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Processo de Gestão Total dos Abastecimentos
GTA

 Trata-se do modelo de abastecimento do Estado, previsto no Decreto nº 45.463/2010,
que atende, aproximadamente, cerca de 80% da demanda dos órgãos e entidades.

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

 Todos os órgãos/ entidades adquirem combustível no atacado a um preço único e
inferior ao de varejo.

 O armazenamento de combustível e o abastecimento é realizado na rede interna de
postos do Estado (CBMMG, DER, PCMG, PMMG)  Melhor aproveitamento da
estrutura existente.

 Todo o processo é controlado por meio de sistema online de gestão, integrado ao SIAD
 Ganhos de gestão.

Economia Eficiência Integração Colaboração



Processo de Gestão Total dos Abastecimentos
Elemento principal

GTA

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).

Serviço de Gerenciamento do Abastecimento

Fornecimento 
no Atacado

Sistema
Online

Dispositivos
eletrônicos

Pontos de 
Abastecimento

Manutenção de postos e
Tratamento de resíduos 



Processo de Gestão Total dos Abastecimentos
Melhoria do POC 

GTA

O modelo de abastecimento GTA representa a consolidação e melhoria do modelo de Posto

Orgânico Coletivo – POC, no qual:

 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.

 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.



Processo de Gestão Total dos Abastecimentos
Cobertura da rede interna de postos 

GTA

ADG        DG          AG (DER)         AG         DG (DER)         G         G (DER)  

Atualmente abrange: 

64 Municípios e 104 postos

- Postos a Ligar (07 postos):

• Postos da PMMG:
1 - Muriaé*
2 - Três Corações*
3 - Caratinga *

• Postos do CBMMG:
1 - Betim
2 - São Sebastião do
Paraíso*
3 - Vespasiano

• A definir: 01 posto

*Municípios que ainda não
têm postos



Processo de Gestão Total dos Abastecimentos 
Atores

GTA

Gestor de Frota 
do Estado

Gestor de 
Postos Estado

Gestor de Posto Contratante

SEPLAG

PMMG

DER/PCMG/
CBMMG

Demais 
órgãos



Processo de Gestão Total dos Abastecimentos 
Sistemas

GTA

O modelo utiliza dois sistemas que se encontram 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.

Sistema de Gestão Total de 
Abastecimento – SGTA

Sistema Integrado de Administração 
de Materiais e Serviços – SIAD.

Integração Online SIAD x SGTA



Processo de Gestão Total dos Abastecimentos 
Integração Online

GTA

Situação SIAD SGTA Ação

01 Online Online  Utiliza os dados de órgão, unidades, veículos e
condutores do SIAD em tempo real;

 Verifica se existe atendimento aberto para o veículo;
 Envia uma mensagem de impedimento para o GFO e

GFU, solicitando autorização de abastecimento para o
veículo que está tentando abastecer sem atendimento
de saída aberto;

 Atualiza a base de dados do SGTA durante a tentativa
de abastecimento.

02 Off-line Online  Desconsidera a verificação do atendimento de saída;
 Utiliza os dados recebidos da carga de dados do SIAD.



Processo de Gestão Total dos Abastecimentos 
Fluxo do Processo

GTA

PMMG consolida 

os  pedidos e os 

encaminham ao 

fornecedor

Fornecedor 

entrega 

os pedidos 

nos locais 

indicados

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

Órgãos emitem AF/ 

SIAD

PMMG verifica 

no SGTA quais 

postos possuem 

espaço em 

tanque

Frentista recebe o 

combustível e 

registra no SGTA

Gestor do Posto e 

do Órgão confirmam 

no SGTA, gerando 

saldo ao posto e 

ao comprador

O abastecimento é liberado 

após a validação:

- Saldo órgão

- Conformidade Veículo

- Conformidade e senha do 

Condutor.

Os órgãos podem gerar 

relatórios detalhados ou 

consolidados, 

possibilitando uma gestão 

efetiva do consumo
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Ações Preliminares no SIAD
AÇÕES PRELIMINARES - SIAD

 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.

 Quanto ao abastecimento, somente poderão abastecer pelo modelo GTA 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



Códigos SIAD para acesso do GFU
AÇÕES PRELIMINARES – SIAD

Sugerimos que os Gestores de Frota de Unidade tenham acesso liberado às seguintes
funções no SIAD:

Este acesso é liberado pelo Administrador de Segurança (ADSEG) de cada órgão/entidade.



