
NOVO MODELO DE MANUTENÇÃO 

 DOS VEÍCULOS OFICIAIS 

Treinamento –  

Pagamento e Pré-Faturamento 

13 de maio de 2015 



 
O Estado de Minas Gerais contratou o Serviço de Gerenciamento da Manutenção por meio do Registro de Preços 
nº 120/2013 (Planejamento nº 239/2012). Tal serviço representa a quarteirização da manutenção.  
 
Neste serviço, a empresa gestora contratada (Valecard, nome empresarial Trivale Adm. Ltda) disponibiliza ao Estado 
sistema de gestão + equipe de especialistas + rede de estabelecimentos credenciados. São estes estabelecimentos 
que efetuam a manutenção da frota de veículos oficiais. 

 

1. Novo Modelo de Manutenção Veicular 
1.1 Apresentação 

Rede Credenciada Sistema  Especialistas (Plataforma) 

EMPRESA GESTORA 

Estado 
(Contratante) 

Serviço de gerenciamento da manutenção 

1) Interliga  a 
rede credenciada, + 
eq. especializada +  
contratantes 
 
2)  Gera info. 
operacionais, 
gerenciais e 
financeiras 

 

Composta por 
técnicos e 
especialistas em 
manutenção de 
veículos 

Rede mínima 
composta por 174 
estabelecimentos 
(oficinas, autopeças, 
etc.) 



O fluxo abaixo contempla, de forma simplificada, as etapas da manutenção do veículo. 

Solicitação de 
manutenção 

 

Indicação da 
oficina 

Condução do 
veículo à 
oficina 

Registro do 
veículo e 

orçamento 

Realização de 
cotações 

Comprovação 
da 

economicidade 

Aprovação da 
manutenção 

Realização da 
manutenção 

Retirada do 
veículo 

Estado 
Equipe 

Plataforma Estado Oficina Estado Estado 
Equipe 

Plataforma 
Equipe 

Plataforma Oficina 

1. Novo Modelo de Manutenção Veicular 
1.2 Etapas da Manutenção 

Realizado FORA 
do sistema 

Realizado no 
sistema 



Realização das 

cotações 

(oficina / 

estabelecimento) 

Indicação da oficina 

ou estabelecimento 

(Valecard) 

Condução do 

veículo à oficina 

(condutor) 

Realização do 

orçamento 

(oficina / 

estabelecimento) 

Realização da 

manutenção 

(oficina) 

Solicitação de 

cotações 

(Valecard) 

Indicação da 

melhor combinação 

econômica 

(Valecard) 

Solicitação de 

manutenção 

(gestor de frota) 

Análises e negociação 

(Valecard) 

Aprovação da 

manutenção 

(gestor de frota) 

Retirada do 

veículo 

(condutor) 

INÍCIO 

FIM 

1. Novo Modelo de Manutenção Veicular 
1.2 Etapas da Manutenção 



Na quarteirização, a empresa gestora 
contratada (Valecard) se coloca entre o 
contratante (Estado) e as oficinas que 
efetuam a manutenção. 
 
A empresa gestora (Valecard) oferece este 
serviço amparada em dois pilares: 
1) Gestão: ocorre por meio do sistema SIAG, 
que controla todo o processo de manutenção, 
+ equipe de especialistas (Plataforma), que 
dá suporte aos contratantes. 
 
2) Intermediação: também é feita através do 
SIAG, pois este sistema possui a função de 
meio de pagamento da manutenção. 
 
A relação entre as oficinas e a empresa 
gestora (Valecard) é semelhante à existente 
com operadoras de cartão de crédito/débito. 
 

 

2.  Pagamento do Serviço de Gerenciamento 
2.1 Apresentação 



No arranjo adotado para a prestação do serviço de gerenciamento da manutenção, o Estado enquadra-
se como tomador do serviço, os estabelecimentos da rede credenciada, como prestadores dos 
serviços, e a empresa gestora (Valecard), como intermediário. 

2.  Pagamento do Serviço de Gerenciamento 
2.2 Papéis dos Agentes 

Estado 
(Tomador do 

serviço) 

Oficina 
(Prestador do 

Serviço) 

3 
 

Gestora 
(Intermediário) 

2 

1 1 

Prefeitura 4 

Neste arranjo: 
 
1) A oficina efetua a manutenção do veículo oficial 
 A nota fiscal é emitida em nome do órgão/ entidade contratante 

2) A empresa gestora efetua o pagamento à oficina 

 O Estado reembolsa a empresa gestora 
 Deve ser pago o valor da manutenção e o valor do gerenciamento (taxa de administração) 

4) O Estado também deve efetuar a retenção do ISS e efetuar o pagamento deste tributo às respectivas Prefeituras. 

 

1 

2 

3 

4 



 
Como o Estado é o tomador dos serviços, ele tem o DEVER de realizar as retenções de tributos (ISS) 
na fonte, quando houver previsão legal, e o DIREITO à isenção do ICMS nas notas fiscais de peças 
emitidas por estabelecimentos mineiros, não optantes pelo SIMPLES NACIONAL. 

 

Valor 
aprovado 

(SIAG) 

Retenção 
ISS na fonte 

Dedução do 
ICMS 

Valor a 
Pagar 

 A gestora (Valecard) somente repassará para a rede credenciada o valor a pagar 
 
 O Estado somente reembolsará à Valecard o valor a pagar. 

 
 Somente se não houver retenção ou dedução de tributo, o valor a pagar será igual ao valor 

aprovado (SIAG). 
 

2.  Pagamento do Serviço de Gerenciamento 
2.3 Valores da Manutenção 

(antigo Valor Total) (antigo Valor Líquido) 



Os estabelecimentos da rede credenciada (oficinas, autopeças, concessionárias, etc.), 
que fornecem mercadorias e prestam serviços para a manutenção da frota de veículos 
oficiais devem emitir as respectivas notas fiscais, observando às seguintes regras: 
 
 

1) A nota fiscal deve ser em nome do órgão/entidade contratante. 
 

2) Quando numa mesma manutenção ocorrer o fornecimento de mercadorias e a realização de 
serviços, o estabelecimento deverá emitir duas notas fiscais, sendo uma para peças e outra 
para os serviços. 
 

3) A nota fiscal de peças deve ser eletrônica, conforme determina o Protocolo ICMS 42/2009 (não 
pode ser preenchida à mão).  
 

