SISTEMA SIDAGO 4.1
Manual de Procedimentos
Produtor Rural
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Itens abordados nesse manual, seguindo a sequência abaixo:

•

1. Acesso ao Sistema

•

2. Solicitação de Primeiro Acesso Produtor

•

3. Emissão de DARE

•

4. Cadastro de Lavouras

•

5. Autorização de Aquisição de Mudas

•

6. Declaração de Vacina

•

6.1 Declaração de Vacina com Evolução de Faixa Etária

•

6.2 Retificação da Declaração de Vacina

•

7. Emissão de GTA

•

8. Emissão de Nota Fiscal

•

9. Consulta de Rebanho – Relatório de Movimentação

•

10. Abertura de Chamados

•

11. Emissão de ATV/PTV

•

12. Declaração de Dados Cadastrais

•

13. Autorização Emissão de GTA pelo Frigorífico

•

14. Aplicadores de Agrotóxicos e Preparadores de Calda

•

15. Produtor Interestadual

•

16. Informações
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1. Sistema de Defesa Agropecuária de Goiás(SIDAGO)
O Sistema de Defesa Agropecuária de Goiás (SIDAGO) será a plataforma única
de sistemas da AGRODEFESA e engloba vários sub-sistemas que registram e
monitoram a atividade de defesa agropecuária em Goiás.
Atualmente temos em operação para o produtor: Declaração de vacinação,
Cadastro de lavouras, Autorização para aquisição de mudas, emissão de GTA,
consulta e impressão da 2ª via da GTA emitida ou recebida, Emissão de DARE,
extrato de movimentação de rebanho, ficha completa da propriedade contendo dados
cadastrais,saldos, emissão de ATV/PTV.

1.1.

Endereço de Acesso

O endereço para acesso ao Sistema de Defesa Agropecuária de Goiás é:

http://sidago.agrodefesa.go.gov.br
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2. Primeiro Acesso do Produtor
Caso o produtor nunca tenha utilizado o sistema, deverá cadastrar uma senha
de acesso, clicando no botão azul “Primeiro Acesso Produtor”, conforme a imagem
a seguir:
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Escolha o tipo de perfil no sistema, no caso Produtor Rural e clique em
Próximo:

Em seguida informe o CPF e Inscrição Estadual (somente números)
nos campos correspondentes e selecione Próximo para prosseguir com
o cadastro.
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Nessa tela será preciso anexar os documentos pessoais (documentos do titular da propriedade)
acompanhado do Termo de Responsabilidade de Uso do SIDAGO assinado.
Para os documentos solicitados e o termo não se faz necessário haver reconhecimento de firma.
O formato do arquivo pode ser em DOC, PDF, JPG e JPEG, e fica a critério de escolha
enviar apenas um único arquivo com todos os documentos solicitados ou enviá-los
separadamente, desde que sejam enviados todos no ato da solicitação do Primeiro Acesso.
Conforme descrição na imagem, os documentos necessário são:
•
•
•

Identidade
Comprovante de Endereço
Termo de Responsabilidade assinado.
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Em seguida será apresentado a informação de que a solicitação foi gerada e que a
agrodefesa da unidade local correspondente ao município de sua propriedade irá
análisar e aprovar, caso todos os documentos tenham sido enviados corretamente. Clique
em Concluir para finalizar o procedimento.
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Após aprovação, o produtor receberá o e-mail automático semelhante a este:

2.1.

Entrando no Sistema

Na tela inicial do SIDAGO, entre com o Usuário e Senha informados no e-mail e
clique em “Entrar”.
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Se as informações estiverem corretas, você entrará no sistema e será exibida uma tela
semelhante a esta:
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3. Financeiro – Emissão de DARE

3.1.1.

Adicionar DARE

Clique em Financeiro > Dare:
e

Em seguida clique no ícone de “+” conforme mostra a imagem abaixo:
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Após clicar em “Adicionar Cobranças”, o sistema exibirá a tela abaixo.
Então, deve-se clicar no campo de Serviço para apresentação dos Serviços
disponíveis.

Logo abaixo a figura demonstra como realizar o procedimento de escolha
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Após escolher o serviço, será necessário informar o valor que deseja gerar o boleto.
No Exemplo abaixo, foi escolhido o valor de 100,
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Em seguida clique em Salvar

e Gerar Boleto. Dessa forma será exibido um arquivo PDF para ser impresso e pago.