Cadastro e complementação de dados dos veículos
AÇÕES PRELIMINARES – SIAD

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

 O gestor de frota do órgão deve solicitar à Coordenação de Transportes Oficiais
da SEPLAG que “disponibilize o 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.

Essa ação normalmente é feita pela área central do órgão/entidade.

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



Cadastro e complementação de dados dos veículos
AÇÕES PRELIMINARES – SIAD

Pressione F1 
p/ classes e 
subclasses.

No módulo Frota, acessar a opção 3 – Parâmetros – Complementação de Veículos e, em
seguida, 2- Dados complementares dos Veículos.



Associação de Combustível
AÇÕES PRELIMINARES – SIAD

No módulo Frota, acessar a opção 3 – Parâmetros – Complementação de Veículos, em
seguida, 3- Associa Combustível ao Veículo, então 1- Inclui Associação de Combustível

Código do Combustível:

Gasolina – 91300029;
Álcool – 91350018;
Diesel – 91300096.

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



Cadastro de condutores
AÇÕES PRELIMINARES – SIAD

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

No módulo Frota, acessar a opção 4 – Condutor e, em seguida, 1- Inclui.



Cadastro de condutores
AÇÕES PRELIMINARES – SIAD



Cadastro de condutores
AÇÕES PRELIMINARES – SIAD



Cadastro de senha do condutor
AÇÕES PRELIMINARES – SIAD

A senha utilizada nos postos GTA é a senha cadastrada no SIAD. A senha é individual, haja
vista que o condutor é responsável pelos dados que ele confirma.

No módulo Frota, acessar a opção 4 – Condutor e, em seguida, a opção 2- Altera.

.



Cadastro de senha do condutor
AÇÕES PRELIMINARES – SIAD



Cadastro de senha do condutor
AÇÕES PRELIMINARES – SIAD

IMPORTANTE: 
Cadastrar senha numérica: 4 a 6 caracteres.
Não utilizar senhas padrão para os condutores do órgão/ entidade.



Atendimento
AÇÕES PRELIMINARES – 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 – CTB e pelas Resoluções do CONTRAN.

 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. Caso não tenha atendimento aberto, será gerado impedimento
ao tentar abastecer.

Observação: O GFO / GFU poderá liberar este impedimento, porém o abastecimento
sem atendimento aberto, ficará pendente de contabilização nos módulos Frota e
Material de consumo / SIAD.



Atendimento
AÇÕES PRELIMINARES – SIAD

No módulo Frota, acessar o item 6 – Atendimento; em seguida, acessar a opção 1 – com
Solicitação OU opção 2 – Sem solicitação.



Atendimento
AÇÕES PRELIMINARES – SIAD



Atendimento
AÇÕES PRELIMINARES – SIAD



Atendimento
AÇÕES PRELIMINARES – SIAD
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Acesso ao Sistema
AÇÕES PRELIMINARES - SGTA

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/



Perfis de Acesso ao Sistema
AÇÕES PRELIMINARES - SGTA

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

(CBMMG/DER/PCMG/PMMG)

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:



Perfis de Acesso ao Sistema
AÇÕES PRELIMINARES - SGTA

Atribuições - GFO (Gestor de Frota do Órgão)

O Perfil GFO poderá se desdobrar em dois tipos:

Operação:

 Cadastrar Gestor de Frota de Unidade - GFU (consulta / operação);
 Analisar o saldo 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;
 Validar o Relatório Analítico da Despesa – RAD;
 Autorizar ou não abastecimento com impedimento no SGTA;
 Definir/alterar parâmetros para unidades e veículos;
 Colocar veículo em aferição.

Consulta:

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



Perfis de Acesso ao Sistema
AÇÕES PRELIMINARES - SGTA

Atribuições - GFU (Gestor de Frota da Unidade)

O GFU acessa somente as 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 as unidades sob sua responsabilidade e veículos destas
unidades;

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

 Colocar veículo em aferição.

Consulta:

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



Cadastro do Gestor de Frota de Unidade
AÇÕES PRELIMINARES - SGTA

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.

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



Cadastro do Gestor de Frota de Unidade
AÇÕES PRELIMINARES - SGTA

Informar os dados do usuário:

 Login: nome de acesso ao SGTA,
podendo ser o nome ou MASP;

 Nome e CPF: nome completo e
seu CPF;

 Enviar e-mail: Sim/ Não;
 E-mail: informar o e-mail 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.