4) Tendo em vista que a manutenção se dá com a intermediação da empresa gestora (Valecard), 
cada nota fiscal emitida por cada estabelecimento deve conter a seguinte informação em 
campo próprio: “fornecimento/prestação realizado com intermediação da Trivale 
Administração Ltda – CNPJ nº 00.604.122/0001-97, a partir de contrato decorrente do Registro 
de Preços nº 120/ 2013”. 

 

2.  Pagamento do Serviço de Gerenciamento 
2.4 Regras relativas às Notas fiscais 



ICMS 
 
 Se o estabelecimento (oficina) é mineiro  e Não optante pelo Simples Nacional 
  Há a dedução de ICMS; 
  No campo “Observações”/“Informações complementares” da nota fiscal deve ser informado o valor total 

das mercadorias sem a dedução e o valor do tributo deduzido; 
  O valor a pagar (valor total da nota fiscal) será menor que o valor aprovado no SIAG. 

 
 Se o estabelecimento (oficina) é mineiro  e Optante pelo Simples Nacional 
  Não há dedução de ICMS;  
  O valor a pagar (valor total da nota fiscal) será igual ao valor aprovado no SIAG. 

 
 Se o estabelecimento não é mineiro ou o contratante for empresa ou outro ente da federação 
  Não há dedução de ICMS;  
  O valor a pagar (valor total da nota fiscal) será igual ao valor aprovado no SIAG. 

 
IMPORTANTE: 
Independentemente de a operação estar submetida ao regime de operação própria (OP) ou de substituição 
tributária (ST), deverá ser concedida a dedução do ICMS relativa à operação própria, conforme orientação 
DOLT/SUTRI Nº. 002/2007. 
 
Como as alíquotas aplicáveis à operação com mercadorias podem sofrer variações, recomendamos que o 
órgão/entidade contratante verifique se a dedução do ICMS consta da nota fiscal emitida, deixando a cargo da 
Secretaria de Estado da Fazenda – SEF, a análise relativa à alíquota aplicável e valores deduzidos. 

2.  Pagamento do Serviço de Gerenciamento 
2.5 Regras relativas aos Tributos 



ISS (ISSQN) 
 
1) A nota fiscal de serviços deve destacar a alíquota do ISS (%) e o valor do ISS a ser pago. 
Obs.: via de regra, mesmo se o estabelecimento for optante do Simples Nacional, o ISS deverá ser destacado na nota 
fiscal. Por isso, é importante exigir que o tributo esteja destacado mesmo nestes casos. 
 
 
2) O órgão contratante deve verificar na legislação municipal quem deve pagar o ISS (se é o prestador ou o tomador 
do serviço). 
 
a) Se o Responsável tributário é o Prestador: 
 Não há retenção na fonte, ou seja, apesar do tributo estar destacado na nota fiscal, quem deverá pagá-lo é o 

prestador do serviço (oficina); 
  O valor a ser pago pelo órgão é o valor total da nota fiscal, que é igual ao valor aprovado no SIAG. 
 

b) Se o Responsável tributário é o Tomador: 
 A retenção é feita na fonte, ou seja, quem efetua a retenção e o pagamento do tributo é o órgão/ entidade; 
  O valor a ser pago pelo órgão é o valor líquido da nota fiscal, que é menor que o valor aprovado no SIAG. 

2.  Pagamento do Serviço de Gerenciamento 
2.5 Regras relativas aos Tributos 



2.  Pagamento do Serviço de Gerenciamento 
2.6 Etapas - Como era feito até maio/2015 

Emissão 
das Notas 

Fiscais 

Retirada do 
veículo 

(Recebimento 
Provisório) 

Recebimento 
Definitivo 

Validação 
do RAD 

Validação 
da Fatura 

Pagamento 
à Valecard e 

às 
Prefeituras. 

Oficina Contratante 
(Condutor) 

Contratante 
(Gestor de Frota) 

Contratante 
(Gestor de Frota) 

Contratante 
(Setor Financeiro) 

Contratante 
(Gestor de Frota) 

 O sistema de gestão (SIAG) somente apresentava o valor aprovado; 

 Na nota fiscal (documento físico) continha, os valores total, dos tributos e líquido; 

 O gestor de frota tinha que conferir cada nota fiscal e calcular de forma manual o “valor a pagar” à Valecard e os 

valores a serem pagos às Prefeituras; 

 Este procedimento, além de moroso, era sujeito à erros por parte do órgão e entidade e por parte da  própria 

Valecard. 

Realizado no 
sistema 

Realizado FORA 
do sistema 



Emissão 
das Notas 

Fiscais 

Retirada do 
Veículo 

(Recebimento 
Provisório) 

Pré-Faturamento 
(Recebimento 

Definitivo) 

Validação 
do RAD 

Validação 
da Fatura 

Pagamento 
à Valecard e 

às 
Prefeituras. 

Oficina Contratante 
(Condutor) 

Contratante 
(Gestor de Frota) 

Contratante 
(Gestor de Frota) 

Contratante 
(Setor Financeiro) 

Contratante 
(Gestor de Frota) 

 O Recebimento definitivo passará a ser feito pelo sistema SIAG, por meio da rotina  

 de pré-faturamento; 

 A rotina de pré-faturamento apresentará, além do valor aprovado, o valor dos tributos e o valor a pagar; 

 Os erros verificados pelo gestor serão registrados no SIAG e submetidos para correção pela oficina; 

 Somente os valores aceitos pelo gestor serão levados ao Relatório Analítico da Despesa - RAD e faturados; 

 Com isso,  todos os dados relativos à manutenção estarão presentes no sistema, gerando um histórico das 

operações realizadas e maior segurança aos contratantes. 

Realizado no 
sistema 

Realizado FORA 
do sistema 

2.  Pagamento do Serviço de Gerenciamento 
2.6 Etapas - Como será feito a partir de Junho /2015 



Emissão 
das Notas 

Fiscais 

Retirada do 
Veículo 

(Recebimento 
Provisório) 

Pré-Faturamento 
(Recebimento 

Definitivo) 

Validação 
do RAD 

Validação 
da Fatura 

Pagamento 
à Valecard e 

às 
Prefeituras. 

Oficina Contratante 
(Condutor) 

Contratante 
(Gestor de Frota) 

Contratante 
(Gestor de Frota) 

Contratante 
(Setor Financeiro) 

Contratante 
(Gestor de Frota) 

Conferência geral 
dos dados da NF 
(doc. físico) com os 
dados da tela do 
SIAG. 

