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1.CONSIDERAÇÕES INICIAIS: 

A e-GTA de aves será emitida através do sistema GEDAVE, link disponibilizado no site da CDA 

(www.gedave.defesaagropecuaria.sp.gov.br). Sendo necessário o prévio cadastro da Propriedade, da 

Atividade Produtiva (AP), do rebanho de Aves e do núcleo, tanto da origem quanto do destino da e-GTA, 

assim como as pessoas físicas e jurídicas envolvidas em todo o processo de emissão da e-GTA.  

Para o devido cadastro dos entes envolvidos na emissão da e-GTA e acesso ao sistema o usuário do 

sistema deve seguir as orientações das seguintes normas: RESOLUÇÃO SAA - 79, DE 10/12/2012, 

RESOLUÇÃO SAA nº 80, DE 10/12/2012 e PORTARIA CDA - 29 DE 10/05/2013. 

Fluxo da Emissão da e-GTA: 

 

 
2.PROCEDIMENTOS NO GEDAVE: 

 
2.1.Como Emitir a GTA? 

 

1. Acesse o menu da funcionalidade 

1.1. Na tela principal, selecione no menu o item “Área Animal” 

 

 O menu “Área Vegetal” estará disponível apenas para funcionário CDA. 

 

 

1.2. No submenu “GTA – Guia de Trânsito Animal” selecione as opções: “e-GTA” (GTA intraestadual) 

ou GTA – Interestadual (GTA interestadual). 

 

CADASTRO DE 
DADOS DA e-GTA 

Gerar 
Boleto 

Pagamento 
do Boleto 

Validação 
do Boleto 

EMISSÃO 
DA e-GTA 

IMPRESSÃO 
DA e-GTA 
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2.1.1. e-GTA (Intraestadual): 
1. Acesse o menu da funcionalidade 

1.1. No menu da tela visualizada, selecionar GTA – Guia de Trânsito Animal > e-GTA > Cadastrar 

 

2. Selecione a Propriedade de Origem (Procedência) 

2.1. Preencha os pelo menos um filtro de pesquisa: Código da Propriedade, Nome da Propriedade, 

CPF/CNPJ, UF e Município, no exemplo abaixo, será retornada todas as Propriedades que o CPF 

pesquisado seja produtor em alguma Atividade Produtiva dessa Propriedade. Após, clique no 

botão . 

 

 O menu “Relatórios” estará disponível apenas para funcionário CDA. 
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2.2. Selecione uma das Propriedades da lista “Resultado” das Propriedades retornadas da pesquisa 

efetuada e clique no botão . 

 

 

 

 

3. Selecione a Atividade Produtiva da Propriedade de Origem (Procedência). 

 

3.1. Selecione na lista “Atividades Produtivas/Aglomerações”, a Atividade Produtiva da Propriedade 

de Origem que deseja utilizar na e-GTA e clique no botão . 
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4. Selecione o Rebanho 

4.1. Selecione um rebanho de aves que esteja cadastrado na lista de rebanhos da Atividade 

Produtiva, no exemplo abaixo, foi escolhido o rebanho: Aves Galinha. Clique no botão 

. 

 

 

5. Selecione a Propriedade de Destino 

5.1. Informe o CPF ou CNPJ do proprietário do Estabelecimento de Destino, o Municipio, não é 

obrigatório preencher e clique no botão . 
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5.2.  Selecione uma das propriedades na lista “Resultado” e clique no botão . 

 

 

6. Selecione a Atividade Produtiva da Propriedade de Destino. 

 

6.1.  Selecione uma das Atividades Produtivas na lista “Atividades Produtivas / Aglomerações” e 

clique no botão . 
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7. Na última tela para cadastro da GTA, as partes 1 e 2 são somente para visualizarmos as informações já 

fornecidas nas telas anteriores.  

7.1. Na pasta “Movimentação”, será o local onde será inclusas todas as movimentações (núcleos 

de origem, lote, núcleo de destino e quantidade) que comporão o cadastro da e-GTA, para 

isso será necessário que clique no botão  para cada nova movimentação 

 Se selecionar macho ou fêmea abrirá ambos, se selecionar apenas indefinido abrirá apenas 

indefinido. 
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2.1.1.1. Cadastro da e-GTA (Intraestadual) de Granja: 
 

Fluxo do Cadastro da e-GTA - GRANJA: 

 

1. Incluir Saldo do(s) núcleo(s) a movimentar: 

1.1. Na janela “pop-up” selecione a faixa etária a qual deseja retirar o saldo a movimentar. 

 

1.2. Selecione o núcleo de origem e o núcleo de destino. Clique em . 

 

 

Propriedade e AP 
de Origem 

Selecionar 
Rebanho 

Propriedade 
e AP de 
Destino 

Incluir Saldo 
do(s) Núcleo(s) 
a Movimentar 

Demais 
dados da 

GTA 
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1.3. Na tabela de Saldo, indique na linha de Movimentação a quantidade de animais a 

movimentar. Caso possua lote, poderá ser incluso uma lista de lotes movimentados, caso 

contrário pode-se selecionar “Não possui lotes”. Clique para salvar as operações em 

. 

