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Assembleia no dia 3 de dezembro decide
condicionante da nova proposta da Petros
A Petros apresentou uma nova proposta de equacionamento em reunião no dia 22 de outubro com o GT Paritário. Para
dar continuidade às negociações para implementar o novo plano de equacionamento, a Superintendência Nacional de
Previdência Complementar (Previc), Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest) e Petrobrás,
estabeleceram a condicionante de que as entidades de petroleiros se comprometam a não moverem ação como substituto
processual, ou seja ação coletiva ou ação plurimas contra a nova proposta. Cada entidade, incluindo o Sindipetro-LP, levará
essa condicionante para assembleia. Leia mais na página 2

Aberta inscrição para novas adesões
Primeiro ano da parceria do Sindipetro-LP com a Osan
garante assistência a 2 mil pessoas
pág. 5

Por unanimidade

Petroleiros aprovam Previsão Orçamentária
e verba destinada à defesa da Petrobrás 6
pág.
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Participe!

Assembleia no dia 3 de dezembro decide condicionante da
nova proposta da Petros

N

a próxima terça-feira,

da Petros, Bruno Dias e o Ge-

que hoje se apresenta para

3 de dezembro, com

rente Executivo Atuarial e de

amortizar o Plano de Equacio-

primeira chamada às

Desenvolvimento

Planos

namento de Déficit da Petros

17h30 e segunda chamada às

da Petros, Dilcrecio Akira Miki,

(PED 2015), que desde a co-

18h, os petroleiros do Litoral

apresentaram a nova proposta

brança da taxação extra, ini-

Paulista participam de assem-

e responderam algumas dúvidas

ciada em março de 2018, está

bleia para votar pela aprova-

dos petroleiros presentes. No

dificultando as finanças dos

ção ou rejeição da condicio-

último dia 21, no entanto, a mi-

participantes e preocupando

nante de que as entidades de

nuta foi concluída e será apre-

todos, ativos, aposentados e

petroleiros se comprometem a

sentada no dia da assembleia.

pensionistas.

de

não moverem ação como subs-

As assembleias nas bases da

Pelo PED atual, além dos R$

tituto processual, ou seja ação

FNP vão até o dia 5 de dezem-

27,7 bilhões do equacionamen-

coletiva ou ação plurima con-

bro. Para que o novo PED seja

to de 2015, em 2020 a Petros de-

tra a nova proposta.

implementado, a Petros tem até

verá incluir na conta o déficit

A condicionante, que iria ser

o dia 31 de dezembro para apre-

de 2018, além dos valores não

votada em assembleia no dia

sentar a proposta já com os pa-

arrecadados durante vigência

13 de novembro, foi suspensa

receres e devidos ajustes feitos

das liminares que suspende-

dos petroleiros devem aumen-

des, poderão eventualmente

em razão da não conclusão da

pelos órgãos responsáveis.

ram a cobrança a milhares de

tar ainda mais.

ser ajuizadas pelas entidades,

minuta, elaborada pela FNP e

O novo plano, visto como um

participantes e assistidos. Com

Em tempo: as ações indivi-

outras entidades de petrolei-

“remédio amargo” pelas en-

isso, os altos valores do PED

duais, a despeito de não se-

sistido

ros. Na ocasião, o presidente

tidades sindicais, é a solução

que já sacrificam as finanças

rem estimuladas pelas entida-

prejudicado.

caso algum participante ou asseja

especificamente

CD aprova cisão do PPSP-R e do PPSP-NR e reúne Grupo Pré-70 em dois novos planos
O Conselho Deliberativo da

gados da Petrobrás admitidos

total de participantes do PPSP-

Petros aprovou por unanimida-

anteriormente a 1º de julho de

-R e 35% do PPSP-NR.

de, no dia 13, a cisão do Plano

1970, que se inscreveram no

Petros do Sistema Petrobrás-

no PPSP-NR.

rão no PPSP-R ou no PPSP-NR.
di-

Apesar disso, a medida requer

A Petrobrás se responsabi-

vulgado, o processo de cisão é

mudanças nos regulamentos

Plano Petros do Sistema Petro-

liza por eventuais desequilí-

também um dos primeiros pas-

dos planos de origem (PPSP-R

-Repactuados (PPSP-R) e do

brás (PPSP) até 1º de janeiro

brios no passivo do Pré-70, de

sos necessários para a imple-

ou PPSP-NR) para a inclusão

Plano Petros do Sistema Petro-

de 1996 e se mantiveram inin-

acordo com regras específicas

mentação do novo PED, con-

do critério de cisão, do concei-

bras-Não Repactuados (PPSP-

terruptamente

à

que regem a relação destes

templando o equacionamento

to do Grupo Pré-70 e do ajuste

-NR). A medida tem como obje-

patrocinadora de origem até a

participantes com o plano. É

dos déficits de 2015 e 2018 —,

do custeio previdenciário. Os

tivo reunir os participantes do

obtenção da condição de assis-

este compromisso que isenta

que só poderá ser proposto

mesmos ajustes foram apli-

chamado Grupo Pré-70 nos se-

tidos. Inclui também aqueles

o grupo do pagamento do PED-

após a aprovação definitiva da

cados nos regulamentos dos

guintes planos: Petros do Siste-

que, em razão de decisão judi-

2015, assim como isentará de

cisão pela Previc.

novos planos (PPSP-R Pré-70 e

ma Petrobrás-Repactuados Pré-

cial, passaram a atender a es-

contribuições

extraordinárias

A cisão não gera qualquer

PPSP-NR Pré-70), assim como

70 (PPSP-R Pré-70) e Petros do

sas condições retroativamente,

referentes ao déficit de 2018. E

alteração de direito para o

a reestruturação dos artigos

Sistema Petrobrás-Não Repac-

bem como os respectivos be-

este mesmo compromisso leva

Grupo Pré-70, que integrará o

que tratavam de assuntos não

tuados Pré-70 (PPSP-NR Pré-70).

