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Guia do Usuário - Estabelecimento

SIPEAGRO - Sistema Integrado de
Produtos e Estabelecimentos

Agropecuários
A proposta deste guia é descrever as ações necessárias para que os usuários possam

registrar estabelecimentos avícolas de reprodução e para as solicitações de alterações

desse registro, conforme normas vigentes no Ministério da Agricultura.

 Dentre as operações básicas encontram-se inclusão, alteração, exclusão das

solicitações de registros de novos estabelecimentos, onde são informados Área de

interesse, Estabelecimento, Endereço, Contato, Responsável, Habilitações – RH, Anexar

arquivo e Enviar solicitação.

 Outra operação básica é o acompanhamento das solicitações de novo estabelecimento

que permite os usuários realizarem o acompanhamento de suas solicitações. Uma

operação importante é a de alteração dos dados do estabelecimento.

 Ao ter o registro aprovado no SIPEAGRO, o estabelecimento receberá um novo número

de registro. Esse número de registro será único para todas as áreas de interesse em que

o estabelecimento for registrado no MAPA.

As informações sobre o estabelecimento são incluídas no sistema pelo usuário do

estabelecimento por meio de solicitações e comunicados.  

Todas as solicitações e comunicados, quer sejam de registro de estabelecimento ou

alterações nos dados já aprovados, serão preenchidos e apresentados pelo

estabelecimento, que deverá aportar no sistema todas as informações e a documentação

exigidas. 

O agente do MAPA não pode realizar alterações nos dados informados. Qualquer

correção necessária nas solicitações será comunicada ao estabelecimento via sistema,

por meio de pendência, para que sejam realizadas as devidas alterações.
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Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Kindle eBooks generator

Menu: Estabelecimento >> Comunicado >> Acompanhar Comunicado

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EPub producer

Consultar Comunicado

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

1. Para Consultar Atividade clique no menu Estabelecimentos vá até a opção

Comunicado e clique na opção Acompanhar Comunicado conforme tela abaixo;

2. Após clicar no item Acompanhar Comunicado  será apresentada a tela abaixo;

1. Selecione o campo Área de Interesse para Acompanhar Comunicado;

2. Caso deseje consultar usando o campo Natureza do Comunicado, selecione

uma das opções disponíveis;

3. Caso deseje informe o Número do Comunicado no Item 3;

4. Caso deseje filtrar a consulta informando a Situação do Comunicado

selecione o Item 4;

5. É possível filtrar a consulta por Período no Item 5, informando datas no

https://www.helpndoc.com/feature-tour/create-ebooks-for-amazon-kindle
https://www.helpndoc.com/create-epub-ebooks
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formado dd/mm/aaaa;

6. Caso deseje é possível refinar a consulta informando a UF no Item 9;

7. Caso necessario utilize o botão Limpar para limpar todos os campos da

consulta;

8. Ao clicar no botão Consultar será listado todos comunicados cadastrados

conforme tela abaixo;

Obs.: Nos campos sinalizados com * (asterisco) são de preenchimento

obrigatório. Se ao menos um campo obrigatório não for informado, será

apresentada mensagem em destaque para alertá-lo, conforme exemplo abaixo:

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create EPub books

Menu: Estabelecimento >> Comunicado >> Prorrogar Suspensão de
atividade

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: News and information about help authoring tools and
software

Consultar Atividade

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

https://www.helpndoc.com/feature-tour
https://www.helpauthoringsoftware.com
https://www.helpauthoringsoftware.com
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1. Para comunicar a Prorrogação de Suspensão de Atividade(s), siga as instruções a

seguir.

 Clique no menu Estabelecimento, selecione a opção Comunicado e clique em

Prorrogar Suspensão de Atividade.

Após clicar em  Prorrogar Suspensão de Atividade o sistema presentará a

seguinte tela:

1. Em Áreas de Interesse, informe qual a área de interesse que deseja efetuar a

comunicação da suspensão/desativação de atividade;

2. Em Atividade, é possivel selecionar a atividade para auxiliar na consulta do

registro; 

3. Em Classificação/Categoria é possível selecionar uma classificação ou

categoria para auxiliar na consulta do registro; 

4. Em Característica adicional é possível selecionar uma característica para

auxiliar na consulta do registro; 

5. Em Espécie é possível selecionar uma espécie para auxiliar na consulta do

registro;



SIPEAGRO - Aves de Reprodução

7 / 140

6. Utilize o botão Limpar caso deseje limpar todos os campos;

7. Clique no botão Consultar, para consultar as atividades do estabelecimento;

8. Após clicar no botão, o sistema apresentará uma listagem da(s) atividade(s) do

estabelecimento, contendo as seguintes colunas com as informações de

Atividade, Classificação/Categoria, Caracterisca adicional, Espécie e

Data final da Suspensão.

Obs.: Nos campos sinalizados com * (asterisco) são de preenchimento obrigatório. Se

ao menos um campo obrigatório não for informado, será apresentada mensagem em

destaque para alertá-lo, conforme exemplo abaixo:

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Qt Help documentation made easy

Incluir prorrogação de suspensão de atividade

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

1. Para comunicar a Prorrogação de Suspensão de Atividade(s), siga as instruções a

seguir.

 Clique no menu Estabelecimento, selecione a opção Comunicado e clique em

Prorrogar Suspensão de Atividade.

Após clicar em  Prorrogar Suspensão de Atividade o sistema presentará a

seguinte tela:

https://www.helpndoc.com/feature-tour/create-help-files-for-the-qt-help-framework
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1. Em Áreas de Interesse, informe qual a área de interesse que deseja efetuar a

comunicação da suspensão/desativação de atividade;

2. Em Atividade, é possivel selecionar a atividade para auxiliar na consulta do

registro; 

3. Em Classificação/Categoria é possível selecionar uma classificação ou

categoria para auxiliar na consulta do registro; 

4. Em Característica adicional é possível selecionar uma característica para

auxiliar na consulta do registro; 

5. Em Espécie é possível selecionar uma espécie para auxiliar na consulta do

registro;

6. Utilize o botão Limpar caso deseje limpar todos os campos;

7. Clique no botão Consultar, para consultar as atividades do estabelecimento;

8. Ápos clicar no botão, o sistema apresentará uma listagem da(s) atividade(s) do

estabelecimento, contendo as seguintes colunas com as informações de

Atividade, Classificação/Categoria, Caracterisca adicional, Espécie e

Data final da Suspensão.

9. Selecione << >> da atividade(s) listada que será realizada a prorrogação

da suspensão da(s) atividade(s);

10. Ao selecionar uma ou mais atividades no Item 9 habilitará o botão Prorrogar

Suspensão, após clicar no botão será apresentada a tela abaixo; 
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1. No campo Data Final da Prorrogação será apresentada a caixa

abaixo para selecionar o dia mes e ano do fim da Prorrogação

daSuspensão de Atividade;

2. No campo Descrição digite a descrição da Prorrogação de

Suspensão de Atividade;

3. Utilize o botão Limpar caso deseje limpar todos os campos;

4. Clique no botão Confirmar para confirmar a Prorrogação de

Suspensão de Atividade, após confirmar será apresentada a

notificação abaixo:

Obs.: Nos campos sinalizados com * (asterisco) são de preenchimento obrigatório. Se
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ao menos um campo obrigatório não for informado, será apresentada mensagem em

destaque para alertá-lo, conforme exemplo abaixo:

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy EBook and documentation generator

Menu: Estabelecimento >> Comunicado >> Suspender/Desativar
atividade

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured EBook editor

Consultar Atividade

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

1. Para comunicar a suspensão/desativação de atividades, siga as instruções a seguir.

 Clique no menu Estabelecimento, selecione a opção Comunicado e clique em

Suspender/Desativar Atividade.

Após clicar em Suspeder/Desativar Atividade o sistema presentará a seguinte tela:

1. Em Áreas de Interesse, informe qual a área de interesse que deseja efetuar a

https://www.helpndoc.com
https://www.helpndoc.com/create-epub-ebooks
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comunicação da suspensão/desativação de atividade;

2. Em Atividade, é possivel selecionar a atividade para auxiliar na consulta do

registro; 

3. Em Classificação/Categoria é possivel selecionar uma classificação ou

categoria para auxiliar na consulta do registro; 

4. Em Característica adicional é possivel selecionar uma característica para

auxiliar na consulta do registro; 

5. Utilize o botão Limpar caso deseje limpar todos os campos;

6. Clique no botão Consultar, para consultar as atividades do estabelecimento;

7. Ápos clicar no botão, o sistema apresentará uma listagem da(s) atividade(s) do

estabelecimento, contendo as seguintes colunas com as informações de

Atividade, Classificação/Categoria, Caracterisca adicional e Espécie.

Obs.: Nos campos sinalizados com * (asterisco) são de preenchimento obrigatório. Se

ao menos um campo obrigatório não for informado, será apresentada mensagem em

destaque para alertá-lo, conforme exemplo abaixo:

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Write EPub books for the iPad

Incluir suspensão/desativação de atividade

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

1. Para comunicar a suspensão/desativação de atividades, siga as instruções a seguir.

 Clique no menu Estabelecimento, selecione a opção Comunicado e clique em

Suspender/Desativar Atividade.

https://www.helpndoc.com/create-epub-ebooks
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Após clicar em Suspeder/Desativar Atividade o sistema presentará a seguinte tela:

1. Em Áreas de Interesse, informe qual a área de interesse que deseja efetuar a

comunicação da suspensão/desativação de atividade;

2. Em Atividade, é possivel selecionar a atividade para auxiliar na consulta do

registro; 

3. Em Classificação/Categoria é possivel selecionar uma classificação ou

categoria para auxiliar na consulta do registro; 

4. Em Característica adicional é possivel selecionar uma característica para

auxiliar na consulta do registro; 

5. Utilize o botão Limpar caso deseje limpar todos os campos;

6. Clique no botão Consultar, para consultar as atividades do estabelecimento;

7. Ápos clicar no botão, o sistema apresentará uma listagem da(s) atividade(s) do

estabelecimento.

8. Selecione a opção << >>  da atividade que deseja comunicar suspensão.

9. Clique no botão Comunicar suspensão, após clicar no botão será

apresentada a tela abaixo:

1. No campo Data Início será apresentada a caixa abaixo para selecionar

o dia mes e ano do início da Suspensão/Desativação de Atividade;
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2. No campo Data Fim será apresentada a caixa abaixo para selecionar o

dia mes e ano do fim da Suspensão/Desativação de Atividade;

3. No Item 3 selecione o Motivo da Suspensão/Desativação da(s)

Atividade(s);

4. No campo Complemento escreva um complemento para a

Suspensão/Desativação da(s) Atividade(s);

5. Caso deseje limpar todos os campos informados clique no botão

Limpar;
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6. Clique no botão Confirmar para confirmar a suspensão, será

apresentada tela abaixo para confirmar o procedimento, clique em Sim

para confirmar ou em Não para retornar ao sistema sem realizar

alterações;

Obs.: 

1. Após confirmar a Suspensão/Desativação da(s) Atividade(s) será apresentada a

notificação abaixo:

2. Nos campos sinalizados com * (asterisco) são de preenchimento obrigatório. Se ao

menos um campo obrigatório não for informado, será apresentada mensagem em

destaque para alertá-lo, conforme exemplo abaixo:

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create iPhone web-based documentation

Menu: Estabelecimento >> Comunicado >> Reativar atividade suspensa

https://www.helpndoc.com/feature-tour/iphone-website-generation
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Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Produce Kindle eBooks easily

Consultar Atividade

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

1. Para comunicar a Reativar Atividade(s) Suspensa(s), siga as instruções a seguir.

 Clique no menu Estabelecimento, selecione a opção Comunicado e clique em

Reativar Atividade Suspensa.

Após clicar em  Reativar Atividade Suspensa o sistema presentará a seguinte tela:

1. Em Áreas de Interesse, informe qual a área de interesse que deseja efetuar a

comunicação da suspensão/desativação de atividade;

2. Em Atividade, é possivel selecionar a atividade para auxiliar na consulta do

registro; 

3. Em Classificação/Categoria é possível selecionar uma classificação ou

https://www.helpndoc.com/feature-tour/create-ebooks-for-amazon-kindle
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categoria para auxiliar na consulta do registro; 

4. Em Característica adicional é possível selecionar uma característica para

auxiliar na consulta do registro; 

5. Utilize o botão Limpar caso deseje limpar todos os campos;

6. Clique no botão Consultar, para consultar as atividades do estabelecimento;

7. Ápos clicar no botão, o sistema apresentará uma listagem da(s) atividade(s) do

estabelecimento, contendo as seguintes colunas com as informações de

Atividade, Classificação/Categoria e Caracterisca adicional.

Obs.: Nos campos sinalizados com * (asterisco) são de preenchimento obrigatório. Se

ao menos um campo obrigatório não for informado, será apresentada mensagem em

destaque para alertá-lo, conforme exemplo abaixo:

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Generate Kindle eBooks with ease

Reativar atividade suspensa

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

1. Para comunicar a Reativar Atividade(s) Suspensa(s), siga as instruções a seguir.

 Clique no menu Estabelecimento, selecione a opção Comunicado e clique em

Reativar Atividade Suspensa.

Após clicar em  Reativar Atividade Suspensa o sistema presentará a seguinte tela:

https://www.helpndoc.com/feature-tour/create-ebooks-for-amazon-kindle
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1. Em Áreas de Interesse, informe qual a área de interesse que deseja efetuar a

comunicação da suspensão/desativação de atividade;

2. Em Atividade, é possivel selecionar a atividade para auxiliar na consulta do

registro; 

3. Em Classificação/Categoria é possível selecionar uma classificação ou

categoria para auxiliar na consulta do registro; 

4. Em Característica adicional é possível selecionar uma característica para

auxiliar na consulta do registro; 

5. Utilize o botão Limpar caso deseje limpar todos os campos;

6. Clique no botão Consultar, para consultar as atividades do estabelecimento;

7. Ápos clicar no botão, o sistema apresentará uma listagem da(s) atividade(s) do

estabelecimento, contendo as seguintes colunas com as informações de

Atividade, Classificação/Categoria e Caracterisca adicional.