 

1.4. Em seguida, na pasta de “Movimentação” será possível visualizar a lista de  movimentações 

inclusas  e o saldo parcial do núcleo de origem. Se for necessário incluir novas movimentações 

no mesmo cadastro da e-GTA, onde o núcleo de origem ou de destino for diferente, clique em 

 ou se necessitar excluir alguma linha de movimentação, selecione a linha desejada e 

clique em . 

 

7.6. Na pasta “Finalidade e Transporte” selecione a finalidade desejada para o trânsito dos animais, 

o Meio de Transporte (pode ser mais de um), o lacre e rota obrigatória. 
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1.6. Na pasta “Vacinações” poderão ser inclusas as vacinações referentes aos animais 

transportados. 

 

1.7. Na pasta “Exames” será possível visualizar a certificação dos estabelecimentos avícolas de 

origem, além de permitir a inclusão os exames referentes aos animais transportados.  

 

1.8. Na pasta “Laudo de Inspeção Sanitária” inclua os dados de Número e Nome do Médico 

Veterinário emitente de Laudo de Inspeção dos animais que irão ser transportados. 

 

1.9 . Na pasta “Observações” será possível visualizar o Número de Registro junto ao órgão de 

defesa, quando este existir. Além disso, no campo “Observações” aparecerão às observações 

automáticas do sistema e clicando no botão  poderão ser inclusas observações pré-

cadastradas pela CDA, já no campo “Observações  Adicionais” será possível escrever novas 

observações pelo usuário. O Número da Nota Fiscal referente à movimentação dos animais 

será incluso no campo “Nota Fiscal”. Finalmente clique em  para finalizar o cadastro da 

e-GTA. Na janela “pop-up” confirme clicando em “Sim”. 
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2.1.1.2. Cadastro da e-GTA (Intraestadual) de Incubatórios: 
 

Fluxo do Cadastro da e-GTA - INCUBATÓRIO: 

 

1. Pesquise as GTAs de entrada do Incubatório. 

1.2. Preencha os pelo menos um filtro de pesquis. Após, clique no botão  para retonar 

uma lista de GTAs conforme o critério de filtro.  

 

 

Propriedade e AP de 
Origem 

Selecionar 
Rebanho 

Propriedade 
e AP de 
Destino 

Pesquisar e 
Selecionar a 

GTA(s) - 
Entrada 

Incluir Saldo 
do(s) Núcleo(s) 
a Movimentar 

Demais 
dados da 

GTA 
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1.2. Selecione na lista uma ou mais GTAs de entrada, que deram origem aos ovos férteis ou as 

aves de um dia que serão transportados e clique em . 

 Caso haja mais de uma GTA que deu origem ao produto a ser movimentado, a pesquisa deverá 

ser realizada exclusivamente pelo campo “Exibir as GTAs confirmadas nos últimos” “X” dias ou 

meses. 

 

2. Na última tela para cadastro da GTA, as partes 1 e 2 são somente para visualizarmos as informações já 

fornecidas nas telas anteriores.  

2.1. Na pasta “Movimentação”, será o local onde será inclusas todas as movimentações (núcleos de 

origem, lote, núcleo de destino e quantidade) a serem movimentadas, para isso será necessário 

que clique no botão  para cada nova movimentação. 
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2.2. Na janela “pop-up” selecione a faixa etária a qual deseja retirar o saldo a movimentar. 
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2.3. Selecione o núcleo de origem e o núcleo de destino. Clique em . 

 

2.4. Na tabela de Saldo, indique na linha de Movimentação a quantidade de animais a movimentar. 

Caso possua lote, poderá ser incluso uma lista de lotes movimentados, caso contrário pode-se 

selecionar “Não possui lotes”. Clique para salvar as operações em . 

