
Informativo do Sindicombustíveis - Resan | Dezembro de 2021 |  Ano 26  |  N° 312

Lojas de conveniência
Nova Convenção Coletiva de Traba-
lho 2021-2023 já está valendo e traz 
novidades. 
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trabalho digital e envio de 
informações para o eSocial 

exigem atenção dos  
empregadores.
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4 Assinada nova CCT para lojas de conveniên-
cia da Baixada Santista e Vale do Ribeira

NESTA EDIÇÃO

15 Koyu Iha recebe homenagem na Câmara de Santos. 

6 Novas regras permitem o registro de ponto do  
trabalhador de forma eletrônica .

10 Carteira de trabalho digital traz novidades para  
trabalhadores e empregadores.

12 A partir de janeiro, informações de SST deverão ser en-
viadas eletronicamente ao eSocial.
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Um ano perdido
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Há um ano, falávamos (mais uma 
vez) sobre os prejuízos causados 
pela sonegação fiscal para toda 

a sociedade brasileira. No final de 2020, 
havia esperança de ver andar a Reforma 
Tributária no Congresso Nacional. Agora 
após um ano, o que mudou? O que foi fei-
to no País para combater esse crime que 
estimula a concorrência desleal?
Infelizmente, nada! E essa apatia do Go-
verno Federal podemos sentir diuturna-
mente nos negócios. Os números também 
não mentem: para 2021, o Sonegômetro 
indica que o Brasil já perdeu em torno de 
R$ 549 bilhões em sonegação de impos-
tos, de acordo com o Fisco. O estudo, que 
já dura um ano, é feito pela Receita Fe-
deral e mostra quanto deixou de ser pago 
nos tributos PIS/Cofins.
Vale ressaltar que o mercado de combus-
tíveis é um dos mais afetados com a sone-
gação de tributos: de acordo com estudo 
da FGV, cerca de R$ 14 bilhões deixam de 
ser pagos por ano.
E como se não bastasse não fazer nada, 
o fato é que o ano termina com mudanças 
impostas pela ANP que poderão intensifi-
car a sonegação de tributos.
Teme-se que a venda direta de etanol, por 
exemplo, autorizada pela publicação da 
Resolução ANP 858, estimule ainda mais 

a sonegação. Segundo a MP 1.063/2021, 
que originou a proposta, o produto vai ter 
duas formas de ser tributado. A criação 
de um modelo dual de tributação — uma 
para o etanol vendido diretamente e outra 
para o comercializado via distribuidora aos 
postos — tem sido vista como um estímulo 
aos oportunistas.
Além disso, dentre as mudanças impostas 
pela ANP e MPs, está a autorização para 
o delivery de combustíveis (gasolina e 
etanol). 
No entanto, ao contrário do que espera o 
Governo Federal, tais medidas não garan-
tem que haverá uma redução abrangente 
dos preços dos combustíveis, conforme já 
divulgado por especialistas de mercado.
Vejam, enquanto não resolvermos o 
problema da concorrência desleal, que 
cresce devido à inércia das autoridades 
diante da Reforma Tributária, não terá 
relevância decidirmos se investiremos 
no delivery ou não. Ou se compraremos 
o etanol diretamente do produtor. Não 
importa o esforço que façamos para levar 
adiante os nossos negócios. O devedor 
contumaz e o sonegador de impostos 
estarão sempre à frente, comercializando 
os mesmos produtos de forma desleal.  
Que 2022 seja de muita luta, união e re-
flexão a todos! Feliz ano-novo!

