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Autorização de Serviço

   Menu de Usuário

   Clicar no menu Frotas.

   Clicar em Autorização de Serviço.

   O programa Autorização de Serviços tem a função de autorizar serviços no sistema de 
controle de frotas, por exemplo: conserto, abastecimento e revisão geral.

   Clicar em Criar.
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   A tela mostrará os campos a serem preenchidos, onde todos aqueles que possuírem um
“*” são obrigatórios.

   Autorização: Exercício/Número gerado pelo sistema.
   Situação: Digitada, Autoriza, Em abastecimento, Em Conserto e Cancelada.
   Chave: Chave de serviço gerado pelo sistema.
   Data: Data da Autorização.
   Orçamento: Orçamento previamente cadastrado.
   Usuário: Usuário que gerou a autorização.
   Número: Preenchendo o campo “Número”. Caso não saiba o código do Bem basta 
clicar em  filtro 
O sistema traz as informações automáticas dos campos “Tombo”, “Placa”, “Prefixo”, 
“Identificação (descrição) e Local”, caso tenha preenchido estes dados em Bens móveis.
   Tombo: Preenchendo o campo “Tombo” o sistema traz as informações automáticas dos 
campos “Placa”, “Prefixo”, “Identificação (descrição) e Local”, caso tenha preenchido 
estes dados em Bens móveis. 
   Placa: Preenchendo o campo “Placa” o sistema traz as informações automáticas dos 
campos “Tombo”, “Prefixo”, “Identificação (descrição) e Local”, caso tenha preenchido 
estes dados em Bens móveis. 
   Prefixo: Preenchendo o campo “Prefixo” o sistema traz as informações automáticas dos
campos “Tombo”, “Placa”, “Identificação (descrição) e Local”, caso tenha preenchido estes
dados em Bens móveis.
   Identificação: O campo Identificação permanece fechado para preenchimento e traz a 
informação da descrição do bem.
   Motorista: Código do Motorista. Caso não saiba o código do Motorista basta clicar em  
filtro 
   Local: Ao inserir o bem, o sistema busca o local que está inserido no programa Bens 
Móveis. Caso não saiba o código do local basta clicar em  filtro 
   Serviço: Seleção do tipo de serviços.
   Fornecedor: Código do Fornecedor do serviço. Caso não saiba o código do Fornecedor
basta clicar em  filtro 
Este campo será aberto para inclusão quando o tipo de Serviço não for Abastecimento.
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   Abastecimento Próprio: Seleção das opções “Sim” ou “Não”.Este campo será aberto 
para inclusão quando o tipo de Serviço for Abastecimento.
   Quantidade : Quantidade do serviço ou do Abastecimento.
   Combustível: Tipo de combustível para seleção.
   Valor unitário: Valor Unitário do combustível.
   Documento: Documento referente à autorização.
   Valor Total: Valor total da Autorização do Serviço.
   Observação: Observação da Autorização do Serviço.

   Após informar os campos, clicar em Salvar.

   Ao clicar em “Salvar”, o sistema gera um número da Autorização de Serviço, a chave, 
na situação Digitada, demais botões e os s relatórios.

   Clicar em Autorizar muda a situação da Autorização de Serviço para autorizada.
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   Clicar em Cancelar

   Permite o cancelamento da autorização de serviço.

    Clicar em Reabrir 

   Permite a reabertura da Autorização de serviço no caso de cancelada.

   Caso alguma informação tenha sido colocada de forma incorreta e haja necessidade de 
remoção. Basta clicar em “Excluir”. A situação da Autorização de Serviço deve estar 
Digitada para permitir a exclusão.
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