação da bomba de 

2019 para 2021 para adaptação 
ao Regulamento Técnico Me-
trológico (RTM), e as que não 
possuem o sistema deverão 
ser retiradas de uso até 15 de 
dezembro de 2031;

2Após o prazo de 54 
meses da publicação da 

portaria, as bombas me-
didoras com qualquer ano 
de fabricação e autuadas 
pelo Inmetro por fraude não 
poderão permanecer em uso, 
devendo ser substituídas por 
bombas medidoras de com-
bustíveis líquidos aprovadas 
pelo RTM. 
 
As demais alterações imple-
mentadas pela Portaria 516 
são especificações técnicas 
do novo RTM, de responsa-
bilidade dos fabricantes.
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Segurança

- Sim, explica o técnico. “Mas quando o motor é 
desligado os demais componentes elétricos também 
deixam de gerar calor e isso diminui o risco.

A Norma ABNT NBR 15.594-1 diz que o abaste-
cimento somente deve ser iniciado quando não 
houver fonte de ignição na área de abastecimento e 
o motor do veículo estiver desligado. Isso sem falar 
que não deve ser permitida a presença de pessoas 
fumando nas proximidades da bomba.

A geração de faíscas é tão preocupante que a nor-
ma alerta para o não uso de quaisquer canetas ou 
outros objetos para acionar o display da bomba. 

O Observatório Nacional de Segurança Viária orien-
ta os condutores a nunca entrar ou sair do veículo 
enquanto ele está sendo abastecido, “já que as 
batidas das portas podem provocar faíscas”.

E mais: “Quando estiver em pé e fora do veículo, 
libere a eletricidade estática acumulada tocando em 
qualquer parte da lataria. Os vapores dos combus-
tíveis são altamente inflamáveis, mesmo em peque-
nas quantidades”, diz a entidade.

Como convencer o 
motorista a desligar o 
motor do carro e ficar 
sem o ar condicionado 
no calor escaldante do 

verão brasileiro?

UUm dos maiores conflitos nas pistas entre frentis-
tas e condutores de veículos é fazer valer a obri-
gatoriedade de desligar celulares e o motor dos 
carros e motos durante o abastecimento. A regra 
está prevista na Norma ABNT NBR 15.594-1:2008, 
que estabelece os procedimentos de operação em 
postos.

As dúvidas sobre o real risco de explosão ou de 
incêndio surgem sempre que o Sindicombustíveis 
Resan promove os cursos de treinamento de fren-
tistas de acordo com a NR-20.

Embora muitos motoristas prefiram tratar a regra 
como mito ou lenda, o técnico em segurança do 
trabalho Fábio de Assis Antônio, um dos instrutores 
das aulas teóricas sobre a NR-20, garante que o 
risco é real e que os frentistas devem, sim, exigir 
do motorista que o carro esteja desligado antes de 
iniciar o abastecimento.

Por ser uma fonte de calor, o motor em funcio-
namento se transforma em uma fonte de ignição 
que em contato com o vapor do combustível pode 
provocar uma explosão. 

- Mas o motor desligado não continua quente? 
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“Seguimos os proce-
dimentos de segu-
rança. Por exemplo, 

no abastecimento de 
GNV, o cliente precisa 
desligar o motor, sair do 
carro, abrir o porta ma-
las e só então iniciamos a 
operação. Tem gente que 
não quer abrir o porta 
malas porque tem com-
pras. Aí temos que expli-
car sobre os procedimen-
tos e o motorista acabam 
cedendo. No caso dos 
motociclistas, é comum que 
eles fiquem próximos à bom-
ba e acabam pegando no 
celular. Então pedimos que 
se afastem para que o vapor 
não cause explosão. A maio-
ria aceita e fica longe”.
Richard Emídio Nogueira dos Santos, 
frentista do Auto Posto Arrastão 

“ Eu não abasteço com 
o carro ligado, mas já 
vi muito isso aconte-

cer, principalmente aqui no 
litoral onde faz muito calor. 
Tem também a desculpa 
que, se desligar, o carro só 
pega no tranco depois. Aí 
informo que não tem pro-
blema, que temos gente 
para empurrar. Sempre pre-
servei pela minha seguran-
ça, embora, infelizmente, 
esse é o mal do brasileiro 
que acha que a tragédia 
nunca vai acontecer”,
Michele da Cunha Arakaki, 
frentista da Marina Astúrias 

Resistência “Quando cliente chega fumando, 
eu já peço que apague na hora. 

