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 Trata-se do novo modelo de abastecimento do Estado, previsto no Decreto nº 45.463/2010, que 
atenderá a 85% da demanda dos órgãos e entidades. 
 

 Controlará todo o ciclo do combustível, desde a aquisição, passando pelo armazenamento até 
chegar ao consumo. 

 
 Todos os órgãos/ entidades irão adquirir combustível no atacado a um preço único e inferior ao 

de varejo. 
 

 Os postos da PMMG, CBMMG, PCMG e DER farão parte da rede interna de postos do Estado e 
atenderão a todos os órgãos/ entidades. O armazenamento de combustível e o abastecimento 
serão realizados nesta rede  Melhor aproveitamento da estrutura existente. 

 
 Todo o processo será controlado por meio de sistema online de gestão, integrado ao SIAD  

Ganhos de gestão. 
 

Economia Eficiência Integração Colaboração 

 
 
1. PROC. GESTÃO TOTAL DOS ABASTECIMENTOS 
1.1  Introdução 

 
 



 
 
1. PROC. GESTÃO TOTAL DOS ABASTECIMENTOS 
1.2  Elemento principal 

 
 

Serviço de Gerenciamento do Abastecimento 

Fornecimento  
no Atacado 

Sistema 
Online  

Dispositivos 
eletrônicos 

Pontos de 
Abastecimento 

Manutenção de postos e 
Tratamento de resíduos  

O elemento principal do Processo de Gestão Total dos Abastecimentos é o serviço de 
gerenciamento do abastecimento, que foi licitado por meio do Registro de Preços nº 
105/2012. (Planej. nº 35A 2010).  



 
 
1. PROC. GESTÃO TOTAL DOS ABASTECIMENTOS 
1.3  Consolidação do POC 

 
 

 

O novo modelo de abastecimento representa a consolidação e melhoria do modelo 

de Posto Orgânico Coletivo – POC, no qual: 

 

 Os postos presentes em alguns órgãos estaduais atendem a todos. 

 Órgão/ entidade compra combustível no atacado e o armazena em um 

dos postos próprios do Estado. 

 Ao dar entrada na nota fiscal no sistema, é gerado saldo ao órgão/ 

entidade que o habilita a abastecer seus veículos em qualquer posto da 

rede interna do Governo de Minas Gerais. 

 É como se cada órgão/ entidade comprador possuísse uma conta de 

combustível, e os postos fossem "caixas automáticos" para a retirada de 

combustível. 



- 99 postos próprios 

- 14 novos pontos de 

abastecimento. 

- 71 Municípios. 

- Com isso a cobertura estimada 

será  superior a 85% da 

demanda estadual de 

combustível. 

- Os abastecimentos serão 

realizados somente nos postos 

próprios do Estado nos 

municípios em que eles se 

encontram. 

Total de 113 Postos Próprios 

 
 
1. PROC. GESTÃO TOTAL DOS ABASTECIMENTOS 
1.4  Cobertura da rede interna de postos 

 
 



 

Controle de Estoque 

Planejamento dos pedidos 

Σ saldos  Postos = Σ saldos dos órgãos 

 

Gestão de Saldos 
 

Liberação de Abastecimentos 

Mitigação de desvios 

Acompanhamento do desempenho 

dos veículos. 

Gestão de Frota 

 
 
1. PROC. GESTÃO TOTAL DOS ABASTECIMENTOS 
1.5  Pilares 

 
 



Fornecedor 

 

 

Gestor de Frota 
do Estado 

 

Gestor de 
Postos Estado 

 

 

Gestor de Posto 

 

 

Contratante 

 

 
SEPLAG 

PMMG 

DER/PCMG/
CBMMG 

Demais 
órgãos 

 
 
1. PROC. GESTÃO TOTAL DOS ABASTECIMENTOS 
1.6  Atores 

 
 



A Resolução Conjunta SEPLAG/PMMG/CBMMG/PCMG/DER Nº 9.064/2014 estabelece 

as principais regras do novo modelo de abastecimento que passou a ser chamado de 

Gestão Total dos Abastecimentos de Veículos Oficiais. 

Planejamento 
de Pedidos 

Pedidos 
Revisão de 

Preços 

RATEIO RECEB ABASTEC 

Operação dos Postos 

GESTÃO TOTAL DE ABASTECIMENTO 

 
 
1. PROC. GESTÃO TOTAL DOS ABASTECIMENTOS 
1.7  Normatização 

 
 



O novo modelo utiliza dois sistemas que encontram-se integrados.  

 Alimenta o SGTA com: 
 
– Dados de Órgãos/Entidades; 
– Dados das Unidades de Frota; 
– Dados dos Veículos Oficiais; 
– Dados dos Condutores 

   Alimenta o SIAD com: 
 

– Dados da Nota Fiscal (recebimento) 
– Dados dos Abastecimentos; 
– Dados de Perdas e Sobras. 

 

 

 
 
1. PROC. GESTÃO TOTAL DOS ABASTECIMENTOS 
1.8  Sistemas 

 
 Sistema Integrado de Administração 

de Materiais e Serviços – SIAD. 

Sistema de Gestão Total de 
Abastecimento – SGTA 



O abastecimento é liberado 

após a validação: 

- Saldo órgão 

- Conformidade Veículo 

- Conformidade e senha do 

Condutor. 

PMMG consolida 

os  pedidos e os 

encaminham ao  

fornecedor 

Fornecedor 

entrega  

os pedidos 

nos locais 

indicados 

Frentista recebe o 

combustível e registra 

no SGTA 

Gestor do Posto e do 

Órgão confirmam no 

SGTA, gerando saldo 

ao posto e ao 

comprador 

PMMG verifica no 

SGTA quais postos 

possuem espaço em 

taque e quais órgãos 

estão próximos do 

ponto de 

ressuprimento 

 

(após a 

implantação) 

 

Os dados dos 

recebimentos e dos 

abastecimentos são 

exportados ao SIAD 

para contabilização 

Carga no 

SIAD 

Órgão pode 

abastecer em 

qualquer posto da 

rede interna 

Os órgãos podem gerar 

relatórios detalhados 

ou consolidados, 

possibilitando uma 

gestão efetiva do 

consumo 

• Órgãos emitem 

AF/ SIAD 

 
 
1. PROC. GESTÃO TOTAL DOS ABASTECIMENTOS 
1.8  Fluxo do Processo 
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 O Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços - SIAD é o sistema oficial do Estado 
para o controle do ciclo dos materiais, serviços e obras.  

 Um de seus módulos é o módulo Frota, que tem como objetivo estabelecer o processo padronizado 
de gestão da frota estadual. 

 O SIAD foi integrado ao SGTA. Desta forma somente poderão abastecer pelo novo modelo os 
veículos oficiais cadastrados no módulo Frota - SIAD e somente poderão confirmar tais 
abastecimentos os condutores que também encontram-se cadastrados neste módulo. 

 Para solicitar login de acesso ao SIAD, deve ser preenchido formulário disponível no Portal de 

Compras com a seleção dos perfis de acesso e encaminhar ao Adseg do órgão/entidade. 

 

 

 

 

 

Cadastrar e 
Complementar 

dados dos 
Veículos 

Associar 
combustível 

Cadastrar 
condutores 

e senha 

Efetuar 
Atendimento 

Vincular as 
unid. frota à 

unid. estoque 
GTA 

Criar 
unidade de 

estoque 
GTA 

 
 
2. Ações Preliminares no SIAD 
 

 
 



Cada órgão deve criar uma unidade de 
estoque específica no SIAD e exclusiva 
para o controle do seu estoque de 
combustível armazenado na rede interna 
de postos do Estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Atores envolvidos  Sistemas envolvidos 

-Administrador de 
Segurança – Adseg 

- Coordenação Geral 
do SIAD - CGSIAD 

- Siad/ Módulo Órgãos 
e Entidades 

 

 O Adseg deve criar a nova unidade no SIAD, com a denominação “Unidade de estoque 
GTA” 

 Esta unidade deve ser do tipo almoxarifado de consumo 

 Esta unidade, obrigatoriamente, deve estar vinculada a uma única unidade 
orçamentária 

 Deve ser solicitado à CGSIAD que marque essa unidade como almoxarifado GTA pelo 
email atendimentosiad@planejamento.mg.gov.br 

PROCEDIMENTO 

 
 
2. Ações Preliminares no SIAD 
2.1 Criação de unidade de estoque - GTA 

 
 



 
 
2. Ações Preliminares no SIAD 
2.1 Criação de unidade de estoque - GTA 

 
 



 Todas as unidades de frota do órgão devem estar vinculadas à 
unidade de estoque GTA recém criada. 