O reconhecimento do pagamento é feito entre 20 a 40 minutos.
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4. Cadastro de Lavouras
Para o cadastro de áreas produtoras de Soja, Algodão, Tomate, Feijão,
Girassol e Milho. Siga os passos abaixo: Menu de Acesso
Na página inicial do sistema, clique no menu “Cadastros Agropecuários > Lavouras”, conforme destacado:

Aparecerá uma tela de pesquisa das lavouras já cadastradas. Clique no ícone de “+”.

Em seguida o sistema irá realizar uma busca por Inscrições Estaduais, selecione a que corresponde ao
cadastro.
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•
•

Preencha informações de Telefone e Endereço caso necessários.
Informe um Responsável Técnico (já cadastrado no sistema por funcionários da
Agrodefesa) caso também seja necessário.

Por fim, clique em Adicionar Produtos e informe todos os campos apresentados e clique
em Confimar.
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Verifique todos os dados preenchidos e clique em Salvar.

G
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O sistema irá informar que o registro foi inserido com sucesso.

Logo em seguida será gerado o boleto para pagamento. O valor varia de acordo com o Produto e Area plantada.
Clique em Gerar

Boleto

Após pagamento o cadastro da Lavoura constará com Situação Ativa e Pago.

G
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Caso deseje imprimir o comprovante de Cadastro de Lavoura, clique no ícone de Impressora, localizado na coluna Operações.

O comprovante será exibido:

G
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5. Autorização Para Aquisição de Mudas

Na página inicial do sistema, clique no menu “Defesa Sanitária Vegetal”, conforme
destacado:
Posteriormente, clique em “Autorização para Aquisição de Mudas”

Clique no ícone de “+” para

G
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Preencha as informações de Origem das Mudas.

G
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Logo em seguida será necessário informar o Tipo de Aclimação das Mudas.

Na sequência informe as informações a cerca de quem receberá as mudas.

Os dados de Transportador são obrigatórios:
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Em seguida informe os dados da Mudas, selecionando o Produto, Cultivar, Embalagem, Método de Propagação, Quantidade
e Tipo de Produtor/Unidade.
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Clique em Confirmar e depois em Salvar, para finalizar a autorização de mudas.

A autorização constará como Situação = Aguardado Aprovação, pois o fiscal da agência deverá analisar os dados informados e
na sequência será feita a Aprovação.

Após aprovação, a Autorização de Aquisição de Mudas irá constar como Aprovada e será liberada para
Impressão. E-mails para Origem e Destino também serão enviados com o documento.
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6. Declaração de Vacina
Na página inicial do sistema, clique no menu “Defesa Sanitária Animal -> Cadastro
-> Vacinação – Etapa Atual (Declaração), conforme destacado:
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Depois clique no botão Inserir, conforme figura abaixo:

Seguir os passos abaixo:
1º - Selecionar a propriedade a ser realizada a Declaração. Conforme figura abaixo.
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Após escolhida a propriedade clicar em Próximo.
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2° Passo - Atualizar Cadastro:
Altere ou Insira os dados abaixo caso forem precisos e clique em Próximo.
Obs: Lembrando que o lançamento das Coordenadas Geográficas é obrigatório para
realização da vacina.
Caso sua propriedade já possua esse registro e o mesmo estiver correto, basta clicar em
Próximo. Se não estiver, altere.
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3° Passo - Lançamento de Mortes:
Caso tenha ocorrido alguma(as) morte(s) na propriedade, é necessário informar na tela abaixo:
Exemplo: Se morreram 2 Fêmeas de 0 a 12 meses, digite 2 na coluna correspondente.

Em seguida clicar em Próximo, para avançar para a próxima tela.

4° Passo - Vacinação Aftosa:
Declara-se os animais vacinados utilizando a linha denominada = Vacinados
Logo abaixo existe a linha para Reserva de Abate, se algum desses animais forem destinados
ao abate, é preciso informar os mesmos.
Ex: Há 100 animais Macho de 0 a 12 na propriedade, desses 100, 90 serão vacinados e 10
entrarão para a reserva de abate. Logo nos campos de Vacinados será preciso digitar = 90 e no
campo de Reserva = 10

Gerência de Tecnologia

Revisão

30

Informe a Data da Vacinação e role a página para baixo para adicionar informações sobre a
nota fiscal que originou a compra das vacinas.