8. Selecione << >> da atividade(s) listada que será realizada a prorrogação

da suspensão da(s) atividade(s);

9. Ao selecionar uma ou mais atividades no Item 8 habilitará o botão Comunicar

Reativação, após clicar no botão será apresentada a tela abaixo; 
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1. No campo Data de Reativação será apresentada a caixa abaixo para

selecionar o dia mes e ano da Reativação da Atividade;

2. No Item 2 selecione o Motivo da Reativação da(s) Atividade(s);

3. No campo Complemento escreva um complemento para a Reativação

da(s) Atividade(s);

4. Utilize o botão Limpar caso deseje limpar todos os campos;

5. Clique no botão Confirmar para confirmar a Reativação da Atividade,

após confirmar será apresentada a notificação abaixo, clique em Sim

para confirmar a alteração no sistema ou em Não para retornar a tela de

Comunicar Reativação:
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Obs.: 

1. Após clicar em Sim na Confirmação acima será apresentada a notificação conforme

imagem abaixo:

2. Nos campos sinalizados com * (asterisco) são de preenchimento obrigatório. Se ao

menos um campo obrigatório não for informado, será apresentada mensagem em

destaque para alertá-lo, conforme exemplo abaixo:

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create CHM Help documents

Menu: Estabelecimento >> Solicitação >> Cancelar atividade

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free CHM Help documentation generator

Consultar Atividade

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

1. Para cancelar uma Solicitação, siga as instruções a seguir.

 Clique no menu Estabelecimento, selecione a opção Solicitação e clique em

Cancelar Atividade.

https://www.helpndoc.com/feature-tour
https://www.helpndoc.com
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Após clicar em  Cancelar Atividade o sistema presentará a seguinte tela:

1. No Item 1 selecione a Área de Interesse;

2. No campo Tipo de Registro do Estabelecimento selecione << >>

entre Classificador, credenciado ou CGC para filtrar a consulta;

3. Utilize o botão Limpar caso deseje limpar todos os campos;

4. Clique no botão Consultar, para consultar as atividades do

estabelecimento,

5. Após clicar no botão, o sistema apresentará uma listagem da(s)

atividade(s) do estabelecimento, contendo as seguintes colunas com as

informações de Atividade, Classificação/Categoria, Caracterisca

adicional e Situação da Atividade.

Obs.: Nos campos sinalizados com * (asterisco) são de preenchimento obrigatório. Se

ao menos um campo obrigatório não for informado, será apresentada mensagem em

destaque para alertá-lo, conforme exemplo abaixo:
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Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy EBook and documentation generator

Cancelar Atividade

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

1. Para cancelar uma Solicitação, siga as instruções a seguir.

 Clique no menu Estabelecimento, selecione a opção Solicitação e clique em

Cancelar Atividade.

Após clicar em  Cancelar Atividade o sistema presentará a seguinte tela:

1. No Item 1 selecione a Área de Interesse;

2. No campo Tipo de Registro do Estabelecimento selecione << >>

entre Classificador, credenciado ou CGC para filtrar a consulta;

3. Utilize o botão Limpar caso deseje limpar todos os campos;

https://www.helpndoc.com
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4. Clique no botão Consultar, para consultar as atividades do

estabelecimento,

5. Após clicar no botão, o sistema apresentará uma listagem da(s)

atividade(s) do estabelecimento, contendo as seguintes colunas com as

informações de Atividade, Classificação/Categoria, Caracterisca

adicional e Situação da Atividade.

6. Selecione << >> da atividade(s) listada que será realizado o

cancelamento da(s) atividade(s);

7. Ao selecionar uma ou mais atividades no Item 6 habilitará o botão

Solicitar Cancelamento, após clicar no botão será apresentada a tela

abaixo, selecione Sim ara confirmar o cancelamento ou Não para

retornar a listagem de Atividade(s) do Estabelecimento;

 

Obs.: 

1. Ao clicar no botão Sim será apresentada a tela abaixo:
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1. No Item 1 informe o motivo do cancelamento do

Estabelecimento;

2. No Item 2 informe um Complemento para o cancelamento

da atividade;

3. caso deseje apagar todos os campos anteriores utilize o

botão Limpar;

4. Clique no botão Confirmar para confirmar o

cancelamento da atividade do estabelecimento, ao clicar

em confirmar será apresentada a tela abaixo;

2. Ao clicar em sim será emitida a notificação abaixo:

3. Nos campos sinalizados com * (asterisco) são de preenchimento obrigatório.

Se ao menos um campo obrigatório não for informado, será apresentada

mensagem em destaque para alertá-lo, conforme exemplo abaixo:

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create iPhone web-based documentation

https://www.helpndoc.com/feature-tour/iphone-website-generation
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Estabelecimento >> Solicitação >> Novo Registro

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Single source CHM, PDF, DOC and HTML Help creation

Solicitar Registro Aba Área de Interesse

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

1. Após ter realizado o cadastro complementar, o sistema irá habilitar o item de menu

Estabelecimento, após seleção das informações da área de interesse, os demais

itens de menu serão habilitados. Essa funcionalidade é utilizada para o cadastro das

atividades do estabelecimento conforme a área de atuação selecionada.

Para realizar o registro das atividades do estabelecimento, acesse o menu

Estabelecimento selecione Solicitação e clique no subitem Novo Registro.

2. Selecionado o item Novo Registro, o sistema apresentará formulário para

preenchimento dos campos conforme instruções abaixo. Neste exemplo será

cadastrado um estabelecimento na área de interesse, nas seguintes atividades:

https://www.helpndoc.com/help-authoring-tool
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1. No campo Área de Interesse é apresentada uma relação das áreas de

atuação do Ministério, selecione AVE DE REPRODUÇÃO das opções

listadas;

2. No campo Atividade selecione o perfil do PRODUTOR das opções conforme

a atividade exercida pelo estabelecimento;

3. No campo Classificação/Categoria selecione uma das opções exercida pelo

estabelecimento. A relação de Classificação/Categoria modifica conforme a

atividade selecionada;

4. No campo Espécie selecione uma opção; 

5. Clique em Limpar caso deseje apagar todos os dados dos campos;

6. Após informar todos os dados, clique no botão Confirmar para finalizar o

cadastro, o sistema apresentará a mensagem de confirmação do registro,

clique em Sim para confirmar ou em Não para fechar a mensagem e retornar

ao sistema:
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Caso a informação já tenha sido cadastrada será emitida a seguinte

mensagem.

3. Após confirmar a inclusão do registro, sistema apresentará a aba Área de Interesse

com a relação de atividade solicitada para AVE DE REPRODUÇÃO, área utilizada

como exemplo, abaixo instruções referentes aos campos da tela. Como pode ser

visto, serão habilitadas novas abas para preenchimento com os dados do

Estabelecimento, Responsáveis, Habilitação do RT, dentre outras.

Ainda na aba Área de interesse, é possível inserir outras atividades exercidas pelo

estabelecimento, para isso repita os passos anteriores. A nova atividade será inclusa

na listagem Atividades solicitadas na área de interesse AVE DE REPRODUÇÃO.

1. Apresenta o número da solicitação de registro do estabelecimento (esse não é

o número do registro no Ministério);

2. Observe que junto as abas Área de interesse e Habilitações - RT são

apresentadas setas, estas são utilizadas para navegar entre as abas da

solicitação;

3. A opção <<  >> pode ser utilizada caso você queira excluir uma ou mais



SIPEAGRO - Aves de Reprodução

27 / 140

atividades da listagem, ao selecionar esta opção será habilitado o botão

Excluir (item 7);

4. A coluna Atividade apresenta a atividade cadastrada, para editar clique sobre

o nome;

5. A coluna Classificação/Categoria apresenta a classificação cadastrada;

6. A coluna Espécie apresenta a espécie cadastrada;

7. Após selecionar a opção do item 4, sistema habilitará o botão Excluir, clique

sobre ele para retirar a advertência da lista, para confirmar a exclusão clique no

botão Sim ou no botão Não para fechar a mensagem e retornar ao sistema.

Obs.:

1. Ao confirmar a exclusão, sistema apresentará mensagem de

confirmação, como o modelo abaixo.

2. Nos campos sinalizados com * (asterisco) são de preenchimento

obrigatório. Se ao menos um campo obrigatório não for informado, será

apresentada mensagem em destaque para alertá-lo, conforme exemplo

abaixo:

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free Qt Help documentation generator

https://www.helpndoc.com
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Solicitar Registro Aba Estabelecimento

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

1. Após ter realizado o cadastro complementar, o sistema irá habilitar o item de menu

Estabelecimento, após seleção das informações da área de interesse, os demais

itens de menu serão habilitados. Essa funcionalidade é utilizada para o cadastro das

atividades do estabelecimento conforme a área de atuação selecionada.

Para realizar o registro das atividades do estabelecimento, acesse o menu

Estabelecimento selecione Solicitação e clique no subitem Novo Registro.

2. Selecionado o item Novo Registro, o sistema apresentará formulário para

preenchimento dos campos conforme instruções abaixo. Neste exemplo será

cadastrado um estabelecimento na aba Estabelecimento, você deve preencher os

campos com os dados do estabelecimento, conforme instruções abaixo:
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1. O campo CPF/CNPJ apresenta o CPF de pessoa física e o CNPJ de pessoa

jurídica do estabelecimento;

2. No campo Cadastro no órgão estadual de defesa sanitária, insira o número

do cadastro no órgão estadual de defesa sanitária;

3. No campo Identificação no núcleo, insira o número do núcleo;

4. No campo Quantidade de galpão, insira a quantidade ou selecione o

campo<< >> Não se aplica para informar que não possui quantidade de

galpão;

5. No campo Capacidade de alojamento do núcleo, insira a quantidade de

alojamentos por núcleo;

6. Clique em Limpar caso deseje apagar todos os dados dos campos.

7. Após informar todos os dados, clique no botão Confirmar para finalizar o

cadastro, o sistema apresentará a mensagem de confirmação do registro,

clique em Sim para confirmar ou em Não para fechar a mensagem e retornar

ao sistema:
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Caso a informação já tenha sido cadastrada será emitida a seguinte

mensagem.

Caso todos os campos anteriores estiverem corretos será emitida a seguinte

mensagem.

Após a mensagem Registro Incluido com Sucesso será exibida a tela

abaixo;

1. Caso deseje excluir os dados cadastrados selecione << >> para

marcar os dados cadastrados e clique em Excluir no Item 2;

2. Ao clicar no botão Excluir será apresentada a tela abaixo solicitando

confirmação de exclusão dos dados adicionados.
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8. No campo Possui registro anterior? Vem com o valor padrão Não, deixar

marcado Não se o estabelecimento não possuir registro no sistema Sipe

Oraflex. Marque a opção << >> Sim se possuir e proceda com o

preenchimento conforme as orientações dos itens 9, 10 e 11;

9. No campo Nº do Registro Anterior digite o numero de registro, caso não

tenha  volte ao Item 8 e marque em Não;

10. No campo Data  Concessão do 1º Registro será apresentada a caixa abaixo

para selecionar o dia mes e ano de emissão do registro anterior.

11. No campo Data da Útima Renovação (Se Houver) será necessario
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preencher somente se o Registro Anterior foi renovado, será apresentada a

mesma tela do item 10 para selecionar a data, caso não tenha sido renovado

deixe o campo em branco;

12. Em Anexar arquivos selecione no campo Tipo de arquivo um dos itens

apresentados pelo sistema, para cada tipo selecionado será necessário inserir

um arquivo digital. Caso não tenha nenhuma opção de seleção, não será

necessário anexar nenhum arquivo;

13. No item Arquivo clique em Escolher Arquivo para abrir janela e selecionar o

arquivo que deseja anexar, selecione o arquivo e clique em abrir conforme

imagem abaixo;

14. Clique no botão Anexar para inserir o arquivo selecionado;

Observação: Somente é possível inserir arquivos PDF ou JPG e com tamanho

máximo de 10 MB para cada tipo selecionado, se necessário inserir um

arquivo com mais de 10 MB divida-o em mais de uma parte e repita os passos

anteriores.

Após anexar um arquivo, o sistema apresentará a seguinte mensagem:
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Após a mensagem Arquivo Anexado com Sucesso será exibida a tela

abaixo:

1. Caso deseje excluir os arquivos cadastrados selecione << >> para

marcar os arquivos cadastrados e clique em Excluir no Item 2;

2. Ao clicar no botão Excluir será apresentada a tela abaixo solicitando

confirmação de exclusão dos dados adicionados.

15. Clique em Limpar caso deseje apagar todos os dados dos campos.

16. Após digitar os dados nos campos obrigatórios e inserir os arquivos digitais,

clique no botão Confirmar para finalizar. Ao clicar no botão Confirmar, o

sistema apresentará mensagem de confirmação do registro, clique no botão

Sim para confirmar ou no botão Não para fechar a mensagem e retornar ao

sistema:
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Obs.:

1. Se não confirmar a inclusão, os dados não serão salvos pelo sistema. É

importante saber que o sistema não salva automaticamente os dados

dos campos, por isso não saia do sistema ou da aba Estabelecimento

antes de clicar no botão Confirmar.

2. Nos campos sinalizados com * (asterisco) são de preenchimento

obrigatório. Se ao menos um campo obrigatório não for informado, será

apresentada mensagem em destaque para alertá-lo, conforme exemplo

abaixo:

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Generate EPub eBooks with ease

Solicitar Registro Aba Endereço

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

1. Após ter realizado o cadastro complementar, o sistema irá habilitar o item de menu

Estabelecimento, após seleção das informações da área de interesse, os demais

itens de menu serão habilitados. Essa funcionalidade é utilizada para o cadastro das

atividades do estabelecimento conforme a área de atuação selecionada.

