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1. INFORMAÇÕES INICIAIS 

1.1. PÚBLICO ALVO 

Esta cartilha destina-se aos Gestores de Postos Próprios – GPP que utilizarão o Sistema 

Gestão Total de Abastecimento – SGTA. 

 

1.2. PERMISSÕES DO SISTEMA 

O Gestor de Posto Próprio poderá 

 Estabelecer o nível de acesso permitido (consulta / operação) para cada 

Frentista do posto; 

 Controle na gestão de seu posto através de consultas e relatórios; 

 Confirmar os dados da abertura e fechamento dos turnos, quando houver 

divergência acima do valor permitido; 

 Confirmar os registros de recebimento de combustíveis; 

 Acesso a diversas rotinas de gerenciamento do posto próprio e/ou ponto de 

abastecimento sob sua responsabilidade. 

 

1.3. ACESSO AO SISTEMA 

O sistema SGTA é acessado através da Internet, podendo ser utilizado qualquer 

browser atualmente disponível no mercado (Windows Internet Explorer, Mozilla 

Firefox, Google Chrome). O Gestor deverá digitar o seguinte endereço na barra de 

tarefas do browser: http://sgta.netfrota.com.br. 

Será exibida a tela de logon do sistema, onde o GPP digitará o login e a senha de 

acesso. 

 

http://sgta.netfrota.com.br/
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Ao efetuar o logon, a tela principal é apresentada com todas as funcionalidades 

disponíveis. 

 

 

1.3.1. RECUPERAÇÃO DE SENHA DE ACESSO 

Através da tela de logon do SGTA, é possível recuperar a senha de acesso ao sistema. 

Para recuperar a senha cadastrada para o usuário, basta clicar no ícone “Esqueci minha 

senha”  localizado na tela de logon do SGTA. 

Será habilitado o campo para digitação do CPF do Gestor de Posto Próprio. 

 

O campo login do usuário  deve estar preenchido com o 

login de acesso do GPP ao SGTA.  

IMPORTANTE: É preciso preencher o campo CPF no formato 000.000.000-00.  

Ações liberadas 

para o Gestor de 

Posto 
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Após informar o CPF do usuário basta clicar no botão .  Será 

apresentada a mensagem para confirmação de envio da senha do GPP para o e-mail 

cadastrado no sistema. Basta clicar em Sim. 

 

A mensagem de confirmação será apresentada. 

 

 

2. USANDO O SISTEMA 

 

2.1. CADASTRO DE USUÁRIOS 

Os dados cadastrais do Órgão / Entidade, Unidades, Veículos e Condutor não serão 

realizados no SGTA. Estes dados são obtidos pela Unidata via carga de dados do 

Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços – SIAD. 

 

GESTOR DE POSTO PRÓPRIO - GPP 

O cadastro de Gestor de Posto Próprio – GPP será realizado exclusivamente pela 

Unidata, a partir da solicitação enviada pelo responsável do posto. A lista com os 

responsáveis pelos postos é atualizada pelo SEPLAG. 

Para solicitar o cadastro é preciso o preenchimento do formulário de autorização de 

cadastro de Gestor de Posto Próprio, que deve ser retirado direto do site do SEPLAG 
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em http://www.planejamento.mg.gov.br/servicos/gestao-total-do-abastecimento-gta. 

O envio do formulário deve ser feito para o e-mail sgta@unidatanet.com.br.  

OBS: não há necessidade de assinar o formulário. Serão realizados os cadastros 

somente provenientes dos e-mails dos responsáveis autorizados pelo SEPLAG. 

 

2.1.1. ALTERAR SENHA DE ACESSO 

IMPORTANTE: A senha de acesso ao sistema é pessoal e intransferível. O usuário deve 

acessar o sistema e alterar a senha criada e informada pela Unidata.  

Este procedimento de segurança com senha individualizada garante a rastreabilidade 

de todas as informações do sistema. 

Para alterar a senha de acesso ao sistema, basta clicar em CADASTRO, em seguida 

USUÁRIOS e por fim em ALTERAR SENHA. 

 

O sistema solicitará a digitação da senha atual e a nova senha.  

 Basta inserir os dados e clicar em . 

 

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

O cadastro do Frentista deverá ser realizado pelo Gestor de Posto Próprio - GPP, que 

poderá atribuir ao usuário um dos perfis liberados no sistema, além de realizar 

parametrizações de segurança para este frentista. 