Cadastro do Gestor de Frota de Unidade
AÇÕES PRELIMINARES - SGTA

Informar os dados do usuário:
(cont.)

Perfil:
 GFU – Operação;
 GFU – Consulta.

Status:
 Liberado - Libera o 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.



Cadastro do Gestor de Frota de Unidade
AÇÕES PRELIMINARES - SGTA

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

O GFO deve então clicar em SIM.
88888



Cadastro do Gestor de Frota de Unidade
AÇÕES PRELIMINARES - SGTA

O GFO deve escolher a(s)
Unidade(s) pela(s) qual(is) o GFU
será responsável:

1) 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



Cadastro do Gestor de Frota de Unidade
AÇÕES PRELIMINARES - SGTA

Caso o GFO tenha selecionado
uma unidade por engano, ele
poderá:

Clicar na Unidade (em
Unidades Selecionadas) e
então clicar em EXCLUIR.



Cadastro do Gestor de Frota de Unidade
AÇÕES PRELIMINARES - SGTA

Alterar senha:



Criação de Parâmetros
AÇÕES PRELIMINARES - SGTA

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



Criação de Parâmetros
AÇÕES PRELIMINARES - SGTA

O GFO /GFU deve acessar no menu esquerdo da tela inicial a opção 1 - CADASTRO e então UNIDADES e
2 - EXECUTAR PESQUISA para visualizar todas as unidades a que tem acesso

2

1

UNIDADES

2



Criação de Parâmetros
AÇÕES PRELIMINARES - SGTA

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

3

UNIDADES



Criação de Parâmetros
AÇÕES PRELIMINARES - SGTA

4 - Selecionar a aba “Parâmetros”.

Observação: a aba “Dados” não pode
ser alterada, pois são dados
provenientes do SIAD.

UNIDADES

4



Criação de Parâmetros
AÇÕES PRELIMINARES - SGTA

Restrição por Dia de Semana e
Horários:

No campo “Abastecer somente nos
dias da semana”, assinalar os dias da
semana e horário 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.

Ao selecionar um dia, é necessário
colocar hora inicial e final. Além
disso, nos dias não assinalados, ele
não está liberado para abastecer.

UNIDADES



Criação de Parâmetros
AÇÕES PRELIMINARES - SGTA

Bloquear datas:

O GFO/GFU pode bloquear datas
específicas, nas quais não poderão
ser feitos abastecimentos.

Para isso, 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 no dia
21/04/2016.

UNIDADES



Criação de Parâmetros
AÇÕES PRELIMINARES - SGTA

UNIDADESLimitar 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.



Criação de Parâmetros
AÇÕES PRELIMINARES - SGTA

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.

Obs.: semana de segunda a domingo.

UNIDADES



Criação de Parâmetros
AÇÕES PRELIMINARES - SGTA

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” o 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



Criação de Parâmetros
AÇÕES PRELIMINARES - SGTA

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

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

VEÍCULOS



Verificando o status do veículo no SGTA
AÇÕES PRELIMINARES - SGTA

Acessar no menu esquerdo a opção CADASTRO e VEICULOS. Em seguida, o item VEÍCULOS,
e então clicar em EXECUTAR PESQUISA ou digitar a placa de um veículo específico.



Verificando o status do veículo no SGTA
AÇÕES PRELIMINARES - SGTA

O veículo pode assumir os seguintes status, provenientes do SIAD: “Em Uso”,
“Manut/Acidentado”, “Fora de Uso”, “Abastec. anterior pendente SIAD” e “Inativo”.



Verificando o status do veículo no SGTA
AÇÕES PRELIMINARES - SGTA

Totalizador de Referência: valor corresponde ao hodômetro do último abastecimento do
veículo ou do atendimento (o que for maior).



Aferição do Dispositivo de Abastecimento
AÇÕES PRELIMINARES - SGTA

Os veículos oficiais possuem dispositivo eletrônico de abastecimento instalado para
captura do hodômetro. O equipamento é configurado pela empresa Unidata e, no SGTA, há
uma rotina para verificação da situação do DVEC.

No SGTA o DVEC pode estar com marcação SIM para os status “Em Manutenção” e “Em
Aferição”.

• Se veículo estiver marcado SIM para “Em Manutenção”  agendar manutenção com
Unidata;

• Se veículo estiver marcado SIM para “Em Aferição”  o DVEC já está em aferição.
Portanto, sistema está verificando o fator K do equipamento para captura do
hodômetro.

