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Prezado usuário, 

 
A IAGRO - Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal - visando aperfeiçoar o 

seu atendimento, desenvolveu o CIADE, sistema utilizado como ferramenta para controle das 

informações do rebanho sul-mato-grossense. 

O Sistema CIADE foi desenvolvido para otimizar processos e ações envolvidas nas 

demandas da IAGRO, em relação aos eventos de aglomerações de animais no Estado do MS.  

O Sistema foi concebido para ser utilizado em computador conectado à internet, podendo 

funcionar também sem conexão em algumas fases do evento. Visando facilitar o entendimento de 

quando será necessário estar conectado, informaremos no título de cada ação quando será 

fundamental realizar os procedimentos com status de conectado.  

Neste material, você encontrará explicações de todos os módulos disponíveis, facilitando a 

operação do sistema. 
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COMO ACESSAR O CIADE 

 
IMPORTANTE: Para realizar a instalação do Sistema, certifique-se de: 

 Ser o Administrador da sua estação (computador); 

 Estar conectado à INTERNET e ter uma boa conexão;  

 Em caso de Notebook, é fundamental estar conectado à tomada e não apenas à bateria, 

pois a instalação costuma ser lenta. 

CONFIGURAÇÃO MÍNIMA DO COMPUTADOR PARA EXECUÇÃO DO CIADE 

 

 Sistema Operacional - Windows 7 32x ou 64x (versões Enterprise, Ultimate e Professional). 

Windows 8 e 8.1 32x ou 64x (versões 8 e Pro) ATUALIZADOS; 

 Memória – 4 GB de RAM; 

 Disco Rígido – espaço mínimo de 20 GB; 

 Vídeo – Resolução de tela máxima de 1680x1050; 

 Placa de rede para conexão à internet; 

 Impressora monocromática Laser. 
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1.1. INSTALANDO CIADE 
 

Digite no browser o endereço eletrônico http://servicos.iagro.ms.gov.br/ciade/publish.htm 

disponível para acesso ao sistema.  

 

1º Passo – Clicar no ícone  .  Abrirá uma tela para download do arquivo, conforme abaixo. 

Em seguida, clique em : 
 

 
Observe: Dependendo do Navegador (no exemplo, foi utilizado o Firefox), 

 o Download ficará disponível visualizando o ícone em destaque acima . 

2º Passo - Em seguida, clique no botão : 
 

 
 

  

1º Passo 
2º Passo 

3º Passo 

http://servicos.iagro.ms.gov.br/ciade/publish.htm
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3º passo: Aguarde enquanto o Sistema instala o programa: 

 

 
 

4º Passo: Selecione a opção : 
 

 
 

5º passo: Aguarde até a finalização da Instalação do Sistema: 
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6º Passo – Aguarde o sistema carregar: 
 

 
 

7º Passo – Informe o Usuário e a Senha (os mesmos utilizados no acesso ao GAP): 
 

 
 
 
Obs.: A cada atualização disponível, aparecerá a tela abaixo. Selecione OK e aguarde a 

atualização, para acessar o Sistema . 
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CONHECENDO O CIADE  

 
Abaixo, seguem as orientações de como realizar os procedimentos no Sistema. 

Primeiramente, apresentaremos de forma sucinta os itens que compõe a barra de acesso rápido. 

Em seguida, explicaremos como realizar os processos de entrada e saída do evento, bem como de 

todos os pormenores essenciais à plena utilização do Sistema.   

O menu principal é formado pela barra de menu e barra de acesso rápido, como mostra a 

figura abaixo: 

 

 
 

 

 
Barra de Acesso Rápido disponibiliza ATALHOS que viabilizam com rapidez a entrada em algumas 
telas. No caso, estarão disponíveis as opções abaixo: 

 

 Atalho para importar o evento no qual se deseja trabalhar; 

  Seleciona o evento que irá trabalhar; 

 Atalho para dar a entrada das eGTA’s de fora do Estado e para cadastrar eGTA’s 

que, por algum motivo, não foram migradas para o sistema; 

  Atalho para confirmar eGTA’s no evento; 

  Atalho para a emissão de EGTA/DTA; 

 Atalho para a impressão de documentos; 

 Atalho para transmissão de documentos; 

 Atalho para finalizar um Evento; 

  Atalho para atualizar os documentos do Evento. 

