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O Sindicombustíveis-PE completa em 

2011 50 anos de serviços prestados 

ao setor revendedor de combustíveis 

no Estado. Nesse meio século de 

atuação, a entidade sempre pautou 

as suas ações na manutenção da 

qualidade dos combustíveis e dos 

demais serviços prestados .

Tanto que foi pioneiro no Nordeste 

quanto à implantação do programa 

"Carro da Qualidade", que visa 

o r i e n t a r  g r a t u i t a m e n t e  o s  

revendedores  a  respe i to  da  

q u a l i d a d e  d o s  co m b u st í ve i s  

ofertados e do cumprimento das leis 

que regem o setor. A orientação é 

feita através das visitas dos técnicos aos postos associados, devidamente 

equipados para procederem com testes nos combustíveis, além de 

estarem aptos para ensinar sobre o uso correto de diversos 

equipamentos.  

É justo afirmar que a gama de serviços oferecidos vem atraindo cada vez 

mais associados para a entidade. Só nesse primeiro trimestre de 2011 já 

passaram a fazer parte do sindicato mais 41 pontos de revenda. 

Além do aumento no número de associados, a gestão profissional que a 

entidade vem seguindo está resultando ainda na recuperação dos 

créditos devidos ao sindicato por parte dos inadimplentes, inclusive com 

parcelamento dos valores. 
O reforço nas palestras e eventos com o objetivo de esclarecer o 

revendedor sobre acontecimentos relevantes para a condução dos seus 

negócios também tem sido bem recebido pela categoria. 

Por fim, vale destacar o empenho do Sindicombustíveis-PE no sentido de 

se posicionar diante da sociedade, das distribuidoras, dos produtores de 

combustíveis e do poder público sobre os aumentos abusivos dos preços 

praticados, um problema que encontra guarida em todo o país e é tratado 

aqui nesta edição do Posto Notícias. 
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fiscalização começará a cobrar
a implantação do sistema em junho

PAF - ECT
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Os revendedores de combustíveis terão até o dia 01 de 

junho para instalarem sem seus postos os 

Breve Histórico - O Conselho Nacional de Política 

Fazendária- CONFAZ, através do Convênio ICMS 09, de 

03.04.09, publicado no DOU em 08.04.09, estabeleceu 

normas relativas aos Equipamentos Emissores de Cupom 

Fiscal(ECF) e ao Programa Aplicativo Fiscal( PAF-ECF) 

aplicáveis ao fabricante ou importador de ECF, ao 

contribuinte usuário de ECF, às empresas interventoras e 

às desenvolvedoras do PAF-ECF.  

Para os postos revendedores de combustível, o referido 

Convênio, em sua cláusula nº 48, determina que o 

estabelecimento deve integrar os pontos de 

abastecimento, ou seja, cada um dos bicos da bomba de 

abastecimento, por meio de comunicação de dados, 

devendo o PAF-ECF ou sistema de Gestão ou Retaguarda 

utilizado pelo estabelecimento atender à requisitos 

Equipamentos 

Emissores de Cupom Fiscal(ECF) e o Programa Aplicativo 

Fiscal (PAF-ECF). Isso porque a partir dessa data a 

implantação e uso do sistema passarão a ser fiscalizados 

pelos órgãos competentes. Para orientar os seus 

associados sobre o tema, o Sindicombustíveis-PE 

promoveu dois encontros  onde os presentes puderam 

tirar as suas dúvidas. Os encontros ocorreram em janeiro 

e em fevereiro, tempo hábil para todos se adequarem. 

000000000000000000

específicos estabelecidos em ATO COTEPE/ICMS. 

A SEFAZ-PE, por sua vez, publicou a Portaria SF Nº 061 de 

05.05.10 e alterações, que estabelece procedimentos 

para registro do Programa Aplicativo Fiscal- PAF-ECF e os 

prazos a partir dos quais é obrigatório para os 

contribuintes a utilização do PAF-ECF.  

De acordo com a Portaria SF Nº 061 e alterações,  todos 

os novos pedidos de uso de ECF deveriam estar 

adequados ao Programa PAF-ECF específico para postos 

de combustíveis desde 01º de abril deste ano. 