 

 A unidade de estoque deve estar sempre na primeira posição da 
vinculação de almoxarifado de consumo da unidade de frota 

 

  Atores envolvidos  Sistemas envolvidos 

Administrador de Segurança – Adseg - Siad/ Módulo Órgãos e Entidades 

 
 
2. Ações Preliminares no SIAD 
2.2 Vinculação das unid. frota do órgão à unid. estoque GTA  

 
 

A vinculação das unidades de frota à unidade de estoque GTA (única para o órgão/ 
entidade) será acompanhada pela DCAL e deverá ocorrer antes do início do 
funcionamento do posto automatizado. 



A Unidade de estoque 
deve estar na 1ª posição! 

 
 
2. Ações Preliminares no SIAD 
2.2 Vinculação das unid. frota do órgão à unid. estoque GTA  

 
 

Unidade de frota do órgão 



 

O gestor de frota do órgão deve solicitar à Diretoria Central de Administração Logística – 
DCAL/ SEPLAG que faça a “disponibilização do veículo” no módulo Frota/ SIAD. 

 

Após a disponibilização do veículo pela Seplag, deverá ser feita a complementação de 
seus dados, bem como a associação do tipo de combustível. Só assim o veículo estará 
pronto para ser utilizado. 

 

O veículo somente poderá ser conduzido por motorista devidamente cadastrado no SIAD, 
podendo ser motorista de carreira ou servidor/funcionário habilitado. 

 

 

 Todos os veículos de propriedade ou 
posse do Estado devem ser cadastrados 
no módulo Material Permanente – 
SIAD e, caso sejam utilizados, 
movimentados para a respectiva 
unidade de frota. 

 

 Atores envolvidos  Sistemas envolvidos 

-Gestor de frota do órgão 

-Gestor de frota de unidade 

- Siad/ Módulo 
Frota 

 

 
 
2. Ações Preliminares no SIAD 
2.3 Cadastro e complementação de dados dos veículos  

 
 



 
 
2. Ações Preliminares no SIAD 
2.3 Cadastro e complementação de dados dos veículos  

 
 



 
 
2. Ações Preliminares no SIAD 
2.3 Cadastro e complementação de dados dos veículos  

 
 



Pressione F1 
p/ classes e 
subclasses. 

 
 
2. Ações Preliminares no SIAD 
2.3 Cadastro e complementação de dados dos veículos  

 
 



Deve ser inserido o 
hodômetro atual 

 
 
2. Ações Preliminares no SIAD 
2.3 Cadastro e complementação de dados dos veículos  

 
 



 
 
2. Ações Preliminares no SIAD 
2.3 Cadastro e complementação de dados dos veículos  

 
 



O abastecimento nos postos será de acordo com o combustível e a 
capacidade do tanque associados ao veículo. 

 Atores envolvidos  Sistemas envolvidos 

 Gestor de frota do órgão 

 Gestor de frota de unidade 

- Siad/ Módulo Frota 

 
 
2. Ações Preliminares no SIAD 
2.4 Associação de Combustível 

 
 



 
 
2. Ações Preliminares no SIAD 
2.4 Associação de Combustível 

 
 



 
 
2. Ações Preliminares no SIAD 
2.4 Associação de Combustível 

 
 



 
 
2. Ações Preliminares no SIAD 
2.4 Associação de Combustível 

 
 



Código do Combustível: 
 
Gasolina – 91300029; 

Álcool   – 91350018; 

Diesel   – 91300096; 

 
 
2. Ações Preliminares no SIAD 
2.4 Associação de Combustível 

 
 



Capacidade tanque: informar 
a capacidade total, inclusive 
após implementações. 

 
 
2. Ações Preliminares no SIAD 
2.4 Associação de Combustível 

 
 



Observação: Para veículos do tipo 
Flex é necessário realizar a 
associação de combustível 
novamente. 

 
 
2. Ações Preliminares no SIAD 
2.4 Associação de Combustível 

 
 



O cadastramento dos condutores é imprescindível, pois o abastecimento 
somente poderá ser realizado por condutor devidamente cadastrado no 
SIAD e com senha válida. 

 Atores envolvidos  Sistemas envolvidos 

 Gestor de frota do órgão 

 Condutor 

Siad/ Módulo Frota 

 
 
2. Ações Preliminares no SIAD 
2.5 Cadastro de condutores e senha 

 
 



 
 
2. Ações Preliminares no SIAD 
2.5 Cadastro de condutores e senha 

 
 



 
 
2. Ações Preliminares no SIAD 
2.5.1  Cadastrando condutores  

 
 



 
 
2. Ações Preliminares no SIAD 
2.5.1  Cadastrando condutores 

 
 

Tipos 1, 2 e 3 



Tipos 1, 2 e 3 

 
 
2. Ações Preliminares no SIAD 
2.5.1  Cadastrando condutores 

 
 



Tipos 1, 2 e 3 

 
 
2. Ações Preliminares no SIAD 
2.5.1  Cadastrando condutores 

 
 



Tipo 4 

 
 
2. Ações Preliminares no SIAD 
2.5.1  Cadastrando condutores 

 
 



Tipo 4 

 
 
2. Ações Preliminares no SIAD 
2.5.1  Cadastrando condutores 

 
 



Tipo 4 

 
 
2. Ações Preliminares no SIAD 
2.5.1  Cadastrando condutores 

 
 



Tipo 4 

 
 
2. Ações Preliminares no SIAD 
2.5.1  Cadastrando condutores 

 
 



 
 
2. Ações Preliminares no SIAD 
2.5.2  Cadastrando a senha do condutor 

 
 



 
 
2. Ações Preliminares no SIAD 
2.5.2  Cadastrando a senha do condutor 

 
 



 
 
2. Ações Preliminares no SIAD 
2.5.2  Cadastrando a senha do condutor 

 
 



 
 
2. Ações Preliminares no SIAD 
2.5.2  Cadastrando a senha do condutor 

 
 



IMPORTANTE:  
Cadastrar senha numérica com 4 a 6 caracteres. 
A senha deve ser individual, haja vista que o condutor é responsável pelos dados que ele 
confirma. 
Não utilizar senhas padrão para os condutores do órgão/ entidade. 

 
 
2. Ações Preliminares no SIAD 
2.5.2  Cadastrando a senha do condutor 

 
 



 Os registros dos atendimentos devem ser feitos no módulo Frota/SIAD tempestivamente pelos 
responsáveis pela gestão da frota do Órgão ou da Unidade, devendo ser informado o hodômetro 
atual do veículo ao ser aberto um atendimento e ao final, no retorno. 

 

 É muito importante que o veículo esteja com atendimento aberto ao se efetuar um abastecimento 
no SGTA, pois se houver um abastecimento sem atendimento aberto, ele ficará pendente de 
contabilização nos módulos Frota e Material de consumo / SIAD. 

 Conforme art. 16, da Resolução SEPLAG n° 57 
/08, o veículo oficial somente poderá circular se 
estiver portando a "Autorização de Saída de 
Veículo" gerada pelo módulo Frota/SIAD e se o 
veículo, o condutor e a carga, quando houver, 
atenderem as condições exigidas pelo Código de 
Trânsito Brasileiro pelas Resoluções do 
CONTRAN. 

 Atores envolvidos  Sistemas envolvidos 

 Gestor de frota do 

órgão 

 Condutor 

 

-Siad/ Módulo Frota 

 

 
 
2. Ações Preliminares no SIAD 
2.6 Atendimento 

 
 



No módulo Frota/SIAD, há duas possibilidades de se registrar um atendimento para 
um veículo, que estão associadas ao tipo de controle previamente definido na 
complementação dos dados do veículo. 