 

2.1.2. CADASTRO DE FRENTISTA 

Antes de realizar o cadastro é importante realizar a pesquisa e verificar os Frentistas já 

cadastrados no SGTA para o posto de sua responsabilidade. 

Para realizar a pesquisa de frentista, basta clicar em CADASTRO. Em seguida 

FRENTISTA. 

 

 Será apresentada a tela de pesquisa de frentista, basta clicar em 

 e a lista de todos os frentistas cadastrados no posto estará 

disponível para consulta. 
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Para cadastrar um frentista, basta clicar no botão  e o sistema abrirá a 

tela de cadastro. 

 

Login: deve ser criado login numérico. 

Nome: Digitar o nome completo do funcionário que atuará como frentista. 
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CPF: Cadastrar o CPF do frentista. 

Senha: Cadastrar a senha numérica. 

Funções: Marcar a(s) opção(es) que serão liberadas atividades ao frentista. 

Libera Aferição: Realizar a aferição no bico para constatar se a bomba esta 

liberando o volume de combustível corretamente. Para postos informatizados 

esta opção não se aplica. 

Recebe Combustível: permissão para receber o combustível no posto e registrar 

entrada no TCA – Terminal de Controle de Abastecimento. Para postos 

informatizados receber combustível no sistema SGTA. 

Opera Turno: Permissão para abrir e fechar o turno no TCA – Terminal de 

Controle de Abastecimento. Para postos informatizados operar o turno no 

sistema SGTA; 

Status: escolha a opção adequada – Liberado, Cancelado, Bloqueado. Liberado: terá 

acesso ao sistema; Bloqueado: não terá acesso ao sistema temporariamente; 

Cancelado: não terá acesso ao sistema de forma definitiva. 

Após o preenchimento, basta clicar no botão  para liberar o acesso do 

frentista ao TCA – Terminal de Controle de Abastecimento em postos automatizados. 

Nos postos informatizados, o acesso do frentista será liberado para o SGTA via internet 

através do endereço http://sgta.netfrota.com.br. 

O sistema apresentará a mensagem de cadastro realizado com sucesso. 

 

2.1.3. ALTERAR SENHA DO FRENTISTA 

Para alterar a senha de acesso do frentista ao sistema SGTA, é necessário localizar o 

usuário no sistema. 

Para pesquisar o frentista cadastrado, basta clicar em CADASTRO, em seguida 

FRENTISTA. 

http://sgta.netfrota.com.br/
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É possível realizar a pesquisa pelo nome ou pelo login do usuário, digitando no campo 

desejado e em seguida clicando em . 

 

 

Após localizar o usuário desejado, é preciso marcar o login, clicando em cima do nome, 

e em seguida clicar no botão . 

Será apresentada a tela de cadastro de frentista. 
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Para alterar a senha, basta alterar os dados no campo senha e em seguida clicar no 

botão . 

IMPORTANTE: a senha do frentista é campo numérico. 

 

2.1.4. CANCELAR OU BLOQUEAR ACESSO DO FRENTISTA 

O cadastro do frentista no sistema tem três opções de status diferentes: Liberado, 

Cancelado, Bloqueado.  

Liberado: terá acesso ao sistema;  

Bloqueado: não terá acesso ao sistema temporariamente;  

Cancelado: não terá acesso ao sistema de forma definitiva. 

IMPORTANTE: não é possível excluir o login do frentista, pois é preciso manter o 

histórico de operações realizados no SGTA como abastecimentos, aberturas e 

fechamentos de turnos, recebimento de combustível, etc., é possível cancelar ou 

bloquear o acesso. 

Para cancelar ou bloquear o acesso do frentista ao SGTA, é necessário localizar o 

usuário no sistema. 
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Para pesquisar o frentista cadastrado, basta clicar em CADASTRO, em seguida 

FRENTISTA. 

 

É possível realizar a pesquisa pelo nome ou pelo login do usuário, digitando no campo 

desejado e em seguida clicando em . 

 

Após localizar o usuário desejado, é preciso marcar o login, clicando em cima do nome, 

e em seguida clicar no botão . 

Será apresentada a tela de cadastro de frentista. 
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Para alterar o status do usuário, basta clicar no campo combo Box STATUS e escolher a 

opção desejada. 