neficiários dos participantes

a um critério de custeio dife-

PPSP-R Pré-70 ou o PPSP-NR

referentes aos Pré-70, além do

O Grupo Pré-70 é formado

assim qualificados. Os Pré-70

renciado em relação aos de-

Pré-70, nem para os demais

nome do plano e de citações às

por empregados e ex-empre-

representam cerca de 21% do

mais participantes no PPSP-R e

participantes, que continua-

patrocinadoras. Fonte: Petros

vinculados

Conforme

amplamente
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A proposta de PED 2015-2018 e o termo de compromisso
assumido pelas entidades sindicais
A FNP e a FUP decidiram firmar

gação de não estimular nem dis-

o “TERMO DE COMPROMISSO E

cutir na esfera judicial e admi-

OUTRAS AVENÇAS” com a Petros

nistrativa os termos da referida

com o objetivo de estabelecer um

Proposta. Tratam-se de Ação Civil

acordo para que a proposta e PED

ção da utilização de dados mais

Proposta aos sindicalizados de-

Quanto aos participantes que

atualizados. Assim, caso a nova

monstrando a importância de não

obtiveram liminares suspendendo

avaliação aponte a necessidade

judicializar eventuais demandas

o pagamento das contribuições

de aumento das contribuições ex-

individuais com relação a mesma.

Pública, Ações Coletivas e Acões

extraordinárias devidas em razão

traordinárias superior a 10% sobre

Caso não seja possível aprovar a

2015-2018 seja aplicada para equa-

Plúrimas pelas entidades repre-

do PED 2015, a Petros se compro-

o percentual objeto das projeções

Proposta até o dia 31 de dezembro

cionar os déficits daqueles exercí-

sentativas. As ações individuais,

mete a oferecer a possibilidade de

(PPSP-R: 11,21% ativos e 13,70%

de 2019, poderá ser assinado

cios por meio da redução de obri-

a despeito de não serem estimu-

(i) pagamento à vista ou (ii) paga-

assistidos; PPSP-NR: 12,81% ativos

Termo de Ajustamento de Condu-

gações dos Planos e a constituição

ladas pelas entidades, poderão

mento pelo prazo de expectativa

e 14,57% assistidos), a Petros se

ta (TAC) com a PREVIC, permane-

de

contribuição

CVM, CGU, SEST, MPE’s e MPF’s.

extraordinária

eventualmente ser ajuizadas pe-

de vida do indivíduo, o qual será

compromete a convocar uma reu-

cendo vigentes todos os termos

com alíquota única. Considera a

las entidades, caso algum parti-

atualizado pela meta atuarial e

nião das Entidades para definir os

do presente instrumento. A Pe-

proposta também a Cisão do Gru-

cipante ou assistido seja especi-

acrescido e valor referente ao se-

ajustes necessários na proposta,

tros, nesse caso, se obriga a dar

po Pré70, bem como, o respeito à

ficamente prejudicado. Por esfera

guro ou mecanismo similar.

previamente à deliberação pelo

absoluta transparência a todos os

legislação vigente e a redução da

administrativa, compreendem-se

Será realizada nova avaliação

Conselho Deliberativo.

participantes e assistidos e às En-

possibilidade de futuros déficits.

os órgãos fiscalizadores e regu-

atuarial, porquanto os resultados

As Entidades comprometem-

tidades acerca do TAC.

latórios, tais como PREVIC, TCU,

podem sofrer variações em fun-

-se a disseminar os termos da

Por Ronaldo Tedesco

As Entidades assumem a obri-

Comentários a respeito dos termos da proposta
pactuados; 2) Assistidos Repac-

cio, conforme a resolução CNPC

nefício dos PPSPs (R e NR) con-

po Pré-70 dos Planos PPSP-R e

1- Realização da Cisão do Gru-

Comentário: o chamado 13º

tuados; 3) Participantes Ativos

30/2018.

siderando os últimos 36 meses

PPSP-NR, com a Segregação Pa-

benefício dos assistidos terá que

Não Repactuados; e 4) Assistidos

trimonial do Grupo Pré-70 e Não

ter esse desconto para diminuir o

Não Repactuados;

Pré-70;

impacto nas contribuições extra-

Comentário: a Cisão já foi

desconto;

ordinárias mensais de todos nós.

aprovada no Conselho Delibe-

(apenas para os atuais partici7- Implementação de INSS hi-

Comentário: fim da chamada

pantes da ativa);

potético em valor fixo e atualiza-

Comentário: também para en-

permi-

do anualmente pelo IPCA para a

quadramento legal e mitigação

tindo a viabilidade econômica-

apuração de benefícios a conce-

dos riscos estruturais do plano,

“Alíquota

Progressiva”,

rativo e significou a redução de

3- Alteração no cálculo do Pe-

-financeira dos participantes e

der de suplementação dos atuais

será alterada a forma do cálculo

cerca de R$ 3,6 bilhões no valor

cúlio do beneficiário que consis-

assistidos. Importante ressaltar

participantes ativos dos PPSPs

atual de 12 para 36 meses.

total do PED 2015-2018. Essa foi

tirá no valor de 2 vezes a remu-

que os maiores benefícios conti-

(R e NR) que não estão aposen-

uma importante vitória de todos

neração global (Beneficio Petros

nuam pagando bem mais do que

tados pelo INSS;

os participantes e assistidos do

+ INSS) para os participantes

os menores benefícos. Mas a pro-

Comentário: para enquadra-

doria pelo Regime Geral de Pre-

PPSP, obrigando a Petrobrás a

aposentados e de 2 vezes o sa-

porção fortemente progressiva

mento legal e mitigação de riscos

vidência Social deixará de ser

assumir a integralidade de seus

lário de cálculo definido nos Re-

do PED 2015 foi suavizada.

estruturais, todos aqueles que já

requisito para o benefício Pe-

compromissos com os Pré-70 até

gulamentos dos Planos para os

se aposentaram pelo INSS será

tros, mantendo os demais requi-

23/10/2028 (data de vencimento

participantes da ativa;

