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1.

GLOSSÁRIO.

ATIVIDADE PRODUTIVA (AP): uma área delimitada da propriedade onde são produzidos
produtos vegetais ou animais. Como exemplo de AP Vegetal, podemos citar uma área da propriedade,
arrendada ou não a um determinado produtor, onde são cultivadas espécies cítricas (Laranja, lima ácida, lima
doce, tangerina, tangor, etc.).
MIGRAÇÃO DO TALHÃO: trata-se da importação do histórico de quantidades de plantas e de
declaração de inspeções dos semestres anteriores dos talhões do antigo sistema do relatório de Cancro cítrico
e Greening para o sistema GEDAVE. O que era chamado de “Talhão” no antigo sistema será chamado de
“UP” no Sistema GEDAVE.
POSIÇÃO DAS INSPEÇÕES: menu existente no Sistema GEDAVE, onde o usuário “logado”
consegue visualizar todas propriedade(s)/AP(s) vinculadas ao seu CPF.
PRODUTOR PRINCIPAL DA AP: pode ser um CPF ou CNPJ vinculado como produtor principal
de uma AP. O Relatório do Cancro cítrico e Greening entregue a Coordenadoria de Defesa Agropecuária
(CDA) vai sair sempre no nome do produtor principal da AP. Outros documentos como Certificado
Fitossanitário de Origem (CFO); Permissão de Transito Vegetal (PTV), etc., também saem sempre como
produtor principal da AP.
PRODUTOR(ES) DA AP: pessoa física ou jurídica que exerça atividade agrícola, com fins
econômicos, por meio da agricultura, da pecuária, da silvicultura, entre outros. Uma AP pode ter vários
produtores vinculados, porém somente um (CPF ou CNPJ) será o produtor principal da mesma;
PROPRIEDADE: área compreendida por uma “matricula” ou contrato de “arrendamento”,
“parceria”, etc., onde se exerça a atividade agrícola.
RELATÓRIO DE DECLARAÇÃO DE INSPEÇÃO PARA CANCRO CÍTRICO E
GREENING: Modo de apresentar para CDA as declarações que são semestrais das inspeções trimestrais
realizadas nos talhões (UPs) nas propriedades que produzem citros no Estado de São Paulo.
RESPONSÁVEL TÉCNICO (RT): Engenheiro Agrônomo registrado pelo CREA/SP e habilitado
pela CDA para emissão de CFO e CFOC, que se responsabiliza pela manutenção das UPs e sanidade de
frutos cítricos.
SEMESTRE BASE: Relatório de declaração das inspeções para Cancro Cítrico e Greening do
semestre anterior, cujo prazo de entrega já se encontra encerrado tanto para entrega no prazo quanto para
entrega fora do prazo.
SITUAÇÃO DE ENTREGA DE RELATÓRIO: Refere-se ao “Status” da Propriedade para
entrega do Relatório Cancro Cítrico e Greening para um determinado semestre. Esta situação pode ser
(“Entregue”, “Aguardando Entrega”, “Não Entregue” e “Entrega não Permitida”).
SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DE SALDO: Menu existente no Sistema GEDAVE para
atualização do saldo de plantas em Talhões (UPs) de propriedade(s)/APs inadimplentes com a entrega do
Relatório de declaração das inspeções para Cancro Cítrico e Greening e cujo prazo para declarar as inspeções
encontra-se expirado, ou seja, deixou de entregar o Relatório em um ou mais semestres que já estão
encerrados e essa entrega não é mais permitida até que a atualização de saldo seja realizada.
SOLICITAÇÃO DE RETIFICAÇÃO: Menu existente no Sistema GEDAVE para correção de
Relatório de declaração das inspeções para Cancro Cítrico e Greening quando necessita corrigir um ou mais
dados importantes referentes às inspeções já declaradas.
UNIDADE DE PRODUÇÃO (UP) ou TALHÃO: uma área contínua, de tamanho variável e
identificada por um ponto georreferenciado, plantada com a mesma variedade (espécie), idade (estágio
fisiológico), sob os mesmos tratos culturais (manejo) e controle fitossanitário (pragas e doenças). No antigo
sistema de entrega de declaração de inspeção de Cancro cítrico e Greening usava-se “Talhão” e no Sistema
GEDAVE usa-se “UP”.

2.

INTRODUÇÃO.