Tipos de DVEC:

CAN: NÃO PERMITE ser colocado em aferição.
PULSO: PERMITE ser colocado em aferição.



Aferição do Dispositivo de Abastecimento
AÇÕES PRELIMINARES - SGTA

GFU deve observar se, na coluna Em Aferição, consta a informação Sim ou Não. O “Sim”
significa que o veículo já está em aferição.



Aferição do Dispositivo de Abastecimento
AÇÕES PRELIMINARES - SGTA

Para colocar o veículo em aferição, basta clicar na placa e selecionar a opção “INCLUIR
VEÍCULO EM AFERIÇÃO”.
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Dispositivos de Abastecimento
AÇÕES PRELIMINARES - DISPOSITIVOS

Para realizar o agendamento, é imprescindível que o gestor da frota verifique previamente
se o veículo oficial já possui dispositivo. Para isso, o gestor deve realizar consulta no SGTA,
podendo realiza-la de duas formas:

1ª opção:
Acessar a opção CADASTRO;

Clicar na opção VEÍCULOS, item:
Veículos;

Digitar a placa no campo “Placa” e
clicar em EXECUTAR PESQUISA;

Dar dois cliques ou clicar em editar;

Se no campo “DVEC” existir número
preenchido, quer dizer que o veículo já
tem dispositivo instalado.



Dispositivos de Abastecimento
AÇÕES PRELIMINARES - DISPOSITIVOS

2ª opção:

Acessar a opção CADASTRO;

Clicar na opção VEÍCULOS,
item: Veículos;

Digitar a placa no campo
“Placa” e clicar em EXECUTAR
PESQUISA;

Rolar a barra de rolagem até a
posição em que seja possível
ver a coluna DVEC;

Se estiver preenchido um
código para o DVEC, o veículo
já possui dispositivo.



Dispositivos de Abastecimento
AÇÕES PRELIMINARES - DISPOSITIVOS

REGRAS GERAIS:

Preenchimento e envio de
formulários que são
disponibilizados pela equipe
da DCAL via e-mail.

Os formulários devem estar
devidamente preenchidos,
sendo que a placa deve estar
escrita sem separações ou
hifens e os dados de
Marca/Modelo e Ano Modelo
devem estar conforme o SIAD.



Instalação de Dispositivos de Abastecimento

AÇÕES PRELIMINARES - DISPOSITIVOS

- Formulário de Instalação: verificar orientações no manual de dispositivos, disponível no
site da SEPLAG.



Instalação de Dispositivos de Abastecimento
Belo Horizonte

AÇÕES PRELIMINARES - DISPOSITIVOS

 Os atendimentos devem ocorrer preferencialmente no CMI.

 Para veículos impossibilitados de locomover ou um quantitativo superior a 10 veículos
localizados em um mesmo endereço, poderá ser acordado com o fornecedor (Unidata) o
envio de equipe até o local, sendo que caberá ao órgão/entidade solicitante buscar o
técnico da Unidata no horário, local e data pré-estabelecidos.

 Solicitação deve ser realizada com pelo menos 02 dias de antecedência.

 Enviar para o e-mail: gta@planejamento.mg.gov.br;

OBS.: Os órgãos, que possuem veículos com dispositivos instalados, mas que não
abastecem no SGTA, devem solicitar a retirada dos dispositivos como condição para
instalação em outros veículos.

mailto:gta@planejamento.mg.gov.br


Instalação de Dispositivos de Abastecimento
Interior do Estado

AÇÕES PRELIMINARES - DISPOSITIVOS

 Para os veículos localizados no interior, a Unidata juntamente com a DCAL, com base na
demanda dos órgãos/entidades e nos dados constantes no SGTA, programará a ida ao
município polo para atendimento das solicitações de instalação.

 A DCAL envia, por email aos órgãos/entidades, o formulário “Agendamento de veículos
para instalação dos dispositivos”, informando o período no qual a equipe da Unidata
estará no município para atendimento, o local onde se dará o atendimento, bem como o
prazo máximo para a devolução do formulário preenchido.



Manutenção e Retirada de Dispositivos de Abastecimento

AÇÕES PRELIMINARES - DISPOSITIVOS

- Formulário de Manutenção/Retirada: verificar orientações no manual de dispositivos,
disponível no site da SEPLAG.
- O servidor solicitante deve ser Gestor de Frota de Órgão ou Gestor de Frota de Unidade
cadastrado no SGTA.



