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Prezado Usuário, 

 

A IAGRO - Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal - 

visando aperfeiçoar o seu atendimento, desenvolveu o e-SANIAGRO, sistema 

utilizado como ferramenta para controle das informações do rebanho sul-mato-

grossense. 

 Neste material, você encontrará explicações de todos os módulos 

disponíveis, facilitando a operação do sistema. 

 Os módulos serão liberados de acordo com a permissão do perfil do 

usuário. 
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ACESSO AO GAP 

 

  O acesso ao GAP, será pelo endereço: http://www.gap.ms.gov.br. 

 O usuário será o CPF do veterinário habilitado, o código de acesso e 

senha serão informados no e-mail do usuário. 

 

Se o usuário estiver vinculado a mais de um Estabelecimento Frigorífico, 

ao logar o sistema irá solicitar que informe em qual irá realizar suas atividades. 

 

Para alterar o estabelecimento, o usuário deverá clicar no seu usuário, no 
canto superior direito. Na janela com suas informações, selecionar Alterar 
Estabelecimento. 

 

 

http://www.gap.ms.gov.br/
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MOVIMENTAÇÃO 

1. Documento de Trânsito  

Para evitar fraudes e facilitar a fiscalização, foi criada nova funcionalidade 

para possibilitar o controle do recebimento de animais destinados ao abate em 

Frigoríficos (confirmação ou recusa de e-GTA / Anuência). Esta opção está 

disponível no acesso aos Fiscais e Agentes de Inspeção, e encontra-se no menu 

abaixo: 

 

MENU – PERFIL AGENTE DE INSPEÇÃO 

 

MENU – PERFIL FISCAL DE INSPEÇÃO 

1.1. Confirmação de entrada – Agente de Inspeção 

O prazo máximo para a confirmação do recebimento da e-GTA no 

estabelecimento de abate será de 10 dias a contar da data de validade do 

documento. Após este prazo, ocorrerá a suspensão automática da emissão de 

e-GTA para a indústria frigorífica até regularização.  

Para confirmar o recebimento da e-GTA, acesse o Menu Movimentação 

-> Documento de Trânsito -> Confirmação de entrada.  Preencha os campos 

solicitados, e clique em . Observe que no campo “Situação”, o filtro 

deverá estar selecionado para “PENDENTES”. Em seguida, clique no ícone  
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O sistema permite que o usuário informe a confirmação total ou ausência 

total e parcial dos animais destinados ao frigorifico. Observe as possibilidades 

que o sistema oferece para registro de confirmação de entrada: 

 Confirmação total dos animais do documento; 

 Ausência total de animais. 

O sistema exibirá os dados da e-GTA, conforme abaixo. Confira as 

informações e clique em . 

 

Se não houver animais ausentes, o sistema exibirá a tela abaixo: 

 

 

 

 



 

Arquivo: Manual Serviço de Inspeção 1.0 Data criação:26/11/2020 

IAGRO/DTI/Divisão de Tecnologia da Informação Página 7/27 

 

1.2. Confirmação de entrada – Fiscal de Inspeção 

O prazo máximo para a confirmação do recebimento da e-GTA no 

estabelecimento de abate será de 10 dias a contar da data de validade do 

documento. Após este prazo, ocorrerá a suspensão automática da emissão de 

e-GTA para a indústria frigorífica até regularização. 

Para confirmar o recebimento da e-GTA, acesse o Menu Movimentação 

-> Documento de Trânsito -> Confirmação de entrada.  Preencha os campos 

solicitados e clique em . Observe que no campo “Situação”, o filtro 

deverá estar selecionado para “PENDENTES”. Em seguida, clique no ícone  

 

O sistema permite que o usuário informe a confirmação total ou ausência 

total e parcial dos animais destinados ao frigorifico. Observe as possibilidades 

que o sistema oferece para registro de confirmação de entrada: 

 Confirmação total dos animais do documento; 

 Ausência total de animais  

 Total de animais que não chegaram; 

 Total de animais recusados. 

O sistema exibirá os dados da e-GTA e solicitará que os campos “Animais 

envolvidos” e “Nota Fiscal” sejam preenchidos. Observe as informações abaixo, 

e preencha os campos. Ao finalizar, clique em . 
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Em caso de recusa de animais, estes serão devolvidos à 

propriedade de origem gerando uma e-GTA de retorno, quando deverá 

ser informada a data e horário de embarque. 