EDITORIAL
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Foi assinada, em 
30 de novembro, 
a Convenção 

Coletiva de Trabalho 
(CCT) 2021-2023 para 
as lojas de conveniência 
(com CNPJ diferente do 
posto). O documento foi 
celebrado entre o Sin-
dicombustíveis Resan 
e o Sindicato dos Tra-

balhadores em Comércio 
Hoteleiro e Similares de 
Santos, Baixada Santista, 
Litoral e Vale do Ribeira 
(Sinthores) e abrange os 
empregados, prestadores 
de serviços, terceirizados e 
autônomos junto às empre-
sas de Loja de Conveniên-
cia, dentro dos Postos de 
Gasolina ou Abastecimento, 

e assemelhados em geral, 
nas cidades de Santos, São 
Vicente, Guarujá, Cubatão, 
Praia Grande, Bertioga, 
Mongaguá, Itanhaém, Pe-
ruíbe, Iguape, Cananéia, 
Ilha Comprida, Eldorado, 
Itariri, Juquiá, Pariquera-
-Açu, Registro, Jacupiranga, 
Miracatu, Pedro de Toledo, 
Sete Barras, Cajati e Barra 

LOJAS

Assinada CCT para conveniências

Acordo é válido para empresas com CNPJ diferente do posto 
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do Turvo.
Conforme a nova CCT, 
os trabalhadores da cate-
goria representada pelo 
sindicato profissional 
receberão reajuste sala-
rial na base de 15,84% 
(quinze vírgula oitenta e 
quatro por cento), a partir 
de 01 de novembro de 
2021, incidente sobre os 
salários praticados no 
último mês de outubro. 
Além disso, foi estabe-
lecido um salário nor-
mativo mensal no valor 
de R$ 1.631,30 (um mil, 

seiscentos e trinta e um 
reais e trinta centavos), a 
partir de 1º de novembro 
de 2021, para uma jornada 
de 220 (duzentos e vinte) 
horas mensais.
Piso de ingresso
Com o objetivo de quali-
ficar a mão de obra para 
integrar as categorias 
profissional e econômica e 
também para incentivar a 
geração de empregos, as 
empresas poderão contra-
tar mediante anotação do 
contrato em CTPS e para 
pagamento de um “Piso 

de Ingresso” correspondente a 
85% (oitenta e cinco por cento) 
do valor do piso normativo, des-
de que, cumulativamente, res-
peitem as seguintes condições: 
a) O trabalhador nunca tenha 
laborado em qualquer empresa 
da categoria representada pela 
entidade sindical patronal; 
b) A contratação com o “Piso 
de Ingresso” não poderá ex-
ceder 150 dias. Passado esse 
período, o empregador deverá 
majorar o piso normativo para, 
no mínimo, R$ 1.631,30, desde 
que seja mantido o contrato de 
trabalho.
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TRABALHISTA

Novas regras para o registro de ponto
Mudanças incluem controle de horário feito eletronicamente e  

período de intervalos pré-definidos

Atenção empre-
sários: as novas 
regras para os 

sistemas eletrônicos de 
registro e controle de 
ponto dos funcionários 
entrarão em vigor no 
dia 10 de fevereiro de 
2022. As alterações fo-
ram consolidadas num 
único documento e 
publicadas no Decreto 
10.854/2021 e na Por-
taria MTP 671/2021.
O objetivo do Governo 
é regulamentar o uso 
de aplicativos/sites de 
ponto eletrônico, que 
passaram a ser bastan-
te utilizados com o au-
mento do home-office 
na pandemia. O con-
trole de jornada feito 
pelo relógio de ponto, 
no entento, continua 
valendo.
Advogado trabalhista 
do Sindicombustíveis 

Resan, Rodrigo Julião 
explica que os aplicati-
vos devem seguir pro-
tocolos de segurança, a 
fim de evitar problemas 
no momento de fiscali-
zação pelo Governo ou 
quando foram questio-
nados pelos emprega-
dos.
“O ideal é que as em-
presas que desejarem 
utilizar ponto eletrônico 
usem uma tecnologia 
regulamentada, o que 
deverá ser feito por em-
presas especializadas”.
Será obrigatória, por 
exemplo, a utilização 
de assinatura eletrôni-
ca para comprovação 
de autoria e integridade 
dos documentos ele-
trônicos gerados pelos 
registros eletrônicos de 
ponto e pelos progra-
mas de tratamento de 
ponto. 