 

2. 5. Em seguida, na pasta de “Movimentação” será possível visualizar a lista de movimentações 

inclusas. Se for necessário incluir novas movimentações no mesmo cadastro da e-GTA, onde o 

núcleo de origem ou de destino for diferente, clique em  ou se necessitar excluir alguma 

linha de movimentação, selecione a linha desejada e clique em . 
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2.6. Na pasta “Finalidade e Transporte” selecione a finalidade desejada para o trânsito dos animais, 

o Meio de Transporte (pode ser mais de um), o lacre e rota obrigatória. 

 

2.7. Na pasta “Vacinações” poderão incluir dados de vacinações referentes aos animais 

transportados. 

 

2.8. Na pasta “Exames” será possível visualizar a certificação dos estabelecimentos avícolas de 

origem, além de poder incluir os exames referentes aos animais transportados.  

 

2.9. Na pasta “Laudo de Inspeção Sanitária” inclua os dados de Número e Nome do Médico 

Veterinário emitente de Laudo de Inspeção dos animais que irão ser transportados. 

 

2.10. Na pasta “Observações” será possível visualizar o Número de Registro junto ao órgão de 

defesa, quando este existir. Além disso, no campo “Observações” aparecerão às observações 

automáticas do sistema e clicando no botão  poderão ser inclusas observações pré-

cadastradas pela CDA, já no campo “Observações  Adicionais” será possível escrever novas 

observações pelo usuário. O Número da Nota Fiscal referente à movimentação dos animais 
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será incluso no campo “Nota Fiscal”. Finalmente clique em  para finalizar o cadastro da 

e-GTA. Na janela “pop-up” confirme clicando em “Sim”. 

 

 
2.1.1.3. Cadastro da e-GTA (Intraestadual) de Aves Ornamentais/Silvestres: 

 

Fluxo do Cadastro da e-GTA – AVE ORNAMENTAL/SILVESTRE: 

 

 Atenção! O núcleo no Evento de Concentração (Aglomeração) de Aves será gerado 

automaticamente pelo sistema, por isso no cadastro da GTA, quando for necessário informar a 

movimentação, o núcleo da Aglomeração estará descrito “núcleo gerado pelo sistema”. 

 

1. Incluir Saldo do(s) núcleo(s) a movimentar: 

1.2. Na parte superior da tela Visualize a Propriedade e AP/Aglomeração de Procedência e a 

Propriedade e AP de Destino. 

Propriedade e AP 
de Origem 

Selecionar 
Rebanho 

Propriedade 
e AP de 
Destino 

Incluir Saldo 
do(s) Núcleo(s) 
a Movimentar 

Inclusão de 
Espécies a 

movimentar 

Demais 
dados da 

GTA 
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1.3. Em seguida, terá a pasta com o reabanho que será movimentado, no caso “Rebanho de Aves 

Ornamental/Silvestre” e a pasta “Movimentação” .  

1.3.1. Inclua diversas movimentações que comporão o Cadastro da e-GTA clicando em . 
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1.3.2. Na janela “pop-up” selecione a faixa etária a qual deseja retirar o saldo a movimentar. 

 

1.3.3. Selecione o núcleo de origem e o núcleo de destino. Clique em . 
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1.3.4. Na tabela de Saldo, indique na linha de Movimentação a quantidade de animais a 

movimentar. Caso possua lote, poderá ser incluso uma lista de lotes movimentados, caso 

contrário pode-se selecionar “Não possui lotes”. Clique para salvar as operações em 

. 

 

 

1.3.5. Em seguida, na pasta de “Movimentação” será possível visualizar a lista de  movimentações 

inclusas  e o saldo parcial do núcleo de origem. Se for necessário incluir novas 

movimentações no mesmo cadastro da e-GTA, onde o núcleo de origem ou de destino for 

diferente, clique em  ou se necessitar excluir alguma linha de movimentação, 

selecione a linha desejada e clique em . 
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1.4. Na pasta “Finalidade e Transporte” selecione a finalidade desejada para o trânsito dos animais, 

o Meio de Transporte (pode ser mais de um), o lacre e rota obrigatória. 

 

1.5. Na pasta “Vacinações” poderão incluir as vacinações referente aos animais transportados. 

 

1.6. Na pasta “Exames” será possível visualizar a certificação dos estabelecimentos avícolas de 

origem, além de poder incluir os exames referentes aos animais transportados.  

 

1.7. Na pasta “Atestado Sanitário” inclua os dados de Número, Nome do Médico Veterinário e o 

CRMV, referentes ao Atestado Sanitário dos animais que irão ser transportados. 
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1.8. Na pasta “Espécies Movimentadas” inclua as espécies que serão movimentadas selecionando o 

botão . Quando necessário deve-se incluir o número de Autorização de Transporte 

ou Registro no órgão do meio ambiente. 