Manutenção e Retirada de Dispositivos de Abastecimento
Belo Horizonte

AÇÕES PRELIMINARES - DISPOSITIVOS

 Os atendimentos devem ocorrer preferencialmente no CMI;

 Para veículos impossibilitados de locomover ou um quantitativo superior a 10 veículos
localizados em um mesmo endereço, poderá ser acordado com o fornecedor (Unidata) o
envio de equipe até o local, sendo que caberá ao órgão/entidade solicitante buscar o
técnico da Unidata no horário, local e data pré-estabelecidos.

 Solicitação deve ser realizada com pelo menos 02 dias de antecedência.

 Ligar no CALLCENTER (0800-600-9946) para obter de número de protocolo, garantindo
assim a rastreabilidade da solicitação.

 Enviar diretamente à UNIDATA pelo e-mail: sgta@unidatanet.com.br. No campo
“Assunto” do e-mail, inserir o seguinte texto: Nº Protocolo - Agendamento de manutenção
/remoção de dispositivo de abastecimento.

 Enviar com cópia para a SEPLAG no e-mail: gta@planejamento.mg.gov.br.

mailto:sgta@unidatanet.com.br
mailto:gta@planejamento.mg.gov.br


Manutenção e Retirada de Dispositivos de Abastecimento
Interior do Estado

AÇÕES PRELIMINARES - DISPOSITIVOS

Para os veículos localizados no interior, a Unidata juntamente com a DCAL, com base na
demanda dos órgãos/entidades e nos dados constantes no SGTA, programará a ida ao
município polo para atendimento das solicitações de instalação.

A DCAL envia, por e-mail aos órgãos/entidades, o formulário “Agendamento de veículos
para manutenção/retirada de dispositivos”, informando o período no qual a equipe da
Unidata estará no município para atendimento, o local onde se dará o atendimento, bem
como o prazo máximo para a devolução do formulário preenchido.



Recibo de Retirada

AÇÕES PRELIMINARES - DISPOSITIVOS

Visando um melhor controle pelos órgãos quanto a retirada dos dispositivos,
disponibilizamos o seguinte recibo que deverá ser preenchido no momento da retirada e
assinado pelo técnico da empresa (responsável pela retirada) bem como pelo condutor.



Importante

AÇÕES PRELIMINARES - DISPOSITIVOS

A desinstalação dos dispositivos eletrônicos de abastecimento deve ser
realizada prioritariamente pela empresa Unidata. Os órgãos e entidades não
devem efetuar por conta própria a retirada dos equipamento.

Apenas nos casos em que há urgência na retirada, não sendo possível o
atendimento pela empresa no prazo esperado, o órgão/entidade deve entrar em
contato com a Unidata para obter autorização e as orientações necessárias para a
execução adequada da retirada, seguindo o procedimento de agendamento.

Os dispositivos extraviados ou danificados através da utilização ou desinstalação
inadequada, ocasionando a perda do equipamento deverão ser ressarcidos ao
fornecedor.

A fornecedora apresentará o laudo de cobrança do equipamento danificado ou
extraviado, assim como o laudo de perícia de atendimento para equipamento e a
Ordem de Serviço de instalação ao Órgão responsável pelo Veículo.
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Abastecimento
ABASTECIMENTO

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. Nos postos
da PMMG da ROTAM e de Itaúna.

 Nestes, os dados do abastecimento são
lançados manualmente no SGTA.

 Bombas não escravizadas.

 Controle semelhante ao POC.



Abastecimento
Abastecimento Automatizado

ABASTECIMENTO

 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;
 Atendimento aberto no módulo Frota / SIAD;
 Abastecimento de acordo com os parâmetros definidos.

 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.).



Abastecimento
Abastecimento Automatizado – EM CONTINGÊNCIA

ABASTECIMENTO

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. O condutor deve 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, para garantir a

rastreabilidade do atendimento;

4. Após a liberação do veículo e condutor, o atendente da Unidata informará dois códigos

para o frentista que deverão ser digitados no terminal;

5. Se houver impedimento para o veículo ou condutor, o GFO ou GFU deverá ser acionado

pelo condutor para liberar o abastecimento no sistema.