Importante destacar que 
a Cláusula Trigésima 

da Convenção Coletiva 
de Trabalho dos postos 
2020-2021, válida até 

favereiro de 2022, esta-
bele que as empresas , 

com qualquer número de 
empregados, ficam obri-
gadas a manter registro 
de frequência cuja jorna-
da deverá ser anotada 

pelo próprio empregado. 
Esse registro pode ser 

feito eletronicamente ou 
manualmente, através de 

um relógio de ponto.

CCT

É importante destacar 
que, caso tenha com-
provação de adulte-
ração de honorários 
do empregado, ou a 
existência de dispositi-
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Frrepik

vos, programas ou sub-
-rotinas que permitam 
adulteração dos dados 
reais de marcação de 
jornadas, o Auditor-Fis-
cal do Trabalho deverá 
apreender documentos 
e equipamentos, além 
de copiar programas e 
dados que julgar neces-
sário para comprovação 
do ilícito. 
Outro ponto importan-
te: os equipamentos e 
sistemas de controle de 
ponto não poderão exi-
gir prévia autorização 
para marcar hora-extra. 
Ou seja, o trabalhador 
deve marcar o horário 
exato que trabalhou, 

ASSINATURA 
ELETRÔNICA

A assinatura eletrônica, do 
fabricante do registrador de 
ponto ou de seu desenvol-
vedor, deverá ser incluída 

no Arquivo Fonte de Dados 
– AFD, nos comprovantes 
de registro de ponto dispo-
nibilizados ao empregado, 
na Relação Instantânea de 
Marcações - RIM, disponibi-
lizada ao Auditor-Fiscal do 
Trabalho no caso de REP-
-C, e no Arquivo Eletrônico 
de Jornada (AEJ).  Para as 

assinaturas eletrônicas gera-
das pelos REP-P, REP-A e 

programas de tratamento de 
ponto, devem ser utilizados 
certificados digitais confor-

me ICP-Brasil.

mesmo que haja hora-
-extra. 

Segundo Julião, o de-
creto permite ainda que 
o período de intervalo 
seja pré-definido. Ou 
seja, não será necessá-
rio marcar o horário do 
almoço ou do lanche. 
Isso já poderá ser acer-
tado antes entre funcio-
nário e empregador.

O documento também 
autoriza a utilização 
do ponto por exceção. 
Significa que o trabalha-
dor não precisa registrar 
o ponto do dia a dia, 
apenas quando houver 
hora-extra.

Foto Monstera/Pexels
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1. Registrador eletrônico de ponto via programa:
Sistemas de controle de ponto por meio de programas de computador, de aplica-
tivos de celular ou tablet, e outras formas eletrônicas de registro e controle que 
tenham por base um programa e um equipamento coletor não exclusivo para reali-
zar as marcações de ponto.
1.1. Exigências: 
1.1.1. Identificação do empregador e empregado;
1.1.2. Necessário possuir certificado de registro de programa de computador no 
Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI;
1.1.3. Disponibilizar ao empregado comprovante do registro realizado;
1.1.4. Ter horário sincronizado com a Hora Legal Brasileiro;
1.1.5. Em caso de registro offline (perda da conexão), os coletores devem enviar 
as marcações, via REP-P, para o armazenamento de dados assim que o equipa-
mento ficar online;
1.1.6. Salvar, em “Armazenamento de Registro de Ponto – ARP” de alta confiabili-
dade, as informações lançadas;
1.1.7. Apresentar alta disponibilidade, a fim de não comprometer o serviço de re-
gistro de ponto.
2. Registrador eletrônico de ponto convencional
Deve estar sempre disponível no local de prestação de serviços para pronta extra-
ção e impressão de dados pelo Auditor-Fiscal do Trabalho e o equipamento nunca 
poderá ser alienado para empresa de fora de seu grupo econômico. Os equipa-
mentos antigos, certificados conforme Portaria TEM 1.510/2009, podem continuar 
a ser fabricados e utilizados pelas empresas.
2.1. Exigências:
2.1.1. Identificar empregador e empregado;
2.1.2. Registrado no Ministério do Trabalho e possuir certificado de conformidade 

