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FINALIDADE

Este manual tem por finalidade orientar os usuários do SISDEV a lançar, editar e
consultar informações de armazenagem de agrotóxico do Estado de Mato Grosso.
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CONTATO

Contato para relato de problemas, erros, sugestões e informações:
E-mail: sisdev@indea.mt.gov.br
Telefone: 065 3613-6064
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VERSIONAMENTO

1.0
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DESCRIÇÃO DAS TELAS

Entrada de Agrotóxicos: Permite o armazenador lançar todas as entradas de armazenagem de
agrotóxicos.
Saída de Sementes/Mudas: Permite o armazenador lançar todas as saídas de armazenagem de
agrotóxicos.
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ENTRADA DE AGROTÓXICO - ARMAZENADOR

Essa função do sistema é para lançar no SISDEV todas as entradas de agrotóxico que o
armazenador recebeu.

Consultar

Vá no menu Armazenador. Selecione a opção Entrada Agrotóxico. A página abrirá na tela de
consulta.
Informe o tipo de filtro, selecione a revenda, informe o filtro e clique em buscar.
Na função consultar é possível realizar as seguintes ações: visualizar, imprimir e cancelar.
O cadastro pode estar nas seguintes situações: Ativo ou Cancelado.
Ativo: Quando o usuário lança a entrada.
Cancelado: Quando o INDEA cancela a entrada a pedido do estabelecimento por algum motivo.

Imprimir

Localize o registro desejado;
Clique no ícone Imprimir (impressora) na coluna ação do respectivo registro.

Visualizar

Localize o registro desejado um tipo de filtro.;
Clique no ícone Visualizar na coluna ação do respectivo registro

Cancelar

Localize o registro desejado;
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Clique no ícone Cancelar (x) na coluna ação do respectivo registro, informe o motivo e clique
em Confirmar.

Figura 1: Tela de Localizar Entrada de Agrotóxico

Incluir

Vá no menu Revenda. Selecione a opção Entrada Agrotóxico. Clique no botão Novo. Selecione
o Armazenador. Informe o CPF/CNPJ de origem que está armazenando o agrotóxico. É
necessário que o fornecedor esteja cadastrado no INDEA. Informe os dados da Nota Fiscal.
Digite parte do nome do produto, o sistema irá mostrar uma lista abaixo que contenha o filtro
como parte do nome do produto, clique sobre o item desejado da lista – se não aparece o item
desejado pode ser que o filtro não coincide com o nome do produto ou o produto não tem
autorização para ser comercializado no Estado de Mato Grosso, selecione os dados da
embalagem informe o lote, informe a quantidade de embalagem, clique em adicionar (sinal +).
Repita o processo para todos os produtos da entrada. No final clique em salvar.
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Figura 2: Tela de lançamento de Entrada de Agrotóxico - Armazenador
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SAÍDA DE AGROTÓXICO - ARMAZENADOR

Essa função do sistema é para lançar no SISDEV todas as saídas de Agrotóxico que o
armazenador teve.

Consultar

Vá no menu Armazenador. Selecione a opção Saída Agrotóxico. A página abrirá na tela de
consulta.
Informe o tipo de filtro, selecione o armazenador, informe o filtro e clique em buscar.
Na função consultar é possível realizar as seguintes ações: visualizar, imprimir e cancelar.
O cadastro pode estar nas seguintes situações: Ativo ou Cancelado.
Ativo: Quando o usuário lança a entrada.
Cancelado: Quando o INDEA cancela a entrada a pedido do estabelecimento por algum motivo.

Imprimir

Localize o registro desejado;
Clique no ícone Imprimir (impressora) na coluna ação do respectivo registro.

Visualizar

Localize o registro desejado um tipo de filtro.;
Clique no ícone Visualizar na coluna ação do respectivo registro
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Cancelar

Localize o registro desejado;
Clique no ícone Cancelar (x) na coluna ação do respectivo registro, informe o motivo e clique
em Confirmar.

Figura 3: Tela de Localizar Saída de Agrotóxico

Incluir

Vá no menu Armazenador. Selecione a opção Saída Agrotóxico. Clique no botão Novo.
Selecione o armazenador. Informe os dados da Nota Fiscal. A saída de agrotóxico só pode ser
feita para origem do produto. Informe o CPF/CNPJ do destino. Selecione a propriedade no caso
produtor.
Digite parte do nome do produto, o sistema irá mostrar uma lista abaixo que contenha o filtro
como parte do nome do produto, clique sobre o item desejado da lista – se não aparece o item
desejado pode ser que o filtro não coincide com o nome do produto ou o produto não possui
saldo, selecione os dados da embalagem. Selecione o lote e a quantidade de embalagem. Clique
no botão de adicionar (sinal +). Repita o processo para todos os produtos da saída. No final
clique em salvar.
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Figura 4: Tela de lançamento de Saída de Agrotóxico
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RELATÓRIOS

Essa função do sistema é para visualizar o conjunto de entradas, saídas e o saldo de Agrotóxico
no SISDEV que o armazenador realizou ou ainda possui

Relatório de Entrada de Agrotóxico - Armazenador

Informe o Armazenador e data inicial e data final do período desejado
Clique em Gerar se deseja o relatório em formato PDF ou em Exportar se deseja o relatório em
formato .xlsx

Figura 5: Tela Relatório de entrada de Agrotóxico - Armazenador

Relatório de Saída de Agrotóxico - Armazenador

Informe a data inicial e data final do período desejado
Clique em Gerar se deseja o relatório em formato PDF ou em Exportar se deseja o relatório em
formato .xlsx

Figura 6: Tela Relatório de Saída de Agrotóxico - Armazenador
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Relatório de saldo de Agrotóxico - Armazenador

Clique em Gerar se deseja o relatório em formato PDF ou em Exportar se deseja o relatório em
formato .xlsx