É necessário digitar os 44 caracteres da Chave de Acesso da nota, essa
informação encontra-se na parte superior da nota.
O campo Revendedor será preenchido automaticamente ao digitar a chave de
acesso da nota.
Em Município deve ser escolhido a cidade onde foi realizada a compra das vacinas.
Após isso informe a Data da Compra da vacina.
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Selecione qual foi o Laboratório utilizado para a compra:
Obs: Se o Laboratório não constar na lista, será preciso enviar um e-mail para:
informatica@agrodefesa.go.gov.brinformando o CNPJ do Laboratório, Nome da Empresa, Estado e
Município. Após o e-mail será cadastrado o novo laboratório.
Informe a Partida, que se refere ao lote da vacina, informação esta que consta na nota fiscal e também
informe a Validade.

É obrigatório informar a quantidade de Doses que foram compradas. Após os dados preenchidos clique em
Confirmar.
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5° Passo - Vacinação de Antirrábica:
Na tela de antirrábica, caso o município for obrigatório, o sistema já traz automaticamente o saldo de
animais que foram digitados anteriormente na tela de Aftosa, confirme os dados e em seguida clique em
Próximo.

6° Passo - Saldos Outras Espécies:
Essa tela se refere a outras espécies no sistema como: Equídeos, Suídeos, Caprinos, Ovinos, Aves e
Animais Aquáticos

Caso haja animais para lançamento, role a tela para baixo e o sistema irá mostrar o saldo atual que há na
propriedade e logo mais abaixo um outro campo para informar a quantidade de animais a serem vacinados,
conforme espécie e raça.
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Após todos os dados informados, basta apenas clicar em Concluir, que a confirmação do registro
de vacina será exibido na tela.
O sistema irá dar a opção de visualizar o registro no SIDAGO, como também imprimir em PDF.
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6.1 Evolução de Animais na Declaração de Vacina.

No exemplo acima, temos as seguintes situações:
•

Evolução de Faixa Etária e Nascimento de Bezerros:

Na Estratificação de Macho 0 a 12 Meses:
Na linha Atual(cor verde) o sitema informa que há 34 animais Macho de 0 a 12 Meses e desses 34, 30
irão evoluir para a próxima faixa de macho e 4 permanecerão.
Além de que na propriedade houveram o nascimento de 5 machos 0 a 12 meses, então o campo ficará:
•

4 que permaneceram na faixa + 5 nascimentos = logo digitarei 9 animais nessa faixa.

na Estratificação de Fêmeas 0 a 12 Meses:
As 31 fêmeas evoluiram para a próxima faixa etária de fêmeas e não houveram nascimentos nessa
categoria,
•

nesse caso, o campo ficará zerado.

na Estratificação de Macho 13 a 24 Meses:
Os 30 animais evoluiram para a próxima faixa etária e 10 permaneceram.
•

Gerência de
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na Estratificação de Fêmea 13 a 24 meses:
As 130 evoluiram para a próxima faixa etária de fêmeas e 4 permaneceram.
•

informo as 31 fêmeas que evoluiram da faixa anterior e 4 que permaneceram da atual, logo
digitarei 35 = (31 + 4)

na Estratificação de Macho 25 a 36 Meses.
Informo os 30 animais que evoluiram da faixa anterior e nesse exemplo os 54 machos atuais
evoluirão para 36 Meses.
•

Logo precisarei informar apenas 30 no campo correspondente.

na Estratificação de Fêmea de 25 a 36 Meses:
As 262 evoluiram para a próxima faixa etária
• Nesse caso infomarmos as 130 que evoluiram da faixa etária anterior. Logo
precisarei informar apenas 130.
na Estrafificação de Macho acima de 36 Meses:
• Repito os 8 animais já exitentes dessa faixa e adiciono os 54 que evoluiram da faixa anterior
ficando 62 animais = (54 + 8)

na Estratificação de Femea acima de 36 Meses:
•

Repito as 173 e adiciono as 262 da faixa anterior que evoluiram, ficando 435 = (173 + 262)

Observações:
O total de Animais será 741, pois são os 736 que constavam na ficha e + 5 nascimentos.
Se não houver nascimentos, não informe.
Se não houver evolução do gado, apenas repita os valores que constam em Atual no campo
Vacinados.
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6.2 Retificação deVacinação

Caso a primeira declaração tenha sido preenchida com algum erro, a mesma
poderá ser corrigida(retificada), mas desde que não tenha ocorrido nenhuma
movimentação ou alteração de saldo após o lançamento da primeira
declaração. A retificação também só poderá ser lançada nos períodos de
campanha de Febre Aftosa/Antirrábica.