As alterações a seguir sobre o 
registro de ponto  

entrarão em vigor a partir de 10 
de fevereiro de 2022:
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emitido segundo o Regulamento Técnico da Qualidade publicado pelo INMETRO;
2.1.3. Ter relógio interno de tempo real;
2.1.4. Possuir impressora exclusiva para realizar impressões de comprovantes de 
registro com durabilidade mínima de 05 anos;
2.1.5. Possuir Memoria de Registro de Ponto – MRP para armazenar os dados;
2.1.6. Permitir a extração pelo Auditor-Fiscal do Trabalho de relatório de todas as 
marcações realizadas nas últimas 24 horas;
2.1.7. Dispor de porta fiscal USB externa para uso externo exclusivo do Auditor-
-Fiscal do Trabalho;
3. Registrador eletrônico de ponto alternativo por negociação coletiva
Conjunto de equipamentos e programas (softwares) destinados ao registro de 
jornada de trabalho, conforme definido em convenção ou acordo coletivo de tra-
balho. Somente poderá ser utilizado durante a vigência da convenção ou acordo 
coletivo de trabalho, sendo vedada sua ultratividade.
3.1. Exigências:
3.1.1. Identificação do empregador e empregado;
3.1.2. Disponibilizar, no local da fiscalização ou de forma remota, a extração ou 
impressão do registro fiel das marcações realizadas pelo empregado. 
Qualquer um desses tipos de ponto eletrônico pode ser utilizado pelas empresas 
para realizar o registro e tratamento dos horários de seus empregados, desde 
que respeitadas as condições mencionadas anteriormente e as demais regras 
específicas de cada um deles contidas na Portaria. O empregador poderá utilizar 
também ponto manual, ponto mecânico ou ponto por exceção, conforme previsto 
no artigo 74, §§ 2º a 4º da CLT, e 93 a 95 da Portaria 671/2021.
Não serão admitidas, em qualquer caso, as seguintes situações:
1. alteração ou eliminação dos dados registrados pelos empregados;
restrições de horário à marcação de ponto;
2. marcações automáticas de ponto, como horários predeterminados ou mero 
apontamento do horário contratual;
3. exigência no sistema de autorização prévia para marcação de sobrejorna-
da; e
4. dispositivos ou rotinas de programas que permitam a alteração dos dados 
registrados pelos empregados.
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Outra mudança 
importante publi-
cada pelo Decreto 

10.854/2021 estabelece 
que qualquer cidadão 
poderá obter a carteira de 
trabalho digital com apenas 
o número de CPF. Antes, 
havia algumas restrições 
para estrangeiros, depen-
dendo da nacionalidade. 
Agora, para o trabalhador, 
basta informar o número do 
CPF no momento da con-
tratação.

Para o empregador, as 
informações prestadas no 
eSocial substituem as ano-
tações antes realizadas no 
documento físico.
O Livro de Inspeção do 
Trabalho passará a ser 
emitido de forma eletrôni-
ca. Atualmente, a empresa 
deve ter um caderno físico 
para o auditor fiscal fazer 
anotações.
Sobre o registro sindical, 
será possível obter a cer-

tidão de forma eletrônica. 
Antes era assinada ma-
nualmente e enviada às 
entidades sindicais via 
Correios.
O decreto permite ainda a 
realização de mediações 
de conflitos coletivos de 
trabalho de forma on-line. 
Sobre a fiscalização, o de-
creto deixa claro que ela é 
exclusiva do Ministério do 
Trabalho e da Previdên-
cia. 

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

Carteira de trabalho  
digital para todos

Livro de Inspeção do Trabalho 
passará a ser emitido de forma 

eletrônica 

A
gência B

rasil
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A partir de 10 de 
janeiro de 2022, 
começarão a va-

ler algumas exigências 
do eSocial. Portanto, 
empresários, contado-
res e colaboradores 
que trabalham no RH 
das empresas devem 
ficar alertas para se 
adequarem ao sistema 
e evitar autuações.