Para realizar o registro das atividades do estabelecimento, acesse o menu

Estabelecimento selecione Solicitação e clique no subitem Novo Registro.

https://www.helpndoc.com/create-epub-ebooks
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2. Selecionado o item Novo Registro, o sistema apresentará formulário para

preenchimento dos campos conforme instruções abaixo. Neste exemplo será

cadastrado um endereço para o Estabelecimento, você deve preencher os campos

com os dados do estabelecimento, conforme instruções abaixo:

1. Em Área selecione << >> a opção de localização do estabelecimento;

2. No campo Tipo de endereço selecione se o endereço é de correspondência

ou de localização, no exemplo acima foi selecionada a opção para os dois

endereços;

3. No campo CEP digite o CEP e clique na lupa <<  >> para que o sistema

verifique a base de endereços, após verificação será aberta uma janela

apresentando o endereço correspondendo ao CEP. Para selecionar o

endereço clique sobre o nome da Cidade, no exemplo abaixo a cidade é

Brasília;
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4. Caso não saiba o CEP do endereço do estabelecimento utilize o item Não sei

o CEP, será aberta uma janela para consulta. Selecione a UF, digite a Cidade

e clique no botão Consultar. No exemplo abaixo, foi pesquisada a cidade de

Brasília, o sistema apresentará a relação dos endereços da cidade de Brasília,

selecione o endereço, clicando no nome em destaque em azul;
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5. Os campos UF, Município, Tipo de logradouro, Logradouro, Bairro serão

preenchidos automaticamente pelo sistema;

6. No campo Número digite o número do endereço. Caso necessite você deve

preencher o campo Complemento;

7. Para preencher o campo Posição geográfica utilize a lupa <<  >> será

aberta uma nova janela contendo um mapa da localização, estando todos os

dados correto clique no botão Confirmar. Após confirmar, os campos Latitude

e Longitude serão preenchidos pelo sistema. No exemplo abaixo foi utilizada

a posição da cidade de Brasília;
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8. Clique em Limpar caso deseje apagar todos os dados dos campos.

9. Após digitar os dados nos campos, clique no botão Confirmar para finalizar, o

sistema apresentará mensagem de confirmação da inclusão do endereço,

clique no botão Sim para confirmar ou no botão Não para fechar a mensagem

e retornar ao sistema:

3. Após incluir o endereço, será visualizada a aba preenchida conforme o exemplo

abaixo. Para inserir novos endereços para o estabelecimento, repita os passos

anteriores:
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1. Mensagem de confirmação da inclusão do endereço;

2. Em Endereços do estabelecimento são apresentados os dados inseridos

anteriormente;

3. A opção <<  >> pode ser utilizada caso queira excluir um endereço da

listagem, ao selecionar esta opção será habilitado o botão Excluir (item 7);

4. A coluna CEP apresenta o CEP do estabelecimento destacado em azul, você

pode utilizar essa opção para editar o endereço inserido, para isso clique

sobre ele, o sistema apresentará os campos para edição, altere as

informações desejadas e clique no botão Confirmar para salvar as alterações;

5. Na coluna Visualização você poderá ver o mapa da localização do endereço;

6. Após selecionar a opção do item 3, o sistema habilitará o botão Excluir, clique

sobre ele para retirar a fração da lista, para confirmar a exclusão clique no

botão Sim ou no botão Não para fechar a mensagem e retornar ao sistema; 

Obs.: 

1. um endereço somente pode ser excluído enquanto a solicitação de

registro de estabelecimento estiver na situação Cadastrada, após

ser deferida não será mais possível retirá-los:
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2. Nos campos sinalizados com * (asterisco) são de preenchimento

obrigatório. Se ao menos um campo obrigatório não for informado, será

apresentada mensagem em destaque para alertá-lo, conforme exemplo

abaixo:

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Benefits of a Help Authoring Tool

Solicitar Registro Aba Contato

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

1. Após ter realizado o cadastro complementar, o sistema irá habilitar o item de menu

Estabelecimento, após seleção das informações da área de interesse, os demais

itens de menu serão habilitados. Essa funcionalidade é utilizada para o cadastro das

atividades do estabelecimento conforme a área de atuação selecionada.

Para realizar o registro das atividades do estabelecimento, acesse o menu

Estabelecimento selecione Solicitação e clique no subitem Novo Registro.

https://www.helpauthoringsoftware.com
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2. Selecionado o item Novo Registro, o sistema apresentará formulário para

preenchimento dos campos conforme instruções abaixo. Neste exemplo será

cadastrado um Contato que deve ser vinculado ao endereço cadastrado, você deve

preencher os campos com os dados de contato, conforme instruções abaixo:

1. No campo Tipo de endereço selecione << >> umas das opções listadas;

2. No campo Tipo selecione o tipo de contato a ser incluido;

3. No campo Descrição digite o numero de telefone conforme o Tipo

 selecionado no Item2;

4. no campo Nome digite um nome relacionado ao contato digitado;

5. Use o botão LImpar  caso deseje limpar todos os campos digitados;

6. Após informar todos os dados, clique no botão Confirmar para incluir o

contato. Ao clicar no botão Confirmar, o sistema apresentará mensagem de

confirmação da inclusão do contato para o endereço, clique no botão Sim para

confirmar ou no botão Não para fechar a mensagem e retornar ao sistema:
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Observação: Repetir o procedimento para incluir outros contatos, caso

necessário. 

3. Confirmada a inclusão do contato, você visualizará a aba com o contato inserido como

no exemplo abaixo. Para inserir outros tipos de endereço do estabelecimento, repita

os passos anteriores:

Mensagem de confirmação da inclusão do contato para o endereço;

1. Em Contatos do estabelecimento é(são) apresentado(s) o(s) contatos(s)

Cadastrados;

2. A opção << >> poderá ser utilizada caso você queira excluir algum contato da

listagem, ao selecionar esta opção será habilitado o botão Excluir item 3;

3.  Após selecionar a opção do item 2, o sistema habilitará o botão Excluir, Item

3, clique sobre ele para retirar a contato da lista, para confirmar a exclusão,

clique no botão Sim ou no botão Não para fechar a mensagem e retornar ao

sistema:
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Ao confirmar a exclusão, sistema apresentará mensagem de confirmação,

como o modelo abaixo:

4. A coluna Descrição apresenta a descrição que você inseriu em destaque azul,

esta mesma opção pode ser utilizada para editar os dados do contato, para

isso clique sobre ela, o sistema apresentará os campos para edição, altere as

informações desejadas e clique no botão Confirmar para salvar as alterações;

Obs.: Nos campos sinalizados com * (asterisco) são de preenchimento

obrigatório. Se ao menos um campo obrigatório não for informado, será apresentada

mensagem em destaque para alertá-lo, conforme exemplo abaixo:

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy EBook and documentation generator

Solicitar Registro Aba Responsável

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

1. Após ter realizado o cadastro complementar, o sistema irá habilitar o item de menu

Estabelecimento, após seleção das informações da área de interesse, os demais

itens de menu serão habilitados. Essa funcionalidade é utilizada para o cadastro das

atividades do estabelecimento conforme a área de atuação selecionada.

Para realizar o registro das atividades do estabelecimento, acesse o menu

https://www.helpndoc.com
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Estabelecimento selecione Solicitação e clique no subitem Novo Registro.

2. Selecionado o item Novo Registro, o sistema apresentará formulário para

preenchimento dos campos conforme instruções abaixo. Neste exemplo será

cadastrado um Responsável, você deve preencher os campos com os dados do

Responsável, conforme instruções abaixo:

1. Selecione << >> o tipo de Responsável no Item 1; 

2. No campo Nº CPF, informe o número do CPF do responsável;

1. Caso seja necessário clique no botão Limpar para apagar as

informações do campo Nº CPF ;

2. Após inserir o Nº CPF clique no botão consultar para validar a

informação.

3. O campo Nome do Responsável é preenchido automáticamente ao

clicar em Consultar;

4. No campo Telefone deve ser preenchido um número de telefone do

responsável.

5. No campo Email Cadastrados há a possibilidade de selecioar um
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email préviamente cadastrado, caso deseje selecione a opção Novo

Email, e informe o email no Item 6;

6. Caso não tenha selecionado um endereço de email no Item 5, informe o

novo email no campo E-mail; 

7. No campo Confirmar e-mail repita o email digitado no Item 6;

8. Em Anexar arquivos selecione no campo Tipo de arquivo um dos

itens apresentados pelo sistema, para cada tipo selecionado será

necessário inserir um arquivo digital. Caso não tenha nenhuma opção

de seleção, não será necessário anexar nenhum arquivo;

9. No item Arquivo clique em Escolher Arquivo para abrir janela e

selecionar o arquivo que deseja anexar, selecione o arquivo e clique em

abrir conforme imagem abaixo;

10. Clique no botão Anexar para inserir o arquivo selecionado;

Observação: Somente é possível inserir arquivos PDF ou JPG e com tamanho

máximo de 10 MB para cada tipo selecionado, se necessário inserir um

arquivo com mais de 10 MB divida-o em mais de uma parte e repita os passos
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anteriores.

Após anexar um arquivo, o sistema apresentará a seguinte mensagem:

Após a mensagem Arquivo Anexado com Sucesso será exibida a tela

abaixo:

1. Caso deseje excluir os arquivos cadastrados selecione << >> para

marcar os arquivos cadastrados e clique em Excluir no Item 2;

2. Ao clicar no botão Excluir será apresentada a tela abaixo solicitando

confirmação de exclusão dos dados adicionados.

2. Clique em Limpar caso deseje apagar todos os dados dos campos.

3. Após digitar os dados nos campos obrigatórios e inserir os arquivos digitais,

clique no botão Confirmar para finalizar. Ao clicar no botão Confirmar, o

sistema apresentará mensagem de confirmação do registro, clique no botão

Sim para confirmar ou no botão Não para fechar a mensagem e retornar ao

sistema:
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Obs.: se você não confirmar a inclusão, os dados não serão salvos pelo

sistema. É importante saber que o sistema não salva automaticamente os

dados dos campos, por isso não saia do sistema ou da aba Estabelecimento

antes de clicar no botão Confirmar. Após confirmar a inclusão dos dados será

apresentada a tela abaixo.

1. Em Responsável Pelo Estabelecimento é(são) apresentado(s) o(s)

Responsável(eis) Cadastrados;

2. A opção << >> poderá ser utilizada caso você queira excluir algum

Responsável da listagem, ao selecionar esta opção será habilitado o botão

Excluir, item 3;

3.  Após selecionar a opção do item 2, o sistema habilitará o botão Excluir,

clique sobre ele para retirar a contato da lista, para confirmar a exclusão, clique

no botão Sim ou no botão Não para fechar a mensagem e retornar ao sistema:
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Ao confirmar a exclusão, sistema apresentará mensagem de confirmação,

como o modelo abaixo:

4. A coluna CPF apresenta o CPF do Responsável que você inseriu em

destaque azul, esta mesma opção pode ser utilizada para editar o

Responsável cadastrado, para isso clique sobre ela, o sistema apresentará

os campos para edição, altere as informações desejadas e clique no botão

Confirmar para salvar as alterações;

Obs.: Nos campos sinalizados com * (asterisco) são de preenchimento

obrigatório. Se ao menos um campo obrigatório não for informado, será

apresentada mensagem em destaque para alertá-lo, conforme exemplo abaixo:

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured EPub generator

Solicitar Registro Aba Habilitações RT

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

1. Após ter realizado o cadastro complementar, o sistema irá habilitar o item de menu

Estabelecimento, após seleção das informações da área de interesse, os demais

itens de menu serão habilitados. Essa funcionalidade é utilizada para o cadastro das

https://www.helpndoc.com/create-epub-ebooks
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atividades do estabelecimento conforme a área de atuação selecionada.

Para realizar o registro das atividades do estabelecimento, acesse o menu

Estabelecimento selecione Solicitação e clique no subitem Novo Registro.

2. Selecionado o item Novo Registro, o sistema apresentará formulário para

preenchimento dos campos conforme instruções abaixo. Neste exemplo será

cadastrado a(s) Habilitação(ões) - RT, você deve preencher os campos com os

dados, conforme instruções abaixo:

1. Só será apresentado este campo e possível cadastrar Habilitações - RT caso

 tenha cadastrado um Responsável Técnico na aba Responsável;

2. Selecione  << >> para escolher o Responsável técnico a ser vinculado a

um cadastro de Habilitações - RT;

3. Selecione << >> o tipo de responsável no Item 1;

4. No campo Profissão é listado alguns tipos de profissão, selecione a desejada

para habilitar o Item 3;

5. No Item 3 escolha a opção desejada entre as listadas;

6. No campo UF selecione o estado em que foi emitido o Nº do Conselho;

7. No campo Nº do Conselho deve ser digitado o numero do conselho do
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responsável;

8. Caso o responsavel tenha um Nº do Registro Nacional, deve ser digitado no

Item 6;

9. Em Anexar arquivos selecione no campo Tipo de arquivo um dos itens

apresentados pelo sistema, para cada tipo selecionado será necessário inserir

um arquivo digital. Caso não tenha nenhuma opção de seleção, não será

necessário anexar nenhum arquivo;

10. No item Arquivo clique em Escolher Arquivo para abrir janela e selecionar o

arquivo que deseja anexar, selecione o arquivo e clique em abrir conforme

imagem abaixo;

11. Clique no botão Anexar para inserir o arquivo selecionado;

Observação: Somente é possível inserir arquivos PDF ou JPG e com tamanho

máximo de 10 MB para cada tipo selecionado, se necessário inserir um

arquivo com mais de 10 MB divida-o em mais de uma parte e repita os passos

anteriores.

Após anexar um arquivo, o sistema apresentará a seguinte mensagem:
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Após a mensagem Arquivo Anexado com Sucesso será exibida a tela

abaixo:

1. Caso deseje excluir os arquivos cadastrados selecione << >> para

marcar os arquivos cadastrados e clique em Excluir no Item 2;

2. Ao clicar no botão Excluir será apresentada a tela abaixo solicitando

confirmação de exclusão dos dados adicionados.