Para lançamento da retificação, acesse a declaração já lançada em Defesa Animal
> Etapa Atual Declaração e clique no ícone de Retificar, que é mostrado com um
desenho de uma bandeira.

Visualize a figura abaixo:
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7. Trânsito Animal
Qualquer trânsito animal necessita da emissão da Guia de Trânsito Animal – GTA. Na página
inicial do sistema SIDAGO, clique no menu “Defesa Animal- >Documentos->GTA”, conforme
destacado:

Emissão de GTA
Clique no botão vermelho destacado para emitir uma nova GTA:
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Ao clicar no botão incluir, abrirá a tela com os 5 passos a seguir .

Passo 1: Escolher a espécie animal , propriedade a origem da GTA:

Obs: caso houver algum Requisitante/Procurador para ser o Solicitante dessa GTA, clique em Requisitante da GTA, altere de
Proprietário para Outros e selecione o responsável.
Obs 02: para o Requisitante/Procurador ser listado nessa opção é necessário que o mesmo já esteja vinculado à propriedade.
Para isso procure a unidade local da AGRODEFESA de seu município ou entre em contato via telefone.
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A tela em sequência mostrará o quadro de Saldo Animal existente na propriedade e abaixo deverá ser informado a quantidade
de animais que será enviado nessa GTA, segue exemplo com 2 Macho de 0 a 12 meses e 3 Fêmeas > 36 meses.

Agora será necessário informar quem receberá esse gado, será uma outra Propriedade Rural, Leilão (no sistema é informado
como Aglomeração) um Frigorífico ou até mesmo um Produtor Rural.

Após selecionar o tipo de Destino, pesquise através de Nome/CPF/CNPJ/IE/Código Animal e clique no botão Pesquisar . O
sistema irá exibir informações a respeito do produtor.
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Confirme as informações e clique em Selecionar, conforme figura abaixo:

Agora é preciso informar também a Finalidade dessa GTA, selecione uma das opções abaixo:

Informe o tipo de trânsito, como Rodoviário, a Pé e etc.

Dados de Transportador não são obrigatórios. Clique em Próximo para prosseguir.

Gerência de Tecnologia

Revisão

32

O sistema irá exibir informações da Origem e Destino apenas para visualização.

Se o produtor possui saldo financeiro para pagar a GTA, utilizar a opção Aproveitar Saldo em Dares Existentes e
caso queira confirmar se há saldo, clicar em Consultar Dares com Saldo Remanescente.

Se não houver saldo em dare, alterar a opção para Gerar Dare automática.

A validade da GTA, será exibida sempre 7 dias da atual de emissão. Não há necessidade de alterar essa data, pois a data
máxima de validade de uma guia é de 7 dias.

•
•

Se a opção escolhida for aproveitar saldo em Dare e haver saldo, logo em seguida será exibida GTA para
impressão.
Se a opção escolhida for gerar Dare, o sistema exibirá a opção para Gerar Boleto > o emissor deverá pagar o boleto e após
20 a 40 minutos o pagamento deverá ser reconhecido no SIDAGO. Para localizar a GTA, acesse novamente o menu de
Defesa Animal > Guia de Trânsito Animal e será exibido todas as GTA’s emitidas/recebidas, localize a guia em questão pelo
número ou pela Data/Horário de Emissão e na coluna operações clique para Imprimir Registro.
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8.

Nota Fiscal

Após emissão da GTA, é necessário também emitir a nota fiscal, para isso clique em Gerar Nota Fiscal:

•
•
•

a nota fiscal será emitida no sistema caso a Origem e o Destino possuam Inscrições ativas na SEFAZ
o destino da GTA seja também dentro do estado
a emissão da nota fiscal é isenta de cobrança.

