
 

 

 
 

PROCEDIMENTO  
OPERACIONAL 

PADRÃO 

Setor responsável pela geração do POP:  
DCTO/SEPLAG 

Estabelecido em:  
09/07/2019 

Revisado em: 
10/07/2019 

Nª da Revisão:01 

TAREFA: 
Solicitação de Combustível 

EXECUTANTE: 
Gestor de Frota do Órgão / Gestor de Frota do Estado 

OBJETIVO DA TAREFA: 
Aquisição de combustível para o órgão 

MATERIAIS NECESSÁRIOS: 

 Último Termo Aditivo publicado pelo órgão Gestor da Ata  

 Último Termo Aditivo do contrato do órgão; 
Acesso ao módulo do SIAFI e Portal de Compras MG para geração de empenho de despesa, caso seja 
atribuição do GFO no órgão. 

PROCESSO (Órgão): 
 

1. Validar no link http://planejamento.mg.gov.br/documento/termo-aditivo-referente-ao-preco-
de-combustivel se o preço vigente do último Termo Aditivo publicado pelo órgão gestor da ata está 

igual ao do contrato do órgão, para posteriormente criar o empenho; Caso contrário, o órgão deverá 
providenciar a atualização do valor do contrato. 

2. Anexar a Nota de Empenho da Despesa no e-mail que será enviado para a SEPLAG/DCTO 

(gta@planejamento.mg.gov.br) contendo a solicitação de combustível. 
3. O campo assunto do e-mail deve ser preenchido com: Solicitação de Combustível - “SIGLA DO ÓRGÃO 

SOLICITANTE DO COMBUSTÍVEL” conforme o seguinte exemplo: (Solicitação de Combustível - 
SEPLAG);  

4. Na nota de empenho, no campo “histórico de referência”, discriminar o tipo de combustível e o 
quantitativo. A nota de empenho deve estar devidamente assinada eletronicamente. 

5.  Os quantitativos devem ser múltiplos de 1.000 e nunca ultrapassando a média mensal de consumo 
do órgão; (ex: 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 7.000 litros) 

6. Os e-mails devem ser enviados com a opção de “Solicitar Confirmação de Leitura”; 
7. O GFO deverá conferir no SGTA se a NF foi recebida no posto e então aguardar para retirar a NF na 

SEPLAG/DCTO 
 

PROCESSO (SEPLAG): 
EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE: 
SEPLAG/DCTO responderá ao órgão o e-mail contendo a solicitação de combustível, informando as alterações 
necessárias a serem corrigidas no(s) arquivo(s) recebido(s) em anexo. 
 
EM CASO DE CONFORMIDADE: 
A SEPLAG/DCTO enviará os pedidos à Petrobras incluindo em cópia o GFO bem como o responsável do órgão 
proprietário de postos (CBMMG, PCMG ou PMMG) para que este encaminhe para o gestor do posto próprio 
acompanhar o recebimento do combustível. 
 

CUIDADOS ESPECIAIS: 
Conferir o preço vigente do último aditivo publicado pelo Gestor da ata antes de criar o empenho; 
Solicitar combustível em quantitativos múltiplos de 1.000 e nunca ultrapassando a média mensal de consumo 
do órgão, devido à tancagem limitada do sistema. 
 

ELABORADO/REVISADO POR: 
Fernando Guerra 
Gabriella Costa 

APROVADO POR: 
Viviane Caetano PÁG. 1 DE 1 

 

  

http://planejamento.mg.gov.br/documento/termo-aditivo-referente-ao-preco-de-combustivel
http://planejamento.mg.gov.br/documento/termo-aditivo-referente-ao-preco-de-combustivel
mailto:gta@planejamento.mg.gov.br


 

 

 
 

PROCEDIMENTO 
OPERACIONAL 

PADRÃO 

Setor responsável pela geração 
do POP:  
DCTO\SEPLAG 

Estabelecido em:  
15/07/2019 

Revisado em: 
15/07/2019 

Nª da Revisão:  
01 

TAREFA: 
Recebimento de Combustível 

EXECUTANTE: 
Frentista e Gestor do Posto Próprio (GPP) 

OBJETIVO DA TAREFA: 
Receber o combustível do fornecedor no tanque do posto próprio do Estado 

MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
Cópia do e-mail contendo o pedido do combustível; 
Perfil de “frentista” e “gestor de posto próprio” no sistema SGTA;  

PROCESSO (Pelo Frentista): 
1. Verificar se existe espaço no tanque para recebimento do combustível; 
2. Verificar se a referência do nome do posto de destino da nota fiscal está correto; 
3. Conferir se a Nota Fiscal está de acordo com os dados informados no e-mail do pedido de combustível; 
4. Verificar se o volume de combustível do caminhão está de acordo com nota fiscal; 
5. Receber no Terminal de Controle de Abastecimento (TCA) a nota fiscal conforme informação da 

cartilha de frentista; 
6. Verificar se não está ocorrendo vazamento do combustível no tanque; 

 
PROCESSO (Pelo GPP): 

 
7. Confirmar no sistema SGTA o recebimento do combustível; 
8. Atestar a nota fiscal (com as 3 assinaturas) e anotar a data do recebimento e nome do posto; 
9. Digitalizar a nota fiscal e encaminhar para o e-mail gta@planejamento.mg.gov.br com o assunto 

preenchido como: Nota Fiscal Nº XXXX do Posto - “Digite a sigla do posto” conforme o seguinte 
exemplo: (Nota Fiscal Nº 0001 do Posto - CMI); 

10. Encaminhar a NF devidamente atestada via malote para a Cidade Administrativa/SEPLAG/DCTO, 
 

CUIDADOS ESPECIAIS: 
Em caso de dúvidas sobre irregularidade do volume de combustível a ser recebido ou irregularidade da nota 
fiscal, entrar em contato com a DCTO pelo telefone (31)3915-0366 / (31)3916-9779; 
 

AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE:  
 
Para os casos em que a Nota fiscal constar com Posto de destino diferente do que fora solicitado, bem como 
quando não houver disponibilidade em tanque, o frentista não aceitará a carga. 
 
Para as inconformidades listadas abaixo, o Frentista/GPP deverá contatar a SEPLAG/DCTO (31)3915-0366 / 
(31)3916-9779: 

1. Nota fiscal com Nome do órgão diferente do e-mail contendo o pedido; 
2. Nota fiscal com Valor Unitário diferente do que consta no e-mail contendo o pedido; 
3. Nota fiscal com Quantitativo (Litros) diferente do que consta no e-mail contendo o pedido. 
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