No início do ano que 
vem, as comunicações 
envolvendo Saúde e 
Segurança do Trabalho 
deverão ser enviadas 
ao sistema exclusiva-
mente de forma ele-
trônica e precisarão 
estar de acordo com os 
dados informados no 
Programa de Gerencia-
mento de Risco (PGR), 

por exemplo (que tam-
bém será eletrônico a 
partir de 3 de janeiro de 
2022). 
“A partir de janeiro, as 
medidas valerão para 
as empresas do Grupo 
2, ou seja, aquelas que 
faturam até R$ 78 mi-
lhões por ano (pequeno 
e médio portes), o que 
inclui os associados 

O PGR é uma ferramenta gerencial administrativa que tem a função de gerenciar todos os riscos 
ocupacionais existentes na empresa. Fundamenta-se nos registros técnicos de avaliações de 
SST e meio ambiente produzidos por especialistas. Não será um documento para ser impresso 
e guardado na gaveta. Trata-se de um Processo de Gestão baseado na melhoria contínua quer 
requer atenção e monitoramento permanente, ou seja, havendo qualquer alteração em algum 
processo da empresa, o PGR também irá registrá-la em tempo real e adotar as medidas neces-
sárias para controlar riscos. Importante: Passará a valer a partir de 3 de janeiro de 2022.

O que é o PGR?

OCUPACIONAL

De olho no 
A partir de janeiro, informações de Segurança e Saúde Ocupacional  

deverão ser enviadas eletronicamente. Fique atento às inconsistências.
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do Resan”, explica o 
diretor técnico da La-
bormed Saúde Ocu-
pacional, doutor José 
Eduardo Dias Cardoso. 
“O primeiro grupo, com 
as empresas que fa-
turam mais de R$ 78 
milhões por ano, já está 
fazendo esse envio via 
eSocial desde outubro 
passado”, completa ele.
“O eSocial é um am-
biente eletrônico do 
Governo Federal, que 
recebe das empresas 
de contabilidade essas 
informações no formato 
eletrônico. As contabi-
lidades já usam esse 
sistema desde 2013 
e, agora, está entran-
do em funcionamento 
o módulo de Saúde e 

Segurança do Trabalho. 
Com esses dados infor-
matizados, os órgãos 
fiscalizadores buscarão 
identificar se há traba-
lhadores expostos a ris-
cos e o que está sendo 
feito pelo empregador 
para impedir isso”, afir-
ma Cardoso.
Ele explica que a res-
ponsabilidade de envio 
dessas informações ao 
eSocial é do empre-
gador, mas que esse 
serviço pode ser tercei-
rizado.
“Recentemente, a Fe-
deração Nacional das 
Contabilidade entendeu 
que trabalho foge da 
alçada dos contadores, 
pois, para ser bem feito 

Ações dezembro/2021

09/12 Assembleia 
Geral Ordinária para 
aprovação da propos-
ta orçamentária para 
2022, em Santos/SP.

03/12 Reunião Online 
da Câmara Brasileira do 
Comércio de Combustí-
veis (CBCC, 

e eliminar as inconsis-
tências, dependerá de 
conhecimento técnico 
na área de saúde ocu-
pacional.
Se sua empresa ainda 
não tratou disso, fale 
com seu RH ou respon-
sável contábil a respei-
to. Caso esses setores 
não estejam aptos para 
fazer esse tipo de men-
sageria, será necessário 
contratar uma empresa 
da área de Saúde Ocu-
pacional. A Labormed, 
empresa conveniada ao 
Resan, poderá prestar 
esse serviço, caso o 
mesmo seja contratado. 
Para saber mais,  so-
licite informações pelo 
e-mail labormed@labor-
med-sso.com.br.
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Conforme decisão 
tomada pelo Con-
selho Nacional 

de Política Energética 
(CNPE), foi fixado o teor 
mínimo de mistura obri-
gatória de biodiesel no 
óleo diesel em 10% para 
todo o ano de 2022.
A medida foi aprovada 
pelo presidente Jair Bol-
sonaro e publicada no 
Diário Oficial da União 
em 17 de dezembro 
através da Resolução Nº 
25 do CNPE. 

