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Prezado Servidor, 

 

A partir de 21/06/2016, serão disponibilizadas melhorias nas rotinas e funcionalidades do SIAD 

referentes a Gestão da manutenção da Frota de veículos conforme descrições a seguir. 

  

As regras atuais de integração do Módulo Frota do SIAD com o Sistema de Gestão da Manutenção 

– SIAG foram alteradas. Dessa forma, o cadastro das unidades de frota, de veículos e de 

condutores que hoje é realizado por meio de carga de dados enviada, exclusivamente, do SIAD ao 

SIAG semanalmente, passará a ser diário. Além disso, a cada manutenção, o SIAG enviará ao 

SIAD as informações básicas do veículo e do condutor. O SIAD, então, fará a verificação detalhada 

da consistência destas informações. Estando em conformidade, enviará resposta positiva ao SIAG, 

que efetuará o registro do veículo para manutenção. 

 
As etapas da manutenção passarão a ser verificadas também pelo SIAD. 

1 – A verificação das informações (veículos e condutores) no registro de entrada será feita pelo 

SIAD; 

2 – As aprovações continuarão sendo feitas via SIAG; 

3 – A verificação das informações (veículos e condutores) no registro de retirada será feita pelo 

SIAD; 

4 – Os dados da manutenção realizada passarão a estar disponíveis tanto no SIAG quanto no 

SIAD. 

Outras regras deverão ser seguidas após a integração, ou seja, o gestor deverá estar atento 

a elas de forma evitar problemas na realização de manutenção para seus veículos. Importante 

ressaltar que, pelo fato de haver integração entre SIAG e SIAD, todas as ações envolvendo os 

veículos oficiais ficarão interligadas, uma podendo afetar as outras. Ex: Informações inseridas 

incorretamente na manutenção podem afetar o processo de abastecimento. 
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Para que uma manutenção seja autorizada pelo SIAD, as seguintes condições devem ser 

satisfeitas: 

1 - O veículo deve estar na BASE SIAD. Somente os veículos próprios ou conveniados, 

cadastrados no Módulo Frota do SIAD, poderão receber manutenção. 

 

2 - O veículo deve estar EM USO (status “A”). Veículos com status diferentes de “EM USO” 

serão barrados para manutenção pelo SIAD e SIAG; 

 

 

 



3 - O veículo deve estar com ATENDIMENTO ABERTO. É imprescindível que o 

atendimento esteja aberto antes de o veículo ser direcionado à oficina. Com a integração, todos os 

lançamentos das informações dos veículos devem ser feitas correta e tempestivamente para não 

impactar em outros atendimentos. 

 

 

 



4 - Hodômetro deve estar sempre ATUALIZADO. O hodômetro do atendimento deve estar 

atualizado de acordo com o aquele registrado no veículo. Caso haja divergências, a manutenção 

será impedida. O valor do hodômetro informado no SIAG, no momento do registro de entrada, 

atualizará a base do SIAD. 

 

 

 



5 - O condutor deve ser do MESMO ÓRGÃO/ENTIDADE do veículo; 

6 - O condutor deve estar ATIVO. O condutor só conseguirá proceder com a entrega ou 

retirada se ele estiver ativo no SIAD. 

 

 

No caso da identificação de alguma inconsistência, o SIAG informará que o condutor ou o 

veículo não se encontra apto para proceder com o registro de manutenção. Neste caso, a 

irregularidade deve ser corrigida pelo Gestor de Frota antes de nova tentativa de registro. 

 

As informações dos atendimentos devem ser conferidas, pois NÃO será permitida a 

alteração ou exclusão de atendimentos criados automaticamente pelo SIAD. 

 

Com a integração, várias ações serão executadas automaticamente. Dessa forma, as 

informações inseridas manualmente no SIAD devem estar corretas e atualizadas. 

 



 

Baixa realizada pelo SIAG não pode ser alterada. 

 

 

Baixa realizada pelo SIAG não pode ser excluída. 

 



Diferentemente dos veículos da base do ESTADO, os veículos da base CONVENIADOS 

não necessitam de atendimento aberto para serem registrados para manutenção. Nesta situação, 

basta o veículo estar “EM USO”. 

 

Tipo do veículo status “EM 

USO” 

Atendimento 

ABERTO 

Hodômetro 

Atualizado 

Condutor ATIVO e do 

mesmo 

órgão/entidade 

ESTADO OK OK OK OK 

CONVENIADO OK N/A OK OK 

 

ATENÇÃO: Os veículos LOCADOS NÃO poderão ser manutenidos pelo contrato com a 

Valecard em hipótese alguma. 

 

Não havendo problemas, o SIAG informa sobre o sucesso no registro de entrada ao SIAD, 

que realiza as seguintes ações automaticamente: 

 

1 - Registro de Entrada no SIAG; 

2 - SIAD atualiza os dados do veículo; 

3 - SIAD baixa o veículo para manutenção: De “A” para “M”; 

4 - SIAD finaliza o atendimento para o veículo, informando os dados de retorno. 