Conferência 
detalhada dos 
dados da NF (doc. 
físico) com os 
dados da rotina de 
Pré-Faturamento 
(SIAG) 

Conferência dos  
dados das 
NFs aprovadas no 
período (doc. 
físico) com os 
dados do RAD. 

Conferência dos 
valores totais do 
RAD com os 
valores da Fatura 

Realizado no 
sistema 

Realizado FORA 
do sistema 

2.  Pagamento do Serviço de Gerenciamento 
2.6 Etapas- Como será feito a partir de Junho /2015 



Emissão 
das Notas 

Fiscais 

Retirada do 
veículo 

(Recebimento 
Provisório) 

Pré-Faturamento 
(Recebimento 

Definitivo) 

Validação 
do RAD 

Validação 
da Fatura 

Pagamento 
à Valecard e 

às 
Prefeituras. 

Oficina Contratante 
(Condutor) 

Contratante 
(Gestor de Frota) 

Contratante 
(Gestor de Frota) 

Valecard Contratante 
(setor financeiro) 

3.  Etapas do Pagamento 
3.1 Emissão das Notas Fiscais 



 
1. Os estabelecimentos da rede credenciada devem emitir as respectivas notas fiscais, 

observando às seguintes regras: 
 
a) As notas fiscais devem estar em nome do órgão contratante; 

b) As notas fiscais devem ser distintas, para peças e para serviços; 

c) Notas  fiscais de peças devem ser obrigatoriamente eletrônicas (Protocolo ICMS 42/2009); 

d) A nota fiscal emitida por cada estabelecimento deve conter a informação da intermediação 
disposta em campo próprio:  

Fornecimento/ Prestação realizado com intermediação da Trivale Administração Ltda – CNPJ nº 
00.604.122/0001-97, a partir de contrato decorrente do Registro de Preços nº 120/ 2013 

 
2. O estabelecimento deve destacar as deduções e retenções de tributos incidentes sobre o 

fornecimento/prestação de serviço. 
 

3. Os dados das notas fiscais (itens e valores) devem ser equivalentes aos dados registrados no 
SIAG. 

3.1  Emissão das Notas Fiscais 
3.1.1  Regras 



As NFs devem ser emitidas de acordo com as 
seguintes regras: 
 

• Em nome do órgão contratante; 

• NFs distintas para peças e serviço; 

• NF de peças deve ser eletrônica; 

• Destacar a intermediação Trivale. 

  
 

3.1  Emissão das Notas Fiscais 
3.1.1  Regras 



3.1  Emissão das Notas Fiscais 
3.1.1  Regras 

As NFs devem ser emitidas de acordo com as 
seguintes regras: 
 

• Em nome do órgão contratante 

• NFs distintas para peças e serviço 

• NF de peças deve ser eletrônica 

• Destacar a intermediação Trivale 

  
 



3.1  Emissão das Notas Fiscais 
3.1.1  Regras 

As NFs devem ser emitidas de acordo com as 
seguintes regras: 
 

• Em nome do órgão contratante 

• NFs distintas para peças e serviço 

• NF de peças deve ser eletrônica 

• Destacar a intermediação Trivale 

  
 



Toda nota fiscal de PEÇAS deve 
ser OBRIGATORIAMENTE 

eletrônica 

3.1  Emissão das Notas Fiscais 
3.1.1  Regras 

As NFs devem ser emitidas de acordo com as 
seguintes regras: 
 

• Em nome do órgão contratante 

• NFs distintas para peças e serviço 

• NF de peças deve ser eletrônica 

• Destacar a intermediação Trivale 

  
 



3.1  Emissão das Notas Fiscais 
3.1.1  Regras 

As NFs devem ser emitidas de acordo com as 
seguintes regras: 
 

• Em nome do órgão contratante 

• NFs distintas para peças e serviço 

• NF de peças deve ser eletrônica 

• Destacar a intermediação Trivale 

  
 



Ex: NF - Peças 
Empresa NÃO Optante pelo 
Simples* 

*Para verificar se um 
estabelecimento é ou não optante 
pelo Simples, acessar: 
 

Receita Federal >> Simples Nacional 
>> Consulta Optantes 

3.1  Emissão das Notas Fiscais 
3.1.2  Exemplo de Nota Fiscal 



Destinatário 
correto 

Informações sobre o 
valor total sem a 

dedução do tributo 
(deve ser igual ao valor 
aprovado no SIAG) + o 
valor do ICMS que foi 

deduzido. 
 

Valor das peças com 
dedução do ICMS 

(Valor líquido) 

NF deve ser 
obrigatoriamente eletrônica 

Obs.: Faltou a informação 
sobre a intermediação 

3.1  Emissão das Notas Fiscais 
3.1.2  Exemplo de Nota Fiscal Ex: NF - Peças 

Empresa NÃO Optante pelo 
Simples* 



Ex: NF peça 
Empresa Optante pelo Simples 

Valor total da nota fiscal = 
valor aprovado no SIAG 

Não há dedução do ICMS 

NF deve ser 
obrigatoriamente eletrônica 

Destinatário 
correto 

Informação sobre a 
intermediação. 

3.1  Emissão das Notas Fiscais 
3.1.2  Exemplo de Nota Fiscal 



Destinatário 
correto 

Valor ISS a ser 
retido na fonte 
(pelo tomador) 

Temos obrigação de realizar a 
retenção do ISS na fonte 
(Lei do ISS de Contagem) 

Valor total da nota 
deve ser igual ao 

valor aprovado no 
SIAG 

O ISS retido deverá ser pago à 
Prefeitura de acordo com os 

prazos de cada município 

O valor a ser pago à Valecard é o 
valor líquido da nota:  
R$ 1.910,00 – R$53,29 

R$1.856,71 

Informação sobre a 
intermediação. 

1.910,00 53,29 

3.1  Emissão das Notas Fiscais 
3.1.2  Exemplo de Nota Fiscal Ex: NF serviços 

Responsável ISS: Tomador 
Município: Contagem 



Não devemos realizar a 
retenção do ISS na fonte 

quando o responsável 
tributário for o prestador do 

serviço (oficina / 
estabelecimento) 

Destinatário 
correto 

Informação sobre a 
intermediação. 