Agora, com o celular, é mais 
complicado. Hoje em dia é mais 

fácil a pessoa 
sair de casa sem 

roupa do que 
sem o celular. 
Então, acaba 

acontecendo o 
abastecimento 
do veículo com 
o cliente den-
tro do carro, 
mexendo no 

aparelho. O que 
não pode acei-

tar é mexer ao lado 
da bomba ou próximo 
ao bico por conta do 

vapor”.
Edilson Barbosa da Costa, fren-
tista do Auto Posto Stop Car

Caieiras - São Paulo
Av. Paulicéia, 737 Galpão 7

Tel: (11) 4441-8338 / 93219-7629
site: www.cefiltros.com.br 

e-mail: contato@cefiltros.com.br
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Mesmo com a tecnologia avançada que 
faz com que celulares sejam quase um 
‘ser pensante’, eles continuam a ser um 
equipamento gerador de energia. 
Há muitas divergências sobre os riscos 
do aparelho. O Google mesmo reúne 
dezenas de matérias e comentários so-
bre o tema. Um deles diz que um estudo 
realizado entre 1994 e 2005, em diversas 
partes do mundo, analisou incêndios em 
243 postos de gasolina. Nenhum deles 
foi provocado pelo uso de celular. 
Mas o receio de que a radiação eletro-
magnética sirva como gatilho e induza al-
gum tipo de corrente não é desprezado. 
O risco era maior no passado, quando 
os celulares tinham baterias, diferente da 
tecnologia de um smartphone moderno. 
Ainda assim, o vídeo de um acidente 
ocorrido em 19 de novembro 2007, em 
um posto de Pinheiros, em São Paulo, 
serve como alerta do grande risco en-
volvendo o uso do celular no posto. As 
imagens mostram o frentista colocando 
a mão no bolso enquanto descarregava 
o combustível de um caminhão, mo-
mentos antes da explosão. 
Há especialistas que apontam a grande 
concentração de vapores de combustível 
entre o caminhão e o teto do posto como 
responsável por potencializar a chance de 
explosão quando o celular tocou no bolso 
do frentista.
Na época do acidente, o engenheiro 
químico e coordenador de segurança 
da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas, Anthony Brown, deu entre-
vistas para explicar que a bateria do 
aparelho celular produz faíscas “que a 
gente não vê”. E elas teriam provocado 
a explosão quando o celular foi envolvi-
do pela nuvem de vapor.
As distribuidoras também têm normas 
rígidas que proíbem o uso de celulares 
ou quaisquer outros objetos que pos-
sam gerar faíscas durante o descarre-
gamento de combustíveis.

Associados ao Sindicombustíveis Resan continuam tendo 
direito a taxas menores para licenciamento ambiental. 
Uma nova liminar foi concedida pela 2ª Vara de Fazenda 

Pública de São Paulo no dia 16 de dezembro de 2019 em res-
posta à ação movida pelos sindicatos da revenda do Estado de 
São Paulo. A medida exclui os revendedores que sejam sócios 
do Resan, Recap, Regran, Sincopetro e SindiTRR de terem os 
cálculos para o licenciamento baseado no novo decreto estadual 
publicado pela Cetesb.

Em sua decisão, o juiz Marcelo Sérgio concedeu a tutela de ur-
gência “reconhecendo a ilegalidade do Decreto nº 64.512/2019, 
na parte em que cuida do cálculo do preço pelo serviço (licen-
ciamento, renovações, etc), determinando que, para fins de 
cálculo do valor a ser pago, sejam adotados os critérios estabe-
lecidos no Decreto nº 47.400/2002”.

Respaldados pela liminar, alguns postos ligados ao Resan podem 
pagar até 300% menos em despesas com taxas de licenciamen-
to. Para isso, no entanto, as empresas em fase de licenciamento 
devem entrar em contato com o Resan pelo telefone (13) 3229-
3535 ou pelo e-mail secretaria@resan.com.br e solicitar o docu-
mento de comprovação de regularidade associativa para juntar ao 
processo aberto na Cetesb para a emissão das guias.

É sempre importante lembrar que o pedido de renovação da 
licença de operação deve ser protocolado com 120 dias de an-
tecedência do seu vencimento. Somente dessa forma poderá se 
evitar a interdição do estabelecimento junto aos órgãos fiscaliza-
dores, especialmente da ANP.

Sócios do Resan pagam até 300% 
menos em taxas de licenciamento 
ambiental cobradas pela Cetesb

Até hoje celulares não 
são recomendados 
nas pistas de 
abastecimento

Celulares continuam proibidos em áreas de descarregamento de combustíveis
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Convênio

OO Sindicombustíveis Resan acaba de firmar 
um acordo de parceria comercial com a A.R. 
OPPUS - Autoridade de Registro, empresa cre-
denciada junto à Certisign para oferecer certi-
ficados digitais aos associados com condições 
diferenciadas. 