12. Clique em Limpar caso deseje apagar todos os dados dos campos.

13. Após digitar os dados nos campos obrigatórios e inserir os arquivos digitais,

clique no botão Confirmar para finalizar. Ao clicar no botão Confirmar, o

sistema apresentará mensagem de confirmação do registro, clique no botão

Sim para confirmar ou no botão Não para fechar a mensagem e retornar ao

sistema:
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Obs.: se você não confirmar a inclusão, os dados não serão salvos pelo

sistema. É importante saber que o sistema não salva automaticamente os

dados dos campos, por isso não saia do sistema ou da aba antes de clicar no

botão Confirmar, após confirmar será apresentada a tela abaixo.

1. Em Habilitação do Responsável Técnico Nesta Área de Interesse

é(são) apresentado(s) uma lista do(s) Responsável(eis) Cadastrados;

2. A opção << >> poderá ser utilizada caso você queira excluir algum

Responsável da listagem, ao selecionar esta opção será habilitado o

botão Excluir, item 3;

3. Após selecionar a opção do item 2, o sistema habilitará o botão

Excluir, clique sobre ele para retirar a contato da lista, para confirmar a

exclusão, clique no botão Sim ou no botão Não para fechar a

mensagem e retornar ao sistema:



SIPEAGRO - Aves de Reprodução

53 / 140

Ao confirmar a exclusão, sistema apresentará mensagem de confirmação,

como o modelo abaixo:

4. A coluna Profissão apresenta a Profissão do Responsável que você

inseriu em destaque azul, esta mesma opção pode ser utilizada para

editar os dados cadastrados, para isso clique sobre ela, o sistema

apresentará os campos para edição, altere as informações desejadas e

clique no botão Confirmar para salvar as alterações;

Obs.: Nos campos sinalizados com * (asterisco) são de preenchimento

obrigatório. Se ao menos um campo obrigatório não for informado, será

apresentada mensagem em destaque para alertá-lo, conforme exemplo abaixo:

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured multi-format Help generator

Solicitar Registro Aba Integradora/Cooperativa

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

1. Após ter realizado o cadastro complementar, o sistema irá habilitar o item de menu

https://www.helpndoc.com/help-authoring-tool
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Estabelecimento, após seleção das informações da área de interesse, os demais

itens de menu serão habilitados. Essa funcionalidade é utilizada para o cadastro das

atividades do estabelecimento conforme a área de atuação selecionada.

Para realizar o registro das atividades do estabelecimento, acesse o menu

Estabelecimento selecione Solicitação e clique no subitem Novo Registro.

2. Selecionado o item Novo Registro, o sistema apresentará formulário para

preenchimento dos campos conforme instruções abaixo. Neste exemplo será

cadastrado a Integradora/Cooperativa, você deve preencher os campos com os

dados, conforme instruções abaixo:

1. No campo Tipo selecione << >> para informar se o estabelecimento

a ser cadastrado é uma Integradora ou Cooperativa;

2. No campo Nome/Nome Empresarial digite o nome da Integradora ou

Cooperativa;

3. No campo CNPJ informe o CNPJ da empresa ou Integradora

conforme selecionado no Item 1;

4. No campo Nome Fantasia informe o nome fantasia da Cooperativa ou
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Integradora se houver, caso não haja deixe o campo em branco;

5. No campo Data  da Cooperação/Integração será apresentada a caixa

abaixo para selecionar o dia mes e ano;

6. No campo CEP digite o CEP e clique na lupa <<  >> para que o

sistema verifique a base de endereços, após verificação será aberta

uma janela apresentando o endereço correspondendo ao CEP. Para

selecionar o endereço clique sobre o nome da Cidade. Após clicar  no

exemplo abaixo a cidade é Brasília;

Obs.:

1. Os campos UF, Município, Tipo de logradouro, Logradouro,

Bairro serão preenchidos automaticamente pelo sistema; 

2. Caso não saiba o CEP do endereço do estabelecimento utilize o

item Não sei o CEP, será aberta uma janela para consulta.

Selecione a UF, digite a Cidade e clique no botão Consultar. No

exemplo abaixo, foi pesquisada a cidade de Brasília, o sistema
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apresentará a relação dos endereços da cidade de Brasília,

selecione o endereço, clicando no nome em destaque em azul;

7. No campo Número digite o numero correspondente a Empresa ou

Integradora;

8. Caso o endereço necessite de informação complementar ou ponto de

referencia digite no campo Complemento;

9. Caso necessite limpar todos os campos preenchidos clique no botão

Limpar;

10. Após digitar os dados nos campos obrigatórios, clique no botão
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Confirmar para finalizar. Ao clicar no botão Confirmar, o sistema

apresentará mensagem de confirmação do registro, clique no botão Sim

para confirmar ou no botão Não para fechar a mensagem e retornar ao

sistema:

Obs.:

1. Após clicar em Sim para confirmar o cadastro das informações é

apresentada a notificação abaixo;

2. Nos campos sinalizados com * (asterisco) são de preenchimento

obrigatório. Se ao menos um campo obrigatório não for informado, será

apresentada mensagem em destaque para alertá-lo, conforme exemplo

abaixo:

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free help authoring environment

Solicitar Registro Aba Anexar Arquivo

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

https://www.helpndoc.com/help-authoring-tool
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1. Após ter realizado o cadastro complementar, o sistema irá habilitar o item de menu

Estabelecimento, após seleção das informações da área de interesse, os demais

itens de menu serão habilitados. Essa funcionalidade é utilizada para o cadastro das

atividades do estabelecimento conforme a área de atuação selecionada. Para realizar

o registro das atividades do estabelecimento, acesse o menu Estabelecimento

selecione Solicitação e clique no subitem Novo Registro.

2. Selecionado o item Novo Registro, o sistema apresentará formulário para

preenchimento dos campos conforme instruções abaixo. Neste exemplo será

apresentada a aba Anexar Arquivo, você deve inserir os arquivos conforme

instruções abaixo:

1. Em Anexar arquivos selecione no campo Tipo de arquivo um dos itens

apresentados pelo sistema, para cada tipo selecionado será necessário inserir

um arquivo digital. Caso não tenha nenhuma opção de seleção, não será

necessário anexar nenhum arquivo;

2. No item Arquivo clique em Escolher Arquivo para abrir janela e selecionar o

arquivo que deseja anexar, selecione o arquivo e clique em abrir conforme

imagem abaixo;
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3. Clique no botão Limpar para excluir o arquivo selecionado;

4. Após inserir os arquivos digitais, clique no botão Confirmar para finalizar. Ao

clicar no botão Confirmar, o sistema apresentará mensagem de confirmação

do registro, clique no botão Sim para confirmar ou no botão Não para fechar a

mensagem e retornar ao sistema:

Obs.:

1. Se você não confirmar a inclusão, os dados não serão salvos pelo
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sistema. É importante saber que o sistema não salva automaticamente

os dados dos campos, por isso não saia do sistema ou da aba antes de

clicar no botão Confirmar, após confirmar será apresentada a tela

abaixo.

2. Somente é possível inserir arquivos PDF ou JPG e com tamanho

máximo de 10 MB para cada tipo selecionado.

Após clicar no botão Confirmar do Item 4 será exibida a tela abaixo:

1. Caso deseje excluir os arquivos cadastrados selecione << >> para

marcar os arquivos cadastrados e clique em Excluir no Item 2;

2. Ao clicar no botão Excluir será apresentada a tela abaixo solicitando

confirmação de exclusão dos dados adicionados.

Obs.: Nos campos sinalizados com * (asterisco) são de preenchimento

obrigatório. Se ao menos um campo obrigatório não for informado, será

apresentada mensagem em destaque para alertá-lo, conforme exemplo abaixo:
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Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Help documents

Solicitar Registro Aba Enviar Solicitação

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

1. Após ter realizado o cadastro complementar, o sistema irá habilitar o item de menu

Estabelecimento, após seleção das informações da área de interesse, os demais

itens de menu serão habilitados. Essa funcionalidade é utilizada para o cadastro das

atividades do estabelecimento conforme a área de atuação selecionada. Para realizar

o registro das atividades do estabelecimento, acesse o menu Estabelecimento

selecione Solicitação e clique no subitem Novo Registro.

2. Selecionado o item Novo Registro, o sistema apresentará formulário para

preenchimento dos campos conforme instruções abaixo. Neste exemplo será

apresentada a aba Enviar Solicitação, conforme tela abaixo:

1. Caso todos os dados obrigatórios referentes a solicitação foram

informados corretamente o sistema apresentará a mensagem conforme

o Item 1;

https://www.helpndoc.com/feature-tour
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2. Selecione << >> para aceitar a declaração de responsabilidade  e

habilitar o botão Enviar Solicitação do Item 3;

3. Caso deseje enviar a solicitação clique no botão Enviar Solicitação.

Será apresentada a tela abaixo, clique em Sim para confirmar o envio

ou em Não para retornar aos campos para cadastro; 

Obs.:

1. caso algum dos campos obrigatorios não estejam preenchidos

corretamente será apresentada conforme tela abaixo ao clicar na aba

Enviar Solicitação;

1. Caso conste essa mensagem,

clique nela para voltar a página

faltando campo obrigatório;

2. Se o sistema apresentar a

mensagem do Item 1, mesmo

selecionando << >> não
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habilitará o campo Enviar

Solicitação;

2. Nos campos sinalizados com * (asterisco) são de preenchimento

obrigatório. Se ao menos um campo obrigatório não for informado, será

apresentada mensagem em destaque para alertá-lo, conforme exemplo

abaixo:

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free Kindle producer

Menu: Estabelecimento >> Solicitação >> Acompanhar

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Write eBooks for the Kindle

Acompanhar Registro de Estabelecimento

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

1. Após ter realizado o cadastro do Estabelecimento, o sistema irá permitir

acompanhar o cadastro, seja para realizar alguma alteração ou cancelar a solicitação,

para acessar o menu Acompanhar clique no meu Estabelecimento siga para o

menu Solicitação e clique em Acompanhar conforme imagem abaixo;

2. Ao clicar no submenu Acompanhar será exibida a tela abaixo com os seguintes

campos.

https://www.helpndoc.com/feature-tour/create-ebooks-for-amazon-kindle
https://www.helpndoc.com/feature-tour/create-ebooks-for-amazon-kindle
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1. Para Acompanhar Solicitação utilize os campos para consultar uma

solicitação préviamente cadastrada, no Item1 selecione a Área de Interesse;

2. Caso deseje a consulta mais especifica utilize o campo Natureza da

Solicitação no Item 2, e selecione a natureza desejada;

3. Caso deseje a consulta mais especifica utilize o campo Número da

Solicitação no Item 3, e informe o número desejado;

4. Caso deseje a consulta mais especifica utilize o campo Atividade no Item 4, e

selecione a atividade desejada;

5. Caso deseje a consulta mais especifica utilize o campo Situação no Item 5, e

selecione a situação desejada;

6. Caso deseje a consulta mais especifica utilize o campo Período no Item 6,

Clique nos campos para informar o intervalo de datas em que a solicitação foi

criada, será apresentada a imagem abaixo para escolher as datas;
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7. Utilize o botão Limpar caso deseje limpar todos os campos;

8. Após informar todos os dados, clique no botão Consultar para verificar os

Estabelecimentos cadastrados ou com cadastro em aberto. Ao clicar no

botão Consultar, o sistema apresentará a listagem de estabelecimentos

conforme a imagem abaixo.

1. Após clicar no botão Consultar, será apresentada a listagem com as

Solicitações Localizadas, contendo número da solicitação, data de

envio, natureza da solicitação, nome do estabelecimento, registro

anterior, situação MAPA e situação registro;
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2. No Item 2 clique em << >>  para apresentar o Detalhamento da

Solicitação contendo as informações detalhadas do histórico da

movimentação da solicitação conforme tela abaixo;

3. Clique no botão Voltar para limpar a listagem Solicitações Listadas e

voltar para o campo de Acompanhar Solicitação.

Obs.: Nos campos sinalizados com * (asterisco) são de preenchimento

obrigatório. Se ao menos um campo obrigatório não for informado, será

apresentada mensagem em destaque para alertá-lo, conforme exemplo abaixo:

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create cross-platform Qt Help files

Acompanhar Alteração de Registro de Estabelecimento

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

1. Após ter realizado o cadastro do Estabelecimento, o sistema irá permitir

https://www.helpndoc.com/feature-tour/create-help-files-for-the-qt-help-framework


SIPEAGRO - Aves de Reprodução

67 / 140

acompanhar o cadastro, seja para realizar alguma alteração ou cancelar a solicitação,

para acessar o menu Acompanhar clique no meu Estabelecimento siga para o

menu Solicitação e clique em Acompanhar conforme imagem abaixo;

2. Ao clicar no submenu Acompanhar será exibida a tela abaixo com os seguintes

campos.