Veículos 
Tipo 3 

Veículos 
Tipo 1 

Atendimentos que forem 

previamente solicitados no 

SIAD.  

Exemplo: veículos 

administrativos 

Atendimentos sem 

solicitação prévia. 

Exemplo: veículos  

operacionais (segurança 

pública, fiscalização, etc.) 

Transporte 

Atend. SEM Solicitação 

Setor 
1 

Setor 
2 

Setor 
3 

Transportes 

Atend. COM Solicitação 

 
 
2. Ações Preliminares no SIAD 
2.6 Atendimento 

 
 



 
 
2. Ações Preliminares no SIAD 
2.6 Atendimento 

 
 



 
 
2. Ações Preliminares no SIAD 
2.6 Atendimento 

 
 



 
 
2. Ações Preliminares no SIAD 
2.6 Atendimento 

 
 



 
 
2. Ações Preliminares no SIAD 
2.6 Atendimento 

 
 

IMPORTANTE: deve ser aberto o 
atendimento antes de ir abastecer 



 
 
2. Ações Preliminares no SIAD 
2.6 Atendimento 
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O acesso ao Sistema de Gestão Total de Abastecimento - SGTA pode ser feito a partir de 
qualquer computador que possua acesso a internet, mediante a inserção do login e 
senha de acesso do usuário cadastrado 

http://sgta.netfrota.com.br/ 

 
 
3. Ações Preliminares no SGTA 
3.1  Acesso ao sistema 

 
 



Perfil no SGTA Ator 

Gestor de Frota do Estado  Representantes da DCAL/SEPLAG 

Gestor de Frota do Órgão  Representantes do setor de transporte do órgão, 

responsáveis pelo gerenciamento de veículos 

Gestor de Frota de Unidade Representantes do setor de transporte da unidade, 

responsáveis pelo gerenciamento de veículos (pode ser 

responsável por uma ou mais unidades administrativas) 

Gestor dos Postos Próprios do Estado Representantes do CMI/PMMG 

Gestor de Posto Próprio Representantes da unidade do órgão com posto próprio, 

responsáveis pelo gerenciamento do posto 

(DER/CBMMG/PMMG/PCMG) 

Frentistas Profissionais responsáveis pela operação do posto 

 A Resolução Conjunta SEPLAG/PMMG/CBMMG/PCMG/DER Nº. 9064/2014 estabelece 

quais são os atores do processo  e suas respectivas atribuições. 

 Tais atores possuem perfis específicos no SGTA 

 

 
 
3. Ações Preliminares no SGTA 
3.2  Perfis de acesso ao SGTA 

 
 



 Cadastrar Gestor de Frota de Unidade - GFU, estabelecendo o nível de acesso 
permitido (consulta / operação); 
 

 Analisar os dados relativos ao estoque de combustível do órgão e aos 
abastecimentos dos veículos da frota disponíveis no SGTA e providenciar pedidos de 
combustível ao ser verificada a necessidade de ressuprimento;  
 

 Confirmar o recebimento de combustível no SGTA, após a confirmação do Frentista e 
do Gestor do Posto;  
 

 Autorizar abastecimento com impedimento no SGTA; 
 

 Definir/alterar parâmetros para unidades e veículos; 
 

 Validar o Relatório Analítico da Despesa disponível no SGTA para autorizar a emissão 
do documento fiscal de cobrança do serviço de gerenciamento; 

Atribuições - GFO (Gestor de Frota do Órgão) 

 
 
3. Ações Preliminares no SGTA 
3.2  Perfis de acesso ao SGTA 

 
 



O GFU acessa somente às unidades pelas quais ele é responsável (ele pode estar 
associado a uma ou várias unidades). 
 
O Perfil GFU poderá se desdobrar em dois tipos: 
 

Operação: 

 Autorizar abastecimento com impedimento no SGTA; 

 Definir/alterar parâmetros para unidades e veículos; 

 Consultar todas as informações dos abastecimentos e dos veículos das unidades a que tem 
acesso.  

 
Consulta: 

 Consultar todas as informações dos abastecimentos e dos veículos das unidades a que tem 
acesso.  

Atribuições - GFU (Gestor de Frota da Unidade) 

 
 
3. Ações Preliminares no SGTA 
3.2  Perfis de acesso ao SGTA 

 
 



 O GFO será cadastrado pela empresa Unidata, após solicitação do SPGF (ou 
equivalente) de seu órgão/entidade. 
 

 Pode haver mais de um gestor de frota de órgão (GFO) num mesmo órgão/entidade.  
 

 O GFO terá acesso irrestrito a todas as unidades de seu órgão. 

 Atores envolvidos  Sistemas envolvidos 

 SPGF ou equivalente 

 Unidata 

-SGTA 

 
 
3. Ações Preliminares no SGTA 
3.3  Cadastro do Gestor de Frota do Órgão - GFO 

 
 



 Para realizar o cadastro do Gestor de Frota 
do Órgão (GFO), o SPGF deve encaminhar à 
Unidata o formulário ao devidamente 
preenchido; 
 

 Não é necessário assinar e imprimir o 
formulário; 
 

 Para cada GFO é necessário um formulário 
preenchido; 
 

 O formulário preenchido deve ser enviado do 
e-mail institucional do SPGF ou ordenador de 
despesas para a Unidata 
(sgta@unidatanet.com.br ). 

 
 
3. Ações Preliminares no SGTA 
3.3  Cadastro do Gestor de Frota do Órgão - GFO 

 
 

mailto:xxxXXXxx@unidatanet.com.br
mailto:xxxXXXxx@unidatanet.com.br
mailto:xxxXXXxx@unidatanet.com.br
mailto:xxxXXXxx@unidatanet.com.br
mailto:xxxXXXxx@unidatanet.com.br


O formulário pode ser obtido no site da SEPLAG, opção: Serviços, item: Gestão Total do 
Abastecimento de Veículos Oficiais 

http://www.planejamento.mg.gov.br/servicos/gestao-total-do-abastecimento-gta 

 
 
3. Ações Preliminares no SGTA 
3.3  Cadastro do Gestor de Frota do Órgão - GFO 

 
 



O cadastro do Gestor de Frota Unidade (GFU) será feito pelo Gestor de Frota do Órgão 
(GFO), que definirá:  o tipo de acesso e as unidades que estarão sob sua 
responsabilidade. 

 Atores envolvidos  Sistemas envolvidos 

- Gestor de Frota do Órgão -SGTA 

 
 
3. Ações Preliminares no SGTA 
3.4  Cadastro do Gestor de Frota da Unidade - GFU 

 
 



No menu esquerdo da 
tela inicial: 
 
1)Acessar a opção 
CADASTRO, 

 
2)Clicar na opção 
USUÁRIOS, item: 
USUÁRIOS UNIDADES, 

 
3)Clicar no item 
NOVO, para que a 
tela de cadastro seja 
habilitada. 

1 

2 

3 

 
 
3. Ações Preliminares no SGTA 
3.4  Cadastro do Gestor de Frota da Unidade - GFU 

 
 



Informar os dados do usuário 
 
 Login: O nome de acesso ao SGTA, 

podendo ser o nome ou MASP 
 Nome e CPF: Nome completo e seu 

CPF 
 Enviar email: Sim/ Não 
 Email: informar o email do gestor, 

conforme opção anterior. 
 Senha Terminal: Senha que o GFU 

utilizará para acesso ao SGTA.  
 
Importante: Se o GFU não cadastrar 
sua própria senha, o GFO a criará e 
informará ao GFU, para que ele altere 
em seu primeiro acesso ao SGTA 

 
 
3. Ações Preliminares no SGTA 
3.4  Cadastro do Gestor de Frota da Unidade - GFU 

 
 



Informar os dados do usuário 
(cont.) 
 
Perfil:  
 GFU - Operação 
 GFU – Consulta 

 
Status:  
 Liberado - Libera o a acesso do 

GFU ao SGTA; 
 Bloqueado - Bloqueia o acesso 

do GFU; 
 Cancelado - Cancela o acesso do 

GFU. 
 