 Consulta de documentos. 

Barra de 

Menu 

Barra de 

Acesso Rápido 

 

Status do sistema – 

Conectado (online) 

Nome do responsável 

Técnico do evento 
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1. EVENTO  

1.1.  Importando o Evento   

 
ATENÇÃO! Verifique sua conexão com a Internet, observando o ícone na parte inferior direita da 
tela, conforme figura abaixo: 
 

 
.  

IMPORTANTE: O evento só ficará disponível se na carta de viabilidade constar o CPF do 

Responsável Técnico, a carta estar devidamente autorizada e com data válida. O mesmo precisa 

acessar o sistema para conseguir importar o Evento.  

1º Passo - abrir a janela  e clicar em . Todos os eventos 
que estiverem no CPF do Responsável técnico irão aparecer. 
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2º Passo - Ao aparecer o evento, clicar em "Importar" no evento desejado: 
 

 
 
3 º Passo - Ao aparecer a janela "Solicitar Numeração Documento", você deve informar uma 

previsão de quantidade de documentos que será utilizada na saída do evento. Em seguida, clique 

em OK para confirmar e aguarde. O sistema irá exibir uma janela informando que foi atualizado 

com sucesso, clique novamente em OK. 

 

 

 

4 º Passo - Aparecerá uma janela informando que foi atualizado com sucesso, clique novamente em OK. 
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1.2.  Selecionando o Evento 

 
Nesta opção, o responsável técnico poderá selecionar o evento no qual se deseja trabalhar. 

Quando o evento é selecionado, ele fica visível no canto superior direito da tela. Observe: 

 
 

1.3.  Confirmando as entradas de eGTA’s no Evento  

 

IMPORTANTE: EVENTOS EQUESTRES SEM FINALIDADE COMERCIAL, NÃO 

POSSUEM A OBRIGATORIEDADE DE APRESENTAR NOTA FISCAL OU 

PASSAPORTE EQUINO. NESTES CASOS, INFORME NO CAMPO NOTA FISCAL 

(NFP) O NUMERO DA GTA.  

 
Caso as eGTA’s não estejam disponíveis para confirmar a entrada, vá até a opção 

 e selecione . 
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Nesta opção, podemos confirmar as entradas de eGTA’s no evento selecionado 

anteriormente (ver item 2.2.). Observe que as eGTA’s aparecem listadas para “Confirmar eGTA no 

Evento” ou “Registrar Ausência da eGTA”. Mas antes de realizar qualquer procedimento, observe 

as situações abaixo: 

 

1ª Situação 
A eGTA chegou ao Evento com todos os 
Animais. 
 

Como proceder? 
Selecione a eGTA desejada e informe Nota 
Fiscal, conforme item 1.3.1.  

2ª Situação 
A eGTA chegou ao evento, porém nem todos 
animais chegaram no evento. 

Como proceder? 
Selecione a eGTA desejada e informe a 
quantidade de animais faltantes, conforme 
item 1.3.2 (este procedimento gera 
automaticamente o DTA para o produtor de 
origem que ficará pendente de impressão). 

3ª Situação 
Os animais que chegaram para o evento A e que 
foram defendidos irão participar do evento B no 
mesmo local no dia seguinte, por exemplo. 

Como proceder? 
Proceder a emissão do documento (item 1.5), 
colocando como destino o município e o 
evento para o qual deseja encaminhar os 
animais. Automaticamente, o sistema irá 
gerar um DTA (se o evento escolhido for no 
mesmo local) ou uma eGTA (caso evento for 
em local diferente). 

4ª Situação 
A eGTA não chegou ao evento. 

 
 

Como proceder? 
Registrar a Ausência da eGTA no CIADE (ver 
item 1.3.3) 

 

IMPORTANTE: lembrando que registrar a ausência total de eGTA no evento é diferente de 

registrar a ausência de animais que não chegaram numa eGTA do evento. Se ocorrer de receber 

uma eGTA que não contenha todos os animais informados na mesma, observe o item 1.3.2. Caso 

queira registrar a ausência da eGTA, observe o item 1.3.3. 
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1.3.1.  Registrando a confirmação de eGTA/DTA no Evento. 