1. Para Acompanhar Solicitação utilize os campos para consultar uma

solicitação préviamente cadastrada, no Item1 selecione a Área de Interesse;

2. No campo Natureza da Solicitação no Item 2, selecione a opção Alteração

de Registro de Estabelecimento, caso deseje informar outros campos siga

os itens na ordem, caso Não pule para o Item 8;

3. Caso deseje a consulta mais especifica utilize o campo Número da

Solicitação no Item 3, e informe o número desejado;

4. Caso deseje a consulta mais especifica utilize o campo Atividade no Item 4, e

selecione a atividade desejada;

5. Caso deseje a consulta mais especifica utilize o campo Situação no Item 5, e

selecione a situação desejada;
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6. Caso deseje a consulta mais especifica utilize o campo Período no Item 6,

Clique nos campos para informar o intervalo de datas em que a solicitação foi

criada, será apresentada a imagem abaixo para escolher as datas;

7. Utilize o botão Limpar caso deseje limpar todos os campos;

8. Após informar todos os dados, clique no botão Consultar para verificar as

Alteração(ões) de Registro(s) de Estabelecimento(s) cadastrados ou com

cadastro em aberto. Ao clicar no botão Consultar, o sistema apresentará a

listagem de Solicitações Localizadas onde será possível ter acesso aos

campos Número da Solicitação, Data Envio, Natureza da Solicitação,

Nome do estabelecimento, UF, Município, Fiscal, Regístro Anterior,

Produto, Situação MAPA e Situação Regístro conforme a imagem abaixo.
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Obs.: Nos campos sinalizados com * (asterisco) são de preenchimento

obrigatório. Se ao menos um campo obrigatório não for informado, será

apresentada mensagem em destaque para alertá-lo, conforme exemplo abaixo:

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create cross-platform Qt Help files

Acompanhar Cancelamento de Atividade do Estabelecimento

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

1. Após ter realizado o cadastro do Estabelecimento, o sistema irá permitir

acompanhar o cadastro, seja para realizar alguma alteração ou cancelar a solicitação,

para acessar o menu Acompanhar clique no meu Estabelecimento siga para o

menu Solicitação e clique em Acompanhar conforme imagem abaixo;

2. Ao clicar no submenu Acompanhar será exibida a tela abaixo com os seguintes

campos.

https://www.helpndoc.com/feature-tour/create-help-files-for-the-qt-help-framework
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1. Para Acompanhar Solicitação utilize os campos para consultar uma

solicitação préviamente cadastrada, no Item1 selecione a Área de Interesse;

2. No campo Natureza da Solicitação no Item 2, selecione a opção Alteração

de Registro de Estabelecimento, caso deseje informar outros campos siga

os itens na ordem, caso Não pule para o Item 8;

3. Caso deseje a consulta mais especifica utilize o campo Número da

Solicitação no Item 3, e informe o número desejado;

4. Caso deseje a consulta mais especifica utilize o campo Atividade no Item 4, e

selecione a atividade desejada;

5. Caso deseje a consulta mais especifica utilize o campo Situação no Item 5, e

selecione a situação desejada;

6. Caso deseje a consulta mais especifica utilize o campo Período no Item 6,

Clique nos campos para informar o intervalo de datas em que a solicitação foi

criada, será apresentada a imagem abaixo para escolher as datas;
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7. Utilize o botão Limpar caso deseje limpar todos os campos;

8. Após informar todos os dados, clique no botão Consultar para verificar as

Alteração(ões) de Registro(s) de Estabelecimento(s) cadastrados ou com

cadastro em aberto. Ao clicar no botão Consultar, o sistema apresentará a

listagem de Solicitações Localizadas onde será possível ter acesso aos

campos Número da Solicitação, Data Envio, Natureza da Solicitação,

Nome do estabelecimento, UF, Município, Fiscal, Regístro Anterior,

Produto, Situação MAPA e Situação Regístro conforme a imagem abaixo.

Obs.: Nos campos sinalizados com * (asterisco) são de preenchimento

obrigatório. Se ao menos um campo obrigatório não for informado, será
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apresentada mensagem em destaque para alertá-lo, conforme exemplo abaixo:

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EPub and documentation generator

Cancelar Registro de Estabelecimento

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

1. Após ter realizado o cadastro do Estabelecimento, o sistema irá permitir

acompanhar o cadastro, seja para realizar alguma alteração ou cancelar a solicitação,

para acessar o menu Acompanhar clique no meu Estabelecimento siga para o

menu Solicitação e clique em Acompanhar conforme imagem abaixo;

2. Ao clicar no submenu Acompanhar será exibida a tela abaixo com os seguintes

campos.

https://www.helpndoc.com
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1. Para Acompanhar Solicitação utilize os campos para consultar uma

solicitação préviamente cadastrada, no Item1 selecione a Área de Interesse;

2. No campo Natureza da Solicitação no Item 2, selecione a opção Alteração

de Registro de Estabelecimento, caso deseje informar outros campos siga

os itens na ordem, caso Não pule para o Item 8;

3. Caso deseje a consulta mais especifica utilize o campo Número da

Solicitação no Item 3, e informe o número desejado;

4. Caso deseje a consulta mais especifica utilize o campo Atividade no Item 4, e

selecione a atividade desejada;

5. Caso deseje a consulta mais especifica utilize o campo Situação no Item 5, e

selecione a situação desejada;

6. Caso deseje a consulta mais especifica utilize o campo Período no Item 6,

Clique nos campos para informar o intervalo de datas em que a solicitação foi

criada, será apresentada a imagem abaixo para escolher as datas;

7. Utilize o botão Limpar caso deseje limpar todos os campos;

8. Após informar todos os dados, clique no botão Consultar para verificar as

Alteração(ões) de Registro(s) de Estabelecimento(s) cadastrados ou com

cadastro em aberto. Ao clicar no botão Consultar, o sistema apresentará a

listagem de Solicitações Localizadas onde será possível ter acesso aos

campos Número da Solicitação, Data Envio, Natureza da Solicitação,

Nome do estabelecimento, UF, Município, Fiscal, Regístro Anterior,
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Produto, Situação MAPA e Situação Regístro conforme a imagem abaixo.

1. Selecione << >> para escolher a solicitação que deseja cancelar;

2. Clique no botão Cancelar para cancelar um Registro de

Estabelecimento, só será permitido o cancelamento caso o

Estabelecimento esteja com o status Cadastrada no campo Situação

MAPA, após clicar em cancelar será exibida a notificação abaixo, clique

em Sim caso deseje confirmar o cancelamento, ou em Não para

retornar ao sistema;

Obs.:: Nos campos sinalizados com * (asterisco) são de preenchimento

obrigatório. Se ao menos um campo obrigatório não for informado, será

apresentada mensagem em destaque para alertá-lo, conforme exemplo abaixo

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create cross-platform Qt Help files

Verificar e Resolver Pendencias da Solicitação

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

1. Caso deseje resolver ou verificar alguma pendencia na solicitação, clique no meu

https://www.helpndoc.com/feature-tour/create-help-files-for-the-qt-help-framework
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Estabelecimento siga para o menu Solicitação e clique em Acompanhar conforme

imagem abaixo;

2. Ao clicar no submenu Acompanhar será exibida a tela abaixo com os seguintes

campos.

1. Para Acompanhar Solicitação utilize os campos para consultar uma

solicitação préviamente cadastrada, no Item1 selecione a Área de Interesse;

2. Caso deseje a consulta mais especifica utilize o campo Natureza da

Solicitação no Item 2, e selecione a natureza desejada;

3. Caso deseje a consulta mais especifica utilize o campo Número da

Solicitação no Item 3, e informe o número desejado;

4. Caso deseje a consulta mais especifica utilize o campo Atividade no Item 4, e

selecione a atividade desejada;

5. Caso deseje a consulta mais especifica utilize o campo Situação no Item 5, e

selecione a situação desejada;

6. Caso deseje a consulta mais especifica utilize o campo Período no Item 6,

Clique nos campos para informar o intervalo de datas em que a solicitação foi
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criada, será apresentada a imagem abaixo para escolher as datas;

7. Utilize o botão Limpar caso deseje limpar todos os campos;

8. Após informar todos os dados, clique no botão Consultar para verificar os

Estabelecimentos cadastrados ou com cadastro em aberto. Ao clicar no

botão Consultar, o sistema apresentará a listagem de estabelecimentos

conforme a imagem abaixo.

1. Após clicar no botão Consultar, será apresentada a listagem com as

Solicitações Localizadas, contendo número da solicitação, data de

envio, natureza da solicitação, nome do estabelecimento, registro

anterior, situação MAPA e situação registro;

2. Caso a solicitação contenha alguma pendencia será apresentada na

coluna Situação MAPA conforme o Item 2;
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3. Clique sobre o número da solicitação em destaque azul que contenha a

informação de Com Pendências para corrigi-las, após clicar no número

será apresentado a tela abaixo:

1. No Item 1 será apresentada a listagem de pendências

cadastradas, contendo as informações de Pendência, Tipo,

Despacho e Resposta;

2. Ao clicar no botão Resolver Pendências o sistema mostrará a

aba que está com a pendencia descrita conforme tela abaixo;

1. No Item 1 será apresentada a listagem de pendências

cadastradas, contendo as informações de Pendência,

Tipo, Despacho e Resposta;

2. Selecione << >> referente a pendência desejada para

habilitar o campo Descrição da Resposta no Item 3;

3. após selecionar a pendência no item 2 descreva uma

resposta a pendencia informando as alterações feitas nos

documentos ou uma explicação para a Análise

Documental;
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4. Após corrigir as pendências e descrever uma resposta

clique no botão Confirmar Resposta, será apresentada a

notificação abaixo, clique em Sim para confirmar a

resposta ou em Não para retornar ao sistema;

Obs.:

Ao confirmar a resposta será apresentada a notificação abaixo;

3. Após concluir todas as pendências da solicitação clique na aba Enviar Solicitação,

ao clicar será apresentada a tela abaixo;

1. Após resolver todas as Pendências da solicitação será

apresentada a notificação confirmando a resposta de todas as

pendências conforme Item 1;

2. Selecione << >> para aceitar os termos de responsabilidade e

habilitar o botão Encaminhar Respostas conforme Item 3;

3. Clique no botão do Item 3 para Encaminhar Respostas

referente as pendências no registro, será apresentada a tela de

confirmação de envio de resposta, clique em Sim para confirmar
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o envio ou em Não para retornar ao sistema;

4. Ao Confirmar o Envio de Resposta será apresentada a notificação conforme

exemplo abaixo;

Obs.: Nos campos sinalizados com * (asterisco) são de preenchimento

obrigatório. Se ao menos um campo obrigatório não for informado, será

apresentada mensagem em destaque para alertá-lo, conforme exemplo abaixo

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Kindle eBooks generator

Menu: Estabelecimento >> Solicitação >> Alteração Cadastro/Registro

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free help authoring environment

Solicitar Alteração de Registro Aba Área de Interesse

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

1. Para realizar uma Alteração de Cadastro/Registro clique no menu

Estabelecimentos vá até a opção Solicitação e clique na opção Alteração de

Cadastro/Registro conforme tela abaixo;

https://www.helpndoc.com/feature-tour/create-ebooks-for-amazon-kindle
https://www.helpndoc.com/help-authoring-tool
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OBS.:

Se for realizar a primeira solicitação siga os passos a partir do Passo 4;

2. Caso já tenha uma solicitação de alteração de cadastro em andamento será

apresentada a tela abaixo;

3. Clique no Item 1 para ser redirecionado para a página de Acompanhar Registro de

Estabelecimento, onde será possível consultar e alterar o Cadastro/Registro

desejado conforme tela abaixo;.

1. Para Acompanhar Solicitação utilize os campos para consultar uma

solicitação préviamente cadastrada, no Item1 selecione a Área de Interesse;
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2. Caso deseje a consulta mais especifica utilize o campo Natureza da

Solicitação no Item 2, e selecione a natureza desejada;

3. Caso deseje a consulta mais especifica utilize o campo Número da

Solicitação no Item 3, e informe o número desejado;

4. Caso deseje a consulta mais especifica utilize o campo Atividade no Item 4, e

selecione a atividade desejada;

5. Caso deseje a consulta mais especifica utilize o campo Situação no Item 5, e

selecione a situação desejada;

6. Caso deseje a consulta mais especifica utilize o campo Período no Item 6,

Clique nos campos para informar o intervalo de datas em que a solicitação foi

criada, será apresentada a imagem abaixo para escolher as datas;

7. Utilize o botão Limpar caso deseje limpar todos os campos;

8. Após informar todos os dados, clique no botão Consultar para verificar os

Estabelecimentos cadastrados ou com cadastro em aberto. Ao clicar no

botão Consultar, o sistema apresentará a listagem de Solicitações

Localizadas conforme a imagem abaixo.
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1. Na listagem Solicitações Localizadas será apresentada as

solicitações cadastradas no sistema;

2. No campo Situação Mapa será aprestado o status da solicitação e só é

possível alterar os dados da solicitação caso a situação esteja com o

status Cadastrada;

3. caso a solicitação esteja em situação Cadastrada conforme Item 2, o

Número da Solicitação fica com destaque azul conforme imagem

acima, sendo possível clicar para alterar os dados já fornecidos ou fazer

alguma alteração nos documentos anexados. Será apresentada a tela

abaixo:

Obs.:

Os passos do Item 4 são destinados a primeira solicitação de Alteração de

Cadastro/Registro, se estiver seguindo os passos dos Itens 2 e Item 3 siga para o Item
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5;

4. Caso seja a primeira solicitação ao clicar no item Alteração de Cadastro/Registro

será apresentada a tela abaixo;

1. Na listagem Área(s) de Interesse será apresentado os registros para

alteração, contendo as informações de Area de Interesse, data de

concessão e Data de Vencimento;

2. selecione << >> para marcar o registro que deseja Solicitar

alteração, após selecionar o registro desejado será habilitado o botão

do Item 3;

3. Clique no botão Solicitar Alteração para alterar o registro desejado,

após clicar no botão será apresentada a mensagem abaixo, Clique em

Sim para confirmar a alteração ou em Não para retornar ao sistema.