Após estas ações, o processo de manutenção ocorre normalmente no SIAG. 

 

Ao término da manutenção, o veículo deve ser retirado por condutor apto mediante senha 

de autorização. Ao ocorrer o registro da retirada com sucesso, são realizadas as ações: 

 

1 - Registro de Retirada no SIAG; 

2 - SIAG informa ao SIAD os dados básicos da manutenção; 

3 - SIAD retorna veículo para status “EM USO”: De “M” para “A”; 

4 - SIAD abre novo atendimento para o veículo, informando os dados de saída. 

 

Após estas ações, inicia-se o processo de pré-faturamento no SIAG. 

Finalizado o pré-faturamento (após aprovação do Gestor de Frota), o SIAG envia, no dia 

seguinte, os dados da manutenção ao SIAD, que atualiza as informações sobre a manutenção. 

Essas informações ficarão disponíveis para futuras consultas no Armazém de Dados do SIAD. 



ATENÇÃO: Nenhuma manutenção realizada via SIAG deve ser inserida no SIAD 

manualmente. Todos os dados das manutenções serão inseridos automaticamente no SIAD via 

carga de dados gerada pelo SIAG. 

 

Exemplos de registro de entrada na oficina que serão recusados: 

1. Tentativa de registro de veículo que não esteja na Base do Estado ou Conveniado: O 

veículo sequer constará no SIAG para o registro. 

2. Tentativa de registro de veículo que NÃO esteja EM USO – status “A”. 

3. Tentativa de registro de veículo que NÃO possua atendimento aberto. 

4. Tentativa de registro de veículo cujo hodômetro seja menor ou igual ao informado no 

atendimento, ou que esteja superior em 10.000 km. 

5. Tentativa de registro de veículo com condutor de outro órgão. 

6. Tentativa de registro de veículo com condutor com status diferente de ATIVO - “A”. 

 

Para que a integração funcione corretamente, é necessário que a comunicação entre os 

sistemas esteja ATIVA. Porém, como forma de precaução, foram desenvolvidas regras para tratar a 

manutenção em casos de falhas de comunicação. 

Abaixo, estão listadas algumas ações de contingência no caso de falha de comunicação: 

1 - Falha de comunicação no registro de entrada do veículo do estabelecimento:  

O registro de entrada NÃO será concluído. O veículo continuará “EM USO” e o atendimento 

aberto não será fechado. Será necessário aguardar o restabelecimento da comunicação entre os 

sistemas (SIAG e SIAD) para realizar nova tentativa de registro de entrada. 

2 - Falha de comunicação na retirada do veículo do estabelecimento: 

O registro de saída será concluído no SIAG e ficará pendente no SIAD. Será necessário 

que, após o restabelecimento da comunicação, o Gestor de Frota proceda com o registro de saída 

manualmente ou que aguarde o dia seguinte para que o SIAG faça essa tratativa automaticamente. 

3 - Falha de comunicação no cancelamento da manutenção: 

Será feito o cancelamento da manutenção no SIAG e a retirada do veículo ficará pendente 

no SIAD. Será necessário que, após o restabelecimento da comunicação, o Gestor de Frota 

proceda com o registro de saída manualmente ou que aguarde o dia seguinte para que o SIAG 

faça essa tratativa automaticamente. 

 

 

 

 

 



As manutenções podem ser consultadas no SIAD através da opção “Consulta Manutenções 

SIAG” 

 

 

 

Consulta manutenções por placa do veículo 

 

 

 



 

 

 

Escolha a manutenção desejada 

 

 



 

 

 

Tecle “enter” para obter informações sobre as aprovações da manutenção 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tecle “enter” para obter  informações sobre os itens que sofreram manutenção 

 

 

 

Escolha um item e tecle “enter” para obter informações sobre o item 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tecle “enter” para obter informações sobre a retirada do veículo 

 

 

 

Tecle “enter” para obter informações sobre a nota fiscal da manutenção 

 

 

 

 

 

 

 

 



Consulta manutenções por órgão do veículo 

 

 

 

 



São listados todos os veículos do órgão que sofreram manutenção no período indicado 

 

 

Escolha a placa desejada e tecle “enter” para detalhar as informações da manuteção da 

mesma forma que a consulta por placa. 

Para paginar a tela acione as tecla PF8 – avançar, PF7 – retroceder.  

 



Consulta manutenções por unidade 

 

 

 

 



São listados todos os veículos da unidade  que sofreram manutenção no período indicado 

 

 

Escolha a placa desejada e tecle “enter” para detalhar as informações da manutenção da 

mesma forma que a consulta por placa. 

Para paginar a tela acione as tecla PF8 – avançar, PF7 – retroceder.  

 

As informações de manutenção são exibidas de forma condensada através de consulta já 

existente, onde são exibidos apenas os itens que foram aprovados. 

 

 

 



 

 

 

 



 