 
Após preencher os campos 
solicitados, o GFO deve clicar em 
SALVAR. 

 
 
3. Ações Preliminares no SGTA 
3.4  Cadastro do Gestor de Frota da Unidade - GFU 

 
 



Após mensagem de “Usuário 
cadastrado com sucesso”, será 
perguntado ao GFO se ele deseja 
definir as unidades.  

 
O GFO deve então clicar em SIM. 

 
 
3. Ações Preliminares no SGTA 
3.4  Cadastro do Gestor de Frota da Unidade - GFU 

 
 

88888 



O GFO deve escolher a(s) Unidade(s) 
pela(s) qual(is) o GFU será 
responsável. 
 
1) Ele deve selecionar uma unidade 

e, em seguida, clicar no botão 
INCLUIR.  
 

2) Para incluir outras unidades ao 
mesmo usuário, o GFO deve 
repetir esta operação tantas 
vezes quantas forem 
necessárias. 
 

3) Para finalizar, clique em SALVAR. 

1 

2 

3 

 
 
3. Ações Preliminares no SGTA 
3.4  Cadastro do Gestor de Frota da Unidade - GFU 

 
 



Caso o GFO tenha selecionado uma 
unidade por engano, ele poderá: 
 
clicar na Unidade (em Unidades 
Selecionadas) e então clicar em 
EXCLUIR. 

 
 
3. Ações Preliminares no SGTA 
3.4  Cadastro do Gestor de Frota da Unidade - GFU 

 
 



Essa ação pode ser feita tanto pelo Gestor de Frota 
do Órgão quanto pelo Gestor de Frota da Unidade.  
 
Pode ser determinado apenas um ou vários 
parâmetros para unidades e veículos.  
 
Importante: não é obrigatório definir parâmetros. 
Unidades ou veículos sem parâmetros não possuem 
as restrições abaixo para o abastecimento. 

O GFO/GFU pode definir/alterar os seguintes parâmetros para suas unidades: 

 Dias da semana e período de horas durante o dia; 

 Bloquear datas específicas para que não sejam realizados abastecimentos; 

 Informar municípios nos quais podem ser realizados abastecimentos; 

 Limitar abastecimentos por dia, semana ou mês; 

 Limitar abastecimentos em intervalo de horas ou de quilometragem percorrida. 

Parâmetros 

 Atores envolvidos  Sistemas envolvidos 

 Gestor de Frota do 

Órgão 

 Gestor de Frota da 

Unidade 

 

- SGTA 

 

 
 
3. Ações Preliminares no SGTA 
3.5  Criação de Parâmetros 

 
 



1 

O GFO /GFU deve acessar no menu esquerdo da tela inicial a opção CADASTRO  

 
 
3. Ações Preliminares no SGTA 
3.5  Criação de Parâmetros 

 
 

UNIDADES 



2 

2) Em seguida deve acessar a opção UNIDADES, 

UNIDADES 

 
 
3. Ações Preliminares no SGTA 
3.5  Criação de Parâmetros 

 
 



3 

3) Clicar em EXECUTAR PESQUISA para visualizar todas as unidades a que tem acesso. 

UNIDADES 

 
 
3. Ações Preliminares no SGTA 
3.5  Criação de Parâmetros 

 
 



4 

4) Escolher a unidade que terá os parâmetros definidos/alterados, clicando nela uma única vez e depois em 
EDITAR, ou clicando na unidade duas vezes. 

UNIDADES 

 
 
3. Ações Preliminares no SGTA 
3.5  Criação de Parâmetros 

 
 



5) Selecionar a aba 
“Parâmetros”.  
 
Observação:  
 
A aba “Dados” não pode 
ser alterada, pois seus 
dados vêm do SIAD. 

UNIDADES 

 
 
3. Ações Preliminares no SGTA 
3.5  Criação de Parâmetros 

 
 



Restrição por Dia de Semana e Horários 
 
No campo “Abastecer somente nos dias 
da Semana” assinalar os dias da semana 
e horas que o veículo pode abastecer.  
 
Se nenhum dia for assinalado, não 
haverá nenhuma restrição quanto a dias 
da semana e então o veículo poderá 
abastecer todos os dias da semana. 
 
Somente para os dias da semana 
selecionados, pode-se criar restrições 
de horário (hora inicial e final) 
 
 

UNIDADES 

 
 
3. Ações Preliminares no SGTA 
3.5  Criação de Parâmetros 

 
 



Bloquear datas 
 
O GFO/GFU pode bloquear datas 
específicas, nas quais não poderão 
ser feitos abastecimentos.  
 
Para isso basta no campo “Bloquear 
abastecimento nas datas” 
-  clicar em INCLUIR; 
-  selecionar no calendário a data em 
que será proibido abastecer.  
 
No exemplo, os veículos da unidade 
estão proibidos de abastecer nos 
dias 20/10/2014 e 30/10/2014. 

UNIDADES 

 
 
3. Ações Preliminares no SGTA 
3.5  Criação de Parâmetros 

 
 



Limitar abastecimentos por 
Municípios 
  
Para estabelecer parâmetros quanto 
aos municípios, o GFO/GFU deve no 
campo “Município Liberado para 
Abastecimento”  
 
-  clicar em INCLUIR 
- selecionar na lista de Municípios 
aquele para o qual o abastecimento 
será liberado. 
  
Dessa forma os veículos daquela 
unidade só poderão abastecer nos 
municípios listados.  

UNIDADES 

 
 
3. Ações Preliminares no SGTA 
3.5  Criação de Parâmetros 

 
 



Restrição quanto ao número de 
abastecimentos por período 
 
O GFO/GFU deve no campo “Limitar 
Abastecimentos por transação”, 
 
- escolher a opção de controle por dia, 
semana ou mês, 
- em seguida informar o número de 
transações permitidas. 
 
Exemplo: se for selecionada a opção 
controle por semana e número de 
transações = 2, o veículo poderá 
abastecer somente 2 vezes na 
semana.  
 

UNIDADES 

 
 
3. Ações Preliminares no SGTA 
3.5  Criação de Parâmetros 

 
 



Restrição de abastecimentos por 
intervalo (tempo ou km) 
 
O GFO/GFU deve no campo “Limitar 
abastecimentos por intervalo”, 
 
- escolher a opção “tempo em 
horas” ou “quilometragem”. 

 
- em seguida, informar no campo 
“número” do intervalo mínimo. 

 
Exemplo: se for selecionada a opção 
Quilometragem e número de 
transações = 500, o veículo poderá 
abastecer após ter percorrido, pelo 
menos, 500km em relação ao 
abastecimento anterior. 
  

UNIDADES 

 
 
3. Ações Preliminares no SGTA 
3.5  Criação de Parâmetros 

 
 



Ao final da definição dos 
parâmetros, o GFO/GFU 
deve clicar em “Salvar”. 

UNIDADES 

 
 
3. Ações Preliminares no SGTA 
3.5  Criação de Parâmetros 

 
 



 
Acessar no menu 
esquerdo a opção 
CADASTRO, e em seguida, 
VEICULOS 

 
 

A partir daí o 
procedimento é o mesmo 
ao descrito para 
definir/alterar parâmetros 
das unidades. 

 

VEICULOS 

 
 
3. Ações Preliminares no SGTA 
3.5  Criação de Parâmetros 

 
 



2. Ações Preliminares - SIAD 

1. Processo de Gestão Total dos Abastecimentos 

3. Ações Preliminares - SGTA 

4. Pedido 

5. Recebimento 

6. Abastecimento 

7. Contabilização dos Abastecimentos 

8. Relatórios 

9. Pagamento e Revisão de Preços 

 
 
AGENDA 
 

 
 



 O órgão/entidade deve enviar ao o CMI/PMMG, por e-mail, a Nota de Empenho assinada 

digitalmente pelo Ordenador de Despesa e a Autorização de Fornecimento devidamente 

preenchida. 

 O CMI / PMMG validará os documentos recebidos do órgãos/entidade e verificará quais postos 

possuem espaço em tanque, de pelo menos 5.000 litros, para então registrar o pedido de 

combustível no sistema do fornecedor (Ipiranga), indicando o local e prazo de entrega. 