 

Em seguida clicar no botão . 

O sistema confirmará a ação. 

 

2.2. RECEBIMENTO DE COMBUSTÍVEL 

O recebimento de combustível ocorrerá na rede de postos próprios do Estado, 

composta por postos instalados preferencialmente em imóveis da Polícia Militar de 

Minas Gerais – PMMG, do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais – CBMMG, da 
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Polícia Civil de Minas Gerais – PCMG e do Departamento de Estradas de Rodagem de 

Minas Gerais – DER/MG. 

O recebimento físico do combustível será realizado pelo frentista e Gestor do Posto 

onde ocorrerá a entrega. Após o recebimento provisório e definitivo, o frentista 

efetuará o registro do recebimento no terminal TCA ou no sistema SGTA para postos 

informatizados, que será confirmado pelo Gestor do Posto no sistema SGTA.  

Após a conclusão dessas etapas o recebimento do combustível ficará disponível para 

que o Gestor de Frota do Órgão / Entidade confirme também o evento. 

IMPORTANTE: a confirmação do Gestor do Posto Próprio - GPP e do Gestor de Frota 

do Órgão / Entidade - GFO é pré-requisito para geração de saldo de combustível ao 

posto e ao Órgão / entidade no SGTA, respectivamente. 

Toda vez que for realizado um recebimento de combustível no TCA do posto ou no 

sistema SGTA, o Gestor deste Posto será notificado no sistema SGTA, através de uma 

mensagem de Pop-Up, como abaixo. 

 

 

2.2.1. CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTOS 

Para confirmar o recebimento de combustível realizado pelo frentista do posto, basta 

clicar em OPERAÇÃO em seguida RECEBIMENTOS. 
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Clique em . O sistema mostrará a lista de recebimentos 

realizados no sistema que estão aguardando confirmação do gestor de posto. 

Clique no recebimento com Status Liberação – Aguardando Confirmação Gestor de 

Posto. Em seguida clique no botão . 

 

Status de recebimento 

Em andamento: o processo de recebimento está sendo realizado pelo frentista. 

Aguardando confirmação do gestor de posto: o recebimento foi finalizado pelo 

frentista. 
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Aguardando confirmação do gestor de órgão: o recebimento foi finalizado pelo 

frentista e confirmado pelo gestor de posto. 

A tela com os dados da nota fiscal do produto estará disponível para confirmação. 

Após verificar a veracidade das informações da nota fiscal, clique em 

. 

 

Abrirá uma nota de confirmação de recebimento com as opções Sim e Não. 

 

Se o Gestor do Posto clicar em “Não”, o frentista deverá lançar novamente os dados 

do recebimento para verificação e confirmação pelo Gestor. 

Se o Gestor do Posto clicar em “Sim”, ele terá confirmado o recebimento e aparecerá 

uma mensagem de conclusão do processo. 
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Após a confirmação do recebimento, o Status altera para Aguardando Confirmação 

Gestor de Frota de Órgão. 

 

IMPORTANTE: o saldo de combustível será contabilizado somente após a confirmação 

do Gestor do Órgão. 

 

2.3. ABERTURA E FECHAMENTO DE TURNOS 

A abertura e fechamento de turno serão realizados pelo Frentista no Terminal de 

Controle de Abastecimento – TCA. Para postos informatizados a abertura e 

fechamento de turno ocorrerá no sistema SGTA.  

O Gestor do Posto atuará no SGTA quando a abertura e/ou fechamento realizados pelo 

Frentista apresentar divergência de, no mínimo, 10% em relação aos registros de 

volume anteriores, sendo necessária a confirmação pelo Gestor e/ou quando houver 

divergência acima de 1 (um)  litro em relação ao encerrante anterior. 
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A abertura e fechamento de turno envolvem o lançamento no TCA ou no sistema SGTA 

dos valores do(s) encerrante(s) da(s) bomba(s) e do volume no(s) tanque(s) pelo 

frentista. 

Caso haja divergência de, no mínimo, 10% e/ou divergência acima de 1 (um) litro no 

encerrante o sistema informará a divergência e caberá ao Gestor do Posto, confirmar 

ou reprovar através do SGTA a abertura e/ou fechamento de turno. 

