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Introdução 

 

A nova versão (11.0) do GEDAVE apresenta as funcionalidades do Módulo Gestão de 

Eventos Agropecuários. Nessa versão, foi disponibilizada a função GTA - Retorno à Origem, 

que contempla o cadastro e a emissão e impressão de GTA's de eventos agropecuários com 

finalidade de retorno à origem de forma muito mais simples e com possibilidade de emissão 

simultânea de até 50 GTAs. As GTA's onde o destinatário de egresso for diferente da origem 

na GTA de ingresso permanecem sendo emitida na forma usual. A funcionalida de Retorno a 

origem só tem validade para GTA's onde a origem na GTA de ingresso será o destino na GTA 

de egresso. 

Passo a passo 

 

1) Na tela inicial, selecione: 

Área animal > GTA – retono à origem > cadastrar GTA de retorno à origem 
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2) Na tela que de pesquisa “cadastrar GTA”, usar o código da aglomeração para 

realizar a busca e clicar em “avançar”: 

 

3) A seguir será exibido o resultado da busca. É possível selecionar todas as GTAs ou 

de 1 a 50 separadamente. 

4) Selecionar as GTAs com retorno à origem. 

5) Clicar em “cadastrar GTA retorno à origem” 
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6) Ao clicar em cadastrar GTA retorno à origem, o sistema gera o cadastro das GTAs 

automaticamente e uma única DARE referente à taxa.  
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7) Pagar DARE. Aguardar validação bancária (ocorre em cerca de 20 minutos) ou 

validar manualmente o DARE. 

8) No menu principal selecione: 

Área animal > GTA > e-GTA> GTA – Retorno à origem> emitir e imprimir GTA de 

retorno à origem 

Usar o código da aglomeração para busca  
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9) Selecionar GTAs (todas ou até 50 individualmente) 

10) Clicar em “Emitir e imprimir” ou em “emitir e imprimir com alteração de validade” 

 

Emitir e imprimir: O sistema emite até 50 GTAs com data de validade padrão (7 

dias). É gerado um arquivo pdf com uma GTA por página, podendo a GTA ser 

impressa em lote ou individualmente. 

 

Emitir e imprimir com alteração de validade: o sistema emite até 50 GTAs com data 

de validade padrão. É gerado um arquivo pdf com uma GTA por página, podendo 

ser a GTA impressa em lote ou individualmente. Esta funcionalidade pode ser usada 

quando é necessário alterar a data de validade de uma ou mais GTA, para menor ou 

maior prazo.  

 

 