 Uma cópia da Autorização de Fornecimento será enviada ao posto onde será feita a entrega do 

pedido para subsidiar o recebimento do combustível. 

 O planejamento dos pedidos de combustível obedecerá a metodologia que será ainda definida pela 

DCAL / SEPLAG,  

 Atores envolvidos  Sistemas envolvidos 

- Gestor de Frota do 

Órgão 

- CMI / PMMG 

- SIAD 

- SIAFI 

- Portal de Compras 

 De acordo com a Resolução Conjunta nº. 

9064/2014, os pedidos de combustível 

serão encaminhados exclusivamente 

pela PMMG (Gestor de Postos Próprios 

do Estado) ao fornecedor. 

 
 
4. PEDIDO 
 

 
 



Fluxo do Pedido no novo modelo de abastecimento: 

 
 
4. PEDIDO 
 

 
 



1) O saldo em estoque poderá ser consultado por meio de: 
 
 Consulta ao Armazém de Dados do SIAD  recomendado para 

órgãos que hoje possuem mais de uma unidade de estoque 
(unidades POC); 

 Consulta ao módulo Material de Consumo/ SIAD; 
 Consulta ao SGTA  opção será disponibilizada durante a 

migração. 
 

2) Os órgãos/entidades devem consultar seu estoque de combustível 
constantemente e quando verificarem que o saldo disponível é 
suficiente para apenas 1 mês de consumo, iniciar os procedimentos 
para o pedido. 

Verificação do saldo 
do órgão e do ponto 

de ressuprimento 

 
 
4. PEDIDO 
4.1 Verificação do Saldo 

 
 



1) Checar se o preço do combustível no seu contrato  está atualizado. 
Caso contrário efetuar o termo aditivo. 
 

Observação: A autorização para a revisão de preços é dada 
exclusivamente pela PMMG, após manifestação técnica da DCAL. 
Os documentos para o aditivo devem ser obtidos junto ao 
CMI/PMMG; 

 
2)  A especificação é feita no Portal de Compras e o empenho/ reforço 

de empenho no SIAFI; 
 

3)  O empenho deve ser assinado digitalmente pelo ordenador de 
despesas. 

Especificação do 
Empenho 

 
 
4. PEDIDO 
4.2 Empenho 

 
 



Somente após a emissão do empenho emitir a AF no portal de 
compras: 

 
 Deverá ser emitida 01 AF para cada item de empenho, ou seja, 01 

AF para cada tipo de combustível. 
 

 Recomendamos a emissão de AFs de 5.000 litros. 
 

 Os órgãos/entidades  devem evitar de emitir AFs com quantidades 
(volumes) elevados. 
 

 Observação: A indicação do local e prazo de entrega do material 
pelo fornecedor será feita pelo CMI – PMMG. Não é necessário o 
preenchimento dessas informações na AF.  

Emissão da 
autorização de 

Fornecimento (AF) 

 
 
4. PEDIDO 
4.3 Emissão da Autorização de Fornecimento - AF 

 
 



 Enviar ao o CMI - PMMG, por e-mail (cmi-
combustíveis@pmmg.mg.gov.br), a Nota de Empenho assinada 
digitalmente pelo Ordenador de Despesa do Órgão e a Autorização 
de Fornecimento devidamente preenchida. 

 
Ações do CMI:  
 

 Receber o e-mail do órgão com o pedido de combustível, 
juntamente com a documentação digitalizada; 

 Priorizar ações de emergência; 

 Definir em quais postos serão entregues os pedidos; 

 Realizar o pedido através do sistema da Ipiranga 

Envio da solicitação 
do CMI/PMMG 

 
 
4. PEDIDO 
4.4 Envio da solicitação do CMI/PMMG 
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AGENDA 
 

 
 



Receb. Físico Receb. SGTA 
Receb. Portal de 
Compras e SIAD 

O recebimento do combustível ocorre em três etapas: 

 Provisório: 
conformidade da NFe  
com a AF e ao 
material entregue 

 Definitivo: verificação 
da quantidade, 
qualidade e 
especificação do 
material 

 

 Registro e confirmação do 
recebimento no SGTA 

 Conformidade da DANFE com 
a AF e Relatório do SGTA 

 Recebimento provisório no 
Portal de Compras 

 Recebimento definitivo no 
módulo Material de 
Consumo/SIAD 

 
 
5. RECEBIMENTO 
 

 
 



Frentista e gestor 
do Posto, ou 
comissão, 
conferem a NF 
com a AF, bem 
como o material e 
autorizam o 
descarregamento. 

Frentista registra o 
recebimento 

Gestor do Posto 
confirma 

Posteriormente 
GFO também 
confirma 

GFO ou área 
competente faz o 
recebimento 
provisório do 
combustível no 
portal  de compras 
MG. 

GFO ou área 
competente faz o 
recebimento 
definitivo do 
combustível no 
módulo Material 
de Consumo/ SIAD 

Receb. Físico Receb. SGTA Receb. no Portal e no SIAD 

 
 
5. RECEBIMENTO 
 

 
 

Atores e sistemas envolvidos: 



 No Processo de Gestão Total dos Abastecimentos, o recebimento físico de 
combustível é de responsabilidade dos profissionais alocados nos postos próprios e 
não do órgão comprador. 
 

 Dessa forma, o recebimento físico do combustível será realizado pelo frentista e 
Gestor do Posto, ou por comissão, do local onde ocorrerá a entrega. 
 

 O recebimento provisório e definitivo se dão no mesmo momento. Se o material for 
aceito, o descarregamento no tanque é autorizado.  
 

 O registro de recebimento no SGTA é realizado pelo frentista e confirmado pelo 
gestor de posto, gerando-se o saldo ao posto próprio. 
 

 Somente após a conclusão dessas etapas é que o recebimento ficará disponível para 
que o Gestor de Frota do Órgão confirme também o evento no SGTA. 
 

 

 
 
5. RECEBIMENTO 
5.1 Recebimento Físico e no SGTA realizado no Posto 

 
 



PROCEDIMENTO: 
 
Se houver recebimento 
pendente de 
confirmação, o GFO 
receberá um alerta na 
tela inicial do SGTA. 

 
 
5. RECEBIMENTO 
5.2 Recebimento no SGTA pelo Gestor de Frota do Órgão - GFO 

 
 

 
Caberá ao GFO conferir se o Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica – DANFE emitido pela 
empresa Ipiranga está de acordo com a AF e com o registro do SGTA. Se positivo, ele deverá confirmar o 
recebimento no SGTA, gerando-se assim saldo ao seu órgão. 



Acessar, no menu 
esquerdo da tela 
inicial, a opção  
OPERAÇÃO 
 
Em seguida, o 
item: 
RECEBIMENTOS. 

 
 
5. RECEBIMENTO 
5.2 Recebimento no SGTA pelo Gestor de Frota do Órgão - GFO 

 
 



Clicar em EXECUTAR 
PESQUISA.  

 

 

O sistema mostrará a 
lista de recebimentos 
do sistema que estão 
aguardando 
confirmação. 

 
 
5. RECEBIMENTO 
5.2 Recebimento no SGTA pelo Gestor de Frota do Órgão - GFO 

 
 



 Clique no 
registro cujo 
Status 
Liberação  seja  

 
Aguardando 
Confirmação 
Gestor Órgão.  
 

 Em seguida, 
clique no botão 
CONFIRMAR 
RECEBIMENTO. 

 
 
5. RECEBIMENTO 
5.2 Recebimento no SGTA pelo Gestor de Frota do Órgão - GFO 

 
 



 
 
5. RECEBIMENTO 
5.2 Recebimento no SGTA pelo Gestor de Frota do Órgão - GFO 

 
 O sistema abrirá a 

tela com os dados 
da Nota Fiscal.  
 
Se tais dados 
estiverem de 
acordo com o 
DANFE recebida e 
AF emitida, clicar 
no botão 
CONFIRMAR. 
 