5. A tela abaixo será apresentada após realizar os procedimentos acima;



SIPEAGRO - Aves de Reprodução

84 / 140

1. Em Atividades Solicitadas na Área de Interesse AVES DE

REPRODUÇÃO será apresentado o cadastro do(s)

estabelecimento(s) apresentando as informações dos campos

Atividade, Classificação/Categoria e Espécie;

2. Selecionando << >> será habilitado o botão Excluir no Item 3

onde poderá excluir as solicitações por area de interesse;

3. O botão Excluir só será habilitado caso sejá selecionada a

opção do Item 2;

4. No Item 4 será possível alterar o cadastro Área de Interesse

clicando no nome em destaque azul, após clicar no nome em

destaque será exibida a tela abaixo;

1. Caso deseje limpar todos os campos editaveis, clique no

botão Limpar;

2. Será disposto os campos Atividade,
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Classificação/Categoria e Espécie com os dados já

cadastrados dispostos, sendo possível altera-los, somente

o campo Área de Interesse não é possível realizar

alterações, realize as alterações nos campos listados que

desejar e clique no botão Confirmar, será apresentada a

tela de confirmação de alteração de registro conforme

imagem abaixo, selecione a opção Sim para gravar as

alterações do cadastro ou em Não para retornar ao

sistema;

Obs.:

1. Após selecionar a opção Sim, será apresentada a mensagem abaixo.

2. Nos campos sinalizados com * (asterisco) são de preenchimento

obrigatório. Se ao menos um campo obrigatório não for informado, será

apresentada mensagem em destaque para alertá-lo, conforme exemplo

abaixo:

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create PDF Help documents

Solicitar Alteração de Registro Aba Estabelecimento

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

https://www.helpndoc.com/feature-tour
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1. Para realizar uma Alteração de Cadastro/Registro clique no menu

Estabelecimentos vá até a opção Solicitação e clique na opção Alteração de

Cadastro/Registro conforme tela abaixo;

OBS.:

Se for realizar a primeira solicitação siga os passos a partir do Passo 4;

2. Caso já tenha uma solicitação de alteração de cadastro em andamento será

apresentada a tela abaixo;

3. Clique no Item 1 para ser redirecionado para a página de Acompanhar Registro de

Estabelecimento, onde será possível consultar e alterar o Cadastro/Registro

desejado conforme tela abaixo;.
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1. Para Acompanhar Solicitação utilize os campos para consultar uma

solicitação préviamente cadastrada, no Item1 selecione a Área de Interesse;

2. Caso deseje a consulta mais especifica utilize o campo Natureza da

Solicitação no Item 2, e selecione a natureza desejada;

3. Caso deseje a consulta mais especifica utilize o campo Número da

Solicitação no Item 3, e informe o número desejado;

4. Caso deseje a consulta mais especifica utilize o campo Atividade no Item 4, e

selecione a atividade desejada;

5. Caso deseje a consulta mais especifica utilize o campo Situação no Item 5, e

selecione a situação desejada;

6. Caso deseje a consulta mais especifica utilize o campo Período no Item 6,

Clique nos campos para informar o intervalo de datas em que a solicitação foi

criada, será apresentada a imagem abaixo para escolher as datas;
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7. Utilize o botão Limpar caso deseje limpar todos os campos;

8. Após informar todos os dados, clique no botão Consultar para verificar os

Estabelecimentos cadastrados ou com cadastro em aberto. Ao clicar no

botão Consultar, o sistema apresentará a listagem de Solicitações

Localizadas conforme a imagem abaixo.

1. Na listagem Solicitações Localizadas será apresentada as

solicitações cadastradas no sistema;

2. No campo Situação Mapa será aprestado o status da solicitação e só é

possível alterar os dados da solicitação caso a situação esteja com o

status Cadastrada;

3. caso a solicitação esteja em situação Cadastrada conforme Item 2, o
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Número da Solicitação fica com destaque azul conforme imagem

acima, sendo possível clicar para alterar os dados já fornecidos ou fazer

alguma alteração nos documentos anexados. Será apresentada a tela

abaixo:

Obs.:

Os passos do Item 4 são destinados a primeira solicitação de Alteração de

Cadastro/Registro, se estiver seguindo os passos dos Itens 2 e Item 3 siga para o Item

5;

4. Caso seja a primeira solicitação ao clicar no item Alteração de Cadastro/Registro

será apresentada a tela abaixo;

1. Na listagem Área(s) de Interesse será apresentado os registros para

alteração, contendo as informações de Area de Interesse, data de

concessão e Data de Vencimento;
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2. selecione << >> para marcar o registro que deseja Solicitar

alteração, após selecionar o registro desejado será habilitado o botão

do Item 3;

3. Clique no botão Solicitar Alteração para alterar o registro desejado,

após clicar no botão será apresentada a mensagem abaixo, Clique em

Sim para confirmar a alteração ou em Não para retornar ao sistema.

5. A tela abaixo será apresentada após realizar os procedimentos acima;

Observação: Após selecionar a aba Estabelecimento será apresentada a tela

abaixo.
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1. Em Alojamento será apresentado o(s) cadastro(s) do(s)

estabelecimento(s) apresentando as informações dos campos

Sequencial, Identificação do Núcleo, Quantidade de Galpão

e Capacidade de Alojamento do Núcleo;

2. No campo Identificação do Núcleo será apresentado o numero

de identificação do cadastro  do estabelecimento em destaque

azul, onde é possível clicar para alterar os dados cadastrados. Ao

clicar no numero de identificação será mostrado os campos

permitindo alteração  conforme a tela abaixo, altere as

informações necessarias e grave as informações no botão

Confirmar ;
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3. Selecionando << >> será habilitado o botão Excluir no Item 3

onde poderá excluir as solicitações por area de interesse;

4. O botão Excluir só será habilitado caso sejá selecionada a

opção do Item 2, clique no botão caso deseje excluir o registro;

5. Caso seja necessario informar um Registro Anterior selecione

<< >> referente a opção Sim e informe os dados do registro

anterior;

6. Em Anexar arquivos selecione no campo Tipo de arquivo um

dos itens apresentados pelo sistema, para cada tipo selecionado

será necessário inserir um arquivo digital. Caso não tenha

nenhuma opção de seleção, não será necessário anexar nenhum

arquivo. No item Arquivo clique em Escolher Arquivo para abrir

janela e selecionar o arquivo que deseja anexar, selecione o

arquivo e clique em abrir conforme imagem abaixo;
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Clique no botão Anexar para inserir o arquivo selecionado;

Observação: Somente é possível inserir arquivos PDF ou JPG e com tamanho

máximo de 10 MB para cada tipo selecionado, se necessário inserir um

arquivo com mais de 10 MB divida-o em mais de uma parte e repita os passos

anteriores.

Após anexar um arquivo, o sistema apresentará a seguinte mensagem:

7. No campo Arquivos será apresentados todos os arquivos

anexados ao sistema com os campos Arquivo, Tipo e Data do

Anexo;

8. O nome dos arquivos anexados estão em destaque azul, caso

deseje realizar o download de algum documento basta clicar no

nome do arquivo; 

9. Selecionando << >> será habilitado o botão Excluir no Item

10 onde poderá excluir os arquivos anexados;

10. O botão Excluir só será habilitado caso sejá selecionada a
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opção do Item 9, clique no botão caso deseje excluir o registro;

11. Caso deseje limpar todos os campos editaveis, clique no botão

Limpar;

12. Realize as alterações nos campos listados que desejar e clique

no botão Confirmar, será apresentada a tela de confirmação de

alteração de registro conforme imagem abaixo, selecione a

opção Sim para gravar as alterações do cadastro ou em Não

para retornar ao sistema;

Obs.:

1. Após selecionar a opção Sim, será apresentada a mensagem abaixo.

2. Nos campos sinalizados com * (asterisco) são de preenchimento obrigatório.

Se ao menos um campo obrigatório não for informado, será apresentada

mensagem em destaque para alertá-lo, conforme exemplo abaixo:

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: iPhone web sites made easy

Solicitar Alteração de Registro Aba Endereço

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

https://www.helpndoc.com/feature-tour/iphone-website-generation
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1. Para realizar uma Alteração de Cadastro/Registro clique no menu

Estabelecimentos vá até a opção Solicitação e clique na opção Alteração de

Cadastro/Registro conforme tela abaixo;

OBS.:

Se for realizar a primeira solicitação siga os passos a partir do Passo 4;

2. Caso já tenha uma solicitação de alteração de cadastro em andamento será

apresentada a tela abaixo;

3. Clique no Item 1 para ser redirecionado para a página de Acompanhar Registro de

Estabelecimento, onde será possível consultar e alterar o Cadastro/Registro

desejado conforme tela abaixo;.
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1. Para Acompanhar Solicitação utilize os campos para consultar uma

solicitação préviamente cadastrada, no Item1 selecione a Área de Interesse;

2. Caso deseje a consulta mais especifica utilize o campo Natureza da

Solicitação no Item 2, e selecione a natureza desejada;

3. Caso deseje a consulta mais especifica utilize o campo Número da

Solicitação no Item 3, e informe o número desejado;

4. Caso deseje a consulta mais especifica utilize o campo Atividade no Item 4, e

selecione a atividade desejada;

5. Caso deseje a consulta mais especifica utilize o campo Situação no Item 5, e

selecione a situação desejada;

6. Caso deseje a consulta mais especifica utilize o campo Período no Item 6,

Clique nos campos para informar o intervalo de datas em que a solicitação foi

criada, será apresentada a imagem abaixo para escolher as datas;

7. Utilize o botão Limpar caso deseje limpar todos os campos;

8. Após informar todos os dados, clique no botão Consultar para verificar os

Estabelecimentos cadastrados ou com cadastro em aberto. Ao clicar no

botão Consultar, o sistema apresentará a listagem de Solicitações

Localizadas conforme a imagem abaixo.
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1. Na listagem Solicitações Localizadas será apresentada as

solicitações cadastradas no sistema;

2. No campo Situação Mapa será aprestado o status da solicitação e só é

possível alterar os dados da solicitação caso a situação esteja com o

status Cadastrada;

3. caso a solicitação esteja em situação Cadastrada conforme Item 2, o

Número da Solicitação fica com destaque azul conforme imagem

acima, sendo possível clicar para alterar os dados já fornecidos ou fazer

alguma alteração nos documentos anexados. Será apresentada a tela

abaixo:

Obs.:

Os passos do Item 4 são destinados a primeira solicitação de Alteração de

Cadastro/Registro, se estiver seguindo os passos dos Itens 2 e Item 3 siga para o Item
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5;

4. Caso seja a primeira solicitação ao clicar no item Alteração de Cadastro/Registro

será apresentada a tela abaixo;

1. Na listagem Área(s) de Interesse será apresentado os registros para

alteração, contendo as informações de Area de Interesse, data de

concessão e Data de Vencimento;

2. selecione << >> para marcar o registro que deseja Solicitar

alteração, após selecionar o registro desejado será habilitado o botão

do Item 3;

3. Clique no botão Solicitar Alteração para alterar o registro desejado,

após clicar no botão será apresentada a mensagem abaixo, Clique em

Sim para confirmar a alteração ou em Não para retornar ao sistema.

5. A tela abaixo será apresentada após realizar os procedimentos acima;
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Obs.: Após selecionar a aba Endereço será apresentada a tela abaixo.

1. Em Endereços do Estabelecimento será apresentado o(s)

cadastro(s) do(s) endereço(s) apresentando as informações dos

campos Tipo de Endereço, CEP, Tipo Logradouro,

Logradouro, Número, Complemento, Bairro, Município, UF,

Latitude, Longitude e Visualização;

2. No campo CEP será apresentado o numero de CEP do

endereço em destaque azul, onde é possível clicar para alterar os

dados cadastrados. Ao clicar no numero de identificação será
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mostrado os campos permitindo alteração  conforme a tela

abaixo, altere as informações necessarias e grave as

informações no botão Confirmar ;

Realize as alterações nos campos listados que desejar e clique no botão

Confirmar, será apresentada a tela de confirmação de alteração de registro conforme

imagem abaixo, selecione a opção Sim para gravar as alterações do cadastro ou em

Não para retornar ao sistema;

Obs.: após selecionar a opção Sim, será apresentada a

mensagem abaixo.

3. Selecionando << >> será habilitado o botão Excluir no Item 4

onde poderá excluir as solicitações por area de interesse;

4. O botão Excluir só será habilitado caso sejá selecionada a
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opção do Item 3, clique no botão caso deseje excluir o registro;

Obs.: Nos campos sinalizados com * (asterisco) são de preenchimento

obrigatório. Se ao menos um campo obrigatório não for informado, será

apresentada mensagem em destaque para alertá-lo, conforme exemplo abaixo:

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create iPhone documentation

Solicitar Alteração de Registro Aba Contato

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

1. Para realizar uma Alteração de Cadastro/Registro clique no menu

Estabelecimentos vá até a opção Solicitação e clique na opção Alteração de

Cadastro/Registro conforme tela abaixo;

OBS.:

Se for realizar a primeira solicitação siga os passos a partir do Passo 4;

2. Caso já tenha uma solicitação de alteração de cadastro em andamento será

apresentada a tela abaixo;

https://www.helpndoc.com/feature-tour/iphone-website-generation


SIPEAGRO - Aves de Reprodução

102 / 140

3. Clique no Item 1 para ser redirecionado para a página de Acompanhar Registro de

Estabelecimento, onde será possível consultar e alterar o Cadastro/Registro

desejado conforme tela abaixo;.

1. Para Acompanhar Solicitação utilize os campos para consultar uma

solicitação préviamente cadastrada, no Item1 selecione a Área de Interesse;

2. Caso deseje a consulta mais especifica utilize o campo Natureza da

Solicitação no Item 2, e selecione a natureza desejada;

3. Caso deseje a consulta mais especifica utilize o campo Número da

Solicitação no Item 3, e informe o número desejado;

4. Caso deseje a consulta mais especifica utilize o campo Atividade no Item 4, e

selecione a atividade desejada;

5. Caso deseje a consulta mais especifica utilize o campo Situação no Item 5, e

selecione a situação desejada;

6. Caso deseje a consulta mais especifica utilize o campo Período no Item 6,

Clique nos campos para informar o intervalo de datas em que a solicitação foi

criada, será apresentada a imagem abaixo para escolher as datas;
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7. Utilize o botão Limpar caso deseje limpar todos os campos;

8. Após informar todos os dados, clique no botão Consultar para verificar os

Estabelecimentos cadastrados ou com cadastro em aberto. Ao clicar no

botão Consultar, o sistema apresentará a listagem de Solicitações

Localizadas conforme a imagem abaixo.