5- Aplicação da Resolução

considerado o valor do benefício

sitos de elegibilidade previstos

9- A concessão de aposenta-

do Acordo de Obrigações Recí-

Comentário: da mesma forma,

CNPC 30/2018 que possibilita a

já concedido. Para quem ainda

nos regulamentos dos Planos

procas – AOR) e ainda assumindo

houve uma redução substancial

extensão do prazo de cobrança

não obteve sua concessão, a Pe-

Petros do Sistema Petrobrás –

eventuais

do Pecúlio a ser concedido em

da contribuição extraordinária

tros irá fixar um valor que consi-

Repactuados e Não Repactua-

caso de morte do participante ou

até o pagamento do último be-

dera a média dos valores já con-

dos.

assistido para mitigar o impacto

nefício dos planos PPSP-R e NR

cedidos pelo INSS aos assistidos

Comentário: também para en-

nas contribuições extraordiná-

ou até que os resultados dos

do PPSP, que será corrigido pelo

quadramento legal e mitigação

rias mensais.

planos permitam a eliminação

IPCA, desvinculando o benefício

dos riscos estruturais do plano,

dessa contribuição, nos termos

do INSS do benefício Petros, para

possibilitará a percepção do be-

da legislação aplicável.

enquadramento legal e mitiga-

nefício Petros para quem romper

ção dos riscos estruturais.

o vínculo empregatício, sem ne-

contingenciamentos

jurídicos até aquela data.
2- Desconto de 30% a título
de Contribuição Extraordinária
sobre o Abono Anual até o pagamento do último benefício dos

4- Nova forma de cobrança da

PPSPs (R e NR) ou até que os re-

Contribuição Extraordinária com

Comentário: o prazo da contri-

sultados dos planos permitam a

04 alíquotas únicas para cada

buição extraordinária deixou de

redução ou a eliminação desse

grupo: 1) Participantes Ativos Re-

ser 18 anos e passa a ser vitalí-

cessidade de concessão do be8- Cálculo da concessão de be-

nefício do INSS.
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Histórico: do déficit ao equacionamento, ação e reação da categoria ao PED
Setembro/outubro de 2017

de 2017, somente em março de

Aprovado no dia 12 de se-

2018 a Petros passou a aplicar o

tembro de 2017 pelo Conselho

equacionamento. Antes que se

Deliberativo da Petros, com um

iniciasse a cobrança, o jurídico

valor total do déficit até 2015

do Sindipetro-LP e de outros

de R$ 22,6 bilhões, o equacio-

sindicatos conseguiram limitar

namento previa a reposição aos

que impedia o desconto da taxa

caixas da Petros, com valores

extra. Em algumas localidades a

atualizados em 2017, de cerca de

liminar foi suspensa, o que não

R$ 27,7 bilhões. Desse total, R$

aconteceu no LP, que conseguiu

13,7 Bilhões seriam pagos pela

manter a suspensão do equacio-

Petrobrás e BR (respectivamente

namento qos petroleiros lota-

R$ 12,8 bi e R$ 0,9 bi), o restante

dos em suas bases até setembro

dividido entre os participantes,

de 2019 (18 meses após início da

incluindo pensionistas, que até

cobrança).

então não eram taxados pela
Petros.

Abril/Maio 2018

Pela proposta de equaciona-

Diante do equacionamento, as

mento, o déficit seria quitado

entidades representantes dos

após 18 anos, ou seja, somente

petroleiros passam a agir con-

em 2035 a taxa extra, que em

juntamente, criando o Fórum

alguns casos representava au-

em defesa da Petros. O grupo,

mento na ordem 3,31 vezes mais

formado pela Associação de Em-

do que o participante da Petros

pregados e Ex-empregados As-

contribuía na época, sem que os

sistidos da Fundação Petrobras

pré-70 contribuíssem com nada.

de Seguridade Socia (Aexap),

Com a cobrança iminente, di-

Aepet, Fenaspe, FNP, GDPAPE e

versas entidades, representan-

SINDMAR, passa a se reunir pe-

tes de petroleiros, passam a se

riodicamente, promovendo pa-

reunir para buscar uma alterna-

lestras e debates para esclare-

tiva ao PED. Nasce o Fórum em

cer à categoria sobre o plano de

Defesa da Petros.

equacionamento, com o intuito
de encontrar uma solução me-

Fevereiro 2018

nos onerosa para os trabalha-

Para demonstrar união da ca-

dores.

tegoria, as entidades promoveram o primeiro grande ato em

Outubro/Dezembro de 2018

dio da Petros. Em abril do ano

que formou 54 petroleiros, era

contribuições extraordinárias a

defesa da Petros. No dia 21 de

O Fórum e Defesa da Petros

seguinte a iniciativa foi repetida

dar conhecimento teórico e po-

milhares de petroleiros, dentre

fevereiro, cerca de 3 mil petro-

apresenta uma proposta alter-

em frente ao Edisa, no Rio de Ja-

lítico acerca do que é a previ-

os quais os da base do Litoral

leiros de todos os cantos do país

nativa ao PED, formulada pelos

neiro, com caravana saindo de

dência, das suas mudanças, do

Paulista, ao Plano de Equaciona-

participaram de ato em frente

membros da FUP, da FNP e insti-

várias partes do país, inclusive

seu funcionamento no mundo e

mento do Déficit da Petros.

ao Edisen, no Rio de Janeiro.

tuições no GT-Petros.

partindo do LP.

no Brasil, e dos impactos sobre a

Após período de concentração

Após muitas reuniões, a Pe-

em frente ao edifício Senado, os

tros se recusou a aceitar o plano

Março de 2019

petroleiros partiram em direção

alternativo da categoria e pior,

Paralelamente às iniciativas

ao Edifício sede da Petrobrás.

anunciou a criação do Plano Pe-

conjuntas em defesa da Petros,

Setembro de 2019

planos PPSP-R e PPSP-NR. A

tros 3.

o Sindipetro-LP promove entre

O Superior Tribunal de Justiça

nova alternativa manteve a con-

Março de 2018

previdência complementar dos

Novembro 2019

petroleiros.