Apesar de não termos 
obrigação da retenção do ISS, o 
tributo deve vir destacado nas 

notas fiscais. 

ISS destacado, 
porém quem 
efetua o 
pagamento 
dele é a própria 
oficina 

Valor total da nota deve 
ser igual ao valor 

aprovado no SIAG. 
 

Neste caso, o órgão 
deve pagar à Valecard o 

valor total da nota. 

3.1  Emissão das Notas Fiscais 
3.1.2  Exemplo de Nota Fiscal Ex: NF serviços 

Responsável ISS = Prestador 
Município: Ituiutaba 



Destinatário 
incorreto 

Erro: 
Destinatário / Tomador 

incorreto 

3.1  Emissão das Notas Fiscais 
3.1.3  Erros comuns 



Ausência da 
informação sobre 
a intermediação 

da trivale 

Erro: 
Ausência da informação da 

intermediação da Trivale 

3.1  Emissão das Notas Fiscais 
3.1.3  Erros comuns 



NF serviços 

ISS não 
destacado 

Erro: 
Alíquota de ISS = 0% 

3.1  Emissão das Notas Fiscais 
3.1.3  Erros comuns 



NF peças 

Erro: 
NF sem dedução de ICMS 

emitida por estabelecimento 
mineiro não optante pelo 

Simples 

Não houve 
dedução do 

ICMS. 

3.1  Emissão das Notas Fiscais 
3.1.3  Erros comuns 



NF peças 

Erro: 
Nota fiscal de peças MANUAL 

3.1  Emissão das Notas Fiscais 
3.1.3  Erros comuns 



Emissão 
das Notas 

Fiscais 

Retirada do 
veículo 

(Recebimento 
Provisório) 

Pré-Faturamento 
(Recebimento 

Definitivo) 

Validação 
do RAD 

Validação 
da Fatura 

Pagamento 
à Valecard e 

às 
Prefeituras. 

Oficina Contratante 
(Condutor) 

Contratante 
(Gestor de Frota) 

Contratante 
(Gestor de Frota) 

Valecard Contratante 
(setor financeiro) 

3.   Etapas do Pagamento 
3.2 Retirada do Veículo (RECEB. PROVISÓRIO) 



 A retirada do veículo envolve a ação direta do condutor, que deve ser capacitado para efetuá-la 
corretamente. Esta etapa, após finalizada, é entendida como o “Recebimento Provisório” do 
serviço de manutenção.  

 
 O condutor  fará uma conferência básica das notas fiscais, verificando se: 

 
1. NF está em nome do órgão/ entidade contratante;  
2. Há a informação sobre a intermediação da Trivale; 
3. Foi emitida notas distintas para peças e serviços; 
4. NF de peças é eletrônica. 

 
 O condutor deve verificar também se a manutenção foi realizada conforme solicitado e aprovado 

no SIAG e recolher as peças que foram substituídas. 
 

 SOMENTE se as notas cumprirem os requisitos acima e estiverem com valores equivalentes aos 
registrados no SIAG e o veículo estiver devidamente reparado, o condutor poderá atestar a 
retirada, por meio de senha pessoal, no SIAG. 

 
 Caso tenha ocorrido fornecimento de peças por outro(s) estabelecimento(s), o condutor deverá 

recolher as notas fiscais emitidas por eles, que estarão de posse do estabelecimento onde está o 
veículo. A conferência destas notas será de responsabilidade do gestor de frota. 

3.2  Retirada do Veículo (RECEB. PROVISÓRIO) 
3.2.1  Regras 



O estabelecimento deverá informar o nº da nota fiscal e alíquota dos tributos. 

O condutor deverá conferir estes dados com a nota fiscal (doc. físico) e, se estiverem corretos, inserir 
sua senha de autorização no sistema SIAG, e, por fim, clicar em “Autorizar”. 

3.2  Retirada do Veículo (RECEB. PROVISÓRIO) 
3.2.2 Procedimento no Sistema (SIAG)   



Emissão 
das Notas 

Fiscais 

Retirada do 
veículo 

(Recebimento 
Provisório) 

Pré-Faturamento 
(Recebimento 

Definitivo) 

Validação 
do RAD 

Validação 
da Fatura 

Pagamento 
à Valecard e 

às 
Prefeituras. 

Oficina Contratante 
(Condutor) 

Contratante 
(Gestor de Frota) 

Contratante 
(Gestor de Frota) 

Valecard Contratante 
(setor financeiro) 

3.   Etapas do Pagamento 
3.3 Pré-Faturamento (RECEB. DEFINITIVO) 



O recebimento definitivo é de responsabilidade do gestor de frota do órgão/ 
entidade. Esta tarefa poderá ser feita de forma centralizada (no nível central) ou de 
forma descentralizada (pelo gestor de cada regional). 
 
Nesta etapa, o gestor de frota deve verificar a qualidade do serviço realizado sobre 
o veículo e, além disso, efetuar uma conferência detalhada das notas fiscais 
emitidas. 

NOVA 
FUNCIONALIDADE 

A partir de 1º de junho de 2015, a conferência das notas fiscais de cada manutenção realizada será feita por meio do 
sistema SIAG, através  da rotina de pré-faturamento. 

O gestor de frota poderá conferir se as notas fiscais foram emitidas corretamente, se as regras relativas aos tributos 
foram seguidas e se os valores das notas fiscais são iguais aos registrados no SIAG. 

Em caso de erros, o gestor poderá contestar o recebimento e  registrar no sistema (SIAG) o motivo. O sistema 
automaticamente informará ao estabelecimento emissor para que este corrija o erro. 

Se os dados das notas fiscais estiverem corretos, o gestor deverá aprovar o recebimento. A aprovação pela rotina de 
pré-faturamento indica que o recebimento definitivo foi concluído e que a manutenção realizada foi aceita pelo 
órgão/entidade contratante.  A aprovação indevida pode acarretar na responsabilização do gestor que a efetuou. 

Somente após a aprovação pelo gestor de frota será realizado o pagamento da oficina pela Valecard e o faturamento 
ao órgão/ entidade contratante. Isso significa que somente as manutenções aprovadas nesta funcionalidade serão 
levadas ao RAD e cobradas do contratante. 

3.3  Pré-Faturamento (RECEB. DEFINITIVO) 
3.3.1  Regras 



Condutor entrega 
NF(s) para o 
gestor de frota 

Gestor de frota confere a 
NF( doc. fisico) com os 
dados do sistema (rotina 
Pré-faturamento) 

Dados estão 
corretos? 