Automação - O Sindicombustíveis-PE lembra que a 

implementação do PAF-ECF depende da automação dos 

postos, que pressupõe o uso 

e x c l u s i v o  d e  b o m b a s  

eletrônicas. Inclusive a Sefaz 

vai exigir o cumprimento do 

art. 7º da Lei Estadual nº 

12.642 de 13.11.2003, que 

determina a obrigatoriedade 

d o  u s o  d e  B o m b a  d e  

Abastecimento Eletrônica e 

c o n s e q u e n t e m e n t e  à  

proibição do uso das Bombas 

de Abastecimento Mecânicas.

000000000000000

Sindicombustíveis-PE 

promoveu dois encontros 

com revendedores para 

orientá-los sobre o PAF-ECT
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Como é composto o 
salário para a 

categoria?

Não respondeu à
pesquisa da ANP sobre
o diesel de baixo teor

de enxofre?
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A composição do salário para a categoria é definida pela 

Convenção Coletiva de cada sindicato e, geralmente, não 

é indexada ao salário minimo. No entanto, em alguns 

estados, pode ser que o salário base seja estipulado de 

acordo com o mínimo, além dos adicionais.  É o caso da 

Bahia. Lá, como o salário-base segue o salário mínimo, a 

orientação é fazer o reajuste da base assim que for 

aprovado o valor do mínimo, deixando para abril, 

quando é realizada a Convenção Coletiva, a negociação 

dos adicionais. 

Fonte: Informações fornecidas pelo Jurídico da Fecombustíveis 

para a revista Combustíveis e Conveniência.

Nota - A Convenção Coletiva de Pernambuco está disponivel no 

site do Sindicombustíveis-PE, assim como a tabela salarial 

vigente. Em breve será divulgada nova tabela. 

A Agência Nacional do Petróleo - ANP ainda 

não decidiu o que fazer com os postos 

inadimplentes com a pesquisa. Há a 

possibilidade de que sejam notificados para 

que informem seus planos. São mais de 14 mil 

postos nessa situação, sujeitos à penalidades, 

como determina a Resolução ANP nº 26 de 

2010. Cerca de 61% dos postos existentes no 

país responderam à sondagem, sendo que 32% 

desse total declararam a intenção de 

comercializar o combustível.  Caso se confirme 

o desinteresse da revenda em ofertar o 

produto nas regiões desabastecidas, a ANP 

poderá determinar a venda exclusiva de diesel  

S50-S10 nessas áreas. 
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Federação  envia carta
ao ministro Edison Lobão

www.sindicombustiveis-pe.org.br

Pentagás Ltda 
Ouro Preto Combustíveis Ltda 
Petrovel Petróleo Veloso Ltda 
Posto Estrada dos Remédios Ltda
R. J. Combustíveis e Lubrificantes Ltda 
Servicar S.A 
Servicar S.A 
Sivini Petróleo Ltda 
Farias e Oliveira Ltda 
Gênesis Com. de Combust. e Derivados 

Ltda 
M&m Comércio de Combustíveis e 

Derivados Ltda 
Paulo Sales Salvino Barbosa Combustíveis 
Posto De Serviço Quatro Irmãos Ltda 
Saron Combustíveis E Derivados Ltda 
Auto Posto Quatro Irmãos Ltda 
Auto Posto Surubim Ltda 
Gomes & Alves Com. De Combustíveis Ltda 
M. Tacito Correia & Cia. Ltda 
R M Keila De Lima Combustíveis 
Vilar Azevedo Com. De Comb.lub. Peças 

Ltda 
J F & Araújo Com De Comb Ltda 
Marieta Combustíveis Ltda 
Posto Guaraná Ltda 
Posto Trevão Japaranduba Ltda 
S. W. Petróleo & Cia. Ltda 
D. W. Sarmento Neto 
G. E. Combustíveis Ltda 
G. E. Combustíveis Ltda 
Galdino Comércio de Derivados de Petróleo 

Ltda 
Guimarães e Uchoa Ltda 
José Sizenando Henriques Lyra Jr 
Luiz Santos Petróleo E Lubrificantes Ltda 
M & F Combustível Ltda 
Petropostos Ltda 
Posto Carvalho Ltda 
Posto Ipe Ltda 
Posto Ipe Ltda 
Posto Paizão Ltda 
Posto Silva E Araújo Ltda 
Tropical Petróleo Ltda 
Posto Escadense Ltda 

novos sócios notícias da Fecombustíveis

A Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e de 

Lubrificantes - Fecombustíveis enviou correspondência 

para o ministro das Minas e Energia, Edison Lobão, 

destacando alguns pontos com relação à alta da gasolina 

nos postos de combustíveis. A carta foi motivada por 

declarações de Lobão no programa “Bom Dia, Ministro”. 