 

1.8.1. Na janela “pop-up” escolha a espécie que deseja incluir na lista de Espécies Movimentadas e 

clique em . Esta tabela será composta conforme o cadastro do rebanho de Aves 

Ornamental/Silvestre de origem. 
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1.9. Na pasta “Observações” será possível visualizar o Número de Registro junto ao órgão de 

defesa, quando este existir. Além disso, no campo “Observações” aparecerão às observações 

automáticas do sistema e clicando no botão  poderão ser inclusas observações pré-

cadastradas pela CDA, já no campo “Observações  Adicionais” será possível escrever novas 

observações pelo usuário. O Número da Nota Fiscal referente à movimentação dos animais será 

incluso no campo “Nota Fiscal”. Finalmente clique em  para finalizar o cadastro da e-GTA. 

Na janela “pop-up” confirme clicando em “Sim”. 

 

 

 Atenção! o sistema está apresentando instabilidade se o usuário procede salvando o cadastro da 

e-GTA sem incluir as espécies a movimentar. Ao tentar incluir posteriormente a tela “trava”, 

necessitando atualização  da  tela (apertar no teclado a tacla F5). Entretanto necessita-se realizar 

todo o processo de cadastro da e-GTA novamente. Estamos trabalhando para evitar esta situção.  
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2.1.1.4. Geração e Validação Manual do Pagamento do Boleto da e-GTA 

(Intraestadual): 

O processo de geração de boletos poderá ser de duas formas, logo após o salvamento do cadastro da 
eGTA ou seguindo o menu Administração > Boleto > Gerar Boleto > GTA: 

 

 Logo após o salvamento da  e-GTA 

1. Após clicar em “Salvar”n o cadastro da e-GTA habilitará os botões: para geração do 

boleto e  para cadastrar nova e-GTA com os mesmos dados de Propriedade e AP de origem e 

Destino. 

 

2. Selecione a Pessoa Física ou Jurídica de Origem (Procedência) com GTAs cadastradas 

2.1. Preencha pelo menos o filtro de pesquisa do CPF ou CNPJ e clique em . 
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2.2. Selecione na lista de resultados o(s) cadastro(s) de GTA(s) que comporão o boleto. Em seguida 

clique em . 

 

 

2.3. Abrirá em outra janela do navegador o boleto para impressão. 

 Lembre-se de desbloquear no navegador o “pop-up” para o endereço do sistema GEDAVE. 
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 Seguindo o menu: Administração > Boletos > Gerar Boleto > GTA 

1. Acesse o menu da funcionalidade 

1.1. Na tela principal, selecione no menu o item “Administração” 

 

1.2. No menu da tela visualizada, selecionar Boleto > Gerar Boleto > GTA 

 

2. Selecione a Pessoa Física ou Jurídica de Origem (Procedência) com GTAs cadastradas 

2.1. Preencha pelo menos o filtro de pesquisa do CPF ou CNPJ e clique em .

 

2.2. Selecione na lista de resultados o(s) cadastro(s) de GTA(s) que comporão o boleto. Em seguida 

clique em . 

 

2.3. Abrirá em outra janela do navegador o boleto para impressão. 
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Após a execução do processo de geração de boleto estará disponível temporariamente a “Validação 

Manual Pagamento” seguindo o seguinte procedimento: 

1. Acesse o menu da funcionalidade 

1.1. Na tela principal, selecione no menu o item “Administração”  

 

1.2. No menu da tela visualizada, selecionar Boleto > Validação Manual Pagamento 

 

2. Selecione o Boleto Gerado 

2.1. Preencha pelo menos um filtro de pesquisa: Nome do Sacado, CPF/CNPJ, UF, Nosso Número, 

Data de Emissão do Boleto ou Data de Vencimento do Boleto. Após, clique no botão 

. 
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2.2. Selecione o boleto a qual deseja validar. Após, clique no botão . 

 

2.3. Visualize os dados referentes ao boleto. Após, clique no botão . 

 

2.4. Confirme a validação do boleto na janela “pop-up” clicando em “Sim”. Em seguida aparece 

mensagem de sucesso da operação. 
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2.1.1.5. Emissão e Impressão da e-GTA (Intraestadual): 

Fluxo de Emissão da e-GTA: 

 

1. Acesse o menu da funcionalidade 

1.1. Na tela principal, selecione no menu o item “Área Animal” 

 

 

1.2. No menu da tela visualizada, selecionar GTA – Guia de Trânsito Animal > e-GTA > Emitir 

 
1.2. Preencha pelo menos um filtro de pesquisa: CPF/CNPJ de Procedência, Nº Cadastro GTA, Data 

de Emissão do Cadastro. Em grupo selecionar a opção “Aves”. Em seguida clicar em . 

