
           

MULTAS

1



           

Multas

   Menu de Usuário

   Clicar no menu Frotas.

   Clicar em Multas.

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

   Multas: Número gerado pelo sistema.
   Data: Data e hora da multa.
   Situação: Situação da multa.
   Integrado com RH? Quando houver integração entre o sistema GRP e um sistema 
externo de RH, esta ação vai realizar o lançamento da dívida contraída por esta multa ao 
responsável neste sistema. 
   Situação Atual: Situação Atual da multa.
   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. 
   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.
   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.
   Identificação: O campo Identificação permanece fechado para preenchimento e traz a 
informação da descrição do bem.
   Tipo: Tipo de bem, que está cadastrado no bem.
   Tipo de multa: Seleção do tipo da multa.
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   Motorista: Motorista do bem. Caso não saiba o código do responsável basta clicar em  
filtro 
   Série da Infração:  Número de série da infração.
   Órgão Autuado: Seleção do Órgão que aplicou a multa.
   Local da Infração: Preenchimento do endereço da infração.
   Parcelado: Contém as opções: Sim ou Não.
   Índice: Seleção dos índices.
   Valor: Valor da multa.
   Valor Índice: Valor do índice utilizado.
   Vencimento: Data de vencimento.
   Juros: Juros da multa.
   Pago em: Data de pagamento.
   Valor Pago: Valor pago.
   Suspensão: Caso houver, realizar o preenchimento da suspensão da multa.
   Observação: Observação da multa.

 

   Após informar os campos, clicar em Salvar.
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   Ao clicar em “Salvar”, o sistema gera um número da multa, caso seja inserido a data de 
pagamento e o valor, a situação passa para “pago”.
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