vantagens de ser associado sindipetro
ASSOCIADO

Média de mercado
com base na
tabela da OAB

ECONOMIA

GRATUITO

R$ 3.000,00

R$ 3.000,00

GRATUITO

R$ 850,00

R$ 850,00

GRATUITO

R$ 2.500,00

R$ 2.500,00

Redação de notificações extrajudiciais, denúncia de contratos, etc
Orientação jurídica para as demandas do associado no exercício
da revenda
Assessoria jurídica consultiva na venda ou locação de postos

GRATUITO

R$ 1.200,00

R$ 1.200,00

GRATUITO

R$ 2.200,00

R$ 2.200,00

GRATUITO

R$ 2.500,00

R$ 2.500,00

Elaboração de pareceres escritos

GRATUITO

R$ 2.350 a 5.000

R$ 2.350 a 5.000

Redação de requerimentos, ofícios,
ou petições para autoridades públicas

GRATUITO

R$ 850 a 1.380

R$ 850 a 1.380

Assessoria jurídica consultiva trabalhista

GRATUITO

R$ 4.500,00

R$ 4.500,00

associado

Média de mercado

economia

Relatório anual - Fatma (secretarias municipais)

R$ 280,00

R$ 320,00

R$ 40,00

Elaboração do cadastro técnico federal junto ao Ibama

GRATUITO

R$ 350,00

R$ 350,00

Elaboração do relatório técnico federal junto ao Ibama - RAPP

GRATUITO

R$ 350,00

R$ 350,00

Emissão trimestral do certificado de regularidade junto ao Ibama

GRATUITO

R$ 200,00/anual

R$ 200,00

Check List Ambiental - Visita Técnica
Serviço de consultoria ambiental destinado aos associados instruções, recomendações, esclarecimentos
Disponibilização de engenheira ambiental junto à sede do
Sindipetro, com intuito de estabelecer os procedimentos e
providências adequadas, visando a solução de conflitos ou
embaraços junto aos órgãos ambientais competentes

GRATUITO

R$ 700,00

R$ 700,00

GRATUITO

R$ 600,00

R$ 600,00

GRATUITO

valor depende de
cada profissional

-------------

ASSOCIAdo

nÃO-associado

economia

NR 20 - modulo integração/ por colaborador

R$ 79,90

R$ 109,90

R$ 30,00

NR 20 - modulo intermediario/ por colaborador

R$ 119,90

R$ 199,90

R$ 80,00

NR 20 - modulo reciclagem /por colaborador

R$ 69,90

R$ 99,90

R$ 30,00

NR 20 - prontuário (kit com 9 pastas/cd/dvd)

R$ 1.400,00

R$ 1.900,00

R$ 500,00

R$ 69,90

R$ 99,90

R$ 30,00

ASSISTÊNCIA JURÍDICA
Defesas e recursos administrativos do Procon, Imetro, ANP,
Fatma, entre outros órgãos de fiscalização
Levantamento, análise e parcelamentos de débitos
administrativos não-fiscais, p.ex., multas da ANP
Análise de contratos (com distribuidoras, de locação, de parceria, etc)

AMBIENTAL

cursos

Benzeno - 4h
Economia

R$ 19.660,00*

*economia baseada na utilização de todos os serviços uma vez durante o ano

E ainda: O Sindipetro conta com uma equipe de assessores de campos que estão sempre à disposição para ouvir

o associado. Nossos profissionais estão preparados para diagnosticar possíveis problemas, fazendo a ligação entre o
Sindipetro e o setor responsável em busca de soluções. O associado pode contar com o serviço de check-list, com
a verificação de mais de 50 itens, mantendo-se informado e atualizado sobre a legislação vigente, evitando multas. Os
assessores de campo do Sindipetro também oferecem treinamento pra os procedimentos e análise de combustíveis,
e, levam informações pertinentes ao setor. Tudo isso de forma gratuita.
E tem mais: No Sindipetro associado tem desconto na compra de adesivos obrigatórios. Além de mantermos
convênio com diversas empresas que oferecem descontos exclusivos ao associado SINDIPETRO. Conheça outras
vantagens no nosso site: www.sindipetro.com.br.

associe-se
0800-474 474/ (47) 3433-0932
www.sindipetro.com.br
Rua: Porto União, 606 - Anita Garibaldi
Joinville - Santa Catarina