 

Para confirmar a eGTA no evento, selecione a eGTA desejada em clique em .   
 

 

 
 

O Sistema irá exibir uma tela com as informações da eGTA. Verifique os dados e informe 

no número da Nota Fiscal e clique em  . 
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1.3.2.  Registrando animais que não chegaram no Evento 

 
Para confirmar animais que não chegaram no Evento, selecione a eGTA clicando em . 

 

 

O Sistema irá exibir uma tela com as informações da eGTA. Verifique os dados e informe no 

número da Nota Fiscal. Caso alguns animais não tenham chegado no evento, informe os valores na 

tabela e clique em . 
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O sistema irá solicitar que confirme a operação: 
 

 
 

 

1.3.2.1. Cancelando o registro de ausência de animais da e-GTA no Evento 

 
Caso registre erroneamente a ausência de alguns animais da eGTA no Evento, lembre-se 

que automaticamente foi gerado um DTA para o animal informado como ausente. Para cancelar 

este registro (DTA), consulte-o na opção disponível na tela de Atalho do CIADE  

, selecionar o Tipo de Documento -> “SAIDA DE ANIMAIS NO EVENTO”, 

clique em  .   

Em seguida, selecione o documento desejado e clique em  , e a opção 

, conforme abaixo: 
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O sistema irá solicitar que confirme a operação, clicando em OK: 
 

 
 

Automaticamente, a eGTA retornará seu status para Pendente de confirmação. 
 

1.3.3.  Registrando Ausência da eGTA no Evento 

 
IMPORTANTE: O produtor terá 15 dias da data de vencimento da eGTA para cancelar o documento 

que foi emitido para o evento. O produtor deverá se dirigir ao escritório da IAGRO mais próximo para 

solicitar o cancelamento dessa eGTA.  

 
 Para registrar a ausência do documento de trânsito no evento, selecione o número da eGTA 

ausente e clique em . O Sistema irá perguntar se deseja confirmar a ausência da eGTA. Confirme a 

operação e clique em OK. 

 

 
 

  



 

Arquivo: Manual Ciade Versão 2.0 Data criação: 15/12/17 

IAGRO/DTI/Divisão de Tecnologia da Informação Página 17/52 

 

 
Em seguida, clique em OK novamente:  
 

 
 

OBS: se tiver eGTA emitida no momento e não aparecer na confirmação de eGTA, aguarde 5 

minutos ou vá na opção "Atualizar > " e verifique novamente em 

. 

 

1.3.3.1. Cancelando o Registro de Ausência da eGTA no Evento 

 
Caso registre erroneamente a ausência da eGTA no Evento, consulte a eGTA na opção

 disponível na tela de Atalho do CIADE, filtre por -> “ENTRADA DE 

ANIMAIS NO EVENTO”, clique em  .   

Em seguida, selecione o documento desejado, clique em  e clique na opção 

: 
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Em seguida, clique em OK:  

 

 
 

A eGTA voltará para o status de Pendente, e estará disponível para confirmação novamente! 
 

1.4.  Registrando a entrada Manual de eGTA/DTA no Evento 

 
Neste módulo, você poderá registrar a entrada Manual de eGTA’s de fora do MS ou no caso 

de o sistema estar sendo utilizado offline.  

IMPORTANTE: Se os animais forem provenientes de eventos no mesmo local, verifique se 

o tipo de documento não é uma DTA.  

Para registrar a Entrada Manual de eGTA/DTA, selecione a opção  , tipo 

de documento (eGTA ou DTA), seu número, série e Estado, em seguida clique em  
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Obs.: Quando a GTA for proveniente do MS, o sistema fará uma pesquisa e exibirá a tela da 
Entrada em seguida, se a encontrar: 

 
 

 
 

Preencha os dados da eGTA/DTA e informe os dados obrigatórios. Em seguida, clique em 

 
 
Caso não encontre a GTA, exibirá a mensagem, conforme abaixo: 

 

 
 
Clique em OK. 
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1.4.1. Cadastrando os dados da entrada Manual de eGTA/DTA no Evento 

 
Quando estiver realizando o procedimento de entrada manual e no momento de inserir os 

dados da ficha como a IE/CPF o sistema não os encontrar, solicitará seu cadastramento, conforme 

abaixo: 

 

 

Após realizar o cadastramento, clique em  e prossiga com a entrada do 

documento. 