Se o Gestor do Posto reprovar, o frentista deverá lançar novamente os dados da 

abertura ou fechamento no TCA para postos automatizados e postos informatizados 

no sistema SGTA. 

SE o Gestor do Posto aprovar, o turno será aberto ou fechado com justificativa. 

A ação fica pendente para o Frentista até o Gestor aprovar ou reprovar. 

 

2.3.1. TURNO COM DIVERGÊNCIA 

O sistema acusa todas as divergências dos dados relacionados ao(s) encerrante(s) e 

tanque(s) informados pelo frentista, através de mensagem pop-up. 

  

O sistema mantém o status de abertura e/ou encerramento do bico como: aguardando 

confirmação do gestor.  

IMPORTANTE: o frentista não consegue finalizar a operação no terminal ou no SGTA 

enquanto Gestor do Posto não confirmar no sistema. 
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Para confirmar a divergência, clique no botão  (ou 

quando for o caso, Confirmar Abertura de Turno). 

 

Abrirá a mensagem solicitando a confirmação do fechamento ou abertura do turno 

com divergência. 

 

Após clicar no botão Confirmar é necessário preencher a justificativa de estar 

liberando.  
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2.4. ALINHAMENTO DE TANQUE 

Alguns postos possuem em sua estrutura mais de um tanque do mesmo combustível. 

Normalmente, estes tanques costumam estar interligados individualmente e possuem 

uma válvula de acionamento do combustível. O acionamento desta válvula determina 

de qual tanque sairá o combustível da bomba e, também, é utilizada para movimentar 

combustível entre os tanques. 

Caso seja necessária movimentação do combustível entre estes tanques, deve-se 

primeiro selecionar o tanque que está liberando combustível por meio de uma chave e 

executar nos sistema a rotina de alinhamento de tanque. 

O alinhamento deve ser realizado no início da operação do sistema no posto e a cada 

vez que for alterado o tanque que irá liberar o combustível para a bomba. 

Para realizar o alinhamento do tanque, basta clicar em OPERAÇÃO, em seguida 

ALINHAMENTOS. 
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O sistema apresenta a janela com dados do posto e os tanques virtuais. Selecione o 

posto, em seguida o tanque virtual que possui mais de um tanque físico do mesmo 

combustível. 

 

O sistema disponibilizará os tanques físicos existentes no posto.  
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Basta selecionar o tanque que está sendo utilizado na bomba para o abastecimento, e 

clicar no botão Definir Tanque Físico Alinhamento 

. Clicar em Sim para confirmar o 

alinhamento do tanque. 

 

O sistema confirmará que o tanque foi alinhado, podendo assim realizar os 

abastecimentos normalmente. 
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IMPORTANTE: esta operação deve ser realizada toda vez que for acionada a chave de 

mudança de utilização de tanque. 

 

2.5. ESTOQUES 

Através do sistema o Gestor de Posto poderá acompanhar o estoque de combustível 

disponível no Posto ou Ponto de Abastecimento. 

Para realizar a pesquisa do estoque de combustível, basta clicar em OPERAÇÃO em 

seguida ESTOQUES. 

 

A tela de visualização com os dados do(s) tanque(s) estará disponível para visualização 

e pesquisa. 
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2.6. PESQUISA DE CONTEÚDO 

O botão de pesquisa  estará disponível em todos os conteúdos 

liberados para o Gestor. O objetivo deste botão é listar os dados selecionados, 

inclusive permitindo a especificação de alguns campos a serem pesquisados. 
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2.6.1. PESQUISA DE ABASTECIMENTOS 

É possível realizar a pesquisa dos abastecimentos realizados no posto próprio. Basta 

clicar em OPERAÇÃO, em seguida ABASTECIMENTOS. 

 

Para realizar a pesquisa de abastecimentos realizados, o Gestor deverá determinar um 

período de intervalo para que a pesquisa mostre resultado. 

A data inicial e final podem ser digitadas ou selecionadas através do calendário 

disponível. 



Sistema de Gestão Total de Abastecimento 

 
  

 Cartilha do Gestor de Posto Próprio                                                            Página 26 de 46 

 

Em seguida clique em  e o resultado será exibido. É possível 

realizar os filtros da pesquisa por posto, bico, Órgão e Unidade da qual frota pertence, 

placa do veículo, produto abastecido, status do abastecimento e CPF do condutor 

responsável pelo abastecimento.  

