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2. Módulo de Relatórios 

     Neste módulo serão apresentados os modelos de relatórios que podem ser 

impressos em cada menu do sistema SISGEN. Os Relatórios Batch serão impressos 

na Rotina Diária Noturna e encaminhados ao órgão solicitante no dia seguinte. Para 

alguns relatórios, quando solicitados, serão gerados arquivos em formato “txt” que 

serão encaminhados para o e-mail do usuário solicitante. 

2.1. E000M – Menu de Pedidos - Relatórios 

 

Apresenta dois menus de relatórios: 1 -  E001M – Menu de relatórios de Pedidos e 2 - 

E002M Menu de Rel. Batch 

2.1.1. E001M - Menu de relatórios de Pedidos 
 

Apresentamos cópias dos relatórios disponíveis no menu de pedidos acessados a 

partir da Tela E001M. 
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Todos os relatórios acessam esta tela para estabelecimento dos parâmetros de 

impressão. 

 

 
Os campos de digitação obrigatória de acordo com o relatório escolhido estão 

marcados com “*” 

Para todas as opções somente serão impressos os pedidos que estiverem aprovados. 

Opção para impressão dos pedidos ainda não impressos (N), já impressos (I) ou todos 

(T) 

 

2.1.1.1      E11018     Arquivo de pedidos – Gera pedidos em txt 
Gera um arquivo em txt dos pedidos da data solicitada, o recibo para o fornecedor 

assinar e o relatório de pedidos para a unidade. O relatório traz o resumo dos gêneros 

e as quantidades pedidas pelos órgãos para o período, por fornecedor. 

Relação de Pedidos: 
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Resumo das Quantidades: 

 

Recibo do Pedido: 

 

OBS: Para o relatório E11018 somente serão impressos os pedidos que estiverem 

aprovados e para os demais aprovados ou fechados. 

Pode ser emitida segunda via através do relatório E11118. 

Máximo de 3 vias para os relatórios. 

Lay-out do arquivo de pedidos 
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Descrição Tamanho do Campo Formato 

Secretaria 02 posições Numérico 

Grupo 02 posições Numérico 

Período de Entrega 23 posições DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA 

Código do Fornecedor 04 posições Numérico 

Razão Social 40 posições Alfa-numérico 

Código da Unidade Administrativa 08 posições Numérico 

Descrição da Unidade Administrativa 40 posições Alfa-numérico 

Número do Pedido 11 posições PPPPPP.AAAA 

Código do Gênero 11 posições Numérico 

Descrição do Gênero 15 posições Alfa-numérico 

Data da 1ª Entrega 10 posições DD/MM/AAAA 

Quantidade da 1ª Entrega 10 posições Numérico com 2 decimais 

Data da 2ª Entrega 10 posições DD/MM/AAAA 

Quantidade da 2ª Entrega 10 posições Numérico com 2 decimais 

Data da 3ª Entrega 10 posições DD/MM/AAAA 

Quantidade da 3ª Entrega 10 posições Numérico com 2 decimais 

Data da 4ª Entrega 10 posições DD/MM/AAAA 

Quantidade da 4ª Entrega 10 posições Numérico com 2 decimais 

Data da 5ª Entrega 10 posições DD/MM/AAAA 

Quantidade da 5ª Entrega 10 posições Numérico com 2 decimais 

Tipo da Unidade Administrativa 01 posição E=Escola / C=Creche 

 

 

 

 

2.1.1.2.      E11118     Arquivo de pedidos - 2.Via dos relatórios  

 

O Usuário será redirecionado para a tela de parametrização de relatório, devendo 

informar o número do pedido, o numero do fornecedor, o período e no campo <2.Via 
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Relatórios> deverá indicar 1 para recibo de entrega, 2 para resumo das quantidades 

pedidas ou 3 para a relação do que foi pedido para o fornecedor com as datas 

previstas para a entrega dos gêneros durante o período informado. 

 

 

         

2.1.1.3.      E11019     Relatório de pedidos fornecedor 

 

Relatório que serve para a unidade ficar com cópia impressa do seu pedido. Este 

relatório pode ser gerado a partir da Tela E023T. 

Por este relatório pode ser impresso um ou vários pedidos a partir do número do 

pedido. 
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 2.1.1.4.      E11020     Relação de pedidos da escola           

 

Este relatório tem por objetivo imprimir os pedidos que foram ou serão entregues ao 

Fornecedor para um determinado período. 

Este relatório imprime todos os pedidos de um órgão e difere do E11019, pois neste 

deve ser especificado o código do órgão. 