A Petros apresenta uma nova
proposta de reequilíbrio dos

Como protesto, os sindicatos

os associados e interessados,

(STJ) aceitou o pedido da Pe-

cepção original e incorporou su-

Com previsão de início da co-

de petroleiros reuniram mais de

curso sobre previdência com-

tros e suspendeu as liminares

gestões apresentadas pelo Fó-

brança do PED em dezembro

mil pessoas em frente ao pré-

plementar. O intuito do curso,

que vetavam os descontos das

rum em Defesa da Petros.

PÁGINA

Aberta inscrição para novas adesões

Primeiro ano da parceria do Sindipetro-LP com a Osan
garante assistência a 2 mil pessoas

A

parceria do Sindipetro-

nef ício, mas precisa solicitar

é necessário informar nome

solteiros, pai e mãe) será de

-LP com a Osan comple-

adesão para recebê-lo. Para o

completo.

R$ 5 mensais.

ta um ano em dezembro.

contrato, deverá ser fornecido

Graças ao empenho da diretoria

cópia do RG e CPF e um com-

em conseguir mais esse impor-

provante de residência atuali-

tante beneficio aos associados,

zado.

O associado pode ainda inAdesão de dependentes e familiares

dicar dois parentes para fazer
parte do plano, ao preço de R$

Para contratar a Assistência

13,29 por mês. Para o cadastro

hoje cerca de duas mil pessoas,

O associado pode ainda en-

Funeral para os familiares, o

dos dependentes habilitados e

entre titulares e dependentes,

viar a ficha cadastral por e-

titular, já habilitado, deverá

parentes deverá ser entregue

já aderiram ao plano.

-mail. Para isso, baixe e pre-

preencher ficha específica di-

cópia do RG e CPF de cada um.

encha

disponível

retamente com o representan-

Vale ressaltar que os boletos

associados e familiares que não

acessando a matéria no site

te da OSAN nos endereços no

serão emitidos anualmente.

se cadastraram neste ano, o sin-

(www.sindipetrolp.org.br),

quadro ao lado.

dicato estará recebendo novas

gitalize o documento e envie-

O cadastro e contrato dos

tro na sede e subsede será de

inscrições para a assistência fu-

-o, assinado, juntamente com

dependentes ou familiares se-

segunda a quinta, das 08h às

nerária a partir de dezembro.

cópias digitalizada de seus

rão firmados em nome do as-

12h e das 14 às 18h e as sex-

O cadastro do sócio titu-

documentos pessoais e com-

sociado titular para impressão

tas, das 08h às 12h e das 13h às

lar pode ser feito na sede ou

provante de residência para

dos boletos.

17h. Para os novos inscritos, o

subsede do sindicato. O sócio

planoosan@sindipetrosantos.

O custo para cada dependen-

titular não paga nada pelo be-

com.br. No título do e-mail

te habilitado (cônjuge, filhos

Para ampliar o benefício aos

a

ficha,

di-

O atendimento para cadas-

prazo de carência da Osan será
de 30 dias.

Endereços de
Unidades da Osan
para cadastramento
Santos
A Osan fica na Rua Quinze de
Novembro, 165, Centro. O telefone de contato é (13) 32288000.
São Vicente
O escritório do plano da
Osan fica na Rua Padre Anchieta, 224, Centro.
Praia Grande
Rua Aimorés, 238, Vila Tupi.
Cubatão
Em Cubatão, a Osan fica na
Avenida Martins Fontes, 125,
Vila Nova. O telefone de contato é (13) 3569-2511.
O plano funerário é uma

Sócios já cadastrados na Osan recebem boleto em janeiro

necessidade antiga da categoria, solicitada associados,
que diante de uma morte na

Os sócios, dependentes e fami-

receberá reajuste de 3% nos valo-

Fique atento! Caso você não

com.br. Sem a quitação dos va-

família contatavam o sindicato

liares que já estão cadastrados no

res. Assim, até o dia 5 de janeiro os

receba o boleto, entre em conta-

lores o contrato ficará suspenso

pensando haver a assistência

plano de assistência funerária da

boletos, com vencimento para 15

to com a Osan pelo telefone (13)

e em caso de necessidade a em-

como parte dos benefícios de

Osan terão seus contratos renova-

de janeiro de 2019, devem come-

3228-8000, ou entre em contato

presa não prestará o serviço fu-

sua associação. Por isso, não

dos automaticamente. O contrato

çar a chegar em suas casas.

pelo e-mail: atendimento@osan.

nerário.

perca a oportunidade!

Dirigentes da FNP se reunem para discutir tabela de turno e PLR
Os diretores dos cinco sindica-

a Petrobrás, após assinatura

tabela de turno e PLR. Após as

apresentarão as deliberações

proposta.

tos que compõe a Federação

do Acordo Coletivo de Trabalho

reuniões, que acontecem nos

para conhecimento da categoria

Fique atento aos chamados do

Nacional dos Petroleiros (FNP)

(ACT) 2019 no último dia 22 de

dias 25, 26 e 29 de novembro,

e só então convocarão assem-

sindicato.

se reúnem nesta semana com

novembro, para discutir sobre

no Rio de Janeiro, os sindicatos

bleias para aprovar ou rejeitar a

Estamos em luta!