Nessa tela deveremos informar a quantidade de animais da GTA, com a raça correspondente. Nesse exemplo,
estamos utilizando uma GTA de 2 Fêmeas de 25 a 36 meses.
Clique em cima da quantidade de animal, conforme figura abaixo:

Será exibido as raças cadastradas diretamente do sistema da SEFAZ, onde há um Código, a Raça, Valor Unitário
da cabeça de gado e um campo para ser informado a quantidade de animais que está nessa GTA.
No caso abaixo, escolhemos a Raça = Nelore, de código 1078. Caso o produtor não saiba a raça do gado, poderá
ser informado a Raça Genérica.
Caso deseje alterar o valor de pauta que já vem do banco de dados da sefaz, este poderá ser feito na tela
seguinte, porém condicionado ao fato que só é permitido alterar o valor para mais, nunca para menos do que já vem
automaticamente.
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Clique em Prosseguir Passo 2, no canto superior direito:

Agora informaremos a Operação da NF, se é uma Devolução, Remessa, Transferência ou Venda. Selecione a
que mais identifica-se com a situação da GTA.
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No exemplo foi selecionado Venda Interna Gado Produção Própria.
Em sequência clique primeiramente no botão PESQUISAR e na sequência clique na setinha para baixo
do campo Fundamento Legal:

Agora em Informações Complementares iremos preencher:
•
•

Data de Saída (o sistema irá trazer a data atual da emissão da NF, não há necessidade de alterar)
Modalidade Frete (quem está pagando o frete do caminhão)
Todo o restante das informações não são obrigatórias e fica a critério do emissor informa-las.
Lembrando que caso haja a necessidade da NF ser impressa com alguma infomação específica, esta deverá ser
informada no campo Observação Complementar, conforme exemplo abaixo:
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Caso o valor de pauta, ou seja o valor unitário da cabeça de gado seja preciso ser alterado, essa operação poderá ser feita no
botão de Alterar Pauta, conforme print:

Caso não haja necessidade de alterar valores, clicar em Prosseguir Passo 3, pois já é a própria emissão da NF e será exibida
para impressão.
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A seguir iremos alterar o valor de pauta que já vem como: 2829.3900 para 3100,50.
•

Nesse caso iremos digitar: 3100.0000

Os 4 números iniciais se referem ao valor em reais e os 4 números posteriores aos centavos , caso houver.
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• Foi informado ‘3100’ que corresponde ao reais e “5000”, que corresponde aos 50
centavos.
• Não há problemas em ficar 5000 para os centavos, pois assim é uma solicitação
da SEFAZ e na nota impressa ficará 3100,50 (Três mill e cem reais e cinquenta
centavos)
Após alteração, clique em Confirmar.

E clique em OK para confirmar a alteração de valores.
Agora clique em Prosseguir Passo 3, pois é a própria emissão da nota fiscal. Na próxima tela a NF será
impressa.
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Caso precise posteriormente consultar essa nota fiscal, acesse Defesa Animal > NFE GTA.
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Obs: Só serão exibidas na próxima tela, notas fiscais que foram emitidas via SIDAGO.

• Se deseja imprimir, clique no ícone de lupa, na coluna operações.
• Se deseja cancelar a nota fiscal, por algum motivo, clique no ícone de um ‘X’ (o cancelamento
de uma nota fiscal via SIDAGO, só será possível em até 24 horas de sua emissão, caso
ultrapassar esse prazo, deverá ser solicitado nas agências SEFAZ/Secretária da Economia.

:
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9. Consulta de Relatório de Movimentação de Rebanho
Para visualizar o relatório de movimentação de rebanho, acesse o menu “Defesa
Sanitária Animal > Relatórios ->Relatório de Movimentação”:

Clique em Relatório de Movimentação:
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Selecione a Espécie, Propriedade e insira uma Data Inicial e Final.
•

Por exemplo: se deseja saber o saldo atual, insira a data de ontem como Inicial e a data de
hoje como Final.

•

Ou se deseja verificar a movimentação em um determinado período, basta informar as
datas que deseja.

Clique em Visualizar para o relatório ser gerado.

Parte 01 do Relatório:
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Parte 2 do Relatório:

Obs: Produtor, além do Relatório de Movimentação, na tela inicial do SIDAGO, assim que é informado usuário e senha, há
um painel que mostra exatamente o saldo animal de sua(s) propriedade(s) estratificando por Faixa Etária e Sexo.
Obs 2: Produtor, há ainda a possibilidade de acessar Cadastros Agropecuários > Propriedade> e clicar na coluna
Operações, no ícone de Ficha Completa, é uma tela simples para consultar também o saldo animal.
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Abertura de
chamado

10.

