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Devido ao legado de faixas de numerações de documentos que foram cadastradas somente 

no site de cronotacógrafo e não existem no SGI, com o objetivo de alinhar os dados entre as 

duas plataformas e possibilitar aos usuários do site de cronotacógrafo realizar a devolução de 

selos/lacres aos órgãos delegados, será realizado o seguinte procedimento para atualização dos 

dados no SGI: 

 

Foi realizado levantamento dos dados e, para as selagens que possuem faixa cadastrada 

no site, será inserida a faixa no SGI e será realizada a baixa de acordo com as situações que as 

numerações estão no site. 

 

1. Será cadastrada a faixa no SGI de acordo com a faixa existente no site de cronotacógrafo; 

2. Para toda a numeração da faixa será gerado um memorando de carga para o funcionário 

do SGI código 10002 (cronotacógrafo) do Estado em questão; 

3. Será gerado um memorando de transferência da numeração que foi gerada para o 

funcionário do SGI código 10002 para o posto/oficina que recebeu a numeração no site de 

cronotacógrafo; se a selagem foi realizada por outro posto/oficina, a numeração será 

transferida para este posto/oficina; 

4. Será alterada a situação da numeração dos documentos no SGI de acordo com a situação 

que este possui no site, conforme abaixo: 

a. Para a numeração que foi realizada a selagem, devolvida, extraviada ou inutilizada, 

no SGI ficará com a situação: 

 

Site SGI 

Devolvido Pendente 

Extraviado Extraviado 

Inutilizado Cancelado 

Utilizado Utilizado 

 

b. Para a numeração que não foi realizada a selagem, a situação ficará "PENDENTE". 



 

               
 
 

 
 

Importação de faixas de documentos do 

site de Cronotacógrafo para o SGI  

 

 

Versão 1.0 

13/11/2017 | Página 2 de 4 

 

 

 

Av. Berlim, 627. Porto Alegre - RS. CEP 90240-581. Fone / Fax +55 51 3375.1000 | www.inmetro.rs.gov.br  

Inmetro/Surrs – Direitos Autorais Reservados – 2012 – Uso Restrito 

Após a importação dos dados para o SGI, para toda a numeração com a situação 

“PENDENTE” no SGI que está pendente de devolução no site, a devolução poderá ser realizada 

pelo site. 

 

Segue exemplo realizado com dados do banco de desenvolvimento: 

1. As faixas serão geradas automaticamente de acordo com as faixas existentes no site de 

cronotacógrafo: 

 

 

Onde:  

• A data da chegada será a data cadastrada no site de cronotacógrafo quando a faixa 

foi criada; 

• A data de término será a data em que o script está gerando a faixa e distribuindo; 

• A faixa será cadastrada pelo usuário DML de cada Estado e logo distribuída para o 

funcionário matrícula 10002 de cada Estado; 
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2. Será gerado memorando de carga com a distribuição de toda a faixa para o funcionário 

matrícula 10002: 

 

 

 

 

3. Será gerado memorando de transferência para o posto/oficina que recebeu a numeração 

no site de cronotacógrafo: 

 

 

 

Serão gerados quantos memorandos de transferências forem necessários, de acordo com 

os dados existentes no site. 
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4. Quando a numeração da faixa for consultada, a situação do documento estará de acordo 

com a situação encontrada no site de cronotacógrafo: 

 

 

 

 

 

 


