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FINALIDADE

Este manual tem por finalidade orientar os usuários do SISDEV a lançar, editar e
consultar informações de comercialização de sementes, mudas e 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

6

VERSIONAMENTO

1.1
Adicionado as funcionalidades Transferência de Saldo de Agrotóxico e
Transferência de Saldo de Sementes/Mudas.
1.2
Removido a necessidade informe de taxas na Saída de Sementes/Mudas.
1.3
Adicionado a funcionalidade Informar Categoria de Semente No Saldo.
Adicionado a funcionalidade de declaração sem movimento no trimestre.

1.4
Adicionado a funcionalidade solicitação de atualização de saldo de
sementes/mudas
Adicionado a funcionalidade solicitação de atualização de saldo de
sementes/mudas
1.5
Adicionado Consulta Embalagens do Produto
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DESCRIÇÃO DAS TELAS

Busca Embalagens do Produto: Permite listar as embalagens disponíveis dos produtos
agrotóxicos cadastrados no Mato Grosso a partir da lista destes produtos.
Busca Pessoa Autorizada Adquirir Agrotóxico: Permite a localização das Pessoas Jurídicas
autorizadas a adquirir agrotóxico que não se enquadram como produtor
Busca Propriedade Por Produtor: Permite a localização da propriedade a partir do CPF ou
CNPJ do produtor.
Declaração Sem Movimento no Trimestre: Permite a revenda informar quando não há
comercio de semente em um determinado trimestre.
Entrada de Agrotóxico: Permite a revenda lançar todas as compras de agrotóxico.
Entrada de Sementes/Mudas: Permite a revenda lançar todas as compras de Sementes ou
Mudas.
Estorno de Agrotóxico: Permite a revenda lançar a devolução parcial ou total de uma venda
de agrotóxico.
Estorno de Sementes/Mudas: Permite a revenda lançar o estorno de sementes ou mudas de
uma determinada saída.
Saída de Agrotóxico: Permite a revenda lançar todas as vendas de agrotóxico.
Saída de Sementes/Mudas: Permite a revenda lançar todas as vendas de sementes ou mudas.
Transferência de Saldo de Agrotóxico: Permite a revenda lançar as transferências de saldo
de agrotóxico para um armazenador autorizado junto ao INDEA, e vice-versa.
Transferência de Saldo de Sementes/Mudas: Permite a revenda lançar as transferências de
saldo de sementes/mudas para um armazenador autorizado junto ao MAPA, e vice-versa.
Atualização de Saldo Agrotóxico: Permite a revenda solicitar atualização do saldo atual de
agrotóxicos.
Atualização de Saldo Sementes/mudas: Permite a revenda solicitar a atualização do saldo
atual de sementes/mudas.
Informar Categoria Sementes no Saldo: Permite informar a categoria da semente que não foi
informado no estoque inicial.
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CONSULTA EMBALAGENS - PRODUTO

Essa função lista as embalagens disponíveis dos produtos agrotóxicos cadastrados no Mato
Grosso a partir da listagem dos produtos agrotóxicos.

Consultar

Selecione o produto no campo Produto e clique em buscar

Figura 1: Tela de Consulta de embalagens por Produto
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BUSCA PROPRIEDADE POR PRODUTOR

Essa função do sistema busca por CPF ou CNPJ o produtor que esteja vinculado a alguma
propriedade e ou arrendamento.

Consultar

Vá em Revenda e selecione a opção Consulta de Propriedades por Produtor. Informe o CPF ou
CNPJ do produtor. Clique em buscar. Há três situações possíveis:

Figura 2: Tela de Busca de Propriedades por Produtor

Há três situações possíveis:
Produtor não localizado: não consta nenhuma informação do produtor no sistema
Produtor localizado, mas não consta informação da propriedade, produtor cadastrado, mas não
possui vinculo junto a nenhuma propriedade.
Produtor localizado e com propriedade.
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BUSCA PESSOA AUTORIZADA ADQUIRIR AGROTÓXICO

Essa função do sistema busca por CNPJ a pessoa jurídica que é autorizada adquirir agrotóxicos
e não seja produtor. As revendas de agrotóxicos e prestadores de serviço estão incluídas nessa
categoria

Consultar

Vá em Revenda e selecione a opção Consulta de Pessoa Autorizada Adquirir Agrotóxico.
Informe o CNPJ da Pessoa Autorizada Adquirir Agrotóxico. Clique em buscar.

