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Guia do Usuário - perfil Fiscal

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

Menu: Estabelecimento >> Comunicado >> Acompanhar Comunicado

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

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;

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

formado dd/mm/aaaa;

6. Caso deseje informe o Número do Registro do Estabelecimento no Item 6;

7. Caso deseje consultar o comunicado pelo CPF ou CNPJ selecione << >> 

a opção desejada e informe o número do documento;

8. É possível filtrar a consulta pelo Nome/Nome Empresarial (Razão Social);

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

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

consulta;

11. 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:
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Created with the Personal Edition of HelpNDoc: iPhone web sites made easy

Detalhar Comunicado

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

1. Para Detalhar 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

formado dd/mm/aaaa;

https://www.helpndoc.com/feature-tour/iphone-website-generation
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6. Caso deseje informe o Número do Registro do Estabelecimento no Item 6;

7. Caso deseje consultar o comunicado pelo CPF ou CNPJ selecione << >> 

a opção desejada e informe o número do documento;

8. É possível filtrar a consulta pelo Nome/Nome Empresarial (Razão Social);

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

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

consulta;

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

conforme tela abaixo;

1. No exemplo acima foram listados os Comunicados da area de

interesse Aves Reprodução;

2. Na coluna Número do Comunicado será apresentado os numeros de

comunicado em destaque azul, sendo possível clicar sobre eles para

que seja detalhado o comunicado, após clicar sobre o Nº do

Comunicado será apresentada a tela abaixo:

Obs.: 

1. Ao clicar sobre o número do comunicado será apresentada a tela

acima com o detalhamento do comunicado, o exemplo utilizado

foi de Reativação de Atividade, os campos apresentados são

diferentes conforme a coluna Natureza do Comunicado.

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

obrigatório. Se ao menos um campo obrigatório não for
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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

Menu: Estabelecimento >> Solicitação >> Analisar

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create help files for the Qt Help Framework

Consultar Solicitação de Estabelecimento

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

1. Para Analisar uma solicitação clique no menu Estabelecimento vá até Solicitação e

clique em Analisar  conforme tela abaixo;

2. Após clicar em Analisar será apresentada a tela abaixo;

1. No campo Área de Interesse selecione o tipo a ser analisado;

https://www.helpndoc.com/help-authoring-tool
https://www.helpndoc.com/feature-tour/create-help-files-for-the-qt-help-framework
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2. Caso deseje filtrar a consulta pelo tipo Natureza selecione no Item 2;

3. No campo Situação pode ser selecionada a situação da solicitação a ser

analizada;

4. Caso tenha o Número da Solicitação poderá consultar digitando o numero no

Item 4;

5. No campo Nome/Nome Empresarial(Razão Social) pode ser digitado o

nome para filtrar a consulta;

6. Utilize o botão Limpar caso queira limpar os campos informados;

7. Clique no botão Consultar para que seja listado os registros encontrados no

sistema conforme tela abaixo;

1. Em Solicitações será exibido os dados de Área de Interesse,

Número da Solicitação, Número de Registro do Estabelecimento,

Nome/Nome Empresarial(Razão Social), Data de Envio, Data de

Distribuição e Natureza da 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: Full-featured EPub generator

Analisar Solicitação de Registro de Estabelecimento (Todas as abas)

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

https://www.helpndoc.com/create-epub-ebooks
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1. Para Analisar uma solicitação clique no menu Estabelecimento vá até Solicitação e

clique em Analisar  conforme tela abaixo;

2. Após clicar em Analisar será apresentada a tela abaixo;

1. No campo Área de Interesse selecione o tipo a ser analisado, neste exeplo foi

ultilizado Produtos Veterinários;

2. Caso deseje filtrar a consulta pelo tipo Natureza selecione no Item 2;

3. No campo Situação pode ser selecionada a situação da solicitação a ser

analizada;

4. Caso tenha o Número da Solicitação poderá consultar digitando o numero no

Item 4;

5. No campo Nome/Nome Empresarial(Razão Social) pode ser digitado o

nome para filtrar a consulta;

6. Utilize o botão Limpar caso queira limpar os campos informados;

7. Clique no botão Consultar para que seja listado os registros encontrados no

sistema conforme tela abaixo;
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1. Em Solicitações será exibidos os campos Área de Interesse,

