Cronotacógrafo/Inmetro – Novas funcionalidades
1. Atualização da situação da selagem
A coluna “Situação” da tela de consulta de selagens recebe uma nova nomenclatura de forma a
indicar com maior precisão a situação da selagem, conforme mostra a figura 1. Apenas a
selagem mais recente de um veículo terá a situação “ativa”. As demais selagens serão indicadas
como inativas, porque apenas representam registro histórico das selagens de um veículo.

Figura 1 – Nova nomenclatura na coluna “Situação” da tela de consulta de selagens.

Ao consultar a selagem pelo selo plástico “J01405822”, a figura 2 mostra que a selagem exibida
está inativa, indicando que esta não é a selagem mais recente do veículo.

Figura 2 – Tela de consulta de selagens exibindo uma selagem inativa.

2. Solicitação “Etiqueta não reconhecida pelo fabricante” e solicitação
“Solicitação de correção da selagem atual”
Foram criadas, na central de atendimento, duas novas solicitações. “Etiqueta não reconhecida
pelo fabricante” tem o objetivo de atender as solicitações de identificar instrumentos em que o
fabricante não reconhece a fabricação da etiqueta. “Solicitação de correção da selagem atual”
tem o objetivo de atender solicitações pelos postos de correção de informações lançadas nas
selagens. A figura 3 mostra as solicitações da central de atendimento.

Figura 3. Solicitações da central de atendimento.

A figura 4 mostra selagem com ocorrência de etiqueta não reconhecida pelo fabricante.

Figura 4 – Selagem com ocorrência de etiqueta não reconhecida pelo fabricante.

3. Ocorrência de retirada pelo número do protocolo de selagem
Foi criada a possibilidade de declarar retirada de um instrumento indicando o número do
protocolo da selagem. Esta funcionalidade é de uso exclusivo do órgão de fiscalização. Uma
selagem com esse tipo de ocorrência terá sua situação alterada para “retirada”. As demais
selagens do veículo, ainda que possuam o mesmo instrumento, não serão alteradas. A figura 5
exibe selagem com ocorrência informada com protocolo.

Figura 5 – Ocorrência de retirada informada pelo número do protocolo.

Foi criada a possibilidade de declarar ocorrência do tipo “Instrumento não autorizado a selar”.
Esse tipo de ocorrência, de uso exclusivo dos órgãos de fiscalização, tem objetivo de declarar
ocorrência para instrumentos que ainda não foram selados.

4. Atualização da situação das solicitações da central de atendimento
A coluna “Situação” na tela de consultas da central de atendimento teve sua nomenclatura
atualizada. A situação “pendente” passa a se chamar “aguardando análise”, indicando que o
órgão a solicitação será analisada pelo órgão da rede. A situação “não atendida” passa a ser
“recusada”, indicando que a solicitação foi indeferida. A situação “atendida” passa a ser
“aceita”, indicando que a solicitação foi deferida. A figura 7 mostra as novas situações das
solicitações.

Figura 9 – Novas situações das solicitações na central de atendimento.