 

 

 

2.6.2. PESQUISA DE VAZÃO NÃO AUTORIZADA 

Através do sistema, o Gestor do Posto poderá verificar se houve ou na vazão de 

combustível não autorizada nos tanques. Basta clicar em OPERAÇÃO em seguida 

VAZÃO NÃO AUTORIZADA. 
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É necessário especificar um período para consulta, utilizando os campos data. Pode ser 

digitado, ou selecionado através do calendário disponível. 

Após determinar o período da consulta, basta clicar no botão 

. 

 

2.6.3. DIAGNÓSTICO 

Através do sistema o gestor do posto poderá acompanhar os dados dos 

abastecimentos ocorridos no posto. Além de enviar o frentista cadastrado no SGTA 

para o terminal. 
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Basta clicar em OPERAÇÃO, em seguida DIAGNÓSTICO. 

 

O sistema abrirá a tela de pesquisa, onde é necessário clicar na seta  para expandir 

e aparecer os dados do posto. 

 

É possível visualizar os dados por último veículo que realizou o abastecimento, o 

encerrante da bomba no momento do abastecimento, volume de litros abastecido no 

veículo e hora da atulização. 
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Para enviar os dados do frentista cadastrado no sistema para o terminal basta clicar no 

símbolo do boneco  no terminal desejado. 

O sistema solicitará a confirmação do envio do(s) frentista(s) para o terminal. 

 

Basta clicar em Sim e será confirmada a ação. 
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3. TELEFONE DE SUPORTE 

A Unidata fornece o telefone 0800 600 9946 para atendimento ao usuário do sistema 

SGTA. Através da central de atendimento Unidata o usuário poderá solicitar suporte e 

tirar dúvidas quanto ao sistema. 

Através do Call Center é possível: 

 Solicitar código de abastecimento por contingência; 

 Solicitar suporte ao sistema, manutenção do TCA, locomoção do técnico físico 

ao local, etc; 

 Apoio em falhas no sistema. 

4. RELATÓRIOS 

Para melhor gestão do Posto, o sistema permite o acompanhamento através de 

relatórios gerenciais, operacionais e financeiros das atividades realizadas pelos 

frentistas no posto próprio. É possível gerar diversos relatórios através do sistema tais 

como: Abastecimentos no Posto, Abastecimento de Partida a Frio, Recebimento de 

Combustível no Posto por Período, Saldo de Combustível do Posto no Período, Dados 

dos Turnos do Posto no Período no(s) tanque(s), 

Para acessar os relatórios, basta clicar em RELATÓRIOS e clicar no item do relatório 

desejado. 
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4.1. RELATÓRIO DE ABASTECIMENTO NO POSTO 

Através do relatório o GPP poderá acompanhar os abastecimentos realizados no posto, 

quais os veículos que foram abastecidos, o volume de combustível utilizado, assim 

como quais os Órgãos que abasteceram. 

Para acessar o relatório clique em RELATÓRIOS, em seguida ABASTECIMENTOS NO 

POSTO. 

 

O sistema abrirá a tela com filtros para pesquisa e geração do relatório. 
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Data Inicial e Final: através do campo data é possível definir o período de busca do 

relatório. Pode digitar a data ou acessar através do calendário disponível. É possível 

definir o intervalo de horas através do campo hora. 

Órgão: estarão disponíveis para consulta todos os Órgãos do Estado, basta escolher a 

opção desejada ou se preferir deixe a opção todos. 

 

Posto: informação pré-definida com o posto do Gestor. 

Produto: produtos disponíveis para consulta – álcool, gasolina ou diesel. Escolha o 

produto desejado, ou se preferir, deixe a opção todos. 

 

Placa: campo para digitar a placa de um veículo específico, ou deixar em branco para 

mostrar no resultado todos os veículos que abasteceram no posto no período 

especificado. 

Formato de Saída: escolha o formado que deseja gerar o relatório PDF ou XLS. 