 

ATENÇÃO: Todos os dados da eGTA/DTA devem ser lançados conforme o documento 

impresso em suas mãos. Após a entrada manual, esta eGTA/DTA precisa ser CONFIRMADA para 

estar com o Status de ATIVA no Evento, e apenas neste local será informada ausência de animais 

referentes àquela eGTA/DTA.  

 

Para confirmar a entrada, vá ao item 1.3.1 deste Manual. 
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1.4.2.  Editando as informações cadastradas na Entrada Manual  

 
O Sistema disponibiliza a consulta e alteração SOMENTE das informações inseridas 

manualmente no CIADE. No caso de documentos migrados automaticamente para o CIADE, não 

será possível realizar a alteração dos dados. 

OBS.: Após a transmissão, nenhuma informação cadastrada no CIADE poderá ser alterada. 

Caso ocorram erros na emissão de documentos, o RT deverá se dirigir a IAGRO para resolução. 

 
 

Os cadastros no CIADE que podem ser visualizados são:  
 

 Ficha - A tela de consulta de FICHA SANITARIA exibe informações dos cadastros da ficha 

sanitária, podendo ser consultados e ordenados pelos filtros da pesquisa. OBS: Somente 

serão alterados os registros cadastrados no CIADE. 

 

 
 

  

Observe que a Ação “Editar” não fica 
disponível para fichas que não foram 
cadastradas no CIADE. 
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 Produtor - a tela de consulta de pessoa física/jurídica exibe informações dos cadastros.  

OBS: Somente serão alterados os registros cadastrados no CIADE. 

 

 
 

  

Observe que a Ação “Editar” fica disponível para fichas 
que foram cadastradas no CIADE. No caso, este produtor 
é de Fora do Estado e foi cadastrado no Sistema no 
momento da Entrada Manual de eGTA/DTA.  

Observe que a Ação “Editar” fica disponível para fichas 
que foram cadastradas no CIADE. No caso, este produtor 
é de Fora do Estado e foi cadastrado no Sistema no 
momento da Entrada Manual de EGTA/DTA. Selecione a 
opção para editar as informações. 
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 Estabelecimento – exibe a tela de consulta. Informe os filtros da pesquisa e clique em

, conforme a tela exibida abaixo: 
 

 
 

OBS: Somente serão alterados os registros cadastrados no CIADE. 
 

 Local de Evento Fora MS – exibe a tela de consulta. Informe os filtros da pesquisa e clique 

em , conforme a tela exibida abaixo: 
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1.4.3.   Cancelando o Registro de Entrada Manual eGTA/DTA no Evento 

Caso registre erroneamente a entrada Manual de eGTA/DTA no Evento, observe a situação 
do documento no Ciade: 

 

SITUAÇÃO PROCEDIMENTO 

 
SE NÃO 

CONFIRMOU A 
ENTRADA DA eGTA 

Consulte o registro na opção disponível na tela de Atalho do CIADE -> 

. Em seguida, clique em   (Verificar imagem 1 
abaixo) 
 

 
 

SE CONFIRMOU A 
ENTRADA DA eGTA 

Consulte o registro na opção disponível na tela de Atalho do CIADE -> 

. Filtre por tipo de documento “ENTRADA DE ANIMAIS 

NO EVENTO”, clique em .  Em seguida, clique em   

(verificar imagem 2 abaixo). 

 

 

 
Imagem 1 

 
Imagem 2 

O Sistema irá exibir a mensagem “Deseja realmente cancelar esta eGTA? ”, clique em OK. 
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1.5.  Emitindo eGTA para saída do Evento para Dentro de MS 

 
Quando o evento terminar, o usuário deverá proceder a emissão do documento de saída. 

