MANUAL DE INCLUSÃO DE PROPRIEDADE PARA O MÓDULO AGROTÓXICO

CADASTRO DE PROPRIEDADE NO GEDAVE

1. RESPONSÁVEL PELO CADASTRO DA PROPRIEDADE
O cadastro da propriedade será realizado apenas pelo funcionário da Coordenadoria de
Defesa Agropecuária.
1.1. Quem pode ser o responsável pelo cadastro
Qualquer pessoal legalmente constituída pelo detentor da posse da propriedade, ou mesmo
o proprietário das terras.
1.2. Quem pode ser vinculado ao cadastro da propriedade
Qualquer pessoa indicada pelo responsável do cadastro, desde que esta pessoa possua o
cadastro de pessoa física no GEDAVE. Essa indicação deverá ser por escrito e protocolado no
EDA que realizou o cadastramento da propriedade.

2. SOLICITAÇÃO DE CADASTRO DA PROPRIEDADE
Compareça na Unidade do Escritório de Defesa Agropecuária responsável pelo município
onde a propriedade está localizada.
O responsável pela propriedade e/ou pela Atividade Produtiva/Consolidadora (AP)
deverá, pessoalmente, ou por meio de representante legal se pessoa jurídica, podendo fazer-se
representar por procurador legalmente constituído, entregar cópia e exibir o original dos
seguintes documentos, em uma das Unidades Locais da CDA:
I. Documentos que façam a comprovação de propriedade ou posse a qualquer título do
imóvel, podendo apresentar quaisquer um dos relacionados abaixo:
1. Certidão de registro do imóvel;
2.
Escritura, contrato ou compromisso de compra e venda do
imóvel (registrados ou com firmas reconhecidas em cartório);
3.
Contrato de arrendamento, parceria ou comodato (registrados
ou com firmas reconhecidas em cartório);
4.
Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR), que
comprove a inscrição do imóvel rural no Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária (Incra);
5.
Licença de ocupação, permissão, autorização ou título de
domínio outorgados pelo
INCRA;
6.
Contrato de licença de ocupação, permissão ou autorização de
uso (registrados ou com firmas reconhecidas em cartório);
7.
No caso de posse, não dispondo de outro meio hábil, poderá
apresentar declaração de posse (com firma reconhecida em cartório), contendo
o nome da propriedade, o endereço de localização e a área total do imóvel; o
nome da pessoa física ou jurídica declarante e o número de inscrição no CPF
ou no CNPJ do possuidor, bem como a data a partir da qual este detém a
posse do imóvel. Se pessoa física, acrescentar na declaração o estado civil, a
nacionalidade, a profissão e o RG. Se pessoa jurídica, acrescentar na
declaração o nome do representante legal, qualificado com o estado civil,
nacionalidade, profissão, CPF e RG.
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II. Comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
III. Documento de identificação oficial com foto, se pessoa física;
IV. Instrumento de constituição da empresa e respectivas alterações, se pessoa jurídica e
quando for o caso, devidamente registrados no órgão competente, bem como a respectiva
documentação de identificação oficial do representante legal.
Observações:
(i)

O documento que trata o item 7, está sujeito à comprovação do fato declarado.

(ii) A declaração de posse terá sua validade questionada se constatar que o endereço de
localização da área ocupada pertence a órgãos da administração direta ou
indireta da União, Estado, Distrito Federal ou Município, bem como se constatar
que o endereço de localização está em áreas protegidas por lei, em áreas
ocupadas ou pleiteadas por comunidades quilombolas ou em áreas ocupadas ou
pleiteadas por populações tradicionais.

3. PESQUISA E VISUALIZAÇÃO DA PROPRIEDADE
1. Acessar a tela de pesquisa da propriedade no menu
Administração/Cadastros/Locais/Propriedades;
2. Preencher os argumentos da pesquisa e acionar o botão “Pesquisar” (Figura 1);
3. Selecionar o registro na tabela de resultados (o item ficará com fundo verde escuro)
em seguida, acionar o botão “Visualizar Propriedade”;
4. O sistema abrirá a tela de visualização dos dados da propriedade (Figura 2).
5. Outra possibilidade é a consulta do Código da Propriedade pelo CPF ou CNPJ do(s)
proprietário(s) da propriedade (Figura 3).

Figura 1 – Tela de pesquisa da propriedade
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Figura 2 – Imagem da tela de visualização da propriedade
CENTRO DE FISCALIZAÇÃO DE INSUMOS E CONSERVAÇÃO DO SOLO