Atualmente, o percentual 
adicionado na mistura já 
é de 10%.
Em 2018, uma resolução 
do CNPE havia determi-
nado a adição obrigatória 
mínima de 13% de bio-
diesel ao diesel a partir 
de março de 2021; de 
14% a partir de março de 
2022, e de 15% a partir 
de março de 2023.
O objetivo era aumen-
tar a produção e o uso 
dos biocombustíveis no 
Brasil, uma das metas 

da Política Nacional de 
Biocombustíveis (Reno-
vaBio).
No entanto, o governo 
vem anunciando sucessi-
vas reduções para tentar 
segurar o preço do com-
bustível. 
Em setembro e outubro 
deste ano, o mínimo foi 
de 12%, um ponto per-
centual abaixo do previsto 
na resolução. Nos outros 
meses entre maio e de-
zembro, o patamar foi 
ainda menor, de 10%.

BIODIESEL

Freepik

Mistura obrigatória será de 10% em 2022
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No último dia 10 de 
dezembro, a Câma-
ra de Santos con-

cedeu o título de Cidadão 
Emérito a Koyu Iha, advoga-
do que trilhou carreira reco-
nhecida e elogiada na polí-
tica. Foi vereador e prefeito 
de São Vicente, deputado 
estadual e deputado federal, 
época em que apoiou o Sin-
dicombustíveis Resan. 
Koyu Iha nasceu em Santos 
em 1940. Quando prefeito 
vicentino, renunciou após 
os quatro anos no cargo 
como protesto à emenda 
constitucional que prorrogou 

mandatos de prefeitos e 
vereadores para seis anos. 
Seu ato, que completou 40 
anos em 2021, foi entendido 
como exemplo de maturida-
de política. 
O título de Cidadão Emérito 
foi proposto pelo vereador 
Carlos Teixeira (PSDB), que 
lembrou atos marcantes dos 
30 anos em que o home-
nageado exerceu cargos 
eletivos, agradecendo Koyu 
pela vida dedicada à política 
séria e bem feita. 
Para o presidente do Re-
san, José Camargo Hernan-
des, a homenagem é justa. 

“Trata-se de um reconhe-
cimento ao grande político 
que Koyu Iha foi, lutando 
pela nossa região e sempre 
apoiando os legítimos inte-
resses das categorias repre-
sentadas pelo Resan desde 
a sua criação, em 1993.”

Koyu Iha recebe homenagem em Santos
Ex-deputado sempre apoiou as categorias representadas pelo Resan

Foto D
ivulgação

Em agosto de 1996, Koyu 
recebeu o prêmio Grande 
Mérito Resan, por sua 
atuação em prol dos reven-
dedores de combustíveis.

Prêmio Grande  
Mérito Resan
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Um brinde  
a você!