Em caso de qualquer problema, dúvida ou necessidade quanto a utilização do sistema, é possível,
no próprio sistema, abrir um chamado solicitando auxílio. Os chamados entrarão em nossa fila de
espera para que um técnico capacitado (de acordo com o problema relatado) faça o devido
atendimento.

a.

Menu deAcesso

Para abertura de chamado, acesse a página inicial do sistema, clique no menu “Chamado”.
Posteriormente, clique em “Abrir Chamado”:

Clique no botão “Incluir” + no canto superior direito da página, para iniciar a abertura
de um novochamado:
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Informe:
•
•
•

Tipo de Suporte = Sistemas Internos
Classificação
Subclassificação

Na Subclassificação deverá ser informado se a demanda trata-se de uma Dúvida, Documento já
Emitido, Problemas ao Emitir ou situações com Relatórios do sistema. Dependendo do que
for selecionado deverá ser anexado um print da tela, como também informar detalhadamente a
situação no campo de Descrição:
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Para acompanhar o chamado aberto, acesse Chamados > Abrir Chamado. Localize o chamado em questão e
clique no ícone de Lupa, na coluna Operações.

Será aberto uma tela com as informações referentes ao chamado. Caso deseje adicionar mais informações no
chamado aberto, clique no botão ATUALIZAR.
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Insira as informações e clique em Confirmar. Dessa forma, o chamado foi atualizado e o técnico conseguirá visualizar todas as
informações que foram inseridas.

O técnico adotará o chamado para iniciar o atendimento e a cada vez que o chamado for atualizado, será enviado uma
notificação via e-mail ao produtor e também poderá ser acompanhado o andamento na tela de Chamados.
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11.

Emissão de ATV/PTV

Acesse Defesa Vegetal > ATV/PTV:

Clique no ícone de ‘+’ para Inserir Registro:

No campo Interessado, digite o seu CPF/CNPJ ou Nome Completo e clique em Pesquisar:
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Em seguida informe o Documento de Origem que está dando origem a essa ATV/PTV:
Caso tenha dúvidas, quanto ao documento a ser informado, entre em contato com a agrodefesa local.
O Tipo de Documento é importante, pois ele que irá trazer saldo vegetal para emitir essa ATV/PTV

Em seguida informe o Tipo de Destino, se será uma Propriedade ou Outros e após digitar os dados clique em Pesquisar e em
seguida Selecionar.

Agora será necessário informar o dados do Trânsito, como:
•
•
•

Tipo de Trânsito ( se é uma ATV, PTV ou PTV Exportação)
Casos (situação da propriedade em relação à pragas)
Adicionar Produtos:

Gerência de Tecnologia

Revisão

51

No exemplo abaixo, a ATV é para o produto de Banana Maça. Selecionamos a Propriedade, a UP(Unidade de Produção) Nº
Certificado, o Produto e informamos a Quantidade que será transportada na ATV/PTV:
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Neste exemplo, a ATV é para produto Banana então se faz necessário adicionar Dados de Caixas, que refere-se a higienização
obrigatória dessas caixas. Caso o produto não seja Banana, não é necessário informar Dados de Caixa.

Algumas ATV/PTV geram cobranças para a emissão do documento e se for o caso, o sistema calculará automaticamente o
valor por documento + valor por tonelada.
Caso o produtor tenha saldo financeiro, basta utilizar a opção Aproveitar saldo em Dares existentes e caso deseje também
consultar o saldo, clique em Dares com Saldo Remanescente:

Caso a ATV gere cobrança e o produtor não tenha saldo, altere o campo DARE para = Geração de Dare
automática:
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Em seguida clique em Gerar/Emitir e o documento será gerado:

A ATV/PTV ficará com a situação = Aguardando Homologação, pois para esse tipo de documento é necessário que o
funcionário da agrodefesa homologue a autorização.

Após a Homologação o documento ficará Ativo e poderá ser impresso.
Para isso acesse Defesa Vegetal > ATV/PTV, localize o documento e clique no ícone de Impressora, que consta na coluna
operações.
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Documento Emitido:
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12.