Segundo Thiago de Oliveira Castro, proprietário da 
AR OPPUS, os associados terão 5% de descon-
to na emissão dos certificados digitais e valor de 
delivery fixo em R$ 50 para as empresas localiza-
das na região da Baixada Santista. Este serviço 
é destinado aos proprietários que não possuem 
tempo para se dirigir até o escritório para contratar 
o serviço.

“Para os empresários que possuem uma rotina 
bastante agitada e desejam ser atendidos den-
tro do próprio negócio, oferecemos essa opção 
de contratação 'delivery'. Um de nossos funcio-
nários irá ao local por esse custo fixo. Estamos 
estudando para, em breve, atender aos clientes 
do Vale do Ribeira também”, comenta Castro.  
Em condições normais, o proprietário deve se 
dirigir a um dos escritórios, localizados nas 
cidades de Santos e Guarujá.

A lei da certificação digital é obrigatória desde 
2006 e, sem ela, a empresa não pode utilizar o 
SAT para emissão de notas fiscais, guias e toda a 
tramitação contábil do CNPJ com o governo. 

Serviço
Horário de atendimento: de segunda a sexta, das 9 às 18 
horas; e aos sábados das 9 às 13 horas. Endereços: San-
tos - (Rua Pasteur, 94, Gonzaga. Telefone: 13 3329-2763). 
Guarujá - (Av. Antônio Miguel dos Santos 112 sala 02, Santa 
Rosa. Telefone: 13 3327.7712). Whatsapp: (13) 99685 6080.

Novo convênio oferece certificação 
digital com condições especiais

Assinatura do convênio na sede do Resan

O que é?
É um documento eletrônico que contém o nome, um número exclusivo 
conhecido por chave pública e outros dados que identificam a empresa 
na Receita Federal e nos sistemas de gestão. Para pessoa jurídica, o 
certificado digital é dividido em dois documentos distintos: o e-CNPJ e 
o eNF-e. Ambos podem ser utilizados para emissão de NF-e, mas eles 
têm diferenças. O e-CNPJ deve ser usado exclusivamente pelo repre-
sentante legal da empresa, pois dá acesso a várias informações e a 
todos os documentos da empresa. Já o eNF-e pode ser usado também 
pelos funcionários, pois sua função é basicamente a emissão de NF-e. 
Segurança
O certificado digital tem duas chaves, uma pública e outra privada. A 
chave privada gera um código exclusivo para cada documento que 
a sua empresa emitir. Já a chave pública possibilita a leitura desse 
código e o reconhecimento que o documento é autentico. Sem o 
conhecimento da chave não é possível entender esses dados e, se o 
código estiver incorreto, o documento não é válido. Assim, ninguém 
consegue emitir e assinar algum documento por você, garantindo 
sigilo e segurança para sua empresa.
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Rui da Silva Diogo
Auto Posto Di Mônaco - Praia 
Grande

   
Ney Eduardo Ribeiro Ferreira 
da Silva
Bomba Campo Grande - 

Santos
   

Camila Aranha Campos
Posto de Serviços Pérola do 
Guarujá - Guarujá

Cibele Rozinelli
Auto Posto Redentor - Guarujá
   

Gilson Wagner Fantin
GF Comércio Varejista de 
Combustíveis - Sete Barras

   
Aldo Martins da  
Silveira Filho 
Auto Posto Betmar - Bertioga

JANEIRO
2ª QUINZENA

Um brinde a você!

FEVEREIRO
1ª QUINZENA

28

26

20

Ações Resan / dezembro

05Reunião com a Labormed 
Saúde Ocupacional para tratar 

de assuntos de interesse da categoria, 
em Santos/SP.

09Reunião da Fecombustíveis 
e demais representantes dos 

sindicatos filiados para discutir a tributa-
ção do INSS sobre a periculosidade do 
benzeno, em Brasília/DF.

12Assembleia Geral Ordinária do 
Resan para tratar da previsão 

orçamentária 2020 / Confraternização 
com associados, em Santos/SP. 