Se o evento escolhido for no mesmo local, automaticamente o sistema irá gerar um DTA ou uma 

eGTA. 

Para emitir o documento, selecione a opção do atalho . Em seguida, 

selecione a eGTA, clicando em  para realizar a emissão do documento. 

Observe as informações necessárias para a saída do Evento: 

TIPO PRODUTOR Para o EVENTO Saída do EVENTO 

 
LEILÃO 

 WEB: IE do 
produtor 

 Saniagro: IE, CPF. 

 IE da Leiloeira 
cadastrada no e- 
Saniagro. 

 IE do comprador; 
 IE Origem; 
 Outro Evento. 

 
EXPOSIÇÃO/ESPORTE 

 WEB: IE do 

produtor 

 Saniagro: IE, CPF. 

 CPF/CNPJ do 
Produtor da 
Origem. 

 IE Origem; 
 Outro Evento. 

 

IMPORTANTE: A impressão do documento não é realizada no mesmo momento de sua 

emissão e a mesma ficará pendente de impressão. Observe o procedimento no item 1.6. deste 

manual. 
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Informe todos os campos solicitados, como a quantidade de animais, finalidade, meio de 

transporte, prazo para trânsito e o destinatário, clique em . 
 
 

 
 

 
O Sistema irá exibir a mensagem abaixo, clique em OK: 

 

 
 
 
 

IMPORTANTE: Realize o mesmo procedimento em todas as eGTA’s que estão vinculadas 
no Evento, para proceder a finalização do mesmo posteriormente. 
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1.5.1. Emitindo e-GTA para saída de Animais identificados  

 

Para emitir a saída de animais identificados, selecione a opção do atalho . 

Em seguida, selecione a e-GTA, clicando em  para realizar a emissão do documento. 

O usuário deverá selecionar o animal que irá na e-GTA, clicando na opção , 

conforme abaixo. 

 

 

 

Em seguida, selecione o número de identificação e clique e : 
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Observe que o número de animais identificados a movimentar vai aparecer disponível para 

trânsito. Informe todos os campos solicitados, como a quantidade de animais, finalidade, meio de 

transporte, prazo para trânsito e o destinatário, clique em . 

 

 
 

 

1.5.2.  Cadastrando as informações da Saída do Evento 

 

Quando for inserir os dados do documento e clicar em , se o sistema não os 

encontrar, solicitará o cadastramento do mesmo informando os dados da IE/ CPF da ficha quando 

o destino for ENGORDA, REPRODUÇÃO E SERVIÇO, conforme abaixo: 
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Após realizar o cadastramento, clique em  e prossiga com a entrada do 

documento. 

Para o cadastro de local de Evento para fora MS, selecione a finalidade LEILÃO, EXPOSIÇÃO, 

ESPORTE. Se o Sistema não encontrar o Evento, solicitará seu cadastramento no momento da 

emissão do documento, clicando em . Observe: 

 

 

Informe os dados do Local do evento e clique em : 
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1.5.3. Editando as informações cadastradas na Saída do Evento  

 
O Sistema disponibiliza a consulta e alteração SOMENTE das informações inseridas 

manualmente no CIADE. No caso de documentos migrados automaticamente para o CIADE, não 

será possível realizar a alteração dos dados. 

OBS.: Após a transmissão, nenhuma informação cadastrada no CIADE poderá ser alterada. 

 
 

Os cadastros no CIADE que podem ser visualizados são:  
 

Ficha - A tela de consulta de FICHA SANITARIA exibe informações dos cadastros da ficha sanitária, 

podendo ser consultado e ordenado pelos filtros da pesquisa. OBS: Somente serão alterados os 

registros cadastrados no CIADE. 

 

 
 

Observe que a Ação “Editar” não fica 
disponível para fichas que não foram 
cadastradas no CIADE. 
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 Produtor - a tela de consulta de pessoa física/jurídica exibe informações dos cadastros.  

OBS: Somente serão alterados os registros cadastrados no CIADE. 

 
  

Observe que a Ação “Editar” fica disponível para fichas 
que foram cadastradas no CIADE. No caso, este produtor 
é de Fora do Estado e foi cadastrado no Sistema no 
momento da Entrada Manual de EGTA/DTA.  