Número da Solicitação, Número de Registro do Estabelecimento,

Nome/Nome Empresarial(Razão Social), Data de Envio, Data de

Distribuição e Natureza da Solicitação;

2. Na coluna Número da Solicitação os números estão em destaque azul

para que clique no registro a ser analizado, após clicar será exibido os

detalhes da solicitação com todos os documentos anexados conforme

telas abaixo:

Na aba Área de interesse é possivel verificar e analisar as seguintes

informações:
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1. Em Solicitação, são apresentadas as informações da

solicitação e do estabelecimento;

2. Em Atividade da solicitação de REGITRO DE

ESTABELECIMENTO é apresentada uma listagem das

atividade solicitadas de acordo com a área de interesse.Neste

exemplo foi utilizado a área de interesse Aves de Reprodução;

3. Em Pendências, é possivel informar uma pendência,através dos

campos Tipo e Despacho;

4. Utilize o botão Limpar caso queira limpar os campos informados;

5. Clique no botão Consultar para que seja listado os registros

encontrados no sistema conforme tela abaixo.

Na aba Estabelecimento é possivel verificar e analisar as seguintes

informações:

1. Em Dados de estabelecimento na solicitação, são

apresentadas as informações do estabelecimento, já

cadastradas;

2. Em Pendências, é possivel informar uma pendência,através dos

campos Tipo e Despacho;

3. Utilize o botão Limpar caso queira limpar os campos informados;

4. Clique no botão Consultar para que seja listado os registros
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encontrados no sistema conforme tela abaixo.

Na aba Endereço é possivel verificar e analisar as seguintes informações:

1. Em Dados de endereço do estabelecimento na solicitação,

são listados as informações do(s) endereços, já cadastrado(s) na

solicitação;

2. Em Pendências, é possivel informar uma pendência,através dos

campos Tipo e Despacho;

3. Utilize o botão Limpar caso queira limpar os campos informados;

4. Clique no botão Consultar para que seja listado os registros

encontrados no sistema conforme tela abaixo.
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Na aba Contato é possivel verificar e analisar as seguintes informações:

1. Em Contatos do endereço do estabelecimento na

solicitação, são listados as informações do(s) contato(s), já

cadastrado(s) na solicitação;

2. Em Pendências, é possivel informar uma pendência,através dos

campos Tipo e Despacho;

3. Utilize o botão Limpar caso queira limpar os campos informados;

4. Clique no botão Consultar para que seja listado os registros

encontrados no sistema conforme tela abaixo.
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Na aba Responsável é possivel verificar e analisar as seguintes

informações:

1. Em Responsável do estabelecimento na solicitação, são

listados as informações do(s) responsável(eis), já cadastrado(s)

na solicitação;

2. Em Pendências, é possivel informar uma pendência,através dos

campos Tipo e Despacho;

3. Utilize o botão Limpar caso queira limpar os campos informados;

4. Clique no botão Consultar para que seja listado os registros

encontrados no sistema conforme tela abaixo.
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Na aba Habilitações - RT é possivel verificar e analisar as seguintes

informações:

1. Em Responsáveis técnicos do estabelecimento aves

reprodução na solciitação, são listados as informações dos

responsáveis técnicos, já cadastrado(s) na solicitação;

2. Em Pendências, é possivel informar uma pendência,através dos

campos Tipo e Despacho;

3. Utilize o botão Limpar caso queira limpar os campos informados;

4. Clique no botão Consultar para que seja listado os registros

encontrados no sistema conforme tela abaixo.
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Na aba Instalações é possivel verificar e analisar as seguintes

informações:

1. Em Pendências, é possivel informar uma pendência,através dos

campos Tipo e Despacho;

2. Utilize o botão Limpar caso queira limpar os campos informados;

3. Clique no botão Consultar para que seja listado os registros

encontrados no sistema conforme tela abaixo.