23

Auto Posto Farol - Bertioga
Auto Posto Riviera de São Lourenço - 
Bertioga
Posto de Serviço Badejo de Bertioga - 
Bertioga

Soily Royas da Costa
Posto de Serviços Califórnia - Santos

01

10

05

31

08

Caroline Guimarães Esmi
Auto Posto Chaves - São Vicente
 

Osvaldo José Pinto
Auto Posto 7 Passos - Peruíbe
   

Helena A. Chinelli Ignatovitch
Auto Posto Mathias - Cubatão

Roseli Gonçalves de Azevedo
Auto Posto Juruá Bertioga - 
Bertioga

Maria Jose Masiero Salvarani 
Auto Posto Pedro Lessa - Santos
   

José Ferreira Barros 
Auto Posto Tio Beba - Registro
AP Vale do Ribeira de Miracatu 

Posto Petrobeba - Juquiá
   

Bruno Diogo
Auto Posto Di Mônaco - Praia Grande

O melhor posto Ale do mês 
de setembro/2019 foi o Auto 
Posto Saveiros, de Itanhaém. A 
premiação ocorreu no dia 26 de 
dezembro e, segundo o proprie-
tário Nelson Rodrigues Junior, a 
Ale escolhe dentre os postos de 
toda a rede àqueles que batem 
as metas estipuladas, como 
venda de combustíveis, lubrifi-
cantes, aditivados, pontualidade 
de pagamento, além de ter troca 
de óleo e loja de conveniência 
da mesma bandeira. 

"É uma satisfação muito grande 
receber esta premiação, resulta-

do de todo o trabalho realizado 
com amor. São 30 anos de uma 
vida dedicada ao posto. Dá 
muito trabalho, mas, no final, 
compensa, quando 
vemos a satisfação 
dos funcionários 
e clientes. Esses 
prêmios dão um gás 
a mais". Em janeiro, 
os 12 postos esco-
lhidos durante o ano 
de 2019 concorrerão 
ao Melhor Posto do 
Ano. 

Para a consultora 

de varejo da Ale, a empresa ficou 
muito feliz com a premiação, pois são 
"revendedores engajados, parceiros, 
e importantes para a companhia".

AP Saveiros é o vencedor do melhor posto Ale de setembro/2019
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MULTA DO FGTS

Fique Atento!

  

1 O pleno do 
TRF da 5ª 
região decidiu 
pela ilegali-

dade da venda direta 
de etanol hidratado aos 
postos de gasolina, sem 
o intermédio das distri-
buidoras. A decisão foi 
proferida em julgamento 
do primeiro incidente de 
assunção de competên-
cia da Corte Federal, no 
dia 11 de dezembro. 

VENDA DIRETA

3 Os consumidores terão de pagar R$ 
20,105 bilhões em subsídios embutidos 
na conta de luz em 2020. O valor repre-
senta um aumento de 24% no que foi 

pago por todos os consumidores em 2019 e terá 
impacto de alta de 2,4% nas tarifas, de acordo 
com a Aneel. Diversos subsídios são bancados 
pelo consumidor – para permitir que alguns gru-
pos recebam descontos, os usuários pagam um 
valor a mais nas tarifas de energia. 

ENERGIA

APP "ANP NO POSTO"

2 A Agência Nacional do Petróleo (ANP) desen-
volveu o aplicativo “ANP no posto”, que será 
lançado em caráter experimental e mostrará os 
preços e a qualidade de combustíveis comer-

cial izados pelos postos. Para iniciar a fase de avaliação 
já com informação mais atualizada para o consumidor, o 
aplicativo só estará disponível para baixar, gratuitamen-
te, nas lojas App Store e Play Store, quando os dados 
de preços t iverem atualização diária, o que deverá ocor-
rer no mês de janeiro. Com base na sua localização, os 
consumidores terão acesso aos postos próximos, aos 
preços por eles praticados e às informações de qualida-
de disponíveis. O objetivo da ANP é que todos os Esta-
dos possam gradativamente aderir ao aplicativo, que foi 
desenvolvido para atender a todo o Brasil .

REVENDA DE GLP

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
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4  O governo acabou com a multa 
extra de 10% do FGTS paga 
pelas empresas à União em 
demissões sem justa causa. 

Os desligamentos feitos a partir de 1º de 
janeiro de 2020 estarão dispensados desse 
pagamento. A extinção dessa cobrança foi 
incluída pela comissão mista que discutiu a 
Medida Provisória 889, a dos novos saques 
do FGTS.
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Novidade! Temos a opção da contabilidade digital para 
atendimento a distância com a mesma qualidade de acompanhamento!

BA

PB

AL

Matriz
R. Buriti Alegre, 525
Vila Ré - São Paulo
tel: 11 2023-9999

Filial/GO
Décima Segunda Av, 321 A 
QD- 60 LT - 14 - Goiania 
tel: 62 3926-8100

Filial/RJ
Rua Gildásio Amado, 55 - 6º and sl 607 
Barra da Tijuca - Rio de Janeiro
tel: 21 3176-5950

Já pensou em 
uma contabilidade 
específica para o seu
posto de combustível?
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