1. Na listagem Solicitações Localizadas será apresentada as

solicitações cadastradas no sistema;

2. No campo Situação Mapa será aprestado o status da solicitação e só é

possível alterar os dados da solicitação caso a situação esteja com o

status Cadastrada;

3. caso a solicitação esteja em situação Cadastrada conforme Item 2, o
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Número da Solicitação fica com destaque azul conforme imagem

acima, sendo possível clicar para alterar os dados já fornecidos ou fazer

alguma alteração nos documentos anexados. Será apresentada a tela

abaixo:

Obs.:

Os passos do Item 4 são destinados a primeira solicitação de Alteração de

Cadastro/Registro, se estiver seguindo os passos dos Itens 2 e Item 3 siga para o Item

5;

4. Caso seja a primeira solicitação ao clicar no item Alteração de Cadastro/Registro

será apresentada a tela abaixo;

1. Na listagem Área(s) de Interesse será apresentado os registros para

alteração, contendo as informações de Area de Interesse, data de

concessão e Data de Vencimento;
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2. selecione << >> para marcar o registro que deseja Solicitar

alteração, após selecionar o registro desejado será habilitado o botão

do Item 3;

3. Clique no botão Solicitar Alteração para alterar o registro desejado,

após clicar no botão será apresentada a mensagem abaixo, Clique em

Sim para confirmar a alteração ou em Não para retornar ao sistema.

5. A tela abaixo será apresentada após realizar os procedimentos acima;
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Obs.: Após selecionar a aba Contato será apresentada a tela

abaixo.

1. Em Contatos do Estabelecimento será apresentado o(s)

cadastro(s) do(s) contato(s) apresentando as informações dos

campos Tipo de Endereço, CEP, Tipo Logradouro,

Logradouro, Número, Complemento, Bairro, Município, UF,

Latitude, Longitude e Tipo de Contato e Descrição;

2. No campo Descrição será apresentado o contato do endereço

em destaque azul, onde é possível clicar para alterar os dados
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cadastrados. Ao clicar no numero de identificação será mostrado

os campos permitindo alteração  conforme a tela abaixo, altere

as informações necessarias e grave as informações no botão

Confirmar ;

Realize as alterações nos campos listados que desejar e clique no botão

Confirmar, será apresentada a tela de confirmação de alteração de registro conforme

imagem abaixo, selecione a opção Sim para gravar as alterações do cadastro ou em

Não para retornar ao sistema;

Obs.: após selecionar a opção Sim, será apresentada a

mensagem abaixo.

3. Selecionando << >> será habilitado o botão Excluir no Item 2

onde poderá excluir as solicitações por area de interesse;

4. O botão Excluir só será habilitado caso sejá selecionada a

opção do Item 3, clique no botão caso deseje excluir o registro;

Obs.: Nos campos sinalizados com * (asterisco) são de

preenchimento obrigatório. Se ao menos um campo obrigatório não for

informado, será apresentada mensagem em destaque para alertá-lo,

conforme exemplo abaixo:
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Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Help generator

Solicitar Alteração de Registro Aba Responsável

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

1. Para realizar uma Alteração de Cadastro/Registro clique no menu

Estabelecimentos vá até a opção Solicitação e clique na opção Alteração de

Cadastro/Registro conforme tela abaixo;

OBS.:

Se for realizar a primeira solicitação siga os passos a partir do Passo 4;

2. Caso já tenha uma solicitação de alteração de cadastro em andamento será

apresentada a tela abaixo;

3. Clique no Item 1 para ser redirecionado para a página de Acompanhar Registro de

https://www.helpndoc.com/feature-tour
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Estabelecimento, onde será possível consultar e alterar o Cadastro/Registro

desejado conforme tela abaixo;.

1. Para Acompanhar Solicitação utilize os campos para consultar uma

solicitação préviamente cadastrada, no Item1 selecione a Área de Interesse;

2. Caso deseje a consulta mais especifica utilize o campo Natureza da

Solicitação no Item 2, e selecione a natureza desejada;

3. Caso deseje a consulta mais especifica utilize o campo Número da

Solicitação no Item 3, e informe o número desejado;

4. Caso deseje a consulta mais especifica utilize o campo Atividade no Item 4, e

selecione a atividade desejada;

5. Caso deseje a consulta mais especifica utilize o campo Situação no Item 5, e

selecione a situação desejada;

6. Caso deseje a consulta mais especifica utilize o campo Período no Item 6,

Clique nos campos para informar o intervalo de datas em que a solicitação foi

criada, será apresentada a imagem abaixo para escolher as datas;
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7. Utilize o botão Limpar caso deseje limpar todos os campos;

8. Após informar todos os dados, clique no botão Consultar para verificar os

Estabelecimentos cadastrados ou com cadastro em aberto. Ao clicar no

botão Consultar, o sistema apresentará a listagem de Solicitações

Localizadas conforme a imagem abaixo.

1. Na listagem Solicitações Localizadas será apresentada as

solicitações cadastradas no sistema;

2. No campo Situação Mapa será aprestado o status da solicitação e só é

possível alterar os dados da solicitação caso a situação esteja com o

status Cadastrada;

3. caso a solicitação esteja em situação Cadastrada conforme Item 2, o
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Número da Solicitação fica com destaque azul conforme imagem

acima, sendo possível clicar para alterar os dados já fornecidos ou fazer

alguma alteração nos documentos anexados. Será apresentada a tela

abaixo:

Obs.:

Os passos do Item 4 são destinados a primeira solicitação de Alteração de

Cadastro/Registro, se estiver seguindo os passos dos Itens 2 e Item 3 siga para o Item

5;

4. Caso seja a primeira solicitação ao clicar no item Alteração de Cadastro/Registro

será apresentada a tela abaixo;

1. Na listagem Área(s) de Interesse será apresentado os registros para

alteração, contendo as informações de Area de Interesse, data de

concessão e Data de Vencimento;
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2. selecione << >> para marcar o registro que deseja Solicitar

alteração, após selecionar o registro desejado será habilitado o botão

do Item 3;

3. Clique no botão Solicitar Alteração para alterar o registro desejado,

após clicar no botão será apresentada a mensagem abaixo, Clique em

Sim para confirmar a alteração ou em Não para retornar ao sistema.

5. A tela abaixo será apresentada após realizar os procedimentos acima;

Obs.: Após selecionar a aba Responsável será apresentada a tela abaixo.
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1. Em Responsável pelo Estabelecimento será apresentado o(s)

cadastro(s) do(s) responsável(eis) apresentando as informações

dos campos CPF, Nome, Representante Legal, Responsável

Técnico, Sócio, Telefone e E-mail;

2. No campo CPF será apresentado o número do CPF em

destaque azul, onde é possível clicar para alterar os dados

cadastrados. Ao clicar no numero de identificação será mostrado

os campos permitindo alteração  conforme a tela abaixo, altere

as informações necessarias e grave as informações no botão

Confirmar ;

1. Em Anexar arquivos selecione no campo Tipo de
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arquivo um dos itens apresentados pelo sistema, para

cada tipo selecionado será necessário inserir um arquivo

digital. Caso não tenha nenhuma opção de seleção, não

será necessário anexar nenhum arquivo. No item Arquivo

clique em Escolher Arquivo para abrir janela e selecionar

o arquivo que deseja anexar, selecione o arquivo e clique

em abrir conforme imagem abaixo;

Clique no botão Anexar para inserir o arquivo selecionado;

Obs.: Somente é possível inserir arquivos PDF ou JPG e com tamanho

máximo de 10 MB para cada tipo selecionado, se necessário inserir um

arquivo com mais de 10 MB divida-o em mais de uma parte e repita os passos

anteriores.

Após anexar um arquivo, o sistema apresentará a seguinte mensagem:

Realize as alterações nos campos listados que desejar e clique no botão

Confirmar, será apresentada a tela de confirmação de alteração de registro conforme

imagem abaixo, selecione a opção Sim para gravar as alterações do cadastro ou em
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Não para retornar ao sistema;

Obs.: após selecionar a opção Sim, será apresentada a mensagem abaixo.

2. Selecionando << >> será habilitado o botão Excluir no

Item 2 onde poderá excluir as solicitações por area de

interesse;

3. O botão Excluir só será habilitado caso sejá selecionada

a opção do Item 3, clique no botão caso deseje excluir o

registro;

3. Selecionando << >> será habilitado o botão Excluir no Item 2

onde poderá excluir as solicitações por area de interesse;

4. O botão Excluir só será habilitado caso sejá selecionada a

opção do Item 3, clique no botão caso deseje excluir o registro;

Obs.: Nos campos sinalizados com * (asterisco) são de preenchimento

obrigatório. Se ao menos um campo obrigatório não for informado, será

apresentada mensagem em destaque para alertá-lo, conforme exemplo abaixo:

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Generate EPub eBooks with ease

Solicitar Alteração de Registro Aba Habilitações RT

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

https://www.helpndoc.com/create-epub-ebooks


SIPEAGRO - Aves de Reprodução

116 / 140

1. Para realizar uma Alteração de Cadastro/Registro clique no menu

Estabelecimentos vá até a opção Solicitação e clique na opção Alteração de

Cadastro/Registro conforme tela abaixo;

OBS.:

Se for realizar a primeira solicitação siga os passos a partir do Passo 4;

2. Caso já tenha uma solicitação de alteração de cadastro em andamento será

apresentada a tela abaixo;

3. Clique no Item 1 para ser redirecionado para a página de Acompanhar Registro de

Estabelecimento, onde será possível consultar e alterar o Cadastro/Registro

desejado conforme tela abaixo;.
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1. Para Acompanhar Solicitação utilize os campos para consultar uma

solicitação préviamente cadastrada, no Item1 selecione a Área de Interesse;

2. Caso deseje a consulta mais especifica utilize o campo Natureza da

Solicitação no Item 2, e selecione a natureza desejada;

3. Caso deseje a consulta mais especifica utilize o campo Número da

Solicitação no Item 3, e informe o número desejado;

4. Caso deseje a consulta mais especifica utilize o campo Atividade no Item 4, e

selecione a atividade desejada;

5. Caso deseje a consulta mais especifica utilize o campo Situação no Item 5, e

selecione a situação desejada;

6. Caso deseje a consulta mais especifica utilize o campo Período no Item 6,

Clique nos campos para informar o intervalo de datas em que a solicitação foi

criada, será apresentada a imagem abaixo para escolher as datas;

7. Utilize o botão Limpar caso deseje limpar todos os campos;

8. Após informar todos os dados, clique no botão Consultar para verificar os

Estabelecimentos cadastrados ou com cadastro em aberto. Ao clicar no

botão Consultar, o sistema apresentará a listagem de Solicitações

Localizadas conforme a imagem abaixo.
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1. Na listagem Solicitações Localizadas será apresentada as

solicitações cadastradas no sistema;

2. No campo Situação Mapa será aprestado o status da solicitação e só é

possível alterar os dados da solicitação caso a situação esteja com o

status Cadastrada;

3. caso a solicitação esteja em situação Cadastrada conforme Item 2, o

Número da Solicitação fica com destaque azul conforme imagem

acima, sendo possível clicar para alterar os dados já fornecidos ou fazer

alguma alteração nos documentos anexados. Será apresentada a tela

abaixo:

Obs.:

Os passos do Item 4 são destinados a primeira solicitação de Alteração de

Cadastro/Registro, se estiver seguindo os passos dos Itens 2 e Item 3 siga para o Item
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5;

4. Caso seja a primeira solicitação ao clicar no item Alteração de Cadastro/Registro

será apresentada a tela abaixo;

1. Na listagem Área(s) de Interesse será apresentado os registros para

alteração, contendo as informações de Area de Interesse, data de

concessão e Data de Vencimento;

2. selecione << >> para marcar o registro que deseja Solicitar

alteração, após selecionar o registro desejado será habilitado o botão

do Item 3;

3. Clique no botão Solicitar Alteração para alterar o registro desejado,

após clicar no botão será apresentada a mensagem abaixo, Clique em

Sim para confirmar a alteração ou em Não para retornar ao sistema.

5. A tela abaixo será apresentada após realizar os procedimentos acima;
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Obs.: Após selecionar a aba Habilitações - RT será apresentada a tela abaixo.

1. Em Habilitação do Responsável técnico Nesta Área de

Interesse será apresentado o(s) cadastro(s) do(s)

responsável(eis) apresentando as informações dos campos

Responsável, Profissão, Conselho, UF, Nº do Regístro

Nacional, Nº do Conselho e Tipo;

2. No campo Profissão será apresentada profissão do responsável

em destaque azul, onde é possível clicar para alterar os dados

cadastrados. Ao clicar no numero de identificação será mostrado



SIPEAGRO - Aves de Reprodução

121 / 140

os campos permitindo alteração  conforme a tela abaixo, altere

as informações necessarias e grave as informações no botão

Confirmar ;

1. Em Anexar arquivos selecione no campo Tipo de

arquivo um dos itens apresentados pelo sistema, para

cada tipo selecionado será necessário inserir um arquivo

digital. Caso não tenha nenhuma opção de seleção, não

será necessário anexar nenhum arquivo. No item Arquivo

clique em Escolher Arquivo para abrir janela e selecionar

o arquivo que deseja anexar, selecione o arquivo e clique

em abrir conforme imagem abaixo;
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Clique no botão Anexar para inserir o arquivo selecionado;

Obs.: Somente é possível inserir arquivos PDF ou JPG e com tamanho

máximo de 10 MB para cada tipo selecionado, se necessário inserir um

arquivo com mais de 10 MB divida-o em mais de uma parte e repita os passos

anteriores.

Após anexar um arquivo, o sistema apresentará a seguinte mensagem:

2. Selecionando << >> será habilitado o botão Excluir no

Item 2 onde poderá excluir as solicitações por area de

interesse;

3. O botão Excluir só será habilitado caso sejá selecionada

a opção do Item 3, clique no botão caso deseje excluir o

registro.

Realize as alterações nos campos listados que desejar e clique no botão

Confirmar, será apresentada a tela de confirmação de alteração de registro conforme

imagem abaixo, selecione a opção Sim para gravar as alterações do cadastro ou em

Não para retornar ao sistema;
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Obs.: após selecionar a opção Sim, será apresentada a mensagem abaixo.