Na aba Equipamentos é possivel verificar e analisar as seguintes

informações:

1. Em Pendências, é possivel informar uma pendência,através dos

campos Tipo e Despacho;

2. Utilize o botão Limpar caso queira limpar os campos informados;

3. Clique no botão Consultar para que seja listado os registros

encontrados no sistema conforme tela abaixo.
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Na aba Estabelecimento Avícola é possivel verificar e analisar as

seguintes informações:

1. Em Estabelecimento avícola na solicitação, são apresentadas

informações de estabeleciomentos avícolas;

2. Em Pendências, é possivel informar uma pendência,através dos

campos Tipo e Despacho;

3. Utilize o botão Limpar caso queira limpar os campos informados;

4. Clique no botão Consultar para que seja listado os registros

encontrados no sistema conforme tela abaixo.
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Na aba IntegradoraCooperativa é possivel verificar e analisar as

seguintes informações:

1. Em Integradora/ cooperativa na solicitação, são listados as

informações do tipo de estabelecimento, e informações do

estabelecimento, já cadastrada;

2. Em  Endereço da integradora / cooperativa na solicitação, é

listado o(s) endereço(s) da Integradora / cooperativa;

3. Em Pendências, é possivel informar uma pendência,através dos

campos Tipo e Despacho;

4. Utilize o botão Limpar caso queira limpar os campos informados;

5. Clique no botão Consultar para que seja listado os registros

encontrados no sistema conforme tela abaixo.
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Na aba Anexar arquivo é possivel verificar e analisar a seguinte

informação:

1. Em Pendências, é possivel informar uma pendência,através dos

campos Tipo e Despacho;

2. Utilize o botão Limpar caso queira limpar os campos informados;

3. Clique no botão Consultar para que seja listado os registros

encontrados no sistema conforme tela abaixo.

Na aba Finalizar Analise é possivel verificar e analisar a seguinte

informação:

1. Caso seja necessário uma Vistória Obrigatória, marque a

opção << >>;

2. É possivel gerar uma ordem de serviço clicando em Gerar

ordem de serviço;
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3. É possivel gerar um despacho clicando em Gerar despacho;

4. É possivel gerar parecer clicando em Gerar parecer;

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 HTML Help, DOC, PDF and print manuals from 1 single
source

Analisar Solicitação de Alteração de Registro de Estabelecimento

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

1. Para Analisar uma solicitação clique no menu Estabelecimento vá até Solicitação e

clique em Analisar  conforme tela abaixo;

2. Após clicar em Analisar será apresentada a tela abaixo;

https://www.helpndoc.com/help-authoring-tool
https://www.helpndoc.com/help-authoring-tool
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1. No campo Área de Interesse selecione o tipo a ser analisado, neste exeplo foi

ultilizado Produtos Veterinários;

2. Em Natureza selecione Alteração de Registro de Estabelecimento;

3. No campo Situação pode ser selecionada a situação da solicitação a ser

analizada;

4. Caso tenha o Número da Solicitação poderá consultar digitando o numero no

Item 4;

5. No campo Nome/Nome Empresarial(Razão Social) pode ser digitado o

nome para filtrar a consulta;

6. Utilize o botão Limpar caso queira limpar os campos informados;

7. Clique no botão Consultar para que seja listado os registros encontrados no

sistema conforme tela abaixo;

1. Em Solicitações será exibidos os campos Área de Interesse,

Número da Solicitação, Número de Registro do Estabelecimento,

Nome/Nome Empresarial(Razão Social), Data de Envio, Data de

Distribuição e Natureza da Solicitação;

2. Na coluna Número da Solicitação os números estão em destaque azul

para que clique no registro a ser analizado, após clicar será exibido os

detalhes da solicitação com todos os documentos anexados conforme

telas abaixo:
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Na aba Área de interesse é possivel verificar e analisar as seguintes

informações:

1. Em Solicitação, são apresentadas as informações da

solicitação e do estabelecimento;

2. Em Atividade da solicitação de REGITRO DE

ESTABELECIMENTO é apresentada uma listagem das

atividade solicitadas de acordo com a área de interesse.Neste

exemplo foi utilizado a área de interesse Aves de Reprodução;

3. Em Pendências, é possivel informar uma pendência,através dos

campos Tipo e Despacho;

4. Utilize o botão Limpar caso queira limpar os campos informados;

5. Clique no botão Consultar para que seja listado os registros

encontrados no sistema conforme tela abaixo.
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Na aba Estabelecimento é possivel verificar e analisar as seguintes

informações:

1. Em Dados de estabelecimento na solicitação, são

apresentadas as informações do estabelecimento, já

cadastradas;