Abastecimento
Abastecimento Automatizado – EM CONTINGÊNCIA

ABASTECIMENTO

Para as seguintes mensagens mostradas no Terminal de Abastecimento, também deve ser
realizado abastecimento em contingência:

 Data Limite sem DVEC expirou;
 DVEC inconsistente;
 DVEC não cadastrado;
 Falha ao comunicar com DVEC;
 Falha ao configurar o DVEC;
 Veículo com DVEC desativado – nessa situação o sistema não consegue ler os dados do DVEC,
sendo assim uma falha no equipamento / sistema, necessitando enviar o veículo para
manutenção.

Há também algumas falhas, referentes à rede de internet do posto, para as quais o abastecimento
só ocorre por contingência:

 Erro Desconhecido Durante Abastecimento;
 Falha ao Comunicar com o Servidor Durante o Abastecimento;
 Falha ao Comunicar com o Servidor. Trocando para o Modo Local .... Durante o Abastecimento;
 Resposta do Servidor Inválida! Trocando para o Modo Local.... Durante o Abastecimento.



Abastecimento
Abastecimento Informatizado

ABASTECIMENTO

 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 ativo e com destinação “em uso” no módulo Frota / SIAD;
 Condutor ativo e com senha cadastrada no módulo Frota / SIAD;
 Atendimento aberto no módulo Frota / SIAD;
 Abastecimento de acordo com os parâmetros definidos.

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.).



Abastecimento
Abastecimento Informatizado

ABASTECIMENTO

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.

Condutor deve informar se veículo
possui cota para abastecimento.



Abastecimento
Abastecimento Informatizado

ABASTECIMENTO

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
Abastecimento Informatizado

ABASTECIMENTO

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
Abastecimento Informatizado

ABASTECIMENTO

Após o abastecimento:

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



Importante
ABASTECIMENTO

Deve ser realizada diariamente a conferência do status do veículo para identificar alguma
pendência que poderia impedir o abastecimento.

O status do veículo tem que estar com o descritivo “Em uso”, caso contrário será emitido
algum impedimento ao GFU e GFO.

Obrigações do Condutor ao abastecer:

 Conferir a placa do veículo que aparece no terminal;
 Conferir o hodômetro do painel do veículo e do terminal de abastecimento (TCA) se são

iguais antes de digitar o CPF e Senha. Caso o hodômetro do painel do veículo não seja
igual ao do terminal de abastecimento (TCA), o condutor deve entrar em contato com o
GFU ou GFO para adicionar o veículo em aferição.

Obrigações do Condutor após abastecer:

 Verificar se o bico da bomba de combustível não está inserido no tanque do veículo
antes de arrancar com o carro.



Abastecimento
Liberação de Impedimentos

ABASTECIMENTO

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;

- Veículo sem atendimento aberto no SIAD.

- Condutor com impedimento no DETRAN;

- Condutor com impedimento no RH;

- Condutor sem senha;

- Condutor com senha bloqueada (após errar 3x).



Abastecimento
Liberação de Impedimentos

ABASTECIMENTO

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 abastecer o veículo no posto, caso o Gestor não libere o abastecimento

no SGTA.

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.



Abastecimento
Liberação de Impedimentos

ABASTECIMENTO

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



Abastecimento
Liberação de Impedimentos

ABASTECIMENTO

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



Abastecimento
Liberação de Impedimentos

ABASTECIMENTO

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

Libera abastecimento: selecionar a
opção SIM ou NÃO.

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.
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Contabilização dos Abastecimentos
CONTABILIZAÇÃO

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



Contabilização dos Abastecimentos
CONTABILIZAÇÃO

Etapas:

1º) Enquadramento do abastecimento em um atendimento;

2º) Baixa do estoque de combustível na Unidade de estoque – GTA.

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.



Contabilização dos Abastecimentos
CONTABILIZAÇÃO

Caso os requisitos para contabilização não sejam 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 Pendência Causa Ação

Não enquadramento no atendimento

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

O atendimento foi fechado com
data/hora ou hodômetro incorretos

Corrigir o atendimento no módulo
Frota

O hodômetro registrado no
abastecimento GTA está incorreto

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

Falta de saldo na unidade de estoque
GTA

Órgão não comprou combustível;
não fez o recebimento correto no
sistema; unidade de frota vinculada
incorretamente à unidade de
estoque

Adquirir combustível; efetuar o
recebimento no Portal de Compras e
SIAD; fazer a correta vinculação das
unidades

Abastecimento anterior Pendente Restrições de atendimento ou saldo
no abastecimento anterior

Sanar as pendências do
abastecimento anterior.