Gestor de Frota 
APROVA 

Gestor de Frota  
CONTESTA 

Oficina corrige os 
dados incorretos da 
NF(doc. físico) ou do 
SIAG 

SIM 

NÃO 

FIM 

Importante: o gestor de frota deve analisar as notas fiscais e aprová-las ou 

contestá-las em até 2 dias úteis, após a retirada do veículo. 

3.3  Pré-Faturamento (RECEB. DEFINITIVO) 
3.3.2  Fluxo 



Para acessar a funcionalidade, deve-se clicar no menu Operação >> Pré-Faturamento. 

3.3  Pré-Faturamento (RECEB. DEFINITIVO) 
3.3.3  Procedimento no Sistema (SIAG) 



Filtros 

 Após acessar o Pré-faturamento, devem ser preenchidos os filtros de interesse (Placa , Órgão, 
Unidade, Status OS). 

 Em seguida, deve-se clicar em “Pesquisar”. 

 Serão exibidos todas as Ordem de Serviço (OS) que atendam aos critérios dos filtros. 

 Apenas as OS com status = Pré-faturamento estarão liberadas para conferência dos gestores. 

3.3  Pré-Faturamento (RECEB. DEFINITIVO) 
3.3.3  Procedimento no Sistema (SIAG) 



3.3  Pré-Faturamento (RECEB. DEFINITIVO) 
3.3.3  Procedimento no Sistema (SIAG) 



 No resultado da pesquisa, serão exibidas algumas informações sobre as Ordens de Serviço (OS) em 
Pré-faturamento. 

 Se mesma OS aparecer em duas linhas, significa ela possui Peças e Serviços (cada linha refere-se a 
uma nota fiscal emitida). 

 Todas as notas fiscais de uma OS devem ser aprovadas pelo gestor. 

 Para visualizar todas as informações de faturamento da OS, é necessário clicar na opção “Mostrar 
todas as colunas”. 

“Mostrar todas 
as colunas”. 

3.3  Pré-Faturamento (RECEB. DEFINITIVO) 
3.3.3  Procedimento no Sistema (SIAG) 



3.3  Pré-Faturamento (RECEB. DEFINITIVO) 
3.3.3  Procedimento no Sistema (SIAG) 



Ao clicar na opção “Mostrar todos os campos”, serão exibidos os demais campos da Ordem de Serviço 
(OS), que deverão ser conferidos pelo gestor de frota. 

x 

3.3  Pré-Faturamento (RECEB. DEFINITIVO) 
3.3.3  Procedimento no Sistema (SIAG) 



Detalhamento dos Dados 

A tela do Pré-faturamento possui 27 campos de informações, que serão mostrados e explicados por 
partes. 

3.3  Pré-Faturamento (RECEB. DEFINITIVO) 
3.3.3  Procedimento no Sistema (SIAG) 



Detalhamento dos Dados 

Estas informações do Pré faturamento 
permitem visualizar qual a OS visualizada, 
qual estabelecimento realizou a 
manutenção, qual o veículo, qual o tipo 
de NF e seu número. 

Cada linha no Pré-faturamento trará 
informações sobre uma determinada NF. 
Se uma manutenção tiver 2 NFs, haverá 1 
linha para cada NF (2 no total). 

Nas informações ao lado, o gestor deverá 
verificar se os números das NFs da tela 
são os mesmos das NF físicas. 
 
Também, deverá verificar se as demais 
informações estão corretas. 

3.3  Pré-Faturamento (RECEB. DEFINITIVO) 
3.3.3  Procedimento no Sistema (SIAG) 



Detalhamento dos Dados 

Estas informações do Pré faturamento informam ao 
gestor quais foram os valores aprovados no SIAG para 
peças e para serviços. 
 
O gestor deverá, portanto, conferir se os valores das 
notas fiscais (sem deduções e retenções), estão iguais 
aos valores do sistema. 

3.3  Pré-Faturamento (RECEB. DEFINITIVO) 
3.3.3  Procedimento no Sistema (SIAG) 



Detalhamento dos Dados 

São mostradas, no Pré faturamento, as informações tributárias consideradas 
no cálculo dos valores a serem pagos à Valecard e às Prefeituras. 
 
Para NF de serviço: 
• Quando o responsável pelo ISS for o tomador, o campo “%ISS” estará 

preenchido com a alíquota informada pelo estabelecimento e o campo 
“Valor ISS Retido” estará calculado. Cabe ao gestor conferir se a alíquota e 
o valor do ISS estão iguais aos da NF física. 

• Quando o responsável pelo ISS for o prestador, o campo “%ISS” estará 
preenchido com 0, e não haverá valores no campo “Valor ISS Retido”. 

 
De forma similar, para NF de peças: 
• Se o estabelecimento for mineiro e não for optante pelo Simples, o campo 

“%ICMS” estará preenchido e o campo “Valor ICMS Deduzido” estará 
calculado. O gestor deve verificar se tais valores estão corretos e de acordo 
com a NF física. 

• Se o estabelecimento for optante pelo Simples, o campo “%ICMS” constará 
como 0%, e o campo “Valor ICMS Deduzido” estará zerado. 

3.3  Pré-Faturamento (RECEB. DEFINITIVO) 
3.3.3  Procedimento no Sistema (SIAG) 



Detalhamento dos Dados 

O campo “Valores a Pagar Peças” corresponde ao valor aprovado 
para peças no sistema menos o valor de ICMS deduzido, caso haja.  
 
O campo “Valores a Pagar Serviço” corresponde ao valor aprovado 
para serviços no sistema menos o valor de ISS a ser retido, caso o 
responsável por reter o ISS seja o tomador do serviço. 
 
Já o campo “Valor a pagar Total” é a soma dos dois campos 
anteriores, correspondendo ao valor das manutenções a ser 
reembolsado à Valecard. 
Não estão incluídos neste valor o ICMS deduzido nem o ISS a ser 
retido pelo órgão. 
 
O gestor deve conferir as informações nas NFs físicas e comparar 
com a informação mostrada na tela do sistema. 

3.3  Pré-Faturamento (RECEB. DEFINITIVO) 
3.3.3  Procedimento no Sistema (SIAG) 



Detalhamento dos Dados 

Caso tenha havido alguma contestação em alguma NF, o motivo 
dado pelo gestor, assim como sua justificativa, ficarão registrados, 
respectivamente, nos campos “Motivo” e “Justificativa Cliente”.  
 