2. Em Pendências, é possivel informar uma pendência,através dos

campos Tipo e Despacho;

3. Utilize o botão Limpar caso queira limpar os campos informados;

4. Clique no botão Consultar para que seja listado os registros

encontrados no sistema conforme tela abaixo.
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Na aba Endereço é possivel verificar e analisar as seguintes informações:

1. Em Dados de endereço do estabelecimento na solicitação,

são listados as informações do(s) endereços, já cadastrado(s) na

solicitação;

2. Em Pendências, é possivel informar uma pendência,através dos

campos Tipo e Despacho;

3. Utilize o botão Limpar caso queira limpar os campos informados;

4. Clique no botão Consultar para que seja listado os registros

encontrados no sistema conforme tela abaixo.



SIPEAGRO

25 / 57

Na aba Contato é possivel verificar e analisar as seguintes informações:

1. Em Contatos do endereço do estabelecimento na

solicitação, são listados as informações do(s) contato(s), já

cadastrado(s) na solicitação;

2. Em Pendências, é possivel informar uma pendência,através dos

campos Tipo e Despacho;

3. Utilize o botão Limpar caso queira limpar os campos informados;

4. Clique no botão Consultar para que seja listado os registros

encontrados no sistema conforme tela abaixo.
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Na aba Responsável é possivel verificar e analisar as seguintes

informações:

1. Em Responsável do estabelecimento na solicitação, são

listados as informações do(s) responsável(eis), já cadastrado(s)

na solicitação;

2. Em Pendências, é possivel informar uma pendência,através dos

campos Tipo e Despacho;

3. Utilize o botão Limpar caso queira limpar os campos informados;

4. Clique no botão Consultar para que seja listado os registros

encontrados no sistema conforme tela abaixo.
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Na aba Habilitações - RT é possivel verificar e analisar as seguintes

informações:

1. Em Responsáveis técnicos do estabelecimento aves

reprodução na solciitação, são listados as informações dos

responsáveis técnicos, já cadastrado(s) na solicitação;

2. Em Pendências, é possivel informar uma pendência,através dos

campos Tipo e Despacho;

3. Utilize o botão Limpar caso queira limpar os campos informados;

4. Clique no botão Consultar para que seja listado os registros

encontrados no sistema conforme tela abaixo.
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Na aba Instalações é possivel verificar e analisar as seguintes

informações:

1. Em Pendências, é possivel informar uma pendência,através dos

campos Tipo e Despacho;

2. Utilize o botão Limpar caso queira limpar os campos informados;

3. Clique no botão Consultar para que seja listado os registros

encontrados no sistema conforme tela abaixo.

Na aba Equipamentos é possivel verificar e analisar as seguintes

informações:

1. Em Pendências, é possivel informar uma pendência,através dos

campos Tipo e Despacho;

2. Utilize o botão Limpar caso queira limpar os campos informados;

3. Clique no botão Consultar para que seja listado os registros

encontrados no sistema conforme tela abaixo.
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Na aba Estabelecimento Avícola é possivel verificar e analisar as

seguintes informações:

1. Em Estabelecimento avícola na solicitação, são apresentadas

informações de estabeleciomentos avícolas;

2. Em Pendências, é possivel informar uma pendência,através dos

campos Tipo e Despacho;

3. Utilize o botão Limpar caso queira limpar os campos informados;

4. Clique no botão Consultar para que seja listado os registros

encontrados no sistema conforme tela abaixo.
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Na aba IntegradoraCooperativa é possivel verificar e analisar as

seguintes informações:

1. Em Integradora/ cooperativa na solicitação, são listados as

informações do tipo de estabelecimento, e informações do

estabelecimento, já cadastrada;

2. Em  Endereço da integradora / cooperativa na solicitação, é

listado o(s) endereço(s) da Integradora / cooperativa;

3. Em Pendências, é possivel informar uma pendência,através dos

campos Tipo e Despacho;

4. Utilize o botão Limpar caso queira limpar os campos informados;

5. Clique no botão Consultar para que seja listado os registros

encontrados no sistema conforme tela abaixo.
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Na aba Anexar arquivo é possivel verificar e analisar a seguinte

informação:

1. Em Pendências, é possivel informar uma pendência,através dos

campos Tipo e Despacho;

2. Utilize o botão Limpar caso queira limpar os campos informados;

3. Clique no botão Consultar para que seja listado os registros

encontrados no sistema conforme tela abaixo.