 

PESQUISAR CADASTRO 
da e-GTA com Boleto já 

validado 

INSERIR 
VALIDADE 

IMPRIME e-GTA 
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1.3. Selecione na lista de resultados o cadastro de GTA o qual deseja emitir. Neste momento será 

habilitado os botões:  para visualização do dados cadastrados da eGTA,  para 

alteração de alguns dados já cadastrados e para avançar para próxima tela de 

emissão da e-GTA. 
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1.4. Na próxima tela, será possível visualizar 

todos os dados da e-GTA para análise e 

confirmação e na parte inferior deverá ser 

preenchido a data de validade da mesma. 

Em seguida clique em                     para 

emitir a e-GTA. Confirme a Emissão 

selecionando “Sim” na janela “pop-up”. O 

sistema emite uma mensagem de sucesso 

com a série e número da e-GTA e habilita o 

botão . 
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1.5. Abrirá em outra janela do navegador para impressão da e-GTA. 

 Lembre-se de desbloquear no navegador o “pop-up” para o endereço do sistema GEDAVE. 
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2.1.1. GTA – Interestadual: 

1. Acesse o menu da funcionalidade 

1.1. No menu da tela visualizada, selecionar GTA – Guia de Trânsito Animal > GTA - Interestadual > 

Cadastrar 

 

2. Selecione a Propriedade de Origem (Procedência) 

2.1. Preencha os pelo menos um filtro de pesquisa: Código da Propriedade, Nome da Propriedade, 

CPF/CNPJ, UF e Município, no exemplo abaixo, será retornada todas as Propriedades que o CPF 

pesquisado seja produtor em alguma Atividade Produtiva dessa Propriedade. Após, clique no 

botão . 
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2.2. Selecione uma das Propriedades da lista “Resultado” das Propriedades retornadas da pesquisa 

efetuada e clique no botão . 

 

 

3. Selecione a Atividade Produtiva da Propriedade de Origem (Procedência). 

 

3.1. Selecione na lista “Atividades Produtivas/Aglomerações”, a Atividade Produtiva da Propriedade 

de Origem que deseja utilizar na e-GTA e clique no botão . 
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4. Selecione o Rebanho 

4.1. Selecione um rebanho de aves que esteja cadastrado na lista de rebanhos da Atividade 

Produtiva, no exemplo abaixo, foi escolhido o rebanho: Aves Galinha. Clique no botão 

. 

 

5. Informe aos dados da Propriedade de Destino fora do Estado: 

5.1. Informe o Tipo de Estabelecimento, a Classificação, CPF ou CNPJ e nome do proprietário do 

Estabelecimento de Destino, o Nome do Estabelecimento/Evento de Destino, o Código do 

Estabelecimento de Destino (campo não obrigatório), a UF e o Municipio. Após clique no botão 

. 
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2.1.2.1. Cadastro da GTA - Interestadual: 

1. Os próximos passos dos procedimentos do cadastro da GTA – Interestadual devem seguir como já 

orientado anteriormente nos itens 2.1.1.1. (Cadastro da e-GTA – Intraestadual – GRANJA),  2.1.1.2. 

(Cadastro da e-GTA – Intraestadual – INCUBATÓRIO) e 2.1.1.3. (Cadastro da e-GTA – Intraestadual – 

Ave Ornamental/Silvestre) deste Manual. 

 Na GTA – Interestadual o núcleo de destino será gerado automaticamente pelo sistema. 

 

2.1.2.2. Geração e Validação Manual do Pagamento do Boleto da GTA - 

Interestadual: 

1. Os procedimentos de Geração e Validação Manual do Pagamento do Boleto da GTA – Interestadual 

devem seguir os passos já descritos anteriormente nos itens 2.1.1.4. (Geração e Validação Manual do 

Pagamento do Boleto da e-GTA - Intraestadual) deste Manual. 

 

2.1.2.3. Emissão e Impressão da e-GTA (Intraestadual): 

1. Os próximos passos dos procedimentos de emissão e impressão da GTA – Interestadual devem seguir 

como já orientado anteriormente nos itens 2.1.1.5. (Emissão e impressão da e-GTA – Intraestadual) 

deste Manual. 

 

2.2. Como Pesquisar e Cancelar o Cadastro da e-GTA (Intra e Interestadual) ou a e-

GTA (Intra e Interestadual) emitida? 