Observe que a Ação “Editar” fica disponível para fichas 
que foram cadastradas no CIADE. No caso, este produtor 
é de Fora do Estado e foi cadastrado no Sistema no 
momento da Entrada Manual de EGTA/DTA. Selecione a 
opção para editar as informações. 
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 Estabelecimento – exibe a tela de consulta. Informe os filtros da pesquisa e clique em 

, conforme a tela exibida abaixo: 
 

 
 

OBS: Somente serão alterados os registros cadastrados no CIADE. 
 

 Local de Evento Fora MS – exibe a tela de consulta. Informe os filtros da pesquisa e clique 

em , conforme a tela exibida abaixo: 
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1.5.4.  Emitindo eGTA para Abate - Exportação (modelo B) 

 
Para emitir o Modelo B nos casos de eGTA emitida para Abate – Exportação, proceda a 

emissão do documento acessando o atalho  (conforme item 1.5. deste manual).  

IMPORTANTE: A impressão do documento não é realizada no mesmo momento. Ela ficará 

pendente de impressão. Observe o procedimento no item 1.6. deste manual. O Modelo B só poderá 

ser gerado após a emissão e IMPRESSÃO do documento de trânsito.  
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1.5.5.  Emitindo o Modelo B 

 
Depois de proceder a emissão e a impressão da eGTA para Abate - Exportação, selecione a 

opção do Menu “Evento” -> : 
 

  
 

Em seguida, informe os campos obrigatórios, como a IE da Origem e a do Destino e clique 

em . Observe que se forem emitidas mais de uma eGTA com a mesma origem 

e destinatário, as mesmas aparecerão na busca e o Sistema irá agrupá-las para emitir apenas um 

Modelo B. 
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Marque as eGTA’s, clique em  e imprima o documento abaixo em seguida: 
 

 
Modelo B 
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1.6. Imprimindo os Documentos de Saída do Evento (eGTA/DTA) 

 
Para imprimir os documentos de saída do Evento, selecione a opção do atalho 

. Em seguida, selecione a eGTA, clicando em  para realizar a impressão do 

documento. 

 

 
 
O sistema exibirá uma eGTA ou uma DTA com o documento a ser impresso.  

 

 

Atenção: Verifique se a impressora está conectada, e marcada como impressora padrão. Antes de 

sair desta tela de impressão, certifique-se de que as duas vias do documento foram impressas. Caso a tela 

seja fechada e os documentos não tenham sido impressos, a eGTA/DTA deverá ser cancelada e reemitida. 
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Modelo de eGTA 
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Modelo de DTA 
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1.7.  Transmitindo dados do Evento  

1.7.2.  Transmitindo eGTA para saída do Evento cujo destino seja Fora de MS 

 
ATENÇÃO! Verifique sua conexão com a Internet, observando o ícone na parte inferior direita da 
tela, conforme figura abaixo: 
 

 
 

A transmissão parcial de documentos só será permitida para eventos de Exposição e eGTAs 

destinadas a outros estados da federação. As demais eGTAs (dentro de MS) só serão transmitidas 

no fechamento do evento. 

Para transmitir o documento para Fora de MS, selecione a opção do Menu 

, conforme abaixo:  
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Em seguida, selecione a eGTA, marcando o campo  e clique em .   

 

 

O Sistema transmitirá somente esse documento com destino Fora de MS. Os outros 
documentos ficaram pendentes de transmissão. 

 

1.8.  Fechamento do Evento e emissão de DAEMS 

IMPORTANTE: essa operação não poderá ser cancelada! Verifique as informações antes de 

realizar o procedimento. 

Após realizar a transmissão de documentos (DTA/eGTA), é necessário realizar o 

procedimento de fechamento do evento, selecionando a opção do atalho . Em 

seguida, clique em . 
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O Sistema exibe a DAEMS do Evento que foi finalizado e a salva na área de trabalho 

automaticamente. 
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Quando o evento estiver finalizado, o usuário poderá consultar o Evento selecionando a opção do 

Menu “Evento” - > . Selecione a opção  e vá em , conforme 

abaixo. O sistema disponibiliza as opções em destaque, observe: 

 

 
 
 

 

 

ATENÇÃO 
  

 

Após a finalização do evento, o Responsável Técnico deve entregar OBRIGATORIAMENTE os 
seguintes documentos na UVL da IAGRO do município do evento: 

 
1 – eGTAS de entrada do evento. 