No documento, a Fecombustíveis deixava claro que as 

recentes elevações verificadas nos postos eram 

consequências diretas dos maiores preços praticados nas 

usinas para o etanol anidro, que é adicionado à gasolina A 

no percentual de 25% para formar a gasolina C, a 

comercializada nos postos.  

A Federação traçou ainda um histórico da atual escalada 

nos preços do etanol, que teve início em junho de 2010. 

«De lá até o início de abril, o litro do anidro na usina (sem 

frete ou impostos) subiu 144%, de acordo com dados do 

Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da 

Universidade de São Paulo (Cepea/USP)», constava na 

carta. A Fecombustíveis incluiu ainda na correspondência 

informações da ANP, atestando que no mesmo período, a 

gasolina aumentou 11% na distribuição e 9,3% nos postos. 

Em outro trecho, a carta tem destacado a importância de 

ressaltar que a elevação nos preços nas usinas tem sido 

muito mais acentuada para o anidro do que para o 

hidratado, o qual subiu 92% de junho até agora e 25% nos 

primeiros quatro meses do ano. «Tal fato tem menor 

visibilidade na imprensa e mereceria uma análise 

minuciosa de suas causas por parte do governo e ANP», 

r e l a t a  u m  t r e c h o  d o  

documento.  

A  F e c o m b u s t í v e i s  

aproveitou ainda para 

declarar o seu apoio 

integral a decisão do 

governo de tratar o etanol 

como combustível e transferi-

lo para o controle da ANP. 

00000000000000000

00000000000

O Sindicombustíveis - PE só faz crescer. 
Confira a lista de novos associados do 
primeiro trimestre de 2011!

Ministro Edison 

Lobão
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VI Encontro de revendedores
do Nordeste

Sindicombustíveis-PE
participa do seg´s

marketing e mercado
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O Sindicombustíveis-PE lidera comitiva de revendedores 

durante viagem para Fortaleza, a fim de participar do VI 

Encontro de Revendedores de Combustíveis e Lojas de 

Conveniência do Nordeste, a ser realizado entre os dias 09 e 

11 de junho. 

O evento será realizado pelo SindiPostos - CE, com o apoio da 

Fecombustíveis. Será sediado no Vila Galé Resort, na Praia 

de Cumbuco, inaugurado em dezembro de 2010. Cumbuco 

fica a 35 Km de Fortaleza e é uma das praias mais 

requisitadas pelos turistas, atraídos por suas dunas e lagoas. 

Serão debatidos diversos temas do interesse do setor, além 

de estarem programadas várias palestras importantes para a 

O Sindicombustíveis-PE está sendo qualificado pelo Sistema 

de Excelência em Gestão Sindical - SEG`S, desenvolvido pela 

Confederação Nacional do Comércio - CNC, em parceria com 

a Fecombustíveis. Para o gestor da entidade, Rodrigo Biondi, 

que vem acompanhando o processo, a experiência deve 

proporcionar benefícios para o setor em Pernambuco. «O 

sindicato fica mais profissionalizado, garantindo a qualidade 

dos serviços dos associados», explica ele. 

Recentemente, o sindicato recebeu a visita de um 

representante da CNC para fazer uma avaliação da entidade, 

seguindo os preceitos do Sistema de Gestão. 

«Entre as atividades do SEG`S, destacam-se reuniões entre 

assessores jurídicos das entidades participantes a fim de 

promover a troca de experiências e informações», 

exemplifica. Diversos sindicatos de revendedores de 

combustíveis do Nordeste participam do programa. 

definição de estratégias e posicionamentos para os 

postos revendedores.

Entre eles, estão "As armadilhas da Justiça do 

Trabalho", que serão tratadas pelo advogado Klaiston 

Soares de Miranda Ferreira, pós-Graduado em Direito 

de Empresa pela Fundação Dom Cabral, especializado 

em Direito Sindical Internacional, Coordenador do 

Jurídico Trabalhista Sindical do MINASPETRO, 

Defensor Público do estado de Minas Gerais.

Na abertura, haverá palestra proferida pela jornalista 

econômica e política, comentarista da TV Globo e 

Globo News, Cristiana Lobo, que foi colunista dos 

jornais "O Globo", "Folha de São Paulo" e "O Estado 

de São Paulo".

000000000000000000000000

www.ercomceara.com.br


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