1. Acesse o menu da funcionalidade 

1.1. Na tela principal, selecione no menu o item “Área Animal” 

 

2. Acesse o menu da funcionalidade 

1.1. No menu da tela visualizada, selecionar GTA – Guia de Trânsito Animal > e-GTA > 

Pesquisar/Cancelar 
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Menu e-GTA (Intraestadual): 

 

1.1. No menu da tela visualizada, selecionar GTA – Guia de Trânsito Animal > GTA - Interestadual > 

Pesquisar/Cancelar 

Menu GTA - Interestadual:

 

1.2. Preencha pelo menos um filtro de pesquisa: Número do Cadastro, Número da GTA, série da GTA, 

CPF/CNPJ de Procedência (quando Intraestadual) ou de Destino (quando Interestadual), data da 

emissão, Município de procedência, situação do boleto, situação da e-GTA, no exemplo abaixo, 

será retornada todas as Propriedades que o CPF pesquisado seja produtor em alguma Atividade 

Produtiva dessa Propriedade. Após, clique no botão . 

 

 Atenção! Sempre alterar o campo “Grupo” para “Aves” para pesquisa de cadastro ou e-GTA de 

Aves. 
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5.2.  Selecione um dos cadastros ou uma das e-GTAs listadas e clique no botão desejado. 
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5.3. Na tela de Visualização da e-

GTA, será possível visualizar 

todos os dados da e-GTA para 

análise e conferência dos dados. 

O código de barras fica na parte 

inferior, dessa forma é possível 

que copie esse número para 

incluir no campo “código de 

barras” quando estiver 

confirmando a GTA. Para isso o 

usuário deverá ter acesso tanto 

a GTA emitida quanto a 

Propriedade de destino.  
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2.3.Como Confirmar a GTA?  

Fluxo de Confirmação da GTA no GEDAVE: 

 

1. Acesse o menu da funcionalidade 

1.1. Na tela principal, selecione no menu o item “Área Animal” 

 

 

2.3.1. Confimar e-GTA (Intraestadual): 

1. No menu da tela visualizada, selecionar GTA – Guia de Trânsito Animal > e-GTA > Confirmar 

 

1.1 Em seguida, deve-se informar os dados da e-GTA: Número e Série da GTA. 

 

E-GTA PENDENTE PARA 
ENTRAR NO SALDO 

CONFIRMAR A 
QUANTIDADE 

CREDITA SALDO 
AO NÚCLEO 
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1.2 Selecione a e-GTA pesquisada e clique em . 
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1.3. Ao clicar em , será possível 

visualizar todos os dados da e-GTA para 

análise e confirmação e na parte inferior 

deverá ser confirmado a quantidade de 

animais ou ovos férteis que foram 

transportados e chegaram ao destino, 

mesmo mortos ou prejudicados. Informe o 

número do código de barras da e-GTA e em 

seguida clique em  para 

confirmar a e-GTA. Ratifique a 

Confirmação selecionando “Sim” na janela 

“pop-up”. O sistema emite uma mensagem 

de sucesso. 
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2.3.2. Confirmação da GTA interestadual 

1. No menu da tela visualizada, selecionar GTA – Guia de Trânsito Animal > GTA - Interestadual > 

Confirmar 

 

2. Selecione a Propriedade de Destino 

2.1. Preencha pelo menos um filtro de pesquisa: Código de Propriedade, Nome da Propriedade, CPF 

ou CNPJ e Município. Em seguida clique em . 

 

2.2. Selecione uma das Propriedades da lista “Resultado” das Propriedades retornadas da pesquisa  

efetuada e clique no botão . 
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3. Selecione a Atividade Produtiva da Propriedade de Destino. 

 

3.1. Selecione na lista “Atividades Produtivas/Aglomerações”, a Atividade Produtiva da Propriedade 

Destino que deseja utilizar na e-GTA e clique no botão . 

 

4. Selecione o Rebanho 

4.1. Selecione um rebanho de aves que esteja cadastrado na lista de rebanhos da Atividade 

Produtiva, no exemplo abaixo, foi escolhido o rebanho: Aves Galinha. Clique no botão 

. 