Da mesma forma, ao corrigir uma pendência identificada pelo 
gestor, o estabelecimento responsável deverá deixar sua 
justificativa, que também será registrada no sistema no campo 
“Justificativa Estabelecimento”. 
 
Caso haja várias contestações numa mesma NF, as justificativas 
serão concatenadas às justificativas anteriores. Em cada justificativa 
realizada, seja pelo gestor ou pelo estabelecimento, o sistema 
registra a data e hora de sua realização. 

3.3  Pré-Faturamento (RECEB. DEFINITIVO) 
3.3.3  Procedimento no Sistema (SIAG) 



Detalhamento dos Dados 

Há importantes informações presentes no Pré-
faturamento que indicam se um estabelecimento 
é ou não optante pelo Simples e também quem é 
o responsável pela retenção do ISS no município 
da prestação do serviço de manutenção. 
 
Tais informações são essenciais para a verificação 
se deduções de ICMS estão sendo dadas nas NF 
de peças e/ou se há ou não retenção de ISS nas NF 
de serviço. Apesar de essa informação estar na 
tela do sistema, é recomendável que os gestores 
façam a verificação se tais informações estão 
corretas. 
 
Em posse de tais informações, o gestor pode 
calcular as deduções e retenções, caso haja, e 
verificar quais são os valores a serem pagos à 
Valecard como reembolso pelas manutenções 
realizadas. 

3.3  Pré-Faturamento (RECEB. DEFINITIVO) 
3.3.3  Procedimento no Sistema (SIAG) 



 O gestor de frota deverá conferir cada nota fiscal (doc. físico) com os dados da mesma apresentados nesta rotina. 
 

 O gestor deverá verificar o enquadramento da oficina (optante ou não pelo Simples) e se a Nota fiscal foi emitida 
corretamente; conferir se o valor aprovado no SIAG corresponde ao valor total da nota fiscal, alem de conferir a 
exatidão das deduções e retenções registradas e do valor a pagar à Valecard. 
 

 Se todos os dados estiverem corretos, o gestor deverá APROVAR a OS. 
 

 Se houver algum dado incorreto, o gestor deverá CONTESTAR a OS. 

3.3  Pré-Faturamento (RECEB. DEFINITIVO) 
3.3.3  Procedimento no Sistema (SIAG) 



3.3  Pré-Faturamento (RECEB. DEFINITIVO) 
3.3.3  Procedimento no Sistema (SIAG) 

Aprovar a Ordem de Serviço - OS 



3.3  Pré-Faturamento (RECEB. DEFINITIVO) 
3.3.3  Procedimento no Sistema (SIAG) 

 Ao clicar em “Aprovar”, será exibido um pop-up pedindo a confirmação da ação. 

 Deve-se clicar em “OK” para confirmar a ação. 

 Feito isso, a OS  deixa de fazer parte do Pré-faturamento e estará disponível no Relatório Analítico da Despesa – 
RAD. 

 
Atenção: A aprovação no Pré-faturamento é entendida como o recebimento definitivo do serviço prestado. 

Aprovar a Ordem de Serviço - OS 



Contestar a Ordem de Serviço – OS 
 
Caso sejam encontrados erros nas notas fiscais (NFs) ou caso os valores estejam diferentes das 
informações constantes no sistema, o gestor deve recusar o recebimento, clicando no botão 
“Contestar”. 
 
 

3.3  Pré-Faturamento (RECEB. DEFINITIVO) 
3.3.3  Procedimento no Sistema (SIAG) 



Contestar a Ordem de Serviço – OS 
 
Feito isso, será aberta uma pop-up, onde o gestor deverá preencher 2 campos: 
 
 O primeiro é o campo “motivo”, onde ele selecionará umas opções pré-definidas em sistema. 
 
 O segundo campo é a “justificativa”, onde ele deverá descrever o problema identificado, sucintamente. 
 Nele também devem ser detalhadas  as correções necessárias para a aprovação das notas fiscais. 

 
Por fim, o gestor deve clicar no botão “Contestar” do pop-up para confirmar a contestação. 
 

3.3  Pré-Faturamento (RECEB. DEFINITIVO) 
3.3.3  Procedimento no Sistema (SIAG) 



Resolução da Contestação 
 
 Caso haja a contestação, o status da OS passará de “Pré-faturamento” para “Contestada”. 

 
 O estabelecimento (oficina) responsável irá receber um alerta informando que há algum problema 

/ incorreção com a nota fiscal emitida.  
 

 O estabelecimento (oficina) deverá proceder com a correção das pendências identificadas pelo 
gestor e editar as informações do sistema ou emitir nova NF. 
 

 O estabelecimento também deverá justificar, via sistema, as alterações realizadas. 

3.3  Pré-Faturamento (RECEB. DEFINITIVO) 
3.3.3  Procedimento no Sistema (SIAG) 



Resolução da Contestação 
 
 O sistema registrará o histórico das contestações dos órgãos e respectivas justificativas das oficinas. 

 
 As OS contestadas que são corrigidas pela oficina, retornam para o status de “Pré-faturamento” e 

devem, novamente, ser analisadas pelo gestor. 
 

 O gestor deverá, novamente, aprovar ou contestar a OS. 

3.3  Pré-Faturamento (RECEB. DEFINITIVO) 
3.3.3  Procedimento no Sistema (SIAG) 



Emissão 
das Notas 

Fiscais 

Retirada do 
veículo 

(Recebimento 
Provisório) 

Pré-Faturamento 
(Recebimento 

Definitivo) 

Validação 
do RAD 

Emissão 
da Fatura 

Pagamento 
à Valecard e 

às 
Prefeituras. 

Oficina Contratante 
(Condutor) 

Contratante 
(Gestor de Frota) 

Contratante 
(Gestor de Frota) 

Valecard Contratante 
(setor financeiro) 

3.  Etapas do Pagamento 
3.4 Validação do Relatório Analítico da Despesa - RAD 



 O relatório analítico da despesa – RAD apresenta  a relação de todas as manutenções realizadas 
e aceitas pelo gestor de frota (aprovadas na rotina de pré-faturamento), com os respectivos 
valores aprovados no SIAG, valores de tributos deduzidos ou reduzidos, valores a pagar à 
Valecard (reembolso) e valores do serviço de gerenciamento (taxa de administração). 