2 – 2ª via das eGTAS de saída emitidas no evento. 

3 – Relatório de Fechamento do Evento. 

4 – Extrato de Movimentação do Evento. 

5 – Cópia de Declaração de Morte no evento (quando houver) 

6 – Cópia de Modelo B (quando houver) 
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2. CONSULTAS 

2.1. Carta de viabilidade 

 

Para realizar a consulta da carta de Viabilidade do Evento, acesse a Aba  e selecione a 
opção abaixo: 

 

 
 

Abaixo segue o Modelo da Carta que o Sistema irá exibir: 
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2.2. Extrato de movimentação do Evento 

 
Este atalho também está disponível ao Finalizar o Evento. Para consultar o extrato, acesse 

a Aba   e selecione a opção abaixo: 
 

 
 
 

Abaixo segue o Modelo do extrato que o Sistema irá exibir: 
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2.3. Relatório de fechamento do Evento 

 

Para consultar o relatório de fechamento do Evento, acesse a Aba   e selecione a 
opção abaixo: 
 

 
 

Abaixo segue o Modelo do relatório que o Sistema irá exibir: 
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2.4. Relatório de Local do Evento Fora MS 

 

Para consultar o relatório, acesse a Aba   e selecione a opção abaixo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abaixo segue o Modelo do relatório que o Sistema irá exibir: 
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2.5. Relatórios de Eventos Disponíveis 

 

Para consultar o relatório de Eventos Disponíveis, acesse a Aba   e selecione a opção 
abaixo: 
 

 

 
 

Abaixo segue o Modelo do relatório que o Sistema irá exibir: 
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3. Registrando Vacinação no Evento 

 
Esta ferramenta será utilizada nos casos em que os animais receberão vacinação dentro do 

evento que hoje só exige obrigatoriedade no Pantanal.  

Para Registrar a Vacinação no Evento, selecione o item  
no Menu “Evento”, conforme abaixo: 
 

 
 

Selecione a Data e a Situação e clique em  
 

 
 
E o registro de Vacinação estará inserido no Evento. Clique em OK. 
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4. Registrando Morte/ Sacrifício 

Para consultar o relatório, acesse a Aba   e selecione a opção abaixo: 
 

 
 

Para Registrar a morte/ sacrificio no Evento, selecione o item  
no Menu “Movimentação”, conforme abaixo: 

 

 
 

E o registro de Morte/ Sacrifício estará inserido no Evento. 
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4.1. Consulta de registro de Morte/ Sacrifício  

 
Para consultar e imprimir a declaração de morte em Evento, selecione a opção do Menu 

“MOVIMENTAÇÃO -> .  O Sistema exibirá os registros de morte 

lançados para o evento.  

 

Selecione o registro desejado e proceda a impressão da declaração de Morte, conforme 

abaixo: 
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3. FERRAMENTAS 

3.1 Corrigir Documento Com Problemas 

 

Está opção será utilizada exclusivamente para corrigir GTAs que forem emitidas e 

que, por algum motivo, foram canceladas, porém o Sistema não estornou o saldo para 

emissão de outra guia de trânsito. Neste caso, selecione a opção, conforme abaixo: 

 

 
  
Informe a GTA que está com a inconsistência e selecione a opção “ Corrigir”. 
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 O sistema emite a mensagem, conforme a figura abaixo. Em seguida refaça o 

procedimento de emissão de GTA e o saldo estará disponível para trânsito. 

 

 

 

 
Caso apresente alguma dúvida em relação ao Manual ou em relação ao Sistema, observe nosso horário de 

atendimento: 

 Segunda-feira a sexta-feira: 

  0800-647-6713 / 7h às 11h e das 13h às 17h. 

 Sexta-feira a domingo (plantão CIADE): 

9987-1574 / 18:30 às 22h (sexta-feira) 

Sábado e Domingo / 8h às 20h. 