versão 1.0.2

11

MANUAL DE INCLUSÃO DE PROPRIEDADE PARA O MÓDULO AGROTÓXICO

Figura 3 – Tela de pesquisa para obtenção do código da propriedade e tabela de resultados da
pesquisa.
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4. ATIVIDADE PRODUTIVA/CONSOLIDADORA (AP/AC)
4.1. DESCRIÇÃO DA FUNCIONALIDADE
A Atividade Produtiva/Consolidadora (AP/AC) é uma área delimitada da propriedade onde
são produzidos ou consolidados produtos vegetais.
Como exemplo de AP podemos citar uma área da propriedade, arrendada a um
determinado produtor e sob a responsabilidade técnica de um profissional habilitado, onde são
cultivadas espécies cítricas (Laranja, lima ácida, lima doce, tangerina, tangor, etc.). Outro
exemplo de AP seria um viveiro de mudas cítricas, pertencente a um produtor e sob a
responsabilidade técnica de um profissional habilitado, onde são cultivadas diferentes
combinações de copa e porta enxerto de espécies de citros.
Para o cadastramento de uma AP com a finalidade de compra de agrotóxicos, salvo as
situações onde a cultura exigir alguma restrição fitossanitária, o interessado poderá incluir as
culturas que desejar na mesma AP.
ATENÇÃO
CULTURAS COM EXIGÊCNIAS SANITÁRIA ESPECIFICAS DEVEM SER
CADASTRADAS EM AP EXCLUSIVA, NÃO PODENDO SER INCLUÍDA OUTRA
CULTURA NA MESMA AP.
4.2. RESPONSÁVEL PELO CADASTRO DA ATIVIDADE
PRODUTIVA/CONSOLIDADORA
O cadastro de AP será realizado pelo produtor, ou pessoa legalmente indicada por ele, da
propriedade que deverá indicar o Responsável Técnico das Unidades de Produção (UP), quando
a cultura aplicada na AP exigir o acompanhamento de um responsável técnico.
O Responsável Técnico deverá aprovar seu vínculo nesta AP.
Após concluído o cadastro, ou sempre que houver alteração deste, a AP ficará sob
análise do funcionário do Escritório de Defesa Agropecuária da CDA para ativação.
ATENÇÃO
A VINCULAÇÃO DE UM RESPONSÁVEL TÉCNICO SÓ É EXIGIDA PARA
CULTURAS E SITUAÇÕES ESPECIFICAS ONDE A LEGISLAÇÃO DETERMINA.
NÃO HAVENDO EXIGÊNCIA LEGAL PARA INCLUSÃO DE PROFISSIONAL, A SUA
VINCULAÇÃO AO CADASTRO SERÁ A CRITÉRIO DO RESPONSÁVEL LEGAL DO
CADASTRO.

4.3. PESQUISA E VISUALIZAÇÃO DA ATIVIDADE
PRODUTIVA/CONSOLIDADORA (AP)
1. Acessar a tela de pesquisa da propriedade no menu:
Administração/Cadastros/Locais/Propriedades;
2. Preencher os argumentos da pesquisa (mais utilizados são: código da propriedade ou
CNPJ/CPF proprietário ou CNPJ/CPF produtor) e acionar o botão “Pesquisar” (Figura 4);
3. Selecionar o registro da propriedade na tabela de resultados: o sistema exibirá a tabela
contendo a(s) Atividade(s) Produtiva(s)/Consolidadora(s) vinculada(s) à propriedade (Figura 2);
4. Selecionar o registro da AP/AC na tabela de resultados (o item ficará com fundo
verde escuro), em seguida, acionar o botão “Visualizar Atividade Produtiva/Consolidadora”;
5. O sistema abrirá a tela de visualização dos dados da AP/AC (Figura 5), com a aba
“Dados básicos da Atividade Produtiva/Consolidadora” onde são exibidas as informações
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cadastradas para a atividade e a aba “Ocorrências no Cadastro” (Figura 6), na qual poderão ser
consultadas as informações sobre o cadastro e as alterações da situação cadastral desta AP/AC.

Figura 4 – Tela de pesquisa da propriedade e tabela de resultados da pesquisa.
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Figura 5 - Tela de visualização da Atividade Produtiva/Consolidadora – Aba “Dados básicos da
Atividade Produtiva/Consolidadora”.
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Figura 6 - Tela de visualização da Atividade Produtiva/Consolidadora – Aba “Ocorrências no
Cadastro”.
4.4. ALTERAÇÃO DE
DADOS DA ATIVIDADE
PRODUTIVA/CONSOLIDADORA
1. Selecionar a AP/AC na tabela de resultados da tela de pesquisa de propriedades,
conforme descrito no item “Pesquisa e visualização da AP/AC e acionar o botão “Alterar
Atividade Produtiva”;
2. Na tela de alteração da AP/AC (Figura 7), poderá alterar as informações dos
campos: descrição, latitude, longitude, área, unidade de medida (da área), identificação do
produto, local em que o Livro de Acompanhamento deverá estar disponível, e, quando exibidos,
os campos nº RENASEM, data de validade (do RENASEM), tipo, nº do cadastro do viveiro ou
depósito na CDA e validade do cadastro (da CDA);
3. Acionar o botão “Salvar”.
Observações:
(i)

A AP/AC que teve o cadastro alterado ficará sob análise da Unidade de Defesa
Agropecuária responsável pelo município onde a propriedade está localizada,
para ativação;
(ii) Não é permitida a alteração da Atividade Produtiva/Consolidadora cancelada.

4.6. VINCULAÇÃO
DE
PRODUTOS
PRODUTIVA/CONSOLIDADORA

NA

ATIVIDADE

1. Na tela de alteração de dados da AP/AC, descrita no item anterior, acionar o
botão “Vincular” no grupo de “Produtos”;
2. O sistema abrirá a tela de pesquisa e vinculação de produtos (Figura 8);
3. Selecionar o “Tipo de Produto” e a “Espécie” e acionar o botão “Ok”.
Observação:
(i) O produto indicado na AP/AC poderá ter seu vínculo excluído. Para isto, selecionar
o registro do produto na tela de alteração da AP/AC e acionar o botão
“Desvincular”;
(ii) Porém, se a Unidade de Produção vinculada a AP/AC em questão utilizou
determinado produto registrado na AP/AC (Ex: Fruto laranja), o sistema não
permitirá a exclusão do produto.
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Figura 7 - Tela de alteração da Atividade Produtiva/Consolidadora.

Figura 8 - Tela de pesquisa e vinculação de produtos.
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