A entrega do relatório semestral de Cancro Cítrico e Greening no sistema GEDAVE terá início a
partir de 01/10/2016 para a declaração das inspeções realizadas no 2º Semestre de 2016.
Antes de fazer a declaração da(s) inspeção(ões) da(s) UP(s) (talhão) no sistema GEDAVE, o usuário
deverá fazer a migração dos talhões do antigo Sistema Relatório Cancro Cítrico e Greening para o Sistema
GEDAVE.
Para migração automática, todos os produtores (citricultores) que entregavam o relatório no antigo
sistema deverão ter cadastro de Pessoa Física; Jurídica (se for o caso); Propriedade e Atividade Produtiva
6

(AP) no Sistema GEDAVE. Em caso contrário não conseguirão fazer a migração automática dos talhões de
citros do antigo sistema para o GEDAVE.
Os produtores (citricultores) que já utilizavam o sistema GEDAVE para emissão de CFO/PTVs para
certificação possuem uma ou mais UP(s) cadastrada(s) no Sistema GEDAVE. Dessa forma, na migração o
mesmo terá que correlacionar os talhões do antigo sistema com as UP(s) do sistema GEDAVE, ou seja, a
migração não será automática como do produtor (citricultor) que usará o Sistema GEDAVE exclusivamente
para declarar as inspeções de Cancro cítrico e Greening.
Condição também necessária para ocorrer a migração nos dois casos citados será a compatibilidade
entre as áreas da propriedade, AP e UPs do antigo Sistema com o GEDAVE e também a existência do
cadastro do produto correto (Ex: Fruto Laranja; Fruto Lima ácida; Fruto Lima doce; Fruto Tangerina, etc.) na
AP no Sistema GEDAVE.
Dessa forma, esse manual vai discorrer como fazer a migração; declaração das inspeções de Cancro
Cítrico e Greening; atualização de saldo para os inadimplentes e retificação de relatório no sistema
GEDAVE.

3.
MIGRAÇÃO DOS TALHÕES (UPs) DE PRODUTORES CADASTRADOS
NO SISTEMA GEDAVE EXCLUSIVAMENTE PARA ENTREGA DO RELATÓRIO
DE CANCRO CÍTRICO E GREENING.
A declaração de inspeção de Cancro Cítrico e Greening poderá ser feita por qualquer pessoa física
que estiver vinculada como produtor da propriedade e/ou da AP, podendo ser produtor principal ou não
(Figura 01).
Já o relatório entregue a CDA vai sair somente no nome do produtor principal da AP, como pode ser
verificado na Figura 01, ou seja, neste exemplo o relatório vai sair no CNPJ e não no CPF do produtor.

Figura 01 – Tela exibindo os produtores vinculados a AP.
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Para declarar as inspeções o usuário “logado” no sistema GEDAVE deverá seguir os seguintes
passos:
1 - Acessar o menu ÁREA VEGETAL – CONTROLES – CANCRO CITIRCO E GREENING –
POSIÇÃO DAS INSPEÇÕES (Figura 02);

Figura 02 – Tela para acesso a(s) AP(s) do produtor vinculado.
2 - O sistema exibirá a tela com toda(s) a(s) AP(s)/propriedade(s) que o produtor possuir vinculo
(Figura 03). O usuário (produtor) poderá escolher o semestre que deseja declarar, sendo que o sistema
sempre vai apresentar informações das APs do último semestre que estiver liberado para entrega do relatório
de Cancro cítrico e Greening, no caso da Figura 03 (1° Semestre de 2016);
3 - O usuário deverá selecionar a AP que deseja fazer a migração e clicar no botão: “Migrar histórico
para o Gedave” (Figura 03). Essa migração vai ser automática (Figura 04), caso não haja incompatibilidade
de área entre o antigo Sistema para o GEDAVE (Ex: soma das áreas dos talhões maior que a área da AP),
diferença entre os produtos do antigo sistema (Ex: Talhão de Lima ácida tahiti) com o GEDAVE (Ex: AP
com Fruto Laranja). Sempre prestar atenção nas informações da AP, principalmente na “Situação” e
“Observação” (Destacado na Figura 04).

Figura 03 – Tela ilustrando a seleção da AP para migração do histórico dos talhões (UPs) para o GEDAVE.
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Figura 04 – Tela ilustrando migração realizada de uma AP, destacando a “Situação” e “Observação” da
mesma.
4 - Após a migração, selecionar a AP novamente e clicar no botão “Declarar Inspeção para as UPs
(talhões) de citros” (Figura 05);

Figura 05 – Tela ilustrando seleção da AP e o botão a ser clicado para declarar inspeção da AP.
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5 - Abrirá uma tela com as UPs. Selecionar uma UP para declarar a inspeção (sempre uma por vez) e
clicar no botão “Declarar Inspeção” (Figura 06);