A tela abaixo será exibida ao salvar, caso algum animal não chegue 

ao frigorifico e ainda seja recusado. Observe que o sistema gerou dois 

tipos de documento: DTA e e-GTA:  

 

 

Se não houver animais ausentes, o sistema exibirá a tela abaixo: 

 

 

  

Caso, alguns animais não cheguem ao abatedouro, essa 

informação deve ser colocada nos campos em destaque. Neste 

caso, o sistema irá gerar uma DTA automaticamente, retornando o 

saldo ao produtor de origem se alguns animais não chegarem. Caso 

os animais sejam recusados, o sistema irá gerar uma e-GTA de 

retorno automaticamente. 
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1.3. Registrando a ausência da e-GTA  

A partir do momento que for registrada a ausência total de recebimento 

de uma e-GTA destinada ao estabelecimento de abate, a propriedade de origem 

dos animais será automaticamente interditada. A suspensão da interdição da 

propriedade somente poderá ser realizada em uma unidade local da IAGRO. 

Para registrar a ausência de e-GTA, acesse o menu Documento de 

trânsito -> Confirmação de Entrada e realize a consulta pelo número da e-GTA 

ou utilizando os filtros abaixo e clique em . Observe que no campo 

“Situação”, o filtro deverá estar selecionado para “PENDENTE”. Em seguida, 

clique no ícone :  

 

O sistema exibirá a seguinte mensagem: 

 

O registro da ausência poderá ser cancelado em até 24 horas. Neste 

caso a e-GTA ficará disponível novamente para a confirmação. Após esse 

prazo, apenas a IAGRO poderá cancelar a operação. 
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1.4. Cancelamento de confirmação de entrada e da Ausência  

Para cancelar a confirmação de Entrada, acesse o menu Documento de 

trânsito -> Confirmação de Entrada e realize a consulta pelo número da e-GTA 

ou utilizando os filtros abaixo e clique em . Observe que no campo 

“Situação”, o filtro deverá estar selecionado para “CONFIRMADA”. Em seguida, 

clique no ícone  para cancelar a confirmação de entrada. Para cancelar a 

Ausência, selecione a opção :  

 

Lembrando que o CANCELAMENTO somente será possível até 24 horas 

após a confirmação ou registro da ausência, após esse período somente o 

escritório poderá efetuar o cancelamento. 

1.5. Visualização e Impressão da Confirmação de Entrada 

 

Para visualizar as informações da e-GTA ou imprimir a anuência de 

documento de trânsito, acesse o menu Documento de trânsito -> Confirmação 

de Entrada e realize a consulta utilizando os filtros abaixo e clique em 
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. Nesta opção, o usuário poderá realizar a impressão  da anuência da e-

GTA  ou a visualização da e-GTA clicando em .  

Observe que no campo “Situação”, o filtro deverá estar selecionado para 

“CONFIRMADA”. Em seguida, clique no ícone desejado: 
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1.6. Entrada Manual e Cancelamento 

ATENÇÃO: A confirmação de entrada dos animais abatidos no mês anterior, 

deverá ser realizada impreterivelmente até 7º dia do mês subsequente. 

 

O prazo do trânsito não pode ultrapassar 7 dias a contar da data de 

vencimento da e-GTA. Após este período, a entrada somente poderá ser 

efetuada com Auto de Infração ou justificativa apresentada na Unidade IAGRO 

do município. 

Para registrar a Entrada Manual, acesse o Menu Movimentação -> 

Documento de Trânsito -> Entrada Manual.  Preencha os campos solicitados 

e clique em . 

Informe primeiramente o Estado da Origem do documento de trânsito, 

conforme abaixo: 

 

Em seguida, preencha os 

dados obrigatórios, 

como: data de emissão, 

data de validade e 

número da NF. 
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Para cancelar uma entrada Manual, acesse o menu Documento de 

trânsito -> Confirmação de Entrada  e realize a consulta pelo número da e-

GTA de Entrada ou utilizando os filtros abaixo e clique em .  Observe 

que os dados da e-GTA estão disponíveis para consulta, impressão e 

cancelamento . 