Na aba Finalizar Analise é possivel verificar e analisar a seguinte

informação:

1. Caso seja necessário uma Vistória Obrigatória, marque a

opção << >>;

2. É possivel gerar uma ordem de serviço clicando em Gerar

ordem de serviço;
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3. É possivel gerar um despacho clicando em Gerar despacho;

4. É possivel gerar parecer clicando em Gerar parecer;

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: Produce Kindle eBooks easily

Menu: Estabelecimento >> Solicitação >> Gerar Parecer

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

Consultar Parecer

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

1. Para Gerar Parecer selecione o menu Estabelecimento, vá até Solicitação e Clique

na opção Gerar Parecer conforme tela abaixo;

2. Ao clicar em Gerar Parecer será apresentada a tela abaixo;

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. Utilize o campo Área de Interesse para informar a área de interesse que

deseja gerar o parecer;

2. Selecione << >> referente ao CPF ou CNPJ e informe o numero do

documento selecionado no campo;

3. Caso necessario informe no Item 3 a Natureza da Solicitação para filtrar a

consulta;

4. Caso necessario informe no Item 4 o Nome/Nome Empresarial(Razão

Social) para filtrar a consulta;

5. Digite o Número da Solicitação no Item 5 para filtrar a consulta;

6. Clique no botão Consultar para consultar os pareceres cadastrados, ao clicar

no botão será apresentada a tela abaixo com os resultados da consulta;

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: Free help authoring tool

Incluir Parecer

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

1. Para Gerar Parecer selecione o menu Estabelecimento, vá até Solicitação e Clique

na opção Gerar Parecer conforme tela abaixo;

2. Ao clicar em Gerar Parecer será apresentada a tela abaixo;

1. Utilize o campo Área de Interesse para informar a área de interesse que

deseja gerar o parecer;

2. Selecione << >> referente ao CPF ou CNPJ e informe o numero do

documento selecionado no campo;

3. Caso necessario informe no Item 3 a Natureza da Solicitação para filtrar a

https://www.helpndoc.com/help-authoring-tool
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consulta;

4. Caso necessario informe no Item 4 o Nome/Nome Empresarial(Razão

Social) para filtrar a consulta;

5. Digite o Número da Solicitação no Item 5 para filtrar a consulta;

6. Clique no botão Consultar para consultar os pareceres cadastrados, ao clicar

no botão será apresentada a tela abaixo com os resultados da consulta;

1. Selecione << >> para marcar qual solicitação será gerado o parecer;

2. Selecione << >> para indicar se o parecer será Deferido ou

Indeferido;

3. Informe o Numero do processo no Item 3;

4. Informe o Número do Processo de Renovação no Item 4;

5. Didige o Parecer no Item 5;

6. Caso deseje limpar os campos informados clique no botão Limpar;

7. Clique em confirmar, será apresentada a notificação abaixo, caso

deseje confirmar a inclusão clique em Sim, se clicar em Não retornara

ao sistema sem incluir o parecer;
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Obs.:

1. Caso todos os campos estejam preenchidos corretamente 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 help files for the Qt Help Framework

Menu: Estabelecimento >> Solicitação >> Distribuir

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create HTML Help, DOC, PDF and print manuals from 1 single
source

Consultar Solicitação Estabelecimento

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

1. Para Distribuir selecione o menu Estabelecimento, vá até Solicitação e Clique na

opção Distribuir conforme tela abaixo:

https://www.helpndoc.com/feature-tour/create-help-files-for-the-qt-help-framework
https://www.helpndoc.com/help-authoring-tool
https://www.helpndoc.com/help-authoring-tool
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2. Após selecionar Distribuir será apresentada a tela abaixo:

1. No campo Área de Interesse selecione a area de interesse que deseja

consultar;

2. No campo UF selecione uma Unidade Federativa caso queira filtrar a consulta;

3. No Item 3 é possível filtrar a consulta por Município;

4. Caso deseje filtrar a consulta por Natureza da Solicitação selecione a

desejada;

5. no campo Nº da Solicitação informe o numero da solicitação caso deseje;

