Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis, Lubrificantes e Lojas de Conveniência do Estado de Alagoas
Reconhecido em 13 de março de 1984

Maceió, 02 de abril de 2020.

INFORMATIVO
Informativo 20/2020
Ref. Ações Sindicombustíveis-AL
Prezados (as) Associados (as),
Desde que a pandemia do Covid-19 começou a se alastrar por todo o país, juntamente à crise
sanitária, instalou-se uma crise econômica, com grandes reflexos no setor de combustíveis,
principalmente na revenda, a qual vem enfrentando significativas perdas financeiras em seus
negócios. Preocupado com a saúde financeira do setor e com o intuito de auxiliar nossos
associados, o Sindicombustíveis-AL vem tomando medidas que auxiliem a revenda no
enfrentamento ao Coronavírus e suas consequências. Entre as principais ações tomadas estão:
➔ Envio de recomendações para serem adotadas no dia a dia do posto de combustíveis
como forma de prevenção ao Covid-19;
➔ Envio de recomendações da assessoria jurídica do Sindicombustíveis-AL para a
revenda de combustíveis sobre banco de horas, contratação temporária, entre
outras orientações trabalhistas e constitucionais;
➔ Envio de informativo com orientações sobre a retração nas vendas de combustíveis;
➔ Envio de orientações para higienização das áreas comuns e materiais de trabalho nos
postos de combustíveis;
➔ Formulação de documentos, em conjunto com a Fecombustíveis, endereçados aos
órgãos reguladores e fiscalizadores como forma de amenizar a crise para os
empresários do setor, tais como: envio de ofício à ANP solicitando a redução do
horário de funcionamento obrigatório dos postos, bem como a suspensão das
autuações com multas pecuniárias; envio de ofício ao Ministério da Economia
solicitando a redução da taxa do IBAMA, possibilidade de férias coletivas,
parcelamento da multa de 40% do FGTS e a suspensão temporária do contrato de
trabalho; pedido ao Banco Central para que os cartões de crédito reduzam o tempo
para envio das vendas realizadas nos postos;
➔ Envio de recomendações do setor jurídico sobre o Decreto Estadual nº 69541, o qual
determinou o fechamento dos estabelecimentos, com exceção dos serviços
essenciais, entre eles os postos de combustíveis, as lojas de conveniência e afins;
➔ Transmissão de informações sobre a resolução da ANP nº 812, que permite a
redução do período de funcionamento dos postos de combustíveis, atendendo ao
pleito da Fecombustíveis e sindicatos filiados;
➔ Comentários do setor jurídico do Sindicombustíveis-AL sobre a MP 927, com medidas
direcionadas para a questão trabalhista;
➔ Divulgação de agradecimento da categoria aos profissionais da linha de frente;
➔ Envio de ofício à SEDETUR solicitando esclarecimentos sobre o atendimento aos
caminhoneiros nos restaurantes, lojas de conveniências, lanchonetes e afins dos
postos de combustíveis, com o intuito de fornecer assistência a esses profissionais,
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obtendo retorno positivo do órgão, confirmando a liberação do funcionamento
destes estabelecimentos;
➔ Distribuição de Cartilha Digital com recomendações gerais para enfrentamento do
Coronavírus nos postos de combustíveis;
➔ Divulgação de Instrução Normativa do IBAMA com prorrogação do prazo para envio
do Relatório Anual do IBAMA;
➔ Celebração de Termo Aditivo à CCT 2020, em conjunto com o sindicato laboral,
estipulando alterações nas condições de trabalho, como nas férias, abono, décimo
terceiro, redução e alteração na jornada do trabalho;
➔ Envio de ofício À ARSAL solicitando esclarecimentos sobre o transporte de
funcionários que não residem no município em que trabalham, alcançando resultado
positivo do órgão, se comprometendo em liberar a passagem dos trabalhadores de
postos nas barreiras fiscais;
➔ Envio de Ofício à ANEEL Alagoas, solicitando a revisão dos contratos de energia
elétrica por demanda dos postos de combustíveis do Estado;
➔ Envio de Ofício à Equatorial Energia Alagoas, solicitando a revisão dos contratos de
energia elétrica por demanda dos postos de combustíveis do Estado;
➔ Envio de Ofício à empresa Prosegur, solicitando a suspensão temporária da cobrança
de alugueis dos cofres instalados nos postos de combustíveis;
➔ Envio de análise jurídica sobre a revisão dos contratos entre os postos de
combustíveis e as distribuidoras;
➔ Concessão de redução da mensalidade do Sindicombustíveis-AL para o mês de abril
em 50% (cinquenta por cento);
➔ Comentários do setor jurídico sobre a MP 936, que permite a redução da jornada de
trabalho e a suspensão temporária do contrato de trabalho;
➔ Atendimento constante às demandas da imprensa sobre as medidas de prevenção
adotadas pelo setor e sobre a redução das vendas nos postos;
➔ Envio de ofício à ANP sobre Contrato de Bandeira, solicitando a flexibilização para a
aquisição de combustíveis;
Lembramos que todos os informativos e orientações encaminhados pelo Sindicombustíveis-AL
encontram-se disponíveis no site da entidade, através do endereço (https://sindicombustiveisal.com.br/2020/03/informativos-sindicombustiveis-al/) e que permanecemos à disposição
para atendimento aos nossos associados, através de contato telefônico, whatsapp e e-mail,
conforme informamos em informativo encaminhado anteriormente.
Atenciosamente,
A Diretoria.
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