 

 

 

 

 



GESTÃO DE DEFESA ANIMAL E VEGETAL  
GEDAVE 

MANUAL DE EMISSÃO GTA DE AVES 

46 
 

5. Informe aos dados da Propriedade de Origem (Procedência) de fora do Estado: 

5.1. Informe o Tipo de Estabelecimento, a Classificação, CPF ou CNPJ e nome do proprietário do 

Estabelecimento de Origem (Procedência), o Nome do Estabelecimento/Evento de Destino, o 

Código do Estabelecimento de Origem (campo não obrigatório), a UF e o Municipio. Após clique 

no botão . 
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5.2. Após informar os dados de movimentação, 

conforme o cadastro da e-GTA 

(Intraestadual), detalhe informando dados 

do Emitente da GTA e da Emissão, como 

figura abaixo. Em seguida clique em  

 Estará disponível a UF SP para confirmação 

de GTAs de SP feitas em formulário 

manual, orientações específicas estão 

disponíveis no item 2.3.1, deste manual. 
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5.3. Após a confirmação ratifique na janela “pop-up” clicando em “Sim”. 

 

 

2.4.Como Controlar o Rebanho de Aves?  

1. Acesse o menu da funcionalidade 

1.1. Na tela principal, selecione no menu o item “Área Animal” 

 

1.2. No menu da tela visualizada, selecionar Controles > Controle de Rebanho > Avícola 

 

 

2.4.1. Inclusão do Saldo Inicial 

1. A inclusão de saldo inicial dos núcleos avícolas será feita da seguinte forma: 

1.1. Inclusão de Saldo para todos estabelecimentos que possuam GTA de entrada, em formato do 

Formulário manual: 
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1.1.1. Siga os passos conforme o item 2.3.2. deste manual, transcrevendo os dados do GTA de 

entrada (formulário). Na tela abaixo, deve-se informar SP no campo da UF e clique em 

 . 

 

1.1.2. Na parte inferior da próxima tela, nos campos referentes aos dados do Emitente, 

UF/Série/Número GTA e Emissão, trancrever os dados referentes a GTA de entrada 

(Formulário). Clique em . 

 O campo da série estará disponível apenas até a série F, pois desta forma fica compatível com os 

formulários de GTAs confeccionados pela CDA e distribuídos aos EDAs e aos Habilitados para Emissão 

de GTA. 

 

 Os estabelecimentos classificados como “incubatório de aves” deverão obrigatoriamente incluir o 

saldo inicial através deste procedimento, já que o seu saldo no GEDAVE está atrelado a GTA de 

entrada. 

 

1.2. Declaração simples de informações do rebanho: 

1.2.1. Está situação aplica-se caso o produtor não não possua em seu estabelecimento avícola 

a GTA de entrada dos animais (formulário). 

1.2.1. O produtor deverá protocolar no Escritório de Defesa Agropecuária da cicunscrição 

uma Declaração de posse ou guarda dos animais, informando os dados necessários 
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para que o funcionário da CDA inclua o saldo no estabelecimento, previamente 

cadastrado, através da funcionalidade “Correção de Saldo”, restrita a funcionário da 

CDA. 

2.4.2. Controle de Saldo do Rebanho de Aves Galinha - Granjas 

1. Preencha pelo menos um filtro de pesquisa e clique em . Selecione a propriedade e clique em 

. 

 

2. Selecione a Atividade Produtiva a qual deseja realizar o controle de rebanho, conforme as telas abaixo. 

Clique na funcionalidade de Controle de Rebanho desejada. 

 

 A funcionalidade e botão “Correção de Saldo” terá disponibilidade restrita aos funcionários da CDA. 
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 Visualização do Saldo 

1. Nesta tela haverá a possibilidade de visualização do saldo de todos os núcleos avícolas cadastrados na 

AP e todos os GTAs pendentes de confirmação.  

1.1. Para visualização das e-GTAs pendentes de confirmação na AP selecione um ou mais núcleos na 

caixa “Núcleos Avícolas” e clique em .  

 

1.2. Visualize as e-GTAs pendentes de confirmação na AP e núcleos selecionados. 
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 Atualização do Saldo 

1. Nesta tela haverá a possibilidade de visualização do saldo de todos os núcleos avícolas cadastrados na 

AP e a atualização do saldo de um ou mais núcleos.  

1.1. Para a atualização do saldo selecione um ou mais núcleos na caixa “Núcleos Avícolas”. 

 

1.2. Escolha o motivo e clique em . 
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1.2. Indique na linha da atualização a quantidade a atualizar e caso necessário descreva 

detalhadamente o motivo na caixa de texto. Em seguida clique em . 

 

 Correção do Saldo 

1. Nesta tela haverá a possibilidade de visualização do saldo de todos os núcleos avícolas cadastrados na 

AP e a correção do saldo dos núcleos.  

1.1. Para a correção do saldo selecione apenas um núcleo na caixa “Núcleo Avícola”. 
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1.1. Indique na linha do “Saldo Atual” a quantidade atual do rebanho e necessariamente descreva 

detalhadamente o motivo na caixa de texto. Em seguida clique em . 