Com a 
confirmação do 
GFO é gerado 
saldo ao 
órgão/entidade 



 

 

 

 

Provisório 

Recebimento 

Definitivo 

Sistema 

Realizada no Portal de 
Compras pelo GFO ou área 
competente, após 
recebimento no SGTA. 

Ação 

Realizada no módulo Material 
de Consumo/ SIAD. 
 
Deve ser feito na “Unidade de 
estoque  GTA”. (Nova unidade 
de estoque criada). 

 
 
5. RECEBIMENTO 
5.3 Recebimento Provisório e Definitivo no SIAD 

 
 



CONSIDERAÇÕES 
 
 O relatório de entrada disponível no SGTA com os dados do frentista, Gestor do 

Posto e Gestor de Frota do Órgão indica que o recebimento foi realizado e o material 
aceito, equiparando-se ao ateste no documento fiscal para fins de liquidação e 
pagamento e é pré-requisito para o registro do recebimento também no Portal de 
Compras MG e SIAD. 
 

 Após o recebimento no SGTA estar concluído (e com os dados do frentista, gestor do 
posto e gestor de frota do órgão), a DANFE pode ser atestada pelo órgão comprador 
e encaminhada para pagamento.  
 

 NÃO é necessário receber a nota fiscal física do CMI/PMMG para que o pagamento 
possa ser processado. 
 
 

 
 
5. RECEBIMENTO 
5.3 Recebimento Provisório e Definitivo no SIAD 
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6. ABASTECIMENTOS 
 

 
 
 Todos os abastecimentos serão controlados pelo Sistema de Gestão Total dos 

Abastecimentos – SGTA. 

 O SGTA é disponibilizado pela empresa Unidata, parte integrante do consórcio 

vencedor do Registro de Preços nº 120/ 2013 (Planej. nº 239/ 2012). 

 As características principais do abastecimento por este sistema são apresentadas a 

seguir. 

 

Vídeo Sistema Unidata 



 
 
6. ABASTECIMENTOS 
 

 
 

Neste primeiro momento, o SGTA terá dois tipos de controle: o automatizado e o 
informatizado. 

Abastecimento 
Automatizado 

Abastecimento 
Informatizado 

 

 Em postos próprios que foram 
equipados com dispositivos de 
automação em bombas e bicos de 
abastecimento. 

Processo é feito sem intervenção 
humana, exceto para o registro do 
condutor. 

Bombas escravizadas. 

 

Nos postos do DER que ainda não 
puderam ser automatizados. 

Neste os dados do abastecimento são 
lançados manualmente no SGTA. 

Bombas não escravizadas. 

Controle semelhante ao POC. 



Neste tipo de controle o abastecimento é 
liberado, após a validação dos seguintes 
requisitos pelo SGTA: 

 

 Órgão / Entidade com saldo disponível para o 
abastecimento 

 Veículo com dispositivo eletrônico instalado 

 Veículo ativo e com destinação “em uso” no módulo 
Frota / SIAD 

 Condutor ativo e com senha cadastrada no módulo 
Frota / SIAD 

 Abastecimento de acordo com os parâmetros definidos. 

 

 

 

Abastecimento 
Automatizado 

 
 
6. ABASTECIMENTO 
6.1 Abastecimento Automatizado 

 
 Atores envolvidos  Sistemas envolvidos 

- Gestor de Frota do Órgão 

- Gestor de Frota da 

Unidade (perfil de 

Operação no SGTA) 

- Condutor do veículo 

- Frentista 

- Equipe Call Center 

- SGTA 

São vedados os abastecimentos de veículos e condutores não 
cadastrados ou inativos no módulo Frota/SIAD. 

Também são vedados os abastecimentos de veículos Fora de uso 
(estocados, cedidos, permitidos o uso, a vender, etc.). 

O atendimento do veículo seja aberto no módulo Frota/SIAD 
antes do abastecimento. 

 

Vídeo SGTA Automatizado 



Esta rotina deverá ser usada no caso de falhas no funcionamento do dispositivo do veículo ou do 
posto, bem como para o abastecimento de veículos sem dispositivo nos postos automatizados: 

 

1. Frentista/ Gestor do Posto ou condutor devem ligar ao Call Center Unidata: 0800 600 9946 

2. Informar ao atendente: nome do posto de abastecimento e do frentista, justificativa pelo 

abastecimento em contingência, bico em que será efetuado abastecimento, órgão/ entidade 

do veículo, placa do veículo, hodômetro do veículo e CPF do condutor. 

3. Deve-se sempre anotar número do protocolo do atendimento. 

4. Se houver impedimento para o veículo ou condutor, o GFO ou GFU deverá, ainda, ser 

acionado pelo condutor para liberar o abastecimento no sistema. 

5. Após a liberação do veículo e condutor, o atendente da Unidata passará dois códigos para o 

frentista que deverão ser digitados no terminal. 

6. Feito isso, o abastecimento é liberado. 

 

 

 

 

 

 

 
 
6. ABASTECIMENTO 
6.1.1  Abastecimento em Contingência 

 
 

Abastecimento 
Automatizado 

Este processo é moroso para que sejam mantidos os quesitos de segurança exigidos no edital. 
Por isso é importante que os veículos que ainda não possuem o dispositivo, façam a instalação 
durante a migração ao novo modelo. 



 

 Órgão / Entidade com saldo disponível para o 
abastecimento 

 Veículo ativo e com destinação “em uso” no módulo 
Frota / SIAD 

 Condutor ativo e com senha cadastrada no módulo 
Frota / SIAD 

 Abastecimento de acordo com os parâmetros definidos. 

 

 

Abastecimento 
Informatizado 

 
 
6. ABASTECIMENTO 
6.2 Abastecimento Informatizado 

 
 

Atores envolvidos  Sistemas envolvidos 

- Gestor de Frota do Órgão 

- Gestor de Frota da 

Unidade (perfil de 

Operação no SGTA) 

- Condutor do veículo 

- Frentista 

- SGTA 

São vedados os abastecimentos de veículos e condutores não cadastrados ou inativos no módulo 
Frota/SIAD. 

Também são vedados os abastecimentos de veículos Fora de uso (estocados, cedidos, permitidos o 
uso, a vender, etc.). 

O atendimento do veículo seja aberto no módulo Frota/SIAD antes do abastecimento. 

 

Neste tipo de controle o abastecimento é liberado, após a validação dos seguintes requisitos pelo 
SGTA: 

 



Abastecimento 
Informatizado 

 
 
6. ABASTECIMENTO 
6.2 Abastecimento Informatizado 

 
 Este abastecimento ocorre em três etapas, sendo a primeira e ultima no SGTA. 

Vídeo SGTA Automatizado 



 
 
6. ABASTECIMENTO 
6.2 Abastecimento Informatizado 

 
 
Antes do abastecimento: 

O frentista seleciona o combustível 

O condutor deve informar a placa e 
o hodômetro ao frentista 

O frentista os registra no SGTA 

O condutor deve conferir se os 
dados lançados estão corretos 

 

 Importante: o sistema não aceita 
hodômetro inferior ao último 
hodômetro do veículo, exceto no 
caso de virada de hodômetro. 

 

 

Abastecimento 
Informatizado 



 
 
6. ABASTECIMENTO 
6.2 Abastecimento Informatizado 

 
 
Antes do abastecimento: 

O frentista deve clicar no botão 
INFORMAR CONDUTOR. 

Na tela que se abrirá, o  condutor 
deve informar seu CPF e senha, e 
clicar em CONFIRMAR. 

Caso os pré-requisitos do 
abastecimento sejam cumpridos, o 
sistema avisará que o abastecimento 
foi liberado 

 

 

Abastecimento 
Informatizado 



 
 
6. ABASTECIMENTO 
6.2 Abastecimento Informatizado 

 
 
Após o abastecimento: 

O frentista deve informar o volume 
abastecido. 

O condutor deve conferir se o 
volume digitado está correto e, se 
positivo, autorizar o frentista a 
GRAVAR ABASTECIMENTO. 

 

Abastecimento 
Informatizado 



 
 
6. ABASTECIMENTO 
6.2 Abastecimento Informatizado 

 
 
Após o abastecimento: 

Na tela que ser abrirá, o condutor 
deverá informar sua senha 
novamente e clicar em CONFIRMAR 
ABASTECIMENTO. 