EXPEDIENTE

Sede: Av. Conselheiro Nébias, 248, Santos - SP - Telefax (13) 32021100- Sub-sede: Rua Auta Pinder, 218, Centro, São Sebastião - SP - Tel.: (12) 3892 1484 Delegacia Sindical: Av. Rio Branco, 1.155, sala nº 4, Indaiá, Caraguatatuba - SP - Coord. Geral de Imprensa: Fábio Mello - Textos: Silvio Muniz e Leandro
Olimpio e Carolina Mesquita - Edição: Silvio Minuiz e Leandro Olimpio - Diagramação: Carolina Mesquita - Contatos (13) 99137.8145 / 3202 1104 - E-mail:
imprensa@sindipetrosantos.com.br - www.sindipetrolp.org.br - Impressão: Diário do Litoral - Tiragem: 3000 exemplares
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Por unanimidade

Petroleiros aprovam Previsão Orçamentária para 2020 e
verba destinada à defesa da Petrobrás
Em função da eficiência na ges-

A previsão, que também, está

montante, R$ 200 mil serão des-

com isso, haverá uma grande eco-

nhos e sucumbências através do

tão de recursos e do saldo posi-

disponivel para consulta dos só-

tinados para o uso em ações con-

nomia em relação aos gastos com

trabalho dos advogados do nosso

tivo nas contas do Sindipetro-LP

cios na área do associado, rece-

tra a venda de cessão onerosa ou

aluguel de outdoors que vem sen-

Departamento Jurídico.

no dia 30 de outubro, os petrolei-

beu uma grande alteração.

qualquer ativo da Petrobrás.

do usados contra a privatização

ros associados do Sindipetro-LP

A verba destinada para a defe-

No ano que vem, também está

aprovaram, por unanimidade, a

sa da Petrobrás, e que neste ano

prevista a compra dois outdoors

Outro ponto positivo foram os

fazer questionamentos e propo-

previsão orçamentária referente

estava prevista em R$ 550 mil, foi

de LED, que serão instalados no

R$ 600 mil reais recebidos, neste

sições, com o devido parecer do

ao exercício 2020. 2020 - Previsão Orçamentária
aprovada em R$ 1 milhão. Desse

estacionamento do Sindicato, e

ano, referentes a processos ga-

Conselho Fiscal.

Previsão Orçamentária para o Exercício de 2020
Aprovado
Contas de Resultados RECEITAS
Acumulado 100% INPC = 2,55

2019

Previsão

do sistema Petrobrás.

No decorrer do pleito os asso-

Contas de Resultados
Despesas

2020

INPC

ciados tiveram oportunidade de

Aprovado

Previsão

2019

2020

2,55
Mensalidades
Mensalidade Petrobrás Ativos
Mensalidade Aposentados - Petros
Mensalidade Transpetro
Mensalidade Anistiados
Mensalidade APIN

Despesas Gerais - SEDE
2,505,932.04

2.372.741,27 Seguro do Prédio Sede

2,795,970.30

2.973.835,22 Assinaturas, TV a Cabo e Serv.Internet

217,432.76
15,689.12
5,538,598.24

Outras Rendas
Renda Estacionamento
Aulas de Dança
Renda Salão de Barbeiro

Contribuições
Reembolso Contrib. Sindical 60%
RENDA PATRIMONIAL
Locação Salão de Festas/Auditório

Total Receitas

Provisão Resultado
Apurado para 2019
2020 - Previsão
Orçamentária

Resultado Negativo para Exercício 2020

1,416.98
9,147.88

7.765,53 Telefonia e Acessórios
5.594.287,68 Energia Elétrica
8.644,96 Correios Postagens Administrativas
225.61 Material de Escritório
12,029.11 Material de Higiene e Limpeza
20.899,68 Serviços Prestados por Terceiros PF

400,832.08

411.053,29

400,832.08

411.053,29

0.00

0.00

0.00

0.00

27,643.06

28,347.95

27,643.06

28,347.95

5,986,452.72

2.066,35

Previsão
Orçamentária
para o Exercício
de 2020
Saldo Bancário
em 30/10/2019
=
Aprovado
de Resultados RECEITAS
R$Contas
4.765.750,23
Acumulado 100% INPC = 2,55

0.00 Celular Corporativo/Internet Móvel

Água e Esgoto
8,814.48

19,379.34

Jurídicas
Recuperação 1% Advocacia

239.945,66 Telefone Fixo

3,574.02

2019

6.054.588,60
350.631,15

Previsão

2020

Despesas com Cartório
Livros, Jornais e Revistas
Copa e Cozinha/Gás
Contribuições/Doações
Transporte (VT) Terceiros
Refeição (VR) para Terceiros
Despesas com Informática
Suprimentos para Impressoras
Locação de Impressora
Honorários Contábeis
Refeições/Lanches/Confraternizações
Publicidade/Propaganda/Anúncios
Despesas Ambulatoriais
Manutenção Ambulatório
Festas /Confraternizações/ Eventos
Patrocínio de Eventos
Contas
de Resultados
Edital
de Convocação
Sindipetro
Despesas
Impressos Gráficos/Boletim Inform.
Fretes e Carretos
INPC
Diárias/Hospedagens Funcionários
Despesas Diversas2,55
Uniformes
Serviços Prestados por Terceiros PJ
Assistência Funerária
EPI -Equipamentos de Segurança
Medicina Ocupacional
Curso/Treinamentos/Campanhas na Sede
Despesas Operativas
Refeiçôes Diretoria/Colaboradores

5,061.55
27,930.12
9,041.33
50,862.28
4,520.80
96,605.46
24,333.58
36,579.84
18,095.52
24,406.48
102,489.00
1,862.40
2,411.80
3,443.36
20,000.00
990.00
2,179.66
18,893.18
9,323.34
30,215.10
41,653.14
30,821.20
1,226.10
60,055.08
692.90
106,294.98
84,885.98

Aprovado

6,715.36

99,152,70
10,000.00
2019
0.00
0.00
10,540.80
0.00
0.00
1,952.40
4,426.74
17,500.00