 

 

OBS. Se a e-GTA já ultrapassou o prazo de 24 horas da data de entrada, 

procure um escritório da IAGRO para efetuar o cancelamento da confirmação 

 

  



 

Arquivo: Manual Serviço de Inspeção 1.0 Data criação:26/11/2020 

IAGRO/DTI/Divisão de Tecnologia da Informação Página 16/27 

 

1.7. Consulta 

Nesta opção, o usuário poderá realizar a visualização das e-GTAs de 

retorno emitidas pelo frigorífico, clicando em  : 

 

2. Relatórios 

 

2.1. Serviços de Inspeção 

O Sistema disponibiliza as opções de Relatório de Listagem de 

Anuência de Documentos de Trânsito. Para realizar a consulta e impressão, 

selecione o relatório e insira os filtros disponíveis abaixo:  
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Em seguida, clique em . O Sistema abrirá uma nova tela com os 

dados solicitados, conforme abaixo: 
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INFORMES 

1. Achados de Frigorífico 

Depois de clicar em avançar, o usuário deverá acessar o módulo eSaniagro > 

Menu, onde estará disponível a opção: INFORMES > Achados em Frigorífico, 

conforme imagem abaixo: 

 

No novo menu, será possível registrar e consultar os Achados, além de emitir 

relatórios. 

1.1. Registro de achados 

No momento, o registro será somente para a espécie de BOVINOS/BUBALINOS. 

Ao clicar na opção Registro, uma nova tela carregará para cadastrar os Achados. 

No topo dessa tela irá aparecer as informações do estabelecimento selecionado, e o 

usuário dará início ao preenchimento selecionando a espécie: 

 

 

Após selecionar a Espécie o campo “Data de Abate” será carregado com a data 

do dia, mas o usuário poderá alterar quando houver necessidade.  
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Em seguida, deverá selecionar uma das propriedades da lista. As propriedades 

listadas são aquelas que possuem GTAs confirmadas pelo frigorífico na data 

informada pelo usuário no campo: Data de Abate. 

 

Quando a propriedade for selecionada, novos campos serão carregados na tela e 

o usuário deverá inserir os dados de acordo com a Ocorrência: 
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Após os dados serem preenchidos corretamente, o usuário clicará em “Adicionar” 

e depois em salvar. Será permitido adicionar mais de uma doença por registro, desde 

que a destinação seja diferente. 

 

Ao clicar em Salvar a tela abaixo irá carregar. 

 

Assim que o usuário clicar em OK o sistema carregará a tela de consulta e será 

necessário clicar em “Pesquisar”, os registros serão carregados e o bem de cima será 

o último cadastrado:  
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O sistema gera automaticamente um Número Sequencial e único para cada 

registro lançado para achados em frigorífico. Exemplo do registro feito: 10. 

1.2. Consulta 

Na opção de consulta de Achados o usuário terá várias opções para preencher e 

encontrar as ocorrências registradas, lembrando que se inicialmente foi selecionado um 

estabelecimento, somente os registros desse estabelecimento aparecerão, caso seja o 

perfil de inspeção o usuário verá todos os registros independente do estabelecimento. 

 

Perfil Veterinário 
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Perfil Inspeção 

 

Quando um registro for encontrado, ele será listado logo abaixo com as opções 

de Cancelar e Visualizar: 

 

Na opção “Cancelar”, o usuário verá todos os detalhes do Achado cadastrado, e 

ao final da página aparecerá o campo para preencher a Justificativa do cancelamento: 
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Na opção “Visualizar” será possível ver todos os dados do registro: 
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 1.3. Relatórios 

O acesso será pelo caminho Menu > INFORMES > Relatórios > Achados em 

Frigorífico, conforme imagem abaixo: 

 

O usuário poderá escolher o tipo de relatório e o formato para impressão (PDF, 

EXCEL ou WORD): 

 

Depois de escolher, filtros de pesquisa serão carregados, dando opções mais 

precisas de que tipo de relatório o usuário precisa imprimir.  Campos com asterisco 

(*) tem preenchimento obrigatório: 
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Após preencher Espécie, Data Início e Final do Registro o seguinte relatório foi 

gerado: 
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Caso apresente alguma dúvida em relação ao manual, favor entrar em 

contato com o Help-Desk: 0800-6476713, ou envie um email. 

De segunda à sexta das 7:30h às 11:30h e das 13:30h às 17h30. 