 

Após selecionar os campos, clique no botão . 
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No relatório Abastecimento no Posto estarão disponíveis as informações: posto 

pesquisado, munícipio de localização do posto, período da pesquisa, combustível, 

Órgão e /ou veículo selecionado no filtro da pesquisa, data de emissão do relatório, 

usuário logado no sistema responsável pela emissão do relatório. Serão apresentadas 

ainda as informações data e hora do abastecimento realizado no posto, Órgão da frota 

do veículo, placa do veículo abastecido, CPF do condutor responsável pelo 

abastecimento, CPF do frentista responsável, bico que ocorreu o abastecimento, 

volume de combustível abastecido e status do abastecimento normal (N) ou com 

impedimento (C impedimento condutor, V impedimento veículo, O impedimento por 

parâmetro para Órgão, Unidade e veículo, G para mais de um tipo de impedimento). 

 

4.2. RELATÓRIO DE ABASTECIMENTO PARTIDA A FRIO 

Através do relatório de Abastecimento Partida a Frio, será possível visualizar todos os 

abastecimentos realizados no recipiente de partida a frio no posto. Os abastecimentos 

serão possíveis somente para veículo flex que possui o recipiente destinado a este tipo 

de abastecimento. 

Para acessar o relatório basta clicar em RELATÓRIOS, na sequência clicar em 

ABASTECIMENTO PARTIDA A FRIO. 



Sistema de Gestão Total de Abastecimento 

 
  

 Cartilha do Gestor de Posto Próprio                                                            Página 34 de 46 

  

Será apresentada a tela de pesquisa. 

  

Data Inicial e Final: através do campo data, é possível definir o período de busca do 

relatório. Pode digitar a data ou acessar através do calendário disponível. É possível 

definir o intervalo de horas através do campo hora. 

Órgão: estarão disponíveis para consulta todos os Órgãos do Estado, basta escolher a 

opção desejada ou se preferir deixe a opção todos. 
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Unidade: é possível escolher a Unidade de frota do veículo. 

Posto: informação pré-definida com o posto do Gestor. 

Bico: é possível realizar a pesquisa por bico de abastecimento. 

Placa: a pesquisa poderá ser realizada por uma placa específica, basta digitar a placa 

desejada, sem utilizar espaço ou traço entre as letras e números, exemplo: AAA1122. 

CPF motorista: é possível realizar a pesquisa por CPF de condutor responsável por 

abastecimento. 

Formato de Saída: escolha o formado que deseja gerar o relatório PDF ou XLS. 

  

Após selecionar os campos, clique no botão . 

  

Serão apresentadas as informações data de emissão do relatório, período selecionado 

para pesquisa, placa selecionada na pesquisa, emissor responsável pela geração do 

relatório de abastecimento partida a frio, Órgão e Unidade selecionados no filtro, 

posto para pesquisa, bico escolhido no filtro e CPF do condutor que realizou o 

abastecimento. O relatório constará ainda as informações de data e hora do 

abastecimento, posto e bico no qual foi realizado o abastecimento, placa do veículo, 

volume abastecido, valor unitário e total do produto abastecido e status do 
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abastecimento normal (N) ou com impedimento (C impedimento condutor, V 

impedimento veículo, O impedimento por parâmetro para Órgão, Unidade e veículo, G 

para mais de um tipo de impedimento). 

 

4.3. RELATÓRIO RECEBIMENTOS DE COMBUSTÍVEL NO POSTO NO PERÍODO 

Através do relatório o GPP poderá visualizar o(s) recebimento(s) de combustível 

realizado no Posto Próprio através dos dados da(s) nota(s) fiscal(is). 

Para acessar o relatório clique em RELATÓRIOS, em seguida RECEBIMENTOS 

COMBUSTÍVEL POSTOS NO PERÍODO. 

 

O sistema abrirá a tela com filtros para pesquisa e geração do relatório. 

 

Data Inicial e Final: através do campo data é possível definir o período de busca do 

relatório. Pode digitar a data ou acessar através do calendário disponível. É possível 

definir o intervalo de horas através do campo hora. 
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Produto: produtos disponíveis para consulta – álcool, gasolina ou diesel. Escolha o 

produto desejado, ou se preferir, deixe a opção todos. 

 

Posto: informação pré-definida com o posto do Gestor. 

Formato de Saída: escolha o formado que deseja gerar o relatório PDF ou XLS. 

 

Após selecionar os campos, clique no botão . 