5,190.62

38,046.13

18,837.49

73,505.11
3,943.66

85,954.09
26,900.74
79,158.86
13,085.50
30,501.20

83,019.99
2,544.68
2,647.84
4,316.88

35,364.47
1,565.32

4,877.28

43,922.59

12,016.50

0.00

56,591.19
29,515.82

0.00

59,226.83
336.34

109,005.50

46,171.29

Previsão

1,464.41

50,238.36

676.83
2020

2,953.44
4,037.85

2,607.85

57,352.11

31,664.40

92.17

5,631.49

0.00

866,009.48

1.022.964,86

48,000.00

97,706.05

2020 - Previsão
Orçamentária
Acumulado
100% INPC = 2,55

Aprovado

Previsão

2019

2020

Previsão Orçamentária para o Exercício de 2020
Aprovado
Contas de Resultados RECEITAS
2019

Acumulado 100% INPC = 2,55

aa oo Exercício
Exercício de 2020
Aprovado
Aprovado
ECEITAS
RECEITAS
2019

Previsão

Contas de Resultados
Despesas

2020

INPC

Aprovado
Aprovado

Previsão
Previsão

2019
2019

2020
2020

Contribuições Regulamentares
Repasse
FNP/Contrib. Reg. 2,5%
Defesa dapara
PETROBRAS
Rateio
FNP
Congressos
ProjetoDesp.
Compra
de-02
Totens e Eventos

Mobilizações/Viagens/Publicidade

2020 - Previsão
Orçamentária
Despesas com Veículos

Aeroporto (Trabalho
de Base)
Combustíveis
e Lubrificantes
Translado/Hospedagens/Diárias
Pedágios/Sem Parar

[3] Mensalmente R$ 29.608,11

2020 - Previsão Orçamentária

9,139.32
40,000.00

Previsão

2020

Uniformes
Serviços Prestados por Terceiros PJ
Contas de Resultados
Assistência Funerária
Despesas
EPI -Equipamentos
de Segurança
Medicina Ocupacional
INPC
Curso/Treinamentos/Campanhas na Sede

Despesas
Despesas Tributárias
Operativas
I.R.R.F
Refeiçôes Diretoria/Colaboradores
I.S.S
Ajuda(RETENÇÕES)
de Custo Diretoria
PIS/COFINS/CS
5952 Diretoria
Diária e Hospedagens
Passagens Aéreas Dir/ Associados
Despesas
Financeiras
Cursos Diretoria
DESPESAS
BANCÁRIAS
Táxi e Transporte

0.00
19,706.80
226,224.17
67,994.42
316,224.17

23,149.46
50,000.00
23,149.46
50,000,00

207,312.70
0,00
82,353.70
550,000.00
289,666.40
550,000.00

70,717.68
17,309.15
0.00

45.591,64
102.074,58
9.549,23
0,00

Prestação
de Serviços
Multas
de Trânsito
Estacionamentos
Desp. Sub100%
Sede São
Sebastião
Acumulado
INPC
= 2,55
Despachante/Licenciamentos
Seguro do Prédio Sub
Sede
Acessórios/Pneus/
Peças
Internet
Energia Elétrica
Despesas
com Manutenção Predial
Lanches e
Dir/Func.
Reparos
e Refeições
reformas nos
prédios
Correios
Obra Reforma/Melhoria Predial Sede
Telefone
Manut.
de Máq. e Equipamentos
Água Reforma/Melhoria
e Esgoto
Obra
Predial
Manutenção e Reparos
Estacionamento
Previsão TV por
Contas
de Resultados
Assinatura
Outras
Despesas
Cartórios
Despesas
Água e Esgoto Estacionamento
ImpostosElétrica
e Taxas
Energia
Estacionamento
2020
INPC
Pl. Odontológico
Manut./Desp.
Consumo Barbearia
2,55
Combustíveis e Lubrificantes

Despesas Diversas
Aluguéis Diversos (Quadra)
Mobilização Sindical
Serviços de Limpeza
Obras e Reformas
Manutenção de Veículos
Serviços Prestados PF
Despesas Segurança/Monitoramento
Despesas com Informática

292,052.82
0.00
292,052.82
2,306.74

1,738.44
3,014.88
3,046.52
4,597.52
134,379.40
9,434.08

19,740.58
16,028.90
2,888.56
270,000.00
10,860.30
33,993.90
6,124.22
150,000.00

3,577.87
470,022.80
Aprovado
1,972.20
266.94
1,015.64
0.00
961.52

2019
3,533.82

2,774.02
5,429.82
4,751.18
22,487.97
0.00
25,000.00
10.74
3,577.74
2,202.90
0.00
0.00
906.24

125,626.38

Desp. Delegacia Cubatão
Energia Elétrica - Total 03 salas
Telefone ( Em Processo Jurídico)
Serviços de Limpeza
Condomínio
Desp. Delegacia Caraguatatuba
Aluguel
Energia Elétrica
Água e Esgoto
Telefone
Internet
Combustíveis e Lubrificantes

Total

528.76
0.00
0.00
15,259.82

15.807,84
[1]
84.201,51
337.882,42

6.443,85

101.838,51
6.443,85

101.838,51

212,599.17

400.000,00
[2]
10.547,75
600.000,00
223.146,92
1.000.000,00

61.341,88
67.222,90
19.715,22

364.357.40
[3]
2.670,45
364.357,40
3.121,01

20190.00

3,091.76
7.145,12
7.569,89
122.668,48
9.209,93

8.290,76
16,437.64
0,00
0.00

11.998,21
46.272,94
1.324,21
100,000.00

4.873,57
162.710,58
Previsão
2.118,23
254,96
1.259,21
844,50
1.078,48

2020

4.634,85
1.405,06
3.676,93
3.742,75

12.315,13

6.153,00

0,00

0,00

0,00

2.259,07

3.138,03
5.686,60
721,95

88.161,58

1.010,47

0,00
0.00

21.379,32

15,788.58

22.389,78

11,008.84

12.089,91

1,231.01
1,242.66
860.48
1,250.28
6,517.46

Contribuições
Regulamentares
Desp. com Pessoal
Sede e Sub Sede
Repasse
FNP/Contrib.
Reg. 2,5%
Salários, para
Ordenados
e Refeições
Rateio
Desp.Médica
FNP - Congressos
e Eventos
Assistência
Func. Unimed

220.000,00
29.060,64

Previsão
Orçamentária para o Exercício
de
2020
67.222,90
20,747.97
23.079,32
Seguro Automotivo
0.00
Despesas
18,512.90
5.595,49
Aprovado
Manutenção
de
ContasJurídicas
deVeículos
Resultados RECEITAS

[2] Totens a serem instalados, sendo um no Estacionamento Centro e outro a definir

[1] Esta conta foi desmembrada em Defesa da Petros, Petrobras, Trabalho de Base e Campanha Salarial.