 

 Correção de Saldo é uma funcionalidade restrita aos funcionários da CDA. 

 Extrato de Movimentação 

1. Nesta tela haverá a possibilidade de visualização do extrato de movimentação, atualizações e correções 

nos núcleos avícolas cadastrados na AP.  

1.1. Para a visualização do extrato selecione apenas um núcleo na caixa “Núcleo Avícola” e o 

Período (Data Inicial e Data Final). Em seguida clique em . 
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1.1. Tela de Visualização do Extrato de Movimentação e Alterações no Saldo do rebanho do núcleo. 

 

 

2.4.3. Controle de Saldo de Rebanho de Incubatórios 

1.  Considerando que o saldo do Incubatório é composto pelas GTAs de entrada confirmadas, segue os 

passos para atualização do Saldo: 

1.1. Primeiramente informe pelo menos um filtro de pesquisa das GTAs de entrada confirmadas e 

clique em . 

 

 Visualização do Saldo 

1. A tela de Visualização de Saldo segue conforme já orientado anteriormente nos itens 2.3.1.1. (Controle 

de Saldo de Rebanho de Aves Galinha – Granjas, considerando as peculiaridades do incubatório. 
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 Atualização do Saldo 

1. Após a pesquisa das GTAs de entrada confirmadas: 

1.1. Selecione uma ou mais GTAs de entrada e o Motivo da atualização. 

 

1.2. Indique na linha da atualização a quantidade a atualizar e caso necessário descreva 

detalhadamente o motivo na caixa de texto. Em seguida clique em . 

Confirme a atualização. 
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 Correção do Saldo 

1. Após a pesquisa das GTAs de entrada confirmadas: 

1.1. Selecione uma ou mais GTAs de entrada. 

 

1.2. Indique na linha do “Saldo Atual” a quantidade atual do rebanho e necessariamente descreva 

detalhadamente o motivo na caixa de texto. Em seguida clique em . 

 

 Correção de Saldo é uma funcionalidade restrita aos funcionários da CDA. 
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 Extrato de Movimentação 

1. Nesta tela haverá a possibilidade de visualização do extrato de movimentação, atualizações e correções 

nos núcleos avícolas cadastrados na AP.  

1.1. Para a visualização do extrato selecione apenas um núcleo na caixa “Núcleo Avícola” e o 

Período (Data Inicial e Data Final). Em seguida clique em . 

1.2. Tela de Visualização do Extrato de Movimentação e Alterações no Saldo do rebanho do núcleo 

do incubatório. 

 

 

2.4.4. Controle de Saldo do Rebanho de Aves Ornamentais/Silvestres e Aves de 

Outros Subgrupos 

1. Preencha pelo menos um filtro de pesquisa e clique em . Selecione a propriedade e clique em 

. 

2. Selecione a Atividade Produtiva a qual deseja realizar o controle de rebanho, conforme as telas abaixo. 

Clique na funcionalidade de Controle de Rebanho desejada. 

 

 A funcionalidade e botão “Correção de Saldo” terá disponibilidade restrita aos funcionários da CDA. 
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 Visualização do Saldo 

1. A tela de Visualização de Saldo segue conforme já orientado anteriormente nos itens 2.3.1.1. (Controle 

de Saldo de Rebanho de Aves Galinha – Granjas, considerando as peculiaridades do rebanho de Aves 

Ornamental/Silvestre. 

 Atualização do Saldo 

1. A tela de Visualização de Saldo segue conforme já orientado anteriormente nos itens 2.3.1.1. (Controle 

de Saldo de Rebanho de Aves Galinha – Granjas, considerando as peculiaridades do rebanho de Aves 

Ornamental/Silvestre. 

 Existem motivos para atualização de saldo peculiares ao Rebanho de Aves Ornamental/Silvestre e 

Outras Aves diferentes de galinha. 

 Correção do Saldo 

1. A tela de Visualização de Saldo segue conforme já orientado anteriormente nos itens 2.3.1.1. (Controle 

de Saldo de Rebanho de Aves Galinha – Granjas, considerando do rebanho de Aves 

Ornamental/Silvestre. 

 Extrato de Movimentação 

1. A tela de Visualização de Saldo segue conforme já orientado anteriormente nos itens 2.3.1.1. (Controle 

de Saldo de Rebanho de Aves Galinha – Granjas, considerando do rebanho de Aves 

Ornamental/Silvestre. 

 

 

 

 

------------------- 