 

Abastecimento 
Informatizado 



 
 
6. ABASTECIMENTO 
6.3 Liberação de Impedimentos 

 
 
Caso exista impedimento em relação ao veículo ou ao condutor, o SGTA irá travar o abastecimento até 
que seja feita a liberação do abastecimento pelo Gestor de Frota (GFO ou GFU) no sistema. 

São causas de impedimentos: 

VEICULO CONDUTOR 

- Veículo com destinação “Em manutenção / 

acidentado” 

- Veículo com impedimento no DETRAN 

- Veículo com abastecimento bloqueado devido 

à parâmetro estabelecido no SGTA (dias e 

horários, Km entre abastecimento, municípios, 

etc.) 

- Veículo com 01 abastecimento Pendente no 

módulo Frota - SIAD 

- Condutor com impedimento no DETRAN 

- Condutor com impedimento no RH (SISAP) 

- Condutor sem senha 

- Condutor com senha bloqueada (após errar 3x) 



 
 
6. ABASTECIMENTO 
6.3 Liberação de Impedimentos 

 
 
 No caso de impedimento, o frentista deverá orientar o condutor a entrar em contato 

com o seu gestor, informando o problema e solicitando a liberação do abastecimento. 

 Não será possível destravar o abastecimento no SGTA, caso o Gestor não libere o 

abastecimento. 

 O GFO e o GFU receberão um e-mail do sistema informando sobre a existência de 

impedimento, caso tenham solicitado o envio de e-mail no momento do cadastro. 

 

Importante: 

 As causas dos impedimentos devem ser sanadas, uma vez que impedem o bom 

funcionamento do modelo, causando transtornos aos frentistas e demais usuários dos 

postos de abastecimento. 

 Cabe ao gestor de frota buscar a solução do impedimento com a devida urgência, afim 

de não comprometer a fluidez do processo de abastecimento nos postos próprios. 

 



 
 
6. ABASTECIMENTO 
6.3 Liberação de Impedimentos 

 
 

Na tela inicial, o GFO /GFU deve selecionar a opção OPERAÇÃO, em seguida, clicar em IMPEDIMENTOS 



 
 
6. ABASTECIMENTO 
6.3 Liberação de Impedimentos 

 
 

1.Clicar em EXECUTAR 
PESQUISA. 

 

O sistema exibirá lista de 
impedimentos que estão 
aguardando liberação. 

 

2. Clicar no item a ser 
liberado 

3. Em seguida clicar em 
EDITAR. 

 

1 

2 

3 



 
 
6. ABASTECIMENTO 
6.3 Liberação de Impedimentos 

 
 
Libera abastecimento: 
selecionar a opção SIM ou NAO 

 

Horas Válidas: informar o 
tempo limite (em horas) para o 
veículo ser abastecido após a 
liberação. 

(caso tenha marcado SIM no 
campo anterior) 

 

Justificativa: informar a 
descrição do motivo pelo qual 
liberou o abastecimento. 

 

Após o preenchimento clicar em 
SALVAR 

Nos campos da tela de liberação do impedimento, o gestor deverá: 

 



2. Ações Preliminares - SIAD 

1. Processo de Gestão Total dos Abastecimentos 

3. Ações Preliminares - SGTA 

4. Pedido 

5. Recebimento 

6. Abastecimento 

7. Contabilização dos Abastecimentos 

8. Relatórios 

9. Pagamento e Revisão de Preços 

 
 
AGENDA 
 

 
 



 
 
7. CONTABILIZAÇÃO DOS ABASTECIMENTOS 
 

 
 
Os abastecimentos realizados no SGTA são enviados continuamente ao SIAD a fim 

de serem também registrados e contabilizados neste sistema. 

A contabilização ocorre se forem cumpridos três requisitos: 

1. Ausência de abastecimento anterior  pendente de 
contabilização 

2. Enquadramento em um atendimento no módulo 
Frota 

3. Existência de saldo na unidade de estoque GTA 



 
 
7. CONTABILIZAÇÃO DOS ABASTECIMENTOS 
 

 
 

Etapas: 

1º) Enquadramento do abastecimento em um 

atendimento 

2º) Baixa do volume abastecimento na Unidade 

de estoque - GTA 

Atores envolvidos  Sistemas envolvidos 

- Gestor de Frota do 

Órgão 

- Gestor de Frota da 

Unidade 

  

- Siad/ Módulo Frota 

- Siad/Módulo Material 

de Consumo 

- SGTA 

Se os atendimentos de veículos no módulo Frota e os recebimentos de combustível no 

módulo Material de Consumo forem lançados na medida em que ocorrerem, ou seja, de 

modo tempestivo, a contabilização dos abastecimentos será feita automaticamente, sem 

qualquer restrição, e as informações em ambos os sistemas (SGTA e SIAD) serão 

equivalentes.  



 
 
7. CONTABILIZAÇÃO DOS ABASTECIMENTOS 
 

 
 

Caso os requisitos para contabilização  não forem cumpridos o abastecimento ficará com status 

PENDENTE no SIAD. 

Um registro de abastecimento pode ter mais de uma pendência. Desta forma, todas elas devem ser 

sanadas para que ele possa ser contabilizado. 

Tipo Pendencia Causa Ação 

Não Enquadramento no 
atendimento 

Não há atendimento para o veículo Registrar no módulo Frota o 
atendimento 

Não Enquadramento no 
atendimento 

O atendimento foi fechado com 
data/hora ou hodômetro incorretos 

Corrigir o retorno do atendimento 
no módulo Frota 

Não Enquadramento no 
atendimento 

O hodômetro registrado no 
abastecimento informatizado (DER) 
está incorreto 

Preencher documento de 
intervenção e solicitar à DCAL a 
correção do hodômetro no SGTA. 

Falta de saldo na unidade de 
estoque GTA 

Falta de lançamento do 
recebimento definitivo no SIAD 

Efetuar o recebimento no Portal de 
Compras e SIAD 

Abastecimento anterior Pendente Restrições de atendimento ou saldo 
no abastecimento anterior 

Sanar as pendências do 
abastecimento anterior. 



Atendimento 

 
 
7. CONTABILIZAÇÃO DOS ABASTECIMENTOS 
 

 
 

Importante: os abastecimentos devem ser enquadrados dentro de um atendimento, haja vista que o 

veículo abastecerá quando estiver sendo utilizado para a realização do serviço público. 

Saída Retorno 

Ab. Ab. Ab. 

 
Data/Hora Saída < Data/ Hora do Abastecimento < Data/Hora Retorno 

 
𝐻𝑜𝑑𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑆𝑎í𝑑𝑎 < 𝑯𝒐𝒅𝒐𝒎𝒆𝒕𝒓𝒐 𝑨𝒃𝒂𝒔𝒕𝒆𝒄𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 < 𝐻𝑜𝑑𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑅𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 

 

IMPORTANTE: O abastecimento não é enquadrado no atendimento quando o hodômetro 
informado é igual ao hodômetro de saída ou de retorno. 



 
 
7 . CONTABILIZAÇÃO DOS ABASTECIMENTOS 
7.1. Resolução de Pendências 

 
 

Verificando a existência de abastecimento pendentes. 



 
 
7 . CONTABILIZAÇÃO DOS ABASTECIMENTOS 
7.1. Resolução de Pendências 

 
 

Verificando a existência de abastecimento pendentes. 



 
 
7 . CONTABILIZAÇÃO DOS ABASTECIMENTOS 
7.1. Resolução de Pendências 

 
 

Verificando a existência de abastecimento pendentes. 



 
 
7 . CONTABILIZAÇÃO DOS ABASTECIMENTOS 
7.1. Resolução de Pendências 

 
 

Verificando a existência de abastecimento pendentes. 



 
 
7 . CONTABILIZAÇÃO DOS ABASTECIMENTOS 
7.1. Resolução de Pendências 

 
 

Verificando a existência de abastecimento pendentes. 

Na consulta é informada a 
causa da Pendência. 



