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Titulo: Procedimentos para inserção de documentos GEDAVE
CIPOA no sistema SP sem Papel
Este tutorial tem por objetivo informar os procedimentos a serem adotados pelos
médicos veterinários da Coordenadoria de Defesa Agropecuária sobre como será realizada a
alimentação dos processos dentro do SP sem Papel.
1. O seguinte Procedimento Operacional será utilizado para todos os processos incluídos dentro
do sistema GEDAVE
2. Todos os formulários preenchidos pelo interessado, assim como todos os uploads dos
documentos deverão ser inseridos dentro do SP Sem Papel.
3. Procedimentos:

a. O medico veterinário acessará o processo que foi encaminhado pelo interessado

b. Selecionar o processo e analisar
c. No REQUERIMENTO AO DIRETOR clicar em imprimir
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d. Será aberto um arquivo em pdf que deverá ser salvo e posteriormente inserido no processo
do SP Sem Papel.
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e. O mesmo deverá ser feito para os formulários do Memorial Econômico Sanitário, Memorial
Descritivo da Construção, termo de compromisso, requerimento para registro de produtos e
demais formulários que forem preenchidos através do Sistema GEDAVE:
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f. Em relação ao demais documentos que foram inseridos no sistema GEDAVE atraves de
uploado o medico veterinario regional deverá realizar o download dos documentos,
posteriormente salvá-los e inserir os mesmos no SP Sem Papel.
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g. Para inserção dos arquivos no SP Sem Papel os mesmos devem ser identificados com o
nome do documento e com a versão a ser inserida.
h. Deverá inserir no SP Sem Papel todos os documentos e formulários que forem submetidos
pelo interessado através do Sistema GEDAVE, assim também como todos os despachos
citando as não conformidades que forem geradas pelo EDA ou pelo CIPOA.
i. Após a inserção dos documentos o medico veterinário da regional e o CIPOA deverá inserir
no SP Sem Papel o despacho, de forma sucinta, informando se o processo foi aprovado ou
não.
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