 Ele pode ser obtido online (podendo ser exportado para Excel) ou em PDF. 

 Após o término de cada quinzena (1ª quinzena, dias 1 à 15 e 2ª quinzena, dias 16 à 31), o gestor 
de frota deverá emiti-lo, via SIAG e validá-lo em até 24 horas. Para validar o RAD, o gestor de 
frota deverá conferir se constam nele somente as notas fiscais aprovadas pela rotina de pré-
faturamento  no período. 

 Em caso de divergências, contatar a Valecard. 

 Se o RAD estiver correto, a Valecard poderá emitir a fatura do período em questão. 

3.4  Validação do Relatório Analítico da Despesa – RAD 
3.4.1  Apresentação 



Relatório RAD visualizado na tela do sistema SIAG. 

3.4  Validação do Relatório Analítico da Despesa – RAD 
3.4.2  Detalhamento do Relatório 



Relatório RAD PFD emitido ao se clicar na opção “Gerar Relatório PDF”. 

3.4  Validação do Relatório Analítico da Despesa – RAD 
3.4.2  Detalhamento do Relatório 



Relatório RAD PFD emitido ao se clicar na opção “Gerar Relatório PDF”. 
Órgão e Unidade aos quais as 

informações do RAD se 
referem 

3.4  Validação do Relatório Analítico da Despesa – RAD 
3.4.2  Detalhamento do Relatório 



Relatório RAD PFD emitido ao se clicar na opção “Gerar Relatório PDF”. 

Informações sobre o veículo 
(Placa e modelo) 

3.4  Validação do Relatório Analítico da Despesa – RAD 
3.4.2  Detalhamento do Relatório 



Relatório RAD PFD emitido ao se clicar na opção “Gerar Relatório PDF”. 

Ordem de serviço 
(para consultas no SIAG) 

3.4  Validação do Relatório Analítico da Despesa – RAD 
3.4.2  Detalhamento do Relatório 



Relatório RAD PFD emitido ao se clicar na opção “Gerar Relatório PDF”. 

Nome do estabelecimento; 
Seu município; 
Optante ou não pelo Simples; 
Quem é o responsável tributário no município 

3.4  Validação do Relatório Analítico da Despesa – RAD 
3.4.2  Detalhamento do Relatório 



Relatório RAD PFD emitido ao se clicar na opção “Gerar Relatório PDF”. 

Tipo de NF (peça ou serviço) 

e o seu número 

3.4  Validação do Relatório Analítico da Despesa – RAD 
3.4.2  Detalhamento do Relatório 



Relatório RAD PFD emitido ao se clicar na opção “Gerar Relatório PDF”. 

Valor aprovado pelo 
gestor no SIAG 

3.4  Validação do Relatório Analítico da Despesa – RAD 
3.4.2  Detalhamento do Relatório 



Relatório RAD PFD emitido ao se clicar na opção “Gerar Relatório PDF”. 

Informações tributárias 
(ICMS deduzido ou ISS a ser retido) 

O ISS retido será pago à respectiva prefeitura 

3.4  Validação do Relatório Analítico da Despesa – RAD 
3.4.2  Detalhamento do Relatório 



Relatório RAD PFD emitido ao se clicar na opção “Gerar Relatório PDF”. 

Valor a ser pago à 
Valecard 

3.4  Validação do Relatório Analítico da Despesa – RAD 
3.4.2  Detalhamento do Relatório 



Relatório RAD PFD emitido ao se clicar na opção “Gerar Relatório PDF”. 

Taxa de administração 
a ser paga à Valecard OBS.: A taxa de Administração é calculada sobre 

o valor aprovado no SIAG. 

3.4  Validação do Relatório Analítico da Despesa – RAD 
3.4.2  Detalhamento do Relatório 



Relatório RAD PFD emitido ao se clicar na opção “Gerar Relatório PDF”. 

Responsável pela 
aprovação e data OBS.: Ficam registrados as datas das aprovações 

no Pré-faturamento e os nomes dos gestores 
responsáveis pela aprovação (Receb. definitivo) 

3.4  Validação do Relatório Analítico da Despesa – RAD 
3.4.2  Detalhamento do Relatório 



Relatório RAD PFD emitido ao se clicar na opção “Gerar Relatório PDF”. 

Somatório dos valores 
para a Unidade 

3.4  Validação do Relatório Analítico da Despesa – RAD 
3.4.2  Detalhamento do Relatório 



Relatório RAD PFD emitido ao se clicar na opção “Gerar Relatório PDF”. 

Somatório dos valores 
para todas as Unidades 

mostradas (caso haja 
mais de uma) 

3.4  Validação do Relatório Analítico da Despesa – RAD 
3.4.2  Detalhamento do Relatório 



Emissão 
das Notas 

Fiscais 

Retirada do 
veículo 

(Recebimento 
Provisório) 

Pré-Faturamento 
(Recebimento 

Definitivo) 

Validação 
do RAD 

Validação 
da Fatura 

Pagamento 
à Valecard e 

às 
Prefeituras. 

Oficina Contratante 
(Condutor) 

Contratante 
(Gestor de Frota) 

Contratante 
(Gestor de Frota) 

Contratante 
(Gestor de frota) 

Contratante 
(setor financeiro) 

3.  Etapas do Pagamento 
3.5 Validação da Fatura 



Na fatura será feita duas cobranças: 
 
• Reembolso das manutenções já pagas pela Valecard. 

• Serviço de gerenciamento, calculado (taxa de administração) 

 
Importante: 
 
 O valor a ser pago pelo órgão/entidade à Valecard, corresponde ao “valor a pagar” e não ao 
“valor aprovado no SIAG”. 

 A taxa de administração é calculada multiplicando o percentual de 5% sobre o valor aprovado no 
período. 

 O valores presentes na fatura devem ser iguais aos valores totais dos campos “Valor a Pagar” e 
“Valor Taxa de Administração” presentes no RAD já validado pelo órgão/entidade. 