Contabilização dos Abastecimentos
AÇÕES PRELIMINARES – SIAD

IMPORTANTE:

Todo abastecimento deve estar enquadrado em um atendimento, conforme figura abaixo:



Contabilização dos Abastecimentos
Verificação de Abastecimentos Pendentes

CONTABILIZAÇÃO

Verificando a existência de abastecimento pendentes:



CONTABILIZAÇÃO
Contabilização dos Abastecimentos
Verificação de Abastecimentos Pendentes



CONTABILIZAÇÃO
Contabilização dos Abastecimentos
Verificação de Abastecimentos Pendentes



CONTABILIZAÇÃO
Contabilização dos Abastecimentos
Verificação de Abastecimentos Pendentes



CONTABILIZAÇÃO
Contabilização dos Abastecimentos
Verificação de Abastecimentos Pendentes



CONTABILIZAÇÃO

Na consulta é informada a 
causa da Pendência.

Contabilização dos Abastecimentos
Verificação de Abastecimentos Pendentes



Contabilização dos Abastecimentos
Verificação de Abastecimentos Pendentes

CONTABILIZAÇÃO

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

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

Unidade de frota do 
órgão

A Unidade de estoque 
deve estar na 1ª posição!



Contabilização dos Abastecimentos
Inclusão de Abastecimentos Pendentes

CONTABILIZAÇÃO

Enquadrando o abastecimento após resolver a pendência:



CONTABILIZAÇÃO
Contabilização dos Abastecimentos
Inclusão de Abastecimentos Pendentes



CONTABILIZAÇÃO
Contabilização dos Abastecimentos
Inclusão de Abastecimentos Pendentes



CONTABILIZAÇÃO
Contabilização dos Abastecimentos
Inclusão de Abastecimentos Pendentes



CONTABILIZAÇÃO
Contabilização dos Abastecimentos
Inclusão de Abastecimentos Pendentes



Contabilização dos Abastecimentos
Consulta Abastecimentos Contabilizados

CONTABILIZAÇÃO

Consultando o abastecimento contabilizado:



CONTABILIZAÇÃO
Contabilização dos Abastecimentos
Consulta Abastecimentos Contabilizados



CONTABILIZAÇÃO
Contabilização dos Abastecimentos
Consulta Abastecimentos Contabilizados



Contabilização dos Abastecimentos
Necessidade de intervenções SGTA e SIAD

CONTABILIZAÇÃO

Em decorrência da alta quantidade de erros em hodômetros de abastecimento e nos dados
de atendimentos, foi desenvolvida rotina para que o próprio órgão/entidade realize
intervenção nos atendimentos e no hodômetro de abastecimentos.

No entanto, para realizar a intervenção, será necessária autorização da SEPLAG no SIAD.

Órgão deve 
verificar quais 

placas 
necessitam de 

intervenção

Órgão deve 
obter 

orientação 
junto a 

Coordenação 
do SIAD

Órgão deve 
preencher o 

formulário de 
solicitação de 
liberação para  
intervenção no 

SIAD

Órgão deve 
encaminhar 

formulário para 
DCAL, no caso 
de intervenção 
em hodômetro 

de 
abastecimento 

GTA



Contabilização dos Abastecimentos
Necessidade de intervenções SGTA e SIAD

CONTABILIZAÇÃO

O formulário está disponível no site da SEPLAG:
http://www.planejamento.mg.gov.br/servicos/gestao-total-do-abastecimento-gta

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


CONTABILIZAÇÃO
Contabilização dos Abastecimentos
Necessidade de intervenções SGTA e SIAD

Contatos no SIAD: 
atendimentosiad@planejamento.mg.gov.br;

Contatos na Coordenação de Transportes Oficiais: 
mario.dias@planejamento.mg.gov.br;

gabriella.faria@planejamento.mg.gov.br
Contatos DCAL: 

gta@planejamento.mg.gov.br

mailto:rayner.marcolino@planejamento.mg.gov.br
mailto:mario.dias@planejamento.mg.gov.br
mailto:Gabriella.faria@planejamento.mg.gov.br
mailto:gta@planejamento.mg.gov.br


CONTABILIZAÇÃO
Contabilização dos Abastecimentos
Necessidade de intervenções SGTA e SIAD

Atenção:  Cada órgão define como se dará essa liberação. 
Portanto o GFU deve verificar com o GFO
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