Figura 06 – Tela ilustrando seleção de uma das UPs e o botão “Declarar inspeção”.
6 - O sistema exibirá uma tela para declarar as inspeções para o 1º trimestre e 2° trimestre (Figuras
07 e 08). Após preenchimento, clicar no botão “Salvar para entregar”. O sistema verifica a consistência das
informações e salvará se não encontrar erros no preenchimento:
OBS: É possível declarar mais de uma inspeção em um determinado trimestre, clicando no botão:
“Adicionar” (Figura 07 e 08), conforme exemplificado na Figura 09. Também uma inspeção declarada pode
ser removida clicando no botão “Remover” (Figura 09), caso ocorra engano na hora de digitar os dados.
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Figura 07 – Exemplo de tela para declarar inspeção de uma UP.
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Figura 08 – Exemplo de tela para declarar inspeção de uma UP.
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Figura 09 – Exemplo de tela para adicionar mais de uma inspeção no trimestre numa UP.
7 - Fazer o preenchimento da declaração das inspeções para todas as UPs da AP em questão. Após
preenchimento das informações da última UP a declarar, clicar no botão “Salvar para entregar”, será exibida
uma tela com uma mensagem (Figura 10). Clicar no botão “Fechar” e depois no botão “Voltar”. O sistema
voltará para a tela das APs/propriedades do produtor. Verifique que a AP da propriedade declarada (Figura
11) está com a situação “Pronto para Entrega”;
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Figura 10 – Tela após clicar em “Salvar para entregar” da última UP com a declaração de inspeção
preenchida.
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Figura 11 – Tela exibindo AP selecionada da Propriedade Sítio Santa Ruth com Situação “Pronto para
Entrega”.
8 - O Produtor deverá selecionar a AP/propriedade que está com situação “Pronto para Entrega” e
clicar no botão “Conferir relatório para Entrega a CDA” (Figura 10). O sistema exibirá uma mensagem
(Figura 12). Ao clicar no botão “Fechar”, o sistema exibirá o relatório para conferência do produtor (Figura
13). Caso as informações estejam corretas, o produtor poderá enviar o relatório para CDA clicando no botão
“Entregar relatório para a CDA” (Destacado na Figura 13);
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Figura 12 – Tela exibindo mensagem explicando os passos a serem seguidos para Entregar Relatório para a
CDA.
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Figura 13 – Tela exibindo Relatório para conferência do produtor (citricultor).
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9 - O sistema exibirá uma tela com o recibo de entrega do relatório para a CDA (Figura 14).

Figura 14 – Tela exibindo o recibo de entrega do relatório para a CDA.

4.
MIGRAÇÃO DOS TALHÕES (UPs) DE PRODUTORES QUE UTILIZAM O
SISTEMA GEDAVE PARA EMISSÃO DE CFO E PTV.
A diferença na migração para o caso desses produtores (citricultores) é que eles deverão
correlacionar os talhões do antigo sistema com as UPs já existentes no sistema GEDAVE (usadas para
emissão de CFO e PTV).
Para declarar as inspeções nesse caso o usuário deverá:
1 - Acessar o menu ÁREA VEGETAL – CONTROLES – CANCRO CITIRCO E GREENING –
POSIÇÃO DAS INSPEÇÕES (Figura 02);
2 - O sistema exibirá a tela com todas as APs/propriedades que a pessoa física “logada” ao sistema
GEDAVE tiver vínculo (Figura 15). O usuário (produtor) poderá escolher o semestre que deseja declarar,
sendo que o sistema sempre vai apresentar informações das APs do último semestre que estiver liberado para
entrega de relatório de Cancro cítrico e Greening, no caso da Figura 15 (1° Semestre de 2016);
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Figura 15 – Tela exibindo as APs vinculadas ao usuário “logado” e AP selecionada para migração.
3 - O usuário deverá selecionar a AP que deseja fazer a migração e clicar no botão “Migrar histórico
para o Gedave” (Figura 15). O sistema exibirá uma tela para o usuário “logado” correlacionar os talhões do
antigo sistema (lado esquerdo da tela destacado em amarelo) com as UPs do sistema GEDAVE (lado direito
da tela destacado em azul) - Figura 16;
OBS: Recomendamos que o usuário tenha o Relatório do Cancro Cítrico e Greening entregue do
último semestre (neste caso: 2° Semestre de 2015) impresso para ajudar nas correlações dos talhões do
antigo Sistema com as UPs do GEDAVE (Figura 17), facilitando assim a correlação e a migração;
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Figura 16 – Tela no qual o usuário deverá fazer as correlações.
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Figura 17 – Relatório do Cancro Cítrico e Greening entregue no último semestre (2º Semestre de 2015).
4 - Realizar as correlações (Figura 18), sempre usando a variedade e área como referência.
Lembrando da necessidade de estar com o relatório entregue do último semestre impresso (Figura 17) para
facilitar a comparação das informações;
5 - Após terminar as correlações, clicar no botão “salvar”; o sistema verificará a consistência
(comparação) das informações e a migração será realizada caso não existam inconsistências (Figura 19).
Sempre prestar atenção na “Situação” e na “Observação” da AP em questão (Destacado na Figura 19);
6 - Para declarar as Inspeções das UPs (talhões) de citros, seguir a orientação do Item 3 (passos 4 ao
9).
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Figura 18 – Tela exibindo a correlação dos talhões (lado esquerdo) com as UPs (Lado direito).
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Figura 19 – Tela mostrando que a migração foi realizada com sucesso.

5.

PROBLEMAS QUE PODERÃO OCORRER NA MIGRAÇÃO.