6. No campo Situação selecione << >> para iformar se a solicitação é do tipo

Não Distribuida ou Distribuida;

7. O campo Atividade é possível selecionar o tipo de atividade da solicitação a

ser consultada;

8. Clique no botão Consultar listar as solicitações que contém os campos

informados nos Itens anteriores, após clicar no botão será apresentada a tela

abaixo.
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1. Em Solicitações Localizadas será exibida todas as solicitações

disponíveis no sistema as informações de: Nº da Solicitação, Data de

Envio, UF, Município, Nome Empresarial, Registro Anterior,

Natureza da Solicitação e Fiscal Responsável.

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 Web Help sites

Distribuir Solicitação Estabelecimento

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

1. Para Distribuir selecione o menu Estabelecimento, vá até Solicitação e Clique na

opção Distribuir conforme tela abaixo:

2. Após selecionar Distribuir será apresentada a tela abaixo:

https://www.helpndoc.com/feature-tour
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1. No campo Área de Interesse selecione a area de interesse que deseja

consultar;

2. No campo UF selecione uma Unidade Federativa caso queira filtrar a consulta;

3. No Item 3 é possível filtrar a consulta por Município;

4. Caso deseje filtrar a consulta por Natureza da Solicitação selecione a

desejada;

5. no campo Nº da Solicitação informe o numero da solicitação caso deseje;

6. No campo Situação selecione << >> para iformar se a solicitação é do tipo

Não Distribuida ou Distribuida;

7. O campo Atividade é possível selecionar o tipo de atividade da solicitação a

ser consultada;

8. Clique no botão Consultar listar as solicitações que contém os campos

informados nos Itens anteriores, após clicar no botão será apresentada a tela

abaixo.

1. Em Solicitações Localizadas será exibida todas as solicitações
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disponíveis no sistema as informações de: Nº da Solicitação, Data de

Envio, UF, Município, Nome Empresarial, Registro Anterior,

Natureza da Solicitação e Fiscal Responsável;

2. Selecione << >> o item referente a solicitação a ser distribuida;

3. Após selecionar a solicitação, preencha o Item 3 informando a UF;

4. No Item 4 informe a Quantidade de Solicitações e Nome do Fiscal;

5. No campo Despacho digite as informações conforme necessidade da

distribuição;

6. Utilize o botão Confirmar para distribuir a solicitação, após clicar no

botão Confirmar selecione Sim para confirmar a distribuição ou em

Não para voltar ao sistema conforme tela abaixo:

Após confirmar a distribuição será apresentada a notificação acima.

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 HTML Help documentation generator

Menu: Estabelecimento >> Solicitação >> Acompanhar

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy CHM and documentation editor

https://www.helpndoc.com
https://www.helpndoc.com
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Acompanhar Registro de Estabelecimento

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

1. Para Acompanhar uma solicitação clique no menu Estabelecimentos vá até a

opção Solicitação e clique na opção Acompanhar conforme tela abaixo;

2. Após clicar no item Acompanhar será apresentada a 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
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criada, será apresentada a imagem abaixo para escolher as datas;

7. Caso deseje consultar a solicitação pelo Número do Registro do

Estabelecimento informe no Item 7;

8. No Item 8 selecione << >> entre as opções CPF e CNPJ, após marcar o

tipo informe o número do documento;

9. No Item 9 informe o Nome/Nome Empresarial(Razão Social);

10. No Item 10 informe a UF para consultar solicitações por estado;

11. Selecione o Município desejado no Item 11;

12. No campo Fiscal selecione o fiscal desejado;

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

14. 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 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: Produce Kindle eBooks easily

Acompanhar Alteração de Registro de Estabelecimento

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

1. Para Acompanhar Alteração de Registro de Estabelecimento clique no menu

Estabelecimentos vá até a opção Solicitação e clique na opção Acompanhar

conforme tela abaixo;

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

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. 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 14;

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. Caso deseje consultar a solicitação pelo Número do Registro do

Estabelecimento informe no Item 7;

8. No Item 8 selecione << >> entre as opções CPF e CNPJ, após marcar o

tipo informe o número do documento;