 

No relatório Recebimentos de Combustível no Postos no Período estarão disponíveis 

as informações: posto onde foi realizado o recebimento, período pesquisado, 

combustível selecionado no filtro, data de emissão do relatório, usuário logado no 

sistema responsável pela geração do relatório, data e hora do recebimento, tanque 

informado no recebimento do produto, código do Órgão comprador do combustível, 

gestor do posto responsável pela aprovação do recebimento de combustível, número, 

produto e volume informado na nota fiscal, valor físico informado durante o 

recebimento de combustível e valor do combustível conforme nota fiscal. 

 

4.4. RELATÓRIO DE SALDO DE COMBUSTÍVEL DO POSTO NO PERÍODO 

Através do relatório o GPP poderá acompanhar o saldo de combustível disponível no 

posto próprio do Estado por período de pesquisa. 
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Para acessar o relatório clique em RELATÓRIOS, em seguida SALDO DE COMBUSTÍVEL 

DO POSTO NO PERÍODO. 

 

O sistema abrirá a tela com filtros para pesquisa e geração do relatório. 

 

Data Inicial e Final: através do campo data é possível definir o período de busca do 

relatório. Usuário poderá digitar a data ou acessar através do calendário disponível. É 

possível definir o intervalo de horas através do campo hora. 

Produto: produtos disponíveis para consulta – álcool, gasolina ou diesel. Escolha o 

produto desejado. 
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Posto: informação pré-definida com o posto do Gestor. 

Tanque: estará disponível para consulta a relação de todos os tanques físicos do posto. 

Basta selecionar o tanque desejado. 

 

Formato de Saída: escolha o formado que deseja gerar o relatório PDF ou XLS. 

 

Após selecionar os campos, clique no botão . 

 

No relatório Saldo de Combustível do Posto no Período estarão disponíveis as 

informações: posto pesquisado, munícipio do posto, período selecionado no filtro, 

produto e tanque pesquisado, data de emissão do relatório, usuário logado no SGTA 

responsável pela emissão do relatório, data e hora de abertura e fechamento de turno, 

dados do estoque de combustível informado na abertura do turno, volumes de 

entrada de combustível (recebimento), volume abastecido no dia, volume em vazão de 
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combustível não autorizado, estoque calculado entre o dado informado no estoque 

inicial menos os abastecimentos e vazão não autorizada mais as entradas, estoque 

medido e informado no fechamento do turno, variação de estoque calculado entre as 

diferenças entre valor calculado e valor informado medido através da régua de 

medição, diferença física entre os turnos. 

 

4.5. RELATÓRIO DE DADOS DOS TURNOS DO POSTO NO PERÍODO – TANQUE 

O GPP poderá avaliar e acompanhar, através do relatório, os dados do turno do Posto 

com informações das bombas e tanque de combustível por período de consulta. 

Para acessar o relatório clique em RELATÓRIOS, em seguida DADOS DOS TURNOS DO 

POSTO NO PERÍODO – TANQUE 

 

O sistema abrirá a tela com filtros para pesquisa e geração do relatório. 
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Data Inicial e Final: através do campo data é possível definir o período de busca do 

relatório. Usuário poderá digitar a data ou acessar através do calendário disponível. É 

possível definir o intervalo de horas através do campo hora. 

Posto: informação pré-definida com base no posto do Gestor. 

Tanque: estará disponível para consulta a relação de todos os tanques físicos do posto. 

Selecionar o tanque desejado. 

 

Formato de Saída: escolha o formado que deseja gerar o relatório PDF ou XLS. 

 

Após selecionar os campos, clique no botão . 

 

No relatório Dados dos Turnos do Posto no Período – Tanque estarão disponíveis as 

informações: posto e período pesquisados, tanque selecionado no filtro da pesquisa, 

data de emissão do relatório, usuário logado no sistema responsável pela geração do 

relatório, data e hora da abertura e fechamento do turno, número de identificação do 

turno no dia, bico no qual foi realizado o abastecimento, encerrante mecânico 

informado na abertura do turno, total de abastecimentos realizados no turno, volume 
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de combustível abastecido, total de vazão não autorizada de combustível, volume de 

vazão não autorizada, encerrante mecânico informado no fechamento do turno, 

encerrante eletrônico final calculado entre o encerrante mecânico inicial mais os 

abastecimentos, diferença do encerrante inicial e final mecânico, diferença entre o 

encerrante mecânico final e o eletrônico. O relatório apresentará ainda as informações 

de estoque do turno com dados do tanque físico, leitura do tanque inicial informado 

através da medição, saldo inicial do estoque calculado através do estoque do turno 

anterior, recebimentos realizado no tanque pesquisado, leitura do tanque final 

informado através da medição, saldo final calculado através da leitura inicial mais as 

entradas menos os abastecimentos, diferença entre a leitura final informada através 

da medição e o saldo final calculado. 