Ao correlacionar os talhões com as UPs e clicar em “salvar” (Figura 18), o sistema verificará a
consistência das informações e as seguintes inconsistências (não correspondência) poderão ocorrer:
1 - Falta de identificação do produto na AP. Por exemplo, a falta do produto “Fruto Limão”, como
pode ser observado na mensagem de erro da Figura 20 e confirmado ao visualizar os produtos cadastrados na
AP em questão (Figura 21). Quando acontecer essa inconsistência, selecionar a AP e clicar em “Alterar
Atividade Produtiva/Consolidadora” e fazer o vínculo do produto que não está cadastrado (Figuras 22, 23 e
24). Essa alteração deverá ser realizada pelo Produtor ou pelo Eng. Agr. Responsável Técnico (RT) da
propriedade/AP. Esta alteração fará com que a AP fique com situação “Em análise”. Para a ativação o
produtor/RT deverá entrar em contato com o Eng(a). Agr(a). da unidade de Defesa Agropecuária mais
próxima, já que as mesmas dependem da emissão de CFOs e PTVs.
OBS: Nunca esquecer de clicar no botão “Incluir” (Figura 22) e depois no botão “Salvar” (Figura
23). Lembre-se que todas alterações realizadas na Propriedade e AP necessitam ser salvas no sistema
GEDAVE.
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Figura 20 – Mensagem de erro mostrando inconsistência de informações no momento da migração.

Figura 21 – Tela da AP mostrando que o Produto “Fruto limão” não está cadastrado.

Figura 22 – Tela mostrando como vincular um produto na AP. Sempre clicar no botão “Incluir” após o
vinculo.
24

Figura 23 – Tela mostrando produto vinculado na AP, antes de clicar no botão “salvar”.

Figura 24 – Tela mostrando produto vinculado após clicar no botão “salvar”.
2 - A soma das áreas dos talhões a serem migrados for maior que a área da AP (Mensagem de Erro
destacada na Figura 25). Neste caso a alteração das áreas deve ser feita na Propriedade e na AP, caso
contrário a migração não será possível. Essa alteração deverá ser realizada pelo Produtor ou pelo Eng. Agr.
Responsável Técnico (RT) da Propriedade/AP. Esta alteração fará com que a Propriedade e/ou AP fique com
situação “Em análise”. Para a ativação o produtor/RT deverá entrar em contato com o Eng(a). Agr(a). da
unidade de Defesa Agropecuária mais próxima, já que as mesmas dependem da emissão de CFOs e PTVs.
3 - O antigo sistema possui mais talhões do que as UPs cadastradas no GEDAVE. Neste caso, deve
ser feita a correlação entre o talhão existente do antigo Sistema com a UP do GEDAVE. Para os demais
talhões do antigo Sistema que não possuam correlação com as UPs já cadastradas no GEDAVE, será
automaticamente mantida a opção “Criar Nova UP” (Destacado em azul na Figura 25).
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Figura 25 – Tela mostrando mensagem de erro ao tentar fazer a migração da AP em questão.

6.
INFORMAÇÕES IMPORTANTES QUE PODEM SER VERIFICADAS NA
ATIVIDADE PRODUTIVA (AP).
Os relatórios de inspeções declaradas de Cancro Cítrico e Greening de qualquer semestre poderão ser
consultados pelo Produtor/RT ou funcionário Eng. Agr. CDA, somente após realizada a migração da
Propriedade/AP desejada, sendo que os seguintes passos deveram ser seguidos:
1 - Acessar ADMINISTRAÇÃO – CADASTRO – LOCAIS – PROPRIEDADES;
2 - Pesquisar a propriedade deseja com algum parâmetro de pesquisa (Por exemplo: CPF/CNPJ do
proprietário ou produtor);
3 - Clicar em “Pesquisar”;
4 - Ao abrir a propriedade ou propriedades, selecionar a propriedade desejada;
5 - Selecionar a AP desejada e Clicar em “Visualizar Atividade produtiva/consolidadora”;
6 - Clicar em “Visualizar Unidade(s) de produção” e Selecionar a UP desejada e Clicar em
“Visualizar” (Figura 26);
7 - Clicar na ABA 5 (Histórico de Inspeções) e escolher o semestre desejado (Figura 27);
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8 - O sistema exibira as informações referentes as inspeções de uma determinada UP declarada no
semestre pesquisado (Exemplo 2° Semestre de 2015) - Figura 28;
9 - Esse procedimento poderá ser realizado para todas as UPs (Figura 26) existentes na AP
pesquisada.

Figura 26 – Tela exibindo as UPs de uma determinada AP da propriedade “Sítio Santa Ruth”.
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Figura 27 – Tela exibindo a UP selecionada, com opção de escolher o semestre desejado.
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Figura 28 – Tela exibindo a inspeção de determinada UP selecionada do 2° Semestre de 2015.

7.

SOLICITAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE RELATÓRIO ENTREGUE.