Declaração de Dados Cadastrais:

Para emitir o documento acesse Cadastros Agropecuários > Declaração de Dados Cadastrais:
•
•

Esse documento irá exibir todo o histórico de sua propriedade, como o saldo animal, saldo vegetal
(Lavouras) e declarações de vacina.
Atualmente tem um custo de 6.68 (Conforme taxas anuais, da Lei Estadual 11.651/1991)

C

Clique no ícone de ‘+’ para Inserir Registro:

Em seguida selecione a Propriedade e clique em Salvar.
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O sistema irá exibir o documento, porém com a informação que a Dare não foi paga. Para imprimir o boleto para pagamento,
acesse Cadastros Agropecuários > Declaração de Dados Cadastrais:
E clique em Dare, conforme figura abaixo:

Na sequência clique no ícone de uma bandeira para gerar o boleto bancário:

Em seguida o PDF do boleto será exibido na tela, onde poderá ser impresso.
O pagamento é reconhecido entre 20 a 40 minutos e após isso a situação da Declaração de Dados Cadastrais passará a ficar
como PAGA.
Para imprimir a Declaração, acesse novamente Cadastros Agropecuários > Declaração de Dados Cadastrais > localize-a e
clique no ícone de Impressora, na coluna Operações:
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O documento está pronto para impressão.
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13.

Autorização de Emissão de GTA pelo Frigorífico:

Esse menu visa auxiliar o produtor a autorizar um frigorífico X a emitir GTA ‘s por ele, ou seja, o frigorífico que o produtor
cadastrar como autorizado, poderá emitir GTAs como Origem o produtor em questão, porém o destino sempre será o Frigorífico.
As vezes o produtor envia uma quantidade de animais ao abate, quase que semanalmente/mensalmente e ao invés de sempre ter
que emitir GTA por GTA, ele pode autorizar um estabelecimento para fazer isso por ele.
Para realizar essa autorização para o frigorífico, acesse Defesa Animal > Autorização emissão de GTA pelo Frigorífico:
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Clique no ícone de ‘+’ para inserir:

Selecione a propriedade e clique para Adicionar Frigorífico:
Informe:
• O Frigorífico por Nome/CNPJ
• Validade (até quando o frigorífico poderá emitir GTAs pelo produtor)
• Espécie
• Quantidade (quantidade total de animais, independente do sexo ou faixa etária)
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14. Aplicadores de Agrotóxicos e Preparadores de Calda
Acesse Cadastros Agropecuários > Aplicadores de Agrotóxico e Preparadores de Calda:

Clique no ícone de

‘+’ para inserir, no canto superior direito:

Informe o CPF do Aplicador e clique em Pesquisar. Caso o aplicador ainda não esteja cadastrado no sistema, digite um CPF
qualquer e clique no Pesquisar > Novo Cadastro e insira as informações solicitadas e salve.
Informe também:
•
•
•
•

E-mail
Telefone
Curso(s) realizados
Anexe o certificado do curso
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Na sequência o registro ficará com a situação = Aguardando Aprovação, pois um funcionário da Agrodefesa deverá aprovar.
Em seguida para Imprimir acesse Cadastros Agropecuários > Aplicadores de agrotóxico e Preparadores de Calda, clique no
ícone de Impressora, na coluna Operações.
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15.

Produtor Interestadual:

Quando é necessário emitir uma GTA para fora do estado, o produtor de destino precisa também está cadastrado no sistema e
caso não esteja, acesse Cadastros Agropecuários > Produtor Interestadual:

Clique no ícone de

‘+’ para Inserir, no canto superior direito:

Digite o CPF e clique em PESQUISAR:

O sistema informará que resultados não foram encontrados, clique em Novo Cadastro:
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Preencha as infromações solicidatas e clique para SALVAR CADASTRO e em seguida em OK:
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Agora é necessário adicionar informações sobre a propriedade, para isso clique em Adicionar Propriedade:
Obs: a Inscrição Estadual não é um dado obrigatório.
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Após os dados preenchidos clique em Confirmar e depois em Salvar.
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16.

Informações
Estamos à disposição para esclarecimentos no telefone ou e-mail:

(62) 3201 3550 ou (62) 3201 3552
informatica@agrodefesa.go.gov.br
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