Mobilizações/Viagens/Publicidade

39,148.30
50,000.00

993,67

1.079,93

732,08

1.845,90

12.691,20

22,110.73

29.432,69

6,013,122.94

6.405.219,75

Aprovado

2019

Previsão
PÁGINA 7
2020

2,55

2,55

2019

INPC

2,55

Despesas
Desp. comTributárias
Eventos e Mobilizações
I.R.R.F
Congressos/Seminários/Outros
I.S.S
Baú e(RETENÇÕES)
Componentes p/ Carro de Som
Campanha Salarial
(ACT)
PIS/COFINS/CS
5952
Mobilização Sindical/Campanha Salarial
Despesas Financeiras
DESPESAS
BANCÁRIAS
Defesa da PETROS

a o Exercício de 2020
Aprovado
ECEITAS

Contas de Resultados
Despesas

6

Contas de Resultados RECEITAS

Previsão

2020

Vale transporte Funcionários
Despesas
Veículos
V. Refeiçãocom
Func.
Admitidos no mês
Combustíveis
e Lubrificantes
Férias/Férias Coletivas
Pedágios/Sem
13º Salário - 1ªParar
e 2ª parcela
Seguro
Automotivo
INSS (GPS)
Manutenção
Veículos
FGTS/FGTSde
Rescisório
Multas
de Trânsito
Rescisões
Contratuais
Estacionamentos
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO
Despachante/Licenciamentos
Pensão Alimentícia
Acessórios/Pneus/
Passivo TrabalhistaPeças

ContasCIEE
de- Resultados
Mensalidade
Menor Aprendiz
Despesas comDespesas
Manutenção Predial
Reparos
e reformas
nos prédios
Remuneração
Diretores
Liberados
INPC
Obra
Reforma/Melhoria
Predial Sede
Diretores
Liberados
2,55
Manut. de Máq. e Equipamentos
Obra
Reforma/Melhoria
Despesas
Tributárias Predial
Estacionamento
I.R.R.F
Outras
Despesas
I.S.S (RETENÇÕES)
Água
e Esgoto Estacionamento
PIS/COFINS/CS
5952
Energia Elétrica Estacionamento
Manut./Desp.
Consumo Barbearia
Despesas Financeiras
DESPESAS BANCÁRIAS

10,540.80
0.00

Aprovado

0.00

1,952.40

2019

4,426.74

17,500.00

Despesas com Veículos
43
Combustíveis e Lubrificantes
Pedágios/Sem Parar
Seguro Automotivo
Manutenção de Veículos
Multas de Trânsito
Estacionamentos
Despachante/Licenciamentos
Acessórios/Pneus/ Peças
Despesas com Manutenção Predial
Reparos e reformas nos prédios
Obra Reforma/Melhoria Predial Sede
Manut. de Máq. e Equipamentos
Obra Reforma/Melhoria Predial
Estacionamento
Outras Despesas
Água e Esgoto Estacionamento
Energia Elétrica Estacionamento
Manut./Desp. Consumo Barbearia

Previsão

31,664.40

92.17

5,631.49
2020

0.00

866,009.48

1.022.964,86

39,148.30
48,000.00
9,139.32
89,410.94

45.591,64
97,706.05
9.549,23
78,126.73

19,706.80
77,280.56
67,994.42
114,645.42

29.060,64
17,860.52
84.201,51
10,698.45

2,100.00
23,149.46
9,330.86
23,149.46
340,767.78

0.00
6.443,85
6,893.82
6.443,85
211,285.57

207,312.70
1,056,871.14

212,599.17
1.045.558,74

82,353.70
372,433.10
289,666.40
38,900.76
810.00
70,717.68
179,933.36
17,309.15
74,393.61

20,747.97
449,292.58
18,512.90
121,146.70
0.00
0.00
2,306.74
16,884.88
1,738.44
7,597.40
3,046.52
0.00

Aprovado
134,379.40
5,801.28
2,324,064.81
16,028.90

2019
270,000.00
192,625.26
33,993.90
192,625.26

150,000.00
470,022.80
39,148.30
9,139.32
1,015.64
19,706.80

961.52
67,994.42
2,774.02
4,751.18
23,149.46
23,149.46

Contribuições Regulamentares
Repasse para FNP/Contrib. Reg. 2,5%
Rateio Desp. FNP - Congressos e Eventos

2,607.85

57,352.11

207,312.70
82,353.70

10.547,75
381.713,16
223.146,92
40.756,22
0,00
61.341,88
184,521.66
19.715,22
76,290.65

23.079,32
476.972,15
5.595,49
123.399,19

2.670,45
0.00
3.121,01
17.315,44
0.00
6.246,51
7.145,12
0,00

Previsão
122.668,48
6.940,58

2.359.714,31
16,437.64

2020

0.00
197.055,64
46.272,94
197.055,64
100,000.00

162.710,58
45.591,64

9.549,23
1.259,21
29.060,64
1.078,48
84.201,51

1.405,06

3.742,75
6.443,85

6.443,85

212,599.17

10.547,75

289,666.40

223.146,92

70,717.68

61.341,88

17,309.15
20,747.97
18,512.90
0.00
2,306.74
1,738.44
3,046.52

19.715,22
23.079,32

5.595,49

2.670,45

3.121,01

0.00

7.145,12

134,379.40

122.668,48

16,028.90

16,437.64

270,000.00
33,993.90
150,000.00

0.00

46.272,94

100,000.00

470,022.80

162.710,58

1,015.64

1.259,21

961.52
2,774.02
4,751.18

1.078,48

1.405,06

3.742,75
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Saúde e segurança

Sindicato inicia levantamento de casos de câncer
na categoria petroleira
Preocupados com os diversos