A solicitação de Retificação de Relatório é uma opção quando o produtor já fez a entrega do mesmo,
entretanto, necessita corrigir um ou mais dados referentes às inspeções. Para que seja possível a solicitação
de retificação existem duas regras:
1 - A retificação deve ser referente ao último Relatório Entregue.
2 - Não ter iniciado a declaração de novo Relatório de Semestre subseqüente. Entende-se como
Relatório iniciado o fato do produtor ter salvado para declaração ou mesmo para rascunho, ao menos um
talhão da propriedade.
Poderão solicitar a retificação no Sistema GEDAVE: o produtor principal da AP ou qualquer outro
produtor vinculado a AP; o Responsável Técnico vinculado a AP e o Eng° Agrônomo da CDA.
Existem dois caminhos para o produtor realizar tal solicitação no Sistema GEDAVE: na própria tela
de posição das inspeções ou através do menu ÁREA VEGETAL - CONTROLES - CANCRO CÍTRICO E
GREENING - SOLICITAÇÃO RETIFICAÇÃO.
29

7.1.

SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO MENU “POSIÇÃO DAS INSPEÇÕES”.

O Produtor ou Responsável Técnico acessa a aba Posição das Inspeções de acordo com a Figura 29.
UTILIZAR PREFERENCIALMENTE ESTA OPÇÃO.

Figura 29 – Tela com o Menu do GEDAVE.
Após o sistema acessar a tela da posição das inspeções, deve-se selecionar a propriedade em que
deseja retificar o relatório. Na seqüência acionar o botão “Solicitar Retificação”, em destaque na Figura 30.

Figura 30 – Tela da Posição das Inspeções. Local aparece todas as propriedades vinculadas ao CPF ou CNPJ
logado.
O sistema irá direcioná-lo para a tela de Solicitação. No campo obrigatório Justificativa, deverá ser
descrito o motivo do pedido. Após, acionar o botão “Enviar Solicitação”. No centro aparecem a Atividade
Produtiva e o Semestre da última entrega a ser retificada. (Figura 31)
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Figura 31 – Tela para conclusão do pedido de Solicitação.
Após a solicitação o sistema exibe uma mensagem de sucesso, conforme Figura 32.

Figura 32 - Tela exibindo a mensagem “solicitação enviada com sucesso”.
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7.2.

SOLICITAÇÃO ATRAVÉS
RETIFICAÇÃO”.

DO

MENU

“SOLICITAÇÃO

DE

O produtor ou Responsável Técnico acessa a aba Solicitação de Retificação, seguindo o caminho
ilustrado na Figura 33. Opção para usuários avançados.

Figura 33 – Tela com o Menu do GEDAVE.
Na próxima tela, abre-se além da possibilidade de pesquisa – função que será descrita mais a frente
neste manual – o botão “Incluir Solicitação”. Para prosseguir o mesmo deve ser acionado, conforme ilustrado
na Figura 34.

Figura 34 – Tela inicial após acionar o Menu “Solicitação retificação”.
Na seqüência o sistema exibirá uma tela com o botão “Pesquisar Atividade Produtiva”, o qual
também deverá ser acionado. O tipo de solicitação, no caso “Retificação”, já estará pré-selecionado na aba
amarela. (Figura 35)
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Figura 35 – Tela para acionar pesquisa da AP que deve ser retificada.
No exemplo abaixo se optou pela utilização do CPF do produtor para a pesquisa da Atividade
Produtiva. Conseqüentemente, neste caso, o GEDAVE deverá exibir todas as APs vinculadas ao CPF em
questão (Figura 36).

Figura 36 – Tela de pesquisa da AP com vários parâmetros.
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O Sistema exibirá então a(s) propriedade(s) relacionada(s) a pesquisa. Deve-se selecionar a
propriedade desejada para a solicitação da retificação. Na seqüência será exibida(s) a(s) Atividade(s)
Produtiva(s) relacionada(s) a propriedade selecionada. Por fim seleciona-se a A.P. em que o produtor deseja
retificar a declaração. O botão “Adicionar AP para atualização de Saldo/Retificação” deverá ser acionado
(Figura 37).

Figura 37 – Tela resultante da pesquisa. Acima a propriedade, abaixo a AP.
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Em seguida para concluir a solicitação, no campo obrigatório “Justificativa”, deverá ser descrito o
motivo do pedido. Para concluir acionar o botão “Enviar Solicitação”. (Figura 38)

Figura 38 – Tela para conclusão da solicitação.
Após a conclusão e confirmação do pedido de solicitação, o sistema exibe uma mensagem de
sucesso (Figura 39).

Figura 39 – Tela com mensagem de sucesso.
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7.3.

ANÁLISE, AUTORIZAÇÃO OU REPROVAÇÃO E CANCELAMENTO
DA SOLICITAÇÃO DE RETIFICAÇÃO.

Após concretizada a solicitação de retificação, a mesma ficará em análise até aprovação ou
reprovação por Eng. Agr. CDA. Somente após a aprovação da solicitação – a qual passará a ter situação de
“Autorizada” – o produtor ou RT poderá fazer a retificação e nova entrega do relatório.
Quando a solicitação for feita pelo próprio Eng° Agrônomo da CDA, ela é autorizada
automaticamente, não necessitando do procedimento de aprovação.
Para o Eng. Agr. CDA proceder a análise da solicitação, autorizando-a ou não, deve-se acessar no
Menu a opção “Solicitação Retificação”, conforme Figura 40.