3.  Etapas do Pagamento 
3.5 Validação da Fatura 

Lembre-se:  
“Valor a pagar”  = (Valor aprovado  -  Retenção ISS  - Dedução ICMS) 



Detalhamento da Fatura Valecard 

Dados do Contratante 

Descrição dos serviços 

1) Consumo SIAG = Valor 
a Pagar Manutenções 
2) Taxa SIAG = Taxa Adm 

Deve ser cobrado 
somente o  “Valor a 
pagar”  
= Valor aprovado  
 -  Retenção ISS  
 - Dedução ICMS 

3.5  Validação da Fatura 
3.5.1 Fatura emitida 



Detalhamento da Fatura Valecard 

 

IMPORTANTE: O valor do ISS da 
fatura Valecard, refere-se ao ISS 
do serviço de gerenciamento. 
Como a Fatura é emitida em 
Uberlândia, a responsabilidade 
do recolhimento é da Valecard 
(Prestador do serviço). 

3.5  Validação da Fatura 
3.5.1 Fatura emitida 



Emissão 
das Notas 

Fiscais 

Retirada do 
veículo 

(Recebimento 
Provisório) 

Pré-Faturamento 
(Recebimento 

Definitivo) 

Validação 
do RAD 

Emissão 
da Fatura 

Pagamento 
à Valecard e 

às 
Prefeituras. 

Oficina Contratante 
(Condutor) 

Contratante 
(Gestor de Frota) 

Contratante 
(Gestor de Frota) 

Valecard Contratante 
(setor financeiro) 

3.  Etapas do Pagamento 
3.6 Pagamento à Valecard e às Prefeituras 



1. O órgão/entidade contratante deverá pagar: 
 

Item Destinatário 

1) Manutenções (Valor a Pagar) Valecard 

2) Serviço (Taxa de Administração) Valecard 

3) ISS (retidos) Prefeituras 

Id 
Manut. 

Estabelecime
nto 

Tipo Nota 
Fiscal 

Valor 
Aprovado 

Retenção 
ISS 

Dedução 
ICMS 

Valor a 
Pagar 

Taxa 
Adm. 

1 - Serviços R$ 1.000,00 Ñ Ñ R$ 1.000,00 R$ 50,00 
2 - Serviços R$ 1.000,00 R$ 50,00 R$ 950,00 R$ 50,00 
3 NÃO Opt. 

Simples 
Peças R$ 1.000,00 R$ 180,00 R$ 820,00 R$ 50,00 

Total R$ 3.000,00 R$ 50,00 R$ 180,00 R$ 2.770,00 R$ 150,00 

2. Se em determinado mês, o órgão/entidade realizar as 03 manutenções  abaixo aprová-las na rotina de pré-
faturamento. 
Eles serão exibidas no RAD e serão faturadas. 
Na fatura serão exibidos os valores totais que deverão ser pagos pelo órgão/ entidade à Valecard. 

Prefei-
tura Valecard 

Valor a pagar  = Valor aprovado no SIAG  -  
Retenção ISS  - Dedução ICMS 
 
Taxa de Administração = 
5% sobre o valor aprovado no SIAG. 

3.6  Pagamento à Valecard e às Prefeituras 
3.6.1 Regras 



3. Na fatura Valecard será cobrado somente os valores que devem ser pagos à ela: Manutenções e Taxa de Adm. 

Id 
Manut. 

Estabelecime
nto 

Tipo Nota 
Fiscal 

Valor 
Aprovado 

Retenção 
ISS 

Dedução 
ICMS 

Valor a 
Pagar 

Taxa 
Adm. 

1 - Serviços R$ 1.000,00 Ñ Ñ R$ 1.000,00 R$ 50,00 
2 - Serviços R$ 1.000,00 R$ 50,00 R$ 950,00 R$ 50,00 
3 NÃO Opt. 

Simples 
Peças R$ 1.000,00 R$ 180,00 R$ 820,00 R$ 50,00 

Total R$ 3.000,00 R$ 50,00 R$ 180,00 R$ 2.770,00 R$ 150,00 Valecard 

3.6  Pagamento à Valecard e às Prefeituras 
3.6.1 Regras 

O ISS das 
manutenções 

realizadas (destacado 
nas notas fiscais das 
oficinas) não consta 
na fatura Valecard. 



4. Instrução dos documentos para Pagamento 
 
Como o órgão deve pagar manutenções + taxa de administração + ISS retidos na fonte, ele deve encaminhar para 
o setor financeiro: 
 
1) Fatura Valecard 
2) Relatório analítico da despesa (RAD) 
3) Notas fiscais dos estabelecimentos (documentos físicos) referente às 
  manut. realizadas e aprovadas no período. 

5. Pagamento 

Id 
Manut. 

Estabelecime
nto 

Tipo Nota 
Fiscal 

Valor 
Aprovado 

Retenção 
ISS 

Dedução 
ICMS 

Valor a 
Pagar 

Taxa 
Adm. 

1 - Serviços R$ 1.000,00 Ñ Ñ R$ 1.000,00 R$ 50,00 
2 - Serviços R$ 1.000,00 R$ 50,00 R$ 950,00 R$ 50,00 
3 NÃO Opt. 

Simples 
Peças R$ 1.000,00 R$ 180,00 R$ 820,00 R$ 50,00 

Total R$ 3.000,00 R$ 50,00 R$ 180,00 R$ 2.770,00 R$ 150,00 

A área competente deverá: 
 
1) No SIAD, efetuar a liquidação do valor a ser pago à Valecard e às Prefeituras   R$ 2970,00, sendo: 

• R$ 2.920,00 destinados à Valecard 
• R$ 50,00, destinados ao Poder Público, referente aos  tributos incidentes. 

2) Efetuar o pagamento. 

3.6  Pagamento à Valecard e às Prefeituras 
3.6.1 Regras 



Na caso de dificuldades ou problemas, o órgão/entidade 
contratante deve entrar em contato com a empresa 
Valecard, bem como realizar o registro da situação na 
ferramenta criada pela SEPLAG. 

 

Essa ferramenta visa consolidar os problemas, as 
dificuldades, as sugestões dos órgãos e entidades para que 
seja possível buscar as tratativas necessárias junto aos 
responsáveis. 

 

A ferramenta pode ser acessada pelo link disponibilizado no 
site da Seplag: 

www.planejamento.mg.gov.br >> Serviços >> Novo Modelo 
de Manutenção de Veículos 

4.  Considerações Finais 

http://www.planejamento.mg.gov.br/
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Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG 
Sup. Central de Recursos Logísticos e Patrimônio - SCRLP 

Diretoria Central de Administração Logística – DCAL 

 
 

OBRIGADO! 
 

 