02 Sanny Royas de 
Aguiar 

POSTO DE SERVIÇO CA-
LIFÓRNIA - Santos

05Caroline Nagro-
ckis 

AUTO POSTO MALIBU - 
São Vicente 
AUTO POSTO VALONGO 
DE SANTOS -Santos

07 Filomena F. Men-
des  

POSTO DE SERVIÇOS 
ALBATROZ - Bertioga

07Sérgio de Souza 
AUTO POSTO 

CARGA PESADA DO GUA-
RUJÁ - Guarujá

08Severina Simões 
Leone 

AUTO POSTO CINESE- Gua-
rujá

08Luciano Jair Onga-
rato 

POSTO 4 IRMÃOS JL - Jacu-
piranga 
POSTO ONGARATO - Jacu-
piranga

10Ricardo Eugênio 
Meirelles de Araujo 

AG DE PINHO & CIA - Guarujá 
AUTO POSTO LA CANIZA - 
Guarujá

13Marcelo Unruh 
Siqueira 

AUTO POSTO INTERMARES 
- Praia Grande

14Flávio Ribas de 
Souza 

AUTO POSTO ANTONIO 

JANEIRO

EMERICK - São Vicente 
LINHA UM PRODUTOS DE PE-
TROLEO - Santos

20Rui da Silva Diogo 
AUTO POSTO DI MO-

NACO - Praia Grande

26Camila Aranha Cam-
pos 

POSTO DE SERVIÇOS PEROLA 
DO ATLANTICO - Guarujá

26Cibele Rozinelli 
AUTO POSTO REDEN-

TOR- Guarujá

30Aldo Martins da Silvei-
ra Filho 

REDE ATM DE POSTOS - Bertio-
ga

30Solly Royas da Costa 
POSTO DE SERVIÇOS 

CALIFÓRNIA - Santos



  

1 O governo federal trabalha em uma nova 
medida provisória para o mercado de 
combustíveis, para colocar na legislação 

regras para livre acesso aos terminais aquaviários 
e dutos de transporte de petróleo, derivados e bio-
combustíveis. O texto vem sendo chamado inter-
namente de MP da Desverticalização. O assunto 
é discutido na ANP há anos. Este mês, a agência 
aprovou uma nova proposta de revisão da portaria 
251/2000. A nova audiência pública vai ocorrer no 
primeiro trimestre de 2022. Em geral, a ideia é in-
cluir na legislação a garantia de acesso à terceiros 
em dutos e terminais marítimos de movimentação 
de petróleo, derivados e biocombustíveis.

BIODIESEL

3  A Diretoria da ANP aprovou, no início de dezembro, a resolução que cria o 
Programa de Monitoramento da Qualidade do Biodiesel (PMQBio). A iniciativa 
tem o objetivo de contribuir para a garantia da qualidade dos combustíveis do 

Ciclo Diesel ao longo de toda a cadeia de abastecimento. O PMQBio irá monitorar o 
cumprimento das especificações de qualidade, com o objetivo de assegurar que o bio-
diesel e o óleo diesel A  (diesel sem adição de biodiesel), cuja mistura conduz ao óleo 
diesel B vendido ao consumidor por distribuidores e revendedores de combustíveis 
líquidos, atendam aos limites exigidos para os seus respectivos parâmetros físico-quí-
micos. Está prevista a coleta de amostras de biodiesel e óleo diesel A nos produtores 
de biodiesel e distribuidores de combustíveis líquidos, seguida de análises físico-
-químicas, permitindo a produção continuada de dados estatísticos sobre a qualidade 
dos produtos e a identificação de eventuais não conformidades. O novo modelo prevê 
a realização de, no mínimo, duas coletas anuais aleatórias de amostras, através do 
financiamento privado dos agentes econômicos envolvidos, a exemplo do procedimen-
to previsto no novo modelo do PMQC, regulamentado na Res. ANP nº 790, de 2019. 

FIQUE LIGADO

DESVERTICALIZAÇÃO
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2A Diretoria Colegiada da Agência 
Nacional de Transportes Terrestres 
(ANTT) aprovou, por meio da Deli-

beração nº 388/2021, a 4ª Edição do Manual 
de Procedimentos de Fiscalização do Trans-
porte Rodoviário Nacional e Internacional 
de Produtos Perigosos. O manual extrai da 
regulamentação os pontos relevantes para 
atuação prática, constituindo-se como uma 
fonte de pesquisa e orientação. Contudo, 
cabe reforçar que o documento não substitui 
a legislação completa publicada no Diário 
Oficial da União, necessária para o entendi-
mento integral da regulamentação do trans-
porte rodoviário de produtos perigosos, assim 
como para verificação de exceções e dispo-
sições pontuais. Para visualizar o manual, 
acesse http://www.resan.com.br/site/arquivos/
editor/files/2021_manual_antt.pdf

CARGAS PERIGOSAS 
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