Figura 40 – Tela com o Menu de acesso para Análise da Solicitação.
Na seqüência o Eng. Agr. CDA através da tela de pesquisa deve encontrar a(s) AP(s) em que deseja
autorizar ou não o pedido de solicitação (Figura 41). Após selecionar a AP, o sistema ativará o botão
“Visualizar Solicitação”, o qual deve ser acionado para prosseguimento. A próxima tela do procedimento de
análise possui os botões “Autorizar Solicitação” e “Reprovar Solicitação” (Figura 42).
Depois de autorizada a solicitação de retificação e a critério do Eng. Agr. CDA, a mesma poderá ser
cancelada. Este cancelamento somente pode ser feito antes da entrega do Relatório Retificador. Neste caso o
Status para a solicitação passa a ser de “Cancelado”.
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Figura 41 – Tela com pesquisa e resultado.

Figura 42 – Tela que possibilita a autorização, reprovação ou cancelamento da solicitação.
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7.4.

PESQUISA DA SOLICITAÇÃO DE RETIFICAÇÃO.

O produtor ou Responsável Técnico poderão pesquisar e visualizar as solicitações de Retificação,
conferindo o respectivo Status de cada uma delas. Basta acessar o Menu conforme a figura abaixo. O Eng.
Agr. CDA também poderá realizar a pesquisa relacionada às propriedades da respectiva regional de serviço
(Figura 43).

Figura 43 – Menu com a opção de Solicitação de Retificação para fins de Pesquisa.
Conforme a Figura 44, o produtor ou Responsável Técnico podem filtrar o tipo de solicitação que
desejam visualizar, neste caso foi selecionado na aba: “Tipo de Solicitação: Retificação”. Em seguida
acionando o botão “Pesquisar”, aparecem todas as solicitações relacionados aos parâmetros da pesquisa e
vinculados ao CPF ou CNPJ logado. È possível visualizar cada uma das solicitações, conforme Figuras 45 e
46.

Figura 44 – Tela com visualização de todas as solicitações de retificação, finalizadas, em análise,
autorizadas, reprovadas ou canceladas.
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O Status “Autorizado” indica que a solicitação está aprovada. Uma vez autorizada, o produtor ou RT
devem providenciar o mais rápido possível a entrega do Relatório Retificador. O Status “Reprovado” indica
que a solicitação, a critério do Eng. Agr. da CDA, não pôde ser aceita. O Status “Finalizado” é a solicitação
autorizada e com a retificação já concluída e entregue. O Status “Cancelado” indica que a solicitação ora
autorizada, foi cancelada pelo Eng. Agr. CDA.

Figura 45 – Tela de Visualização da Solicitação de Retificação apresenta os dados da entrega original e da
entrega retificada.
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Figura 46 – Tela de visualização da Solicitação. Aba com detalhes e as ocorrências.

7.5.

MENSAGENS DO ENVIO DA SOLICITAÇÃO DE RETIFICAÇÃO.

No momento em que o produtor confirmar a solicitação de retificação, o Sistema GEDAVE envia
automaticamente um e-mail para o endereço eletrônico do respectivo EDA da propriedade. No esboço, a
mensagem é endereçada ao Diretor Técnico da Regional e informará da existência de solicitação aguardando
análise (Figura 47).

Figura 47 – Exemplo de mensagem encaminha ao e-mail do EDA.
Para o produtor principal e responsável técnico vinculado a AP, será enviado e-mail confirmando o
envio da solicitação para análise. O resultado da autorização ou não do pedido pelo Eng° Agr° da CDA,
também será comunicado por e-mail. O endereço eletrônico de destino será o cadastrado no sistema
GEDAVE para o respectivo CPF ou CNPJ de ambos (Figura 48).
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Figura 48 – Exemplo de e-mail comunicando que foi gerada a solicitação de retificação.

8.

SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DE SALDO.

A Atualização de Saldo será utilizada pelo produtor que está inadimplente com a entrega do
“Relatório Semestral de Inspeção do Cancro Cítrico e Greening” e cujo prazo para declarar as inspeções
encontra-se expirado, ou seja, deixou de entregar o Relatório em um ou mais semestres que já estão
encerrados (Sistema GEDAVE não permite mais entregas de relatório fora do prazo).
Na Atualização de Saldo o produtor deverá informar a quantidade final de plantas da Unidade de
Produção (Talhão) no último semestre.
A Atualização de Saldo será uma ação obrigatória para regularizar sua situação e desta forma
entregar o Relatório Cancro Cítrico e Greening no semestre corrente.
Poderão solicitar Atualização de Saldo no Sistema GEDAVE: o Produtor principal ou qualquer outro
Produtor vinculado a AP; o Responsável Técnico (RT) vinculado a AP ou o Eng. Agr. CDA.
No Sistema GEDAVE a Atualização de Saldo pode ser realizada através do menu “Posição das
Inspeções” ou “Solicitação Atualização Saldo” conforme descrito nos próximos itens.