3. Selecionando << >> será habilitado o botão Excluir no Item 2

onde poderá excluir as solicitações por area de interesse;

4. O botão Excluir só será habilitado caso sejá selecionada a

opção do Item 3, clique no botão caso deseje excluir o registro;

Obs.: Nos campos sinalizados com * (asterisco) são de preenchimento

obrigatório. Se ao menos um campo obrigatório não for informado, será

apresentada mensagem em destaque para alertá-lo, conforme exemplo abaixo:

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EPub producer

Solicitar Alteração de Registro Aba Integradora/Cooperativa

1.

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

1. Para realizar uma Alteração de Cadastro/Registro clique no menu

Estabelecimentos vá até a opção Solicitação e clique na opção Alteração de

Cadastro/Registro conforme tela abaixo;

https://www.helpndoc.com/create-epub-ebooks
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OBS.:

Se for realizar a primeira solicitação siga os passos a partir do Passo 4;

2. Caso já tenha uma solicitação de alteração de cadastro em andamento será

apresentada a tela abaixo;

3. Clique no Item 1 para ser redirecionado para a página de Acompanhar Registro de

Estabelecimento, onde será possível consultar e alterar o Cadastro/Registro

desejado conforme tela abaixo;.

1. Para Acompanhar Solicitação utilize os campos para consultar uma

solicitação préviamente cadastrada, no Item1 selecione a Área de Interesse;
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2. Caso deseje a consulta mais especifica utilize o campo Natureza da

Solicitação no Item 2, e selecione a natureza desejada;

3. Caso deseje a consulta mais especifica utilize o campo Número da

Solicitação no Item 3, e informe o número desejado;

4. Caso deseje a consulta mais especifica utilize o campo Atividade no Item 4, e

selecione a atividade desejada;

5. Caso deseje a consulta mais especifica utilize o campo Situação no Item 5, e

selecione a situação desejada;

6. Caso deseje a consulta mais especifica utilize o campo Período no Item 6,

Clique nos campos para informar o intervalo de datas em que a solicitação foi

criada, será apresentada a imagem abaixo para escolher as datas;

7. Utilize o botão Limpar caso deseje limpar todos os campos;

8. Após informar todos os dados, clique no botão Consultar para verificar os

Estabelecimentos cadastrados ou com cadastro em aberto. Ao clicar no

botão Consultar, o sistema apresentará a listagem de Solicitações

Localizadas conforme a imagem abaixo.
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1. Na listagem Solicitações Localizadas será apresentada as

solicitações cadastradas no sistema;

2. No campo Situação Mapa será aprestado o status da solicitação e só é

possível alterar os dados da solicitação caso a situação esteja com o

status Cadastrada;

3. caso a solicitação esteja em situação Cadastrada conforme Item 2, o

Número da Solicitação fica com destaque azul conforme imagem

acima, sendo possível clicar para alterar os dados já fornecidos ou fazer

alguma alteração nos documentos anexados. Será apresentada a tela

abaixo:

Obs.:

Os passos do Item 4 são destinados a primeira solicitação de Alteração de

Cadastro/Registro, se estiver seguindo os passos dos Itens 2 e Item 3 siga para o Item
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5;

4. Caso seja a primeira solicitação ao clicar no item Alteração de Cadastro/Registro

será apresentada a tela abaixo;

1. Na listagem Área(s) de Interesse será apresentado os registros para

alteração, contendo as informações de Area de Interesse, data de

concessão e Data de Vencimento;

2. selecione << >> para marcar o registro que deseja Solicitar

alteração, após selecionar o registro desejado será habilitado o botão

do Item 3;

3. Clique no botão Solicitar Alteração para alterar o registro desejado,

após clicar no botão será apresentada a mensagem abaixo, Clique em

Sim para confirmar a alteração ou em Não para retornar ao sistema.

5. A tela abaixo será apresentada após realizar os procedimentos acima;
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Obs.: Após selecionar a aba Integradora/Cooperativa será apresentada a tela

abaixo.

Obs.: 

Os campos listados na tela acima já vão ser apresentados preenchidos

com os dados anteriormente cadastrados, altere os itens conforme as orientações

abaixo.

1. No campo Tipo selecione << >> para informar se o estabelecimento

a ser cadastrado é uma Integradora ou Cooperativa;

2. No campo Nome/Nome Empresarial digite o nome da Integradora ou

Cooperativa;
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3. No campo CNPJ informe o CNPJ da empresa ou Integradora

conforme selecionado no Item 1;

4. No campo Nome Fantasia informe o nome fantasia da Cooperativa ou

Integradora se houver, caso não haja deixe o campo em branco;

5. No campo Data  da Cooperação/Integração será apresentada a caixa

abaixo para selecionar o dia mes e ano;

6. No campo CEP digite o CEP e clique na lupa <<  >> para que o

sistema verifique a base de endereços, após verificação será aberta

uma janela apresentando o endereço correspondendo ao CEP. Para

selecionar o endereço clique sobre o nome da Cidade. Após clicar  no

exemplo abaixo a cidade é Brasília;

Obs.: 

Os campos UF, Município, Tipo de logradouro, Logradouro,

Bairro serão preenchidos automaticamente pelo sistema; 

Observação 2: Caso não saiba o CEP do endereço do estabelecimento
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utilize o item Não sei o CEP, será aberta uma janela para consulta. Selecione a UF,

digite a Cidade e clique no botão Consultar. No exemplo abaixo, foi pesquisada a

cidade de Brasília, o sistema apresentará a relação dos endereços da cidade de

Brasília, selecione o endereço, clicando no nome em destaque em azul;

7. No campo Número digite o numero correspondente a Empresa ou

Integradora;

8. Caso o endereço necessite de informação complementar ou ponto de

referencia digite no campo Complemento;

9. Caso necessite limpar todos os campos preenchidos clique no botão
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Limpar;

10. Após digitar os dados nos campos obrigatórios, clique no botão

Confirmar para finalizar. Ao clicar no botão Confirmar, o sistema

apresentará mensagem de confirmação do registro, clique no botão Sim

para confirmar ou no botão Não para fechar a mensagem e retornar ao

sistema:

Obs.:

1. Após clicar em Sim para confirmar o cadastro das informações é

apresentada a notificação abaixo;

2. Nos campos sinalizados com * (asterisco) são de preenchimento

obrigatório. Se ao menos um campo obrigatório não for

informado, será apresentada mensagem em destaque para

alertá-lo, conforme exemplo abaixo:

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: What is a Help Authoring tool?
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Consultar Registro Estabelecimento

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Esta funcionalidade permite a consulta do(s) estabelecimento(s) que foi(ram)

registrado(s) pelo Ministério. Para realizar a consulta de um estabelecimento, acesse o

sistema, e no menu Estabelecimento, selecione a opção Certificado e depois clique

em Certificado de Registro.

Selecionando o item Certificado de Registro, o sistema apresentará uma tela que

possibilita a escolha de filtros para realizar consulta (s) conforme critérios informados,

segue instruções abaixo:

1. No campo Área de interesse, é apresentada uma relação das áreas de atuação

do Ministério, selecione a área que deseja realizar a consulta do estabelecimento

registrado;

2. Em CNPJ CPF é possível efetuar consulta pelo CNPJ ou CPF, para que seja

realizada a consulta selecione a opção << >>, correspondente ao desejado e

informe o número do CNPJ ou CPF;
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3. No campo Nome ou nome empresarial, é possível informar o nome ou nome

empresarial que deseja buscar;

4. Em N° Registro, é possível informar o número do registro que deseja consultar;

5. Em UF, é possível selecionar a UF do(s) estabelecimento(s) que deseja consultar;

6. Em Município, é possível informar o município do estabelecimento a ser

consultado;

7. Em Período, é possível consultar o estabelecimento pelo intervalo de datas que o

mesmo foi cadastrado, inserindo uma data de início e uma de fim, seguindo o

seguinte padrão (dd/mm/aaaa) de 02 (dois) dígitos para o dia, 02(dois) dígitos

numéricos para o mês e 04(quatro) dígitos numéricos para o ano;

8. Clique em Limpar caso deseje apagar todos os dados dos campos.

9. Clique no botão Consultar para realizar a consulta;

10. Após clicar no botão confirmar será apresentado uma listagem com os

Estabelecimentos Registrados, contendo o CNPJ, Nome, N° do registro, área

de interesse e data concessão. Repita os passos anteriores para efetuar novas

consultas

Obs.:

1. Informe nos campos os dados correspondente a informação

requerida, os campos sinalizados com <<*>> são de

preenchimento obrigatório para gerar o relatório. Se ao menos

um campo obrigatório não for informado, será apresentada

mensagem em destaque para alertá-lo, conforme exemplo

abaixo: 

2. Caso sistema não consiga localizar informações conforme os

campos informados, será apresentada a seguinte mensagem: 
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Emitir Certificado Registro Estabelecimento

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Esta funcionalidade permite a emitir o certificado do estabelecimento que foi registrado

pelo Ministério. Para realizar a consulta de um estabelecimento, acesse o sistema, e no

menu Estabelecimento, selecione a opção Certificado e depois clique em Certificado

de Registro.

Selecionando o item Certificado de Registro, o sistema apresentará uma tela que

possibilita a escolha de filtros para realizar consulta (s) conforme critérios informados,

segue instruções abaixo:

1. No campo Área de interesse, é apresentada uma relação das áreas de atuação

do Ministério, selecione a área que deseja realizar a consulta do estabelecimento

registrado;

2. Em CNPJ CPF é possível efetuar consulta pelo CNPJ ou CPF, para que seja

realizada a consulta selecione a opção << >>, correspondente ao desejado e

informe o número do CNPJ ou CPF;

3. No campo Nome ou nome empresarial, é possível informar o nome ou nome

empresarial que deseja buscar;
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4. Em N° Registro, é possível informar o número do registro que deseja consultar;

5. Em UF, é possível selecionar a UF do(s) estabelecimento(s) que deseja consultar;

6. Em Município, é possível informar o município do estabelecimento a ser

consultado;

7. Em Período, é possível consultar o estabelecimento pelo intervalo de datas que o

mesmo foi cadastrado, inserindo uma data de início e uma de fim, seguindo o

seguinte padrão (dd/mm/aaaa) de 02 (dois) dígitos para o dia, 02(dois) dígitos

numéricos para o mês e 04(quatro) dígitos numéricos para o ano;

8. Clique em Limpar caso deseje apagar todos os dados dos campos.

9. Clique no botão Consultar para realizar a consulta;

10. Após clicar no botão confirmar será apresentado uma listagem com os

Estabelecimentos Registrados, contendo o CNPJ, Nome, N° do registro, área

de interesse e data concessão.

11. Selecione a opção << >> do estabelecimento que deseja emitir o certificado;

12. Clique em Emitir, para que seja emitido o certificado. Repita os passos anteriores

para Gerar novos certificados.

Obs.:

1. Informe nos campos os dados correspondente a informação

requerida, os campos sinalizados com <<*>> são de

preenchimento obrigatório para gerar o relatório. Se ao menos

um campo obrigatório não for informado, será apresentada

mensagem em destaque para alertá-lo, conforme exemplo

abaixo: 

2. Caso sistema não consiga localizar informações conforme os

campos informados, será apresentada a seguinte mensagem: 
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Solicitar Novo Vínculo

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Esta funcionalidade permite a Solicitar Novo Vínculo. Para realizar a solicitação,

acesse o sistema, e no menu Cadastro, selecione a opção Solicitar Novo Vínculo.

Após selecionar o menu Solicitar Novo Vínculo será apresentada a tela abaixo:

1. Selecione o Tipo de Cadastro no Item 1 para que apareça os campos de

cadastro. O exemplo abaixo foi utilizado o tipo Estabelecimento;

https://www.helpndoc.com
https://www.helpndoc.com
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1. No Item 1 selecione << >> entre as opções CPF e CNPJ,

após marcar o tipo informe o número do documento e clique na

opção << >> para que seja verificada a informação digitada;

2. O campo Nome ou Nome Empresarial (Razão Social) é

preenchido automáticamente após clicar na opção << >> do

Item 1;

3. No Item 3 é possível selecionar um endereço de e-mail já

cadastrado, caso queira informar um novo e-mail selecione a

opção Novo Email e informe o endereço nos Itens 4 e 5;

4. No campo E-mail informe o novo email a ser cadastrado;

5. No campo Confirmar E-mail digite o mesmo email inserido no

Item 4, caso o campo Confirmar E-mail não esteja

correspondente com o preenchido no Item 4 ao clicar em

Confirmar para realizar a solicitação será emitida a notificação

abaixo;

6. Caso deseje limpar todos os campos clique no botão Limpar;

7. Ao inserir todos os campos obrigatórios corretamente clique no

botão Confirmar para relaizar  solicitação, ao clicar no botão

será apresentada a mensagem abaixo: Ao clicar no botão OK  e

será feito logoff no sistema automáticamente para efetivar a

complementação do cadastro; 
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Obs.: Nos campos sinalizados com * (asterisco) são de preenchimento

obrigatório. Se ao menos um campo obrigatório não for informado, será

apresentada mensagem em destaque para alertá-lo, conforme exemplo abaixo:
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Consultar Autenticidade dos Documentos

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Esta funcionalidade permite verificar a autenticidade dos documentos registrados pelo

Ministério. Para realizar a verificação de um documento, acesse o sistema, e no menu

Consultar Autenticidade de Documentos, conforme tela abaixo.

https://www.helpndoc.com/feature-tour
https://www.helpndoc.com/feature-tour/iphone-website-generation
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Ao clicar no menu Consultar Autenticidade de Documentos será apresentada a

tela abaixo;

1. No campo Código de Autenticidade, digite o código do documento a ser

verificado;

2. Caso deseje limpar os campos digitados clique no botão Limpar;

3. Após informar o Código de Autenticidade corretamente no Item 1, clique no

botão Consultar, se o código informado estiver correto o documento abrirá

automáticamente;

Obs.:

1. Caso digite um código inesistente será exibida a notificação

abaixo;

2. Nos campos sinalizados com * (asterisco) são de preenchimento

obrigatório. Se ao menos um campo obrigatório não for

informado, será apresentada mensagem em destaque para

alertá-lo, conforme exemplo abaixo:
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