 

 
 

 

 

2.1.1.5.      E11021     Relação de pedidos em aberto  
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2.1.1.6      E11022     Relatório de cardápios "E" extras por órgão  

 

O usuário deverá informar os campos grupo e o período do cardápio que pretende 

consultar: 

 

 2.1.1.7      E11025     Quantidade calculada X pedida 

 

Para os órgãos que utilizam o cálculo do pedido este relatório apresenta a quantidade 

de gêneros pedidas por mês. Demonstra a quantidade de gêneros calculada com base 

nos comensais informados e nos registros do sistema (cardápio, planejamento, 

porcionamento), as reduções por estoque e a quantidade efetivamente pedida pelos 

órgãos. 
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Ao solicitar o relatório o usuário será redirecionado para a tela de parametrização, 

devendo incluir as informações nos campos específicos. 

 

 

 2.1.1.8.      E11026     Resumo semanal de quantidades por grupo 

 

Gera arquivo em txt do resumo das quantidades consolidadas dos pedidos do Grupo 

(CRE’s). O usuário deverá informar endereço de impressora, entretanto não haverá 

impressão de relatório e na tela de parametrização deverá informar os campos 

obrigatórios, o arquivo em txt será enviado por e-mail ao usuário solicitante. 

Obs. Consumo do Registro de Preços 

 

2.1.1.9.      E11029     Resumo semanal do Gênero por Órgão 
 



 MANUAL DO SISTEMA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS – SISGEN 

                                                                                                                                                    ABRIL / 18 

10 

Gera arquivo em txt do resumo das quantidades consolidadas dos pedidos do Grupo 

(CRE’s). O usuário deverá informar endereço de impressora entretanto não haverá 

impressão de relatório e na tela de parametrização deverá informar os campos 

obrigatórios, o arquivo em txt será enviado por e-mail ao usuário solicitante. 

 

2.1.1.10.  E11030  Quantidade Calculada X Pedida X Mapa 

 

Este relatório demonstra um comparativo da diferença entre as quantidades de 

gêneros calculadas no pedido, considerando a redução de estoque, comparado às 

quantidades de gêneros calculadas com as informações do mapa de merenda. 

Obs. Na comparação são incluídos os pedidos extras calculados e excluídos os 

pedidos extras digitados. 
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2.1.1.11.      E11002     Estorno de pedidos aprovados - em aberto 

 

Os pedidos aprovados e que não foram fechados pelo órgão poderão ser estornados. 

O usuário será direcionado para a tela de parametrização de relatórios e deverá 

preencher os campos obrigatórios. 

Este relatório não estornará pedidos anteriores a uma determinada data, e sim, 

pedidos que a data de início da entrega esteja dentro do período. 
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 2.1.1.12.    E11003     Exclusão de pedidos não aprovados    
 

O usuário será direcionado para a tela de parametrização de relatórios e poderá 

excluir os pedidos que não foram aprovados pelo órgão. 

Este relatório não excluirá pedidos anteriores a uma determinada data, e sim, pedidos 

que a data de inicio da entrega esteja dentro do período informado na tela de 

parâmetros.  
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 2.1.1.13.    E11004     Órgãos sem pedidos cadastrados  

 

Este relatório possibilita conhecer os órgãos que não cadastraram pedidos para um 

determinado período de entrega, informando também se para os pedidos da semana 

foram feitos pedidos extras. São impressas em folhas separadas as escolas e creches. 

 

2.1.1.14.    E11005     Desfaz estorno de pedidos aprovados   

O usuário poderá desfazer o estorno por meio deste relatório dos pedidos aprovados e 

que foram estornados por algum motivo. 
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2.1.1.15.    E11032     Entregas por Dia da Semana 

 

 
 

Este relatório permite visualizar quais os dias da semana que terão entrega nas 

Unidades.  

2.1.1.16.    E57001     Distribuição das Quantidades pelo Preparo 

 

 

Este relatório permite visualizar a distribuição das quantidades de gênero do órgão 

para o período de preparo que se pretende consultar.  
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2.1.2 . E002M     Menu de relatórios BATCH    

A partir de novembro/2017 os relatórios BATCH deixaram de ser impressos e após 

sua execução são gerados em extensão “.txt” e enviados para o e-mail do solicitante, 

previamente cadastrado no SISGEN. 

 

2.1.2.1.  E11024 – Quantidade de Gêneros no Período.             
 Mostra a quantidade total dos gêneros pedidos no período, por fornecedor, para o 

grupo solicitado. É necessário informar o período. 

 