8.1.

SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO MENU “POSIÇÃO DAS INSPEÇÕES”.

O usuário clica em: ÁREA VEGETAL - CONTROLES - CANCRO CÍTRICO E GREENING POSIÇÃO DAS INSPEÇÕES (Figura 49). UTILIZAR PREFERENCIALMENTE ESTÁ OPÇÃO.
Quando o usuário “logado” (Produtor) clicar em “Posição das Inspeções” (Figura 49) o sistema
exibirá todas as Propriedades/(AP) para a qual o usuário possui vinculo (Figura 51).
Quando o usuário “logado” (RT ou Eng. Agr. CDA) clicar em “Posição das Inspeções” (Figura 49) o
sistema exibirá tela para pesquisa do CPF/CNPJ (Figura 50) vinculado a Propriedade/AP para a qual se
deseja solicitar atualização de saldo.
Os seguintes passos deverão ser seguidos:
1 - O usuário deverá selecionar a Propriedade/(AP) com “Situação” “Entrega não permitida”;
2 - Verificar que na “Observação” conste “Realize a atualização de saldo para o período...”.
3 - Em seguida clicar em Atualização de Saldo (Figura 51, ver destaques).
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Figura 49. Tela de acesso para Posição das Inspeções.

Figura 50 - Tela para pesquisa de CPF/CNPJ para solicitar atualização de saldo.
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Figura 51 - Tela de seleção da Atividade Produtiva para “Solicitar Atualização de Saldo”.
4 - O sistema irá DIRETAMENTE exibir a AP , os semestres onde não houve entrega de Relatório
Cancro Cítrico e Greening, e a(s) UP(s) cujas datas de plantio sejam anteriores a data de expiração da entrega
do último Relatório Cancro Cítrico e Greening (Figura 52);
5 - O Produtor/RT deverá informar o saldo final de plantas do último semestre correspondente a cada
UP (Figura 52);
6 - Descrever no campo “Justificativa” o motivo para solicitação da Atualização de Saldo e clicar no
botão “Enviar Solicitação” (Figura 52).
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Figura 52. Tela para informar saldo atual de plantas, justificativa e o botão “Enviar Solicitação”.
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8.2.

SOLICITAÇÃO
ATRAVÉS
ATUALIZAÇÃO SALDO”.

DO

MENU

“SOLICITAÇÃO

O Produtor, RT ou Eng. Agr. CDA clica em: ÁREA VEGETAL - CONTROLES - CANCRO
CÍTRICO E GREENING - SOLICITAÇÃO ATUALIZAÇÃO SALDO (Figura 53). Opção para usuários
avançados.

Figura 53. Tela para Solicitação de Atualização de Saldo.
Os seguintes passos deverão ser seguidos:
1 - O produtor, RT ou Eng. Agr. CDA clica em “Solicitação Atualização de Saldo” (Figura 53).
2 - O sistema exibirá tela “Consulta de Solicitações” (funcionalidade que será descrita mais a frente
neste manual) (Figura 54);
3 - Clicar no botão “Incluir Solicitação” (destaque em vermelho na Figura 54);

Figura 54 - Tela de inclusão da Solicitação de Atualização de Saldo.
4 - O sistema exibirá uma tela com o botão “Pesquisar Atividade Produtiva”, clicar no mesmo. O
tipo de solicitação, no caso “Atualização de Saldo”, já estará pré-selecionado na aba amarela. (Figura 55);
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Figura 55 - Tela para pesquisar a Atividade Produtiva.
5 - No exemplo abaixo se optou pela utilização do CPF do produtor para pesquisar propriedade/AP
(Figura 56);
6 - O Sistema exibirá propriedade(s) relacionada(s) a pesquisa. Deve-se selecionar a propriedade
desejada para a solicitação da atualização de saldo.

Figura 56 - Tela de pesquisa da Propriedade/AP com vários parâmetros.
7 - Será exibida a(s) Atividade(s) Produtiva(s) relacionada(s) a propriedade selecionada, na qual o
usuário selecionará a AP desejada para atualização de saldo. Clicar no botão “Adicionar AP para Atualização
de Saldo/Retificação” (Figura 57);
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Figura 57 - Tela exibindo a Propriedade e a AP desejada e botão para “Adicionar AP para Atualização de
Saldo/Retificação”.
8 - O sistema exibirá os semestres onde não houve entrega de Relatório Cancro Cítrico e Greening e
as UPs cujas datas de plantio sejam anteriores a data de expiração da entrega do último Relatório Cancro
Cítrico e Greening (Figura 58);
9 - O Produtor/RT deverá informar o saldo final de plantas do último semestre correspondente a cada
UP (Figura 58);
10 - Descrever no campo “Justificativa” o motivo para solicitação da Atualização de Saldo e clicar
no botão “Enviar Solicitação” (Figura 58).
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Figura 58. Tela para informar saldo atual de plantas, justificativa e o botão “Enviar Solicitação”.
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8.3.