 

4.6. SALDO DE COMBUSTÍVEL NOS POSTOS NA DATA – POSTOS 

Através do relatório o gestor do posto poderá acompanhar as informações referentes 

ao saldo de combustível em data e turno específico. 

Para acessar o relatório, basta clicar em RELATÓRIOS e em seguida SALDO 

COMBUSTÍVEL NOS POSTOS NA DATA – POSTOS. 

 

Será apresentada a tela com os filtros para pesquisa. 
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Data: através do campo data é possível escolher a data de busca do relatório. Usuário 

poderá digitar a data ou acessar através do calendário disponível. 

Produto: produtos disponíveis para consulta – álcool, gasolina ou diesel. Escolha o 

produto desejado. 

 

Turno: campo para escolha do turno do posto a ser pesquisado. Estarão disponível a 

quantidade de turno de trabalho aberto no dia selecionado para pesquisa. 

Postos Disponíveis: disponível para consulta os postos de responsabilidade do Gestor, 

sendo padrão um único posto. Selecionar o posto que deseja pesquisar. Para pesquisar 

um posto, basta selecionar o posto desejado e clicar no botão . Caso esteja 

disponível mais de um posto, o sistema permite marcar um ou mais postos, basta 

selecionar os postos desejados no filtro de pesquisa e clicar no botão . 
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Postos Selecionados: relação de postos selecionados no filtro de pesquisa para 

geração do relatório. Para desmarcar um posto da pesquisa, basta selecionar o posto 

desejado e clicar no botão , e o posto ficará disponível no campo postos 

disponíveis. Caso esteja disponível mais de um posto, o sistema permite marcar um ou 

mais postos, basta clicar no botão . 

Formato de Saída: escolha o formado que deseja o relatório PDF ou XLS. 

 

Após selecionar os campos, clique no botão . 

 

Estarão disponíveis as informações da data selecionada no filtro, produto pesquisado, 

data de emissão do relatório, usuário logado responsável pela geração do relatório, 

sigla do posto, munícipio do posto, leitura do tanque inicial informado através da 

medição, recebimentos do combustível realizado na data, volume de combustível 

abastecido, vazão de produto não autorizado, saldo final calculado através da leitura 

inicial mais as entradas menos os abastecimentos e vazões não autorizadas, leitura do 

tanque final informado através da medição, diferença do estoque calculado e medido 

e diferença física entre os turnos. 

 

4.7. SALDO DE COMBUSTÍVEL NOS POSTOS NO PERÍODO - DATA 

Através do relatório o gestor do posto poderá acompanhar as informações referentes 

ao saldo de combustível por datas específicas. 

Para acessar o relatório, basta clicar em RELATÓRIOS e em seguida SALDO 

COMBUSTÍVEL NOS POSTOS NO PERÍODO - DATA. 
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Será apresentada a tela com os filtros para pesquisa. 

 

 

Data Inicial e Final: através do campo data é possível definir o período de busca do 

relatório. Usuário poderá digitar a data ou acessar através do calendário disponível. É 

possível definir o intervalo de horas através do campo hora. 

Produto: produtos disponíveis para consulta – álcool, gasolina ou diesel. Escolha o 

produto desejado. 

 

Posto: disponível os posto pré-definido com base no cadastro do Gestor. 
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Formato de Saída: escolha o formado que deseja o relatório PDF ou XLS. 

 

Após selecionar os campos, clique no botão . 

 

Serão apresentadas as informações período selecionado para pesquisa, produto e 

posto selecionado no filtro, data de emissão do relatório, usuário logado responsável 

pela geração do relatório, data e hora da abertura e fechamento do turno, leitura do 

tanque inicial informado através da medição, recebimentos do combustível realizado 

na data, volume de combustível abastecido, vazão de produto não autorizado, saldo 

final calculado através da leitura inicial mais as entradas menos os abastecimentos e 

vazões não autorizadas, leitura do tanque final informado através da medição, 

diferença do estoque calculado e medido e diferença física entre os turnos. 
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