Sabendo que a área da refi-

importante ferramenta de ação

pensionistas ou familiares dos

casos de câncer acompanhados

naria, terminais e plataformas

e prevenção.

petroleiros para que entrem em

pelo Departamento de Saúde

expõe os trabalhadores petro-

O objetivo do levantamento

contato com o sindicato, envian-

do Sindipetro-LP, o sindicato irá

leiros a agentes cancerígenos,

é analisar os casos para definir

do mensagem para o e-mail ser-

iniciar junto aos associado le-

como o Benzeno, tolueno, xile-

estratégias e ações e dar supor-

vicosocial@sindipetrosantos.

vantamento de casos de pessoas

no, hidrocarbonetos em geral,

te jurídico às famílias, acompa-

com.br, ou ligando para o Depar-

que estão em tratamento contra

gasolina e radiações ionizantes,

nhando os casos em tratamento

tamento de Saúde do Sindicato

o câncer e de pessoas que tive-

além de outros fatores que atu-

e/ou investigação.

pelo número (13) 3202-1100, in-

ram mortes relacionadas à do-

am no desenvolvimento da do-

ença nos últimos dez anos.

ença, o levantamento será uma

Para isso, contamos com a colaboração

dos

trabalhadores,

formando intenção em colaborar com o levantamento.

2019/2020

Sindicatos
filiados à FNP
assinam ACT
No dia 22 de novembro às

15h30min, os sindicatos filiados à Federação Nacional dos
Petroleiros

(FNP)

assinaram

a minuta do Acordo Coletivo
2019/2020, conforme deliberado nas assembleias.
Assim,

encerra-se

oficial-

mente a campanha reivindicatória da categoria. O acordo
terá um ano de vigência e os

Seminário sobre
câncer na sede do
Sindipetro-LP

Dia 4 de fevereiro de 2020: marque essa
data em sua agenda! No Dia Mundial do Câncer, o Sindipetro-LP sediará em Santos seminário sobre casos de cânceres dentre os
trabalhadores petroleiros. O evento será realizado em parceria com diversas entidades e

contará com palestrantes especialistas sobre
o assunto.
A programação com horários e nomes dos
palestrantes será definida em breve.
Prestigie o evento, traga suas dúvidas e sugestões!

valores retroativos a 1º setembro de 2019 serão pagos no dia
10 de dezembro.
Termo de Compromisso
No dia 21 de novembro, a
Petrobrás enviou para à FNP e
aos seus sindicatos filiados o

Prazo para inscrição está acabando!

Termo de Compromisso para a

Sindipetro-LP promove Festa de Confraternização
para associados e dependentes habilitados
No dia 21 de dezembro (sábado) os associados e dependentes habilitados do Sindipetro-

vida retificação assinalada no
dia 19 de novembro pela federação sobre o item que trata do
Banco de Horas. Ainda assim, a
FNP e o seu corpo jurídico vão
analisar os termos do docu-

às 18h e às sextas-feiras das

sócio ou documento de identi-

através do telefone (12) 3892

mento para identificar outras

8h às 12h e das 13h às 17h.

ficação com foto, sem isso não

1484.

possíveis inconsistências.

O prazo é até a próxima sex-

de

ta-feira, dia 29 de novembro.

participar da tão esperada fes-

Só poderão participar do even-

-LP terão a oportunidade

assinatura do ACT, já com a de-

será permitida a entrada.

O horário de atendimento é
de segunda a sexta-feira das

Litoral Norte

8h às 12h e das 14h às 18h.

Campanha Reivindicatória
A Campanha Reivindicatória

somente

2020 / 2021 já se inicia agora,

dentes do Litoral Norte a festa

sócios e dependentes habili-

pois sabemos que a estratégia

os associados que quiserem

acontece no dia 15 de dezem-

tados poderão comparecer ao

da atual gestão da Petrobrás

na sede do Sindicato, em San-

trazer dependentes não habili-

bro, das 12h às 18h.

evento.

Para os associados

será novamente insistir na re-

tos, com direito a churrasco,

tados haverá venda de convite

O local escolhido será o Te-

que quiserem levar depen-

tirada de direitos com a finali-

música ao vivo e bebidas.

no valor de R$ 50 para crianças

bar Praia Clube (Praça Almi-

dentes não habilitados tam-

dade de facilitar a privatização.

Os interessados devem en-

de até 12 anos e os demais R$

rante Barroso).

bém serão vendidos convites

Por isso é importante que a

trar em contato através do te-

100. Os convites devem ser re-

Os interessados têm até o

que deverão ser adquiridos na

categoria se mantenha unida

lefone 3202 1100 ou compare-

tirados na recepção da sede e

dia 10 de dezembro para se

subsede.

para reverter os ataques aos

cer à nossa sede para fazer a

só serão aceitos pagamentos

inscrever. Para participar da

Além disso, no dia da festa

direitos dos petroleiros que

inscrição. O horário de atendi-

em cheque ou dinheiro.

festança, os associados do Li-

tem que apresentar a carteiri-

virão por aí, sobretudo, para

ta de confraternização promo-

to associados e dependentes

Para os associados e depen-

vida pela diretoria.

O evento

regularmente habilitados. Para

acontecerá das 12h00 às 20h00

Vale lembrar, que

mento é de segunda a quinta-

No dia do evento é necessá-

toral Norte devem se inscrever

nha do Sindicato ou um docu-

defender a Petrobrás das pri-

-feira das 8h às 12h e das 14h

rio apresentar a carteirinha de

diretamente na subsede ou

mento atualizado com foto.

vatizações.