ANÁLISE, AUTORIZAÇÃO/REPROVAÇÃO E CANCELAMENTO DA
SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DE SALDO.

Os seguintes passos deverão ser seguidos:
1 - Após o envio da solicitação de atualização de saldo, a mesma ficará “Em análise” até aprovação
ou reprovação pelo Eng. Agr. CDA. Somente após a aprovação da solicitação a mesma passará a ter situação
de “Autorizada” e o produtor ou RT poderá fazer a atualização de saldo e nova entrega do relatório.
2 - Para o Eng. Agr. CDA proceder à análise da solicitação, autorizando-a ou não, deve-se acessar no
Menu a opção “Solicitação Atualização de Saldo”, conforme Figura 53.
3 - Em seguida o Eng. Agr. CDA acessa a tela de pesquisa para encontrar a propriedade/AP em que
deseja realizar analise do pedido de solicitação (Figura 59). Após selecionar a propriedade/AP, o sistema
ativará o botão “Visualizar Solicitação” para prosseguir. Na próxima tela do procedimento de análise estão
os botões “Autorizar Solicitação”, “Reprovar Solicitação” e “Cancelar Solicitação” (Figura 60).
4 - Depois de autorizada a solicitação de atualização de saldo e se houver a necessidade o Eng. Agr.
CDA poderá cancelar a mesma. Este cancelamento somente pode ser feito antes da entrega do Relatório.
Neste caso o Status para a solicitação passa a ser de “Cancelada”.
5 - Nos casos de reprovação ou cancelamento será necessário informar o motivo.

Figura 59 – Tela com pesquisa e resultado da solicitação de atualização de saldo
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Figura 60 – Tela que possibilita a autorização, reprovação ou cancelamento da solicitação.

8.4.

PESQUISA DE SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DE SALDO.

Os seguintes passos deverão ser seguidos:
1 - O produtor ou Responsável Técnico poderão pesquisar e visualizar as solicitações de Atualização
de Saldo, conforme a situação de cada uma delas. Basta acessar o Menu conforme a Figura 53. O Eng. Agr.
CDA também poderá realizar a pesquisa relacionada às propriedades da respectiva regional de serviço.
2 - Conforme a Figura 61, o produtor ou Responsável Técnico podem consultar o tipo de solicitação
que desejam visualizar, neste caso foi escolhido o item: “Tipo de Solicitação” e selecionado “Atualização de
Saldo”, “Nome da Propriedade” e “Situação”. Em seguida clicar no botão “Pesquisar”;
3 - O sistema exibirá todas as solicitações relacionados aos parâmetros da pesquisa e vinculados ao
usuário “logado”. É possível visualizar a solicitação (Figura 62) e os detalhes (Figura 63);
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Figura 61 – Tela com visualização das solicitações de retificação exibindo a situação (Finalizado, Em
Análise, Autorizado, Reprovado ou Cancelado).
4 - A situação “Autorizado” indica que a solicitação está aprovada. Uma vez autorizada, o produtor
ou RT devem providenciar o mais rápido possível a Atualização do Saldo e a entrega do Relatório. A
situação “Reprovado” indica que a solicitação, a critério do Eng. Agr. CDA, não pôde ser aceita. A situação
“Finalizado” corresponde a solicitação autorizada e com Atualização de Saldo já concluída. A situação
“Cancelado” indica que a solicitação anteriormente autorizada, foi cancelada pelo Eng. Agr. CDA.
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Figura 62 – Tela de Visualização da Solicitação de Atualização de Saldo.
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Figura 63 – Tela de visualização da Solicitação. Aba com detalhes e as ocorrências.

8.5.

MENSAGENS DO ENVIO DA SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DE
SALDO.

No momento em que o produtor, RT ou Eng. Agr. CDA confirmar a solicitação de “Atualização de
saldo”, o Sistema GEDAVE enviará automaticamente uma mensagem ao e-mail do EDA da respectiva da
propriedade. No esboço, a mensagem é endereçada ao Diretor Técnico da Regional e informará da existência
de solicitação aguardando análise (Figura 64
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Figura 64 - Exemplo de mensagem encaminhada ao e-mail do EDA, endereçada ao Diretor.
Para o produtor/RT “logado” vinculado a AP, será enviado e-mail confirmando o envio da
solicitação para análise (Figura 65).

Figura 65 - Exemplo de e-mail endereçado ao produtor/RT “logado” comunicando que foi gerada
uma solicitação de retificação.

54

O resultado da análise do Eng. Agr. CDA autorizando ou não o pedido, também será comunicado por
e-mail ao Diretor do EDA (Figura 66) e também ao Produtor/RT “logado” (Figura 67). O endereço
eletrônico de destino será o cadastrado no sistema GEDAVE para o respectivo CPF “logado”

Figura 66 - Exemplo de e-mail endereçado ao EDA comunicando autorização.

Figura 67 - Exemplo de e-mail endereçado ao produtor/RT comunicando a autorização.
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