9. No Item 9 informe o Nome/Nome Empresarial(Razão Social);

10. No Item 10 informe a UF para consultar solicitações por estado;

11. Selecione o Município desejado no Item 11;

12. No campo Fiscal selecione o fiscal desejado;

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

14. 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. Para Acompanhar Cancelamento de Atividade do Estabelecimento clique no

menu Estabelecimentos vá até a opção Solicitação e clique na opção

Acompanhar conforme tela abaixo;

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

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

Cancelamento de Atividade do Estabelecimento, caso deseje informar

outros campos siga os itens na ordem, caso Não pule para o Item 14;

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. Caso deseje consultar a solicitação pelo Número do Registro do

Estabelecimento informe no Item 7;

8. No Item 8 selecione << >> entre as opções CPF e CNPJ, após marcar o

tipo informe o número do documento;

9. No Item 9 informe o Nome/Nome Empresarial(Razão Social);

10. No Item 10 informe a UF para consultar solicitações por estado;

11. Selecione o Município desejado no Item 11;

12. No campo Fiscal selecione o fiscal desejado;

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

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

Cancelamento(s) de Atividade(s) do 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: Easy CHM and documentation editor

Cancelar Registro de Estabelecimento (Situação: Cadastrada)

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

1. Para Acompanhar Cancelamento de Atividade do Estabelecimento clique no

menu Estabelecimentos vá até a opção Solicitação e clique na opção

Acompanhar conforme tela abaixo;

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

https://www.helpndoc.com


SIPEAGRO

50 / 57

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

Cancelamento de Atividade do Estabelecimento, caso deseje informar

outros campos siga os itens na ordem, caso Não pule para o Item 14;

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. Caso deseje consultar a solicitação pelo Número do Registro do

Estabelecimento informe no Item 7;

8. No Item 8 selecione << >> entre as opções CPF e CNPJ, após marcar o

tipo informe o número do documento;

9. No Item 9 informe o Nome/Nome Empresarial(Razão Social);

10. No Item 10 informe a UF para consultar solicitações por estado;

11. Selecione o Município desejado no Item 11;

12. No campo Fiscal selecione o fiscal desejado;

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

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

Cancelamento(s) de Atividade(s) do 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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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: Easily create HTML Help documents

Menu: Estabelecimento >> Certificado >> Certificado de Registro

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

Consultar Registro Estabelecimento

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

1. Para Consultar Registro Estabelecimento selecione o menu Estabelecimento, vá

até Certificado e Clique na opção Certificado de Registro conforme tela abaixo;

https://www.helpndoc.com/feature-tour
https://www.helpndoc.com/help-authoring-tool
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2. Ao clicar em Certificado de Registro será apresentada a tela abaixo;

1. no Item 1 selecione a Área de Interesse;

2. Selecione << >> para escolher entre CPF ou CNPJ, após informar o tipo

digite o número;

3. Digite no Item 3 o Nome/Nome Empresarial;

4. No campo Nº do Registro digite o numero;

5. No campo UF selecione a Unidade da Federação desejada;

6. No campo Município selecione a opção desejada;

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

9. Após clicar no botão Consultar será listado os Estabelecimentos

Registrados conforme a 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: Free iPhone documentation generator

Emitir Certificado Registro Estabelecimento

https://www.helpndoc.com/feature-tour/iphone-website-generation
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Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

1. Para Emitir Certificado Registro Estabelecimento selecione o menu

Estabelecimento, vá até Certificado e Clique na opção Certificado de Registro

conforme tela abaixo;

2. Ao clicar em Certificado de Registro será apresentada a tela abaixo;

1. no Item 1 selecione a Área de Interesse;

2. Selecione << >> para escolher entre CPF ou CNPJ, após informar o tipo

digite o número;

3. Digite no Item 3 o Nome/Nome Empresarial;

4. No campo Nº do Registro digite o numero;

5. No campo UF selecione a Unidade da Federação desejada;

6. No campo Município selecione a opção desejada;
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7. 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;

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

9. Após clicar no botão Consultar será listado os Estabelecimentos

Registrados conforme a tela abaixo;

1. Na coluna do Item 1 selecione << >> o estabelecimento que deseja

emitir;

2. Clique no botão Emitir para que seja feito o download do certificado de

registro do estabelecimento selecionado.



SIPEAGRO

57 / 57

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 help files for the Qt Help Framework

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