 
 
7 . CONTABILIZAÇÃO DOS ABASTECIMENTOS 
7.1. Resolução de Pendências 

 
 

Resolvendo a pendência: ausência de atendimento 



 
 
7 . CONTABILIZAÇÃO DOS ABASTECIMENTOS 
7.1. Resolução de Pendências 

 
 

Resolvendo a pendência: ausência de atendimento 



 
 
7 . CONTABILIZAÇÃO DOS ABASTECIMENTOS 
7.1. Resolução de Pendências 

 
 

Resolvendo a pendência: ausência de atendimento 



 
 
7 . CONTABILIZAÇÃO DOS ABASTECIMENTOS 
7.1. Resolução de Pendências 

 
 

Resolvendo a pendência: ausência de atendimento 



 
 
7 . CONTABILIZAÇÃO DOS ABASTECIMENTOS 
7.1. Resolução de Pendências 

 
 

Resolvendo a pendência: ausência de atendimento 



 
 
7 . CONTABILIZAÇÃO DOS ABASTECIMENTOS 
7.1. Resolução de Pendências 

 
 

Resolvendo a pendência: ausência de atendimento 



 
 
7 . CONTABILIZAÇÃO DOS ABASTECIMENTOS 
7.1. Resolução de Pendências 

 
 

Resolvendo a pendência: ausência de atendimento 



 
 
7 . CONTABILIZAÇÃO DOS ABASTECIMENTOS 
7.1. Resolução de Pendências 

 
 

Enquadrando o abastecimento no atendimento após a resolução da pendência. 



 
 
7 . CONTABILIZAÇÃO DOS ABASTECIMENTOS 
7.1. Resolução de Pendências 

 
 

Enquadrando o abastecimento no atendimento após a resolução da pendência. 



 
 
7 . CONTABILIZAÇÃO DOS ABASTECIMENTOS 
7.1. Resolução de Pendências 

 
 

Enquadrando o abastecimento no atendimento após a resolução da pendência. 



 
 
7 . CONTABILIZAÇÃO DOS ABASTECIMENTOS 
7.1. Resolução de Pendências 

 
 

Enquadrando o abastecimento no atendimento após a resolução da pendência. 



 
 
7 . CONTABILIZAÇÃO DOS ABASTECIMENTOS 
7.1. Resolução de Pendências 

 
 

Enquadrando o abastecimento no atendimento após a resolução da pendência. 



 
 
7 . CONTABILIZAÇÃO DOS ABASTECIMENTOS 
7.1. Resolução de Pendências 

 
 

Consultando o abastecimento contabilizado. 



 
 
7 . CONTABILIZAÇÃO DOS ABASTECIMENTOS 
7.1. Resolução de Pendências 

 
 

Consultando o abastecimento contabilizado. 



 
 
7 . CONTABILIZAÇÃO DOS ABASTECIMENTOS 
7.1. Resolução de Pendências 

 
 

Consultando o abastecimento contabilizado. 



 
 
7 . CONTABILIZAÇÃO DOS ABASTECIMENTOS 
7.1. Resolução de Pendências 

 
 

Consultando o abastecimento contabilizado. 



2. Ações Preliminares - SIAD 

1. Processo de Gestão Total dos Abastecimentos 

3. Ações Preliminares - SGTA 

4. Pedido 

5. Recebimento 

6. Abastecimento 

7. Contabilização dos Abastecimentos 

8. Relatórios 

9. Pagamento e Revisão de Preços 

 
 
AGENDA 
 

 
 



 
 
8 . RELATÓRIOS 
8.1. Relatórios disponibilizados ao GFO 

 
 

Na tela inicial, menu esquerdo, clicar em relatórios e escolher o tipo de relatório a ser gerado 



 
 
8 . RELATÓRIOS 
8.1. Relatórios disponibilizados ao GFO 

 
 

Relatórios disponíveis: 



 
 
8 . RELATÓRIOS 
8.2. Relatórios disponibilizados ao GFU 

 
 

Na tela inicial, menu esquerdo, clicar em relatórios e escolher o tipo de relatório a ser gerado 



2. Ações Preliminares - SIAD 

1. Processo de Gestão Total dos Abastecimentos 

3. Ações Preliminares - SGTA 

4. Pedido 

5. Recebimento 

6. Abastecimento 

7. Contabilização dos Abastecimentos 

8. Relatórios 

9. Pagamento e Revisão de Preços 

 
 
AGENDA 
 

 
 



Combustíveis 

• $ Atacado 

• A cada entrega 

• P/ Ipiranga 

Gerenciamento 

• Taxa Administração 
(%) 

• Mensalmente 

• P/ Unidata 

Valor Total 

 
 
9 . PAGAMENTO E REVISÃO DE PREÇOS 
9.1. Pagamento 

 
 

O pagamento do combustível  é feito conforme procedimento já adotado pela Administração. 

De acordo com o § 6º do Art. 24 da Resolução Conjunta 9064/2014: 

“O relatório de entrada disponível no SGTA com os dados do frentista, Gestor do Posto e Gestor de Frota do Órgão/ 
Entidade indica que o recebimento foi realizado e o material aceito, equiparando-se ao ateste no documento fiscal 
para fins de liquidação e pagamento e é pré-requisito para o registro do recebimento no Portal de Compras MG e 
SIAD.” 

Dessa forma, após o recebimento do combustível no SGTA  pelo gestor do órgão (após validação da AF 
com a DANFE), ele pode encaminhar a própria DANFE para recebimento no Portal de Compra s e módulo 
Material de Consumo – SIAD e posterior pagamento no SIAFI/MG. 

 
Não é necessário aguardar a NF física para efetuar a execução da despesa. 



 
 
9 . PAGAMENTO E REVISÃO DE PREÇOS 
9.1. Pagamento 

 
 

O pagamento do serviço de gerenciamento é feito mediante aplicação da taxa de administração sobre o 
valor total dos abastecimentos efetuados no mês anterior ao da cobrança. 

Fórmula  P = Taxa  x Valor total dos abastecimentos 

A taxa de administração é fixo e irreajustável, sendo: 

- 0,10% para as empresas estatais, que utilizam o preço do combustível COM ICMS 
- 0,1332009% para os demais órgãos / entidades, que utilizam o preço do combustível SEM ICMS.  
 

O valor total do abastecimento é calculado, considerando o preço unitário do combustível atualizado (no 
mês em que o serviço foi efetuado)  x o volume abastecimento no referido período. 
 
O valor cobrado pelo serviço de gerenciamento (P) deverá constar no relatório  analítico de despesa 
(presente no sistema do fornecedor) e ser aprovado pelo órgão contratante antes da emissão da 
respectiva fatura.  Este relatório ainda será disponibilizado. 
 
O serviço de gerenciamento ainda não tem sido cobrado pelo fornecedor. 



PMMG recebe o 
pedido de Revisão, 
acompanhado da 

documentação 
comprobatória. 

DCAL/SEPLAG efetua 
a análise técnica dos 

preços, conforme 
metodologia própria 

PMMG faz a análise 
jurídica, 

pronunciando-se 
pela aceitação total, 

parcial ou ainda, 
pela rejeição do 

pedido 

PMMG encaminha a 
documentação aos 

órgãos 

 
 
9 . PAGAMENTO E REVISÃO DE PREÇOS 
9.1. Revisão de Preços 

 
 

De acordo com a Resolução Conjunta nº 9064/2014 a revisão de preços terá o seguinte fluxo: 

Art. 33 O CMI / PMMG informará aos órgãos e entidades os preços autorizados para que eles procedam a revisão em 
seus respectivos contratos, de modo que os preços praticados nos contratos sejam únicos. 
Parágrafo Único. Os órgãos e entidades terão prazo de até 15 dias úteis para publicação de termo aditivo, após 
comunicação do CMI / PMMG quanto ao previsto no caput deste artigo, devendo ainda alterar o valor destinado ao 
serviço com base nos novos preços de combustível a serem aplicados ao saldo remanescente dos contratos. 

Visa-se com isso conferir eficiência ao processo de revisão, bem como manter os preços únicos a todos  
os contratantes. 
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