Figura 3: Tela de Busca de Pessoa Autorizada Adquirir Agrotóxico
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DECLARAÇÃO SEM MOVIMENTO NO TRIMESTRE

Essa função do sistema permite à revenda de sementes/mudas informar ao INDEA quando não
realizou nenhum movimento no trimestre. Deve ser lançada após a finalização do trimestre até
o dia 10 do mês subsequente.

Consultar

Vá em Revenda e selecione a opção Declaração Sem Movimento. Selecione o ano da
declaração. Clique em buscar.

Figura 4: Tela de Localizar a Declaração Sem Movimento no Trimestre

Imprimir

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

Localize o registro desejado;
Clique no ícone visualizar na coluna ação do respectivo registro.

Cancelar

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

Figura 5: Tela de cancelamento da Declaração Sem Movimento no Trimestre

Incluir

Vá no menu Revenda. Selecione a opção Declaração Sem Movimento. Clique no botão Novo.
Informe o trimestre que não houve movimentação informe o ano do trimestre. No Campo
observação informe que não houve movimento.
Clique no botão Salvar.
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Figura 6: Tela de Lançamento da Declaração Sem Movimento no Trimestre
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ENTRADA DE SEMENTES/MUDAS - REVENDA

Essa função do sistema é para lançar no SISDEV todas as entradas de Sementes/Mudas que o
estabelecimento teve.
Atenção: Os campos onde a revenda deve ser selecionada, ela só poderá estará disponível
enquanto a licença estiver no dentro do prazo de validade

Consultar

Vá no menu Revenda. Selecione a opção Entrada Sementes/Mudas. 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
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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 7: Tela de Localizar Entrada de Sementes/Mudas
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Figura 8: Tela de cancelamento de registro de Entrada de Sementes/Mudas

Incluir

Vá no menu Revenda. Selecione a opção Entrada Sementes/Mudas. Clique no botão Novo.
Selecione a revenda, informe a data da chegada dos produtos na revenda, informe a origem, o
tipo de produto, informe os dados da nota fiscal.
Informe o número do boleto de arrecadação – do INDEA ou do FASE, selecione o grupo de
espécie, selecione a espécie, selecione a cultivar, categoria e informe o lote e a quantidade (se
for sementes é em KILOGRAMA, se for mudas é UNIDADE), clique em adicionar (sinal +).
Repita o processo para todos os itens da entrada. No final clique em salvar.
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Figura 9: Tela de lançamento de Entrada de Sementes/Mudas
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SAÍDA DE SEMENTES/MUDAS - REVENDA

Essa função do sistema é para lançar no SISDEV todas as saídas de Sementes/Mudas que o
estabelecimento realizou.

Consultar

Vá no menu Revenda. Selecione a opção Saída Sementes/Mudas. 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 saída.
Cancelado: Quando o INDEA cancela a saída 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 cadastro da Solicitação;
Clique no ícone Visualizar na coluna ação da respectiva solicitação.

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.
Atenção: o cancelamento só pode ser realizado pela revenda até 30 dias depois da data de nota
fiscal

Figura 10: Tela de Localizar Saída de Sementes/Mudas

Incluir

Vá no menu Revenda. Selecione a opção Saída Sementes/Mudas. Clique no botão Novo.
Selecione a revenda, informe a natureza da operação e o tipo de produto, informe o destino,
informe a data que saiu o produto da revenda, informe o informe os dados da nota fiscal.
Digite parte do nome da espécie/cultivar, o sistema irá mostrar uma lista abaixo que contenha
o filtro como parte do nome da espécie/cultivar, clique sobre o item desejado da lista – se não
aparece o item desejado pode ser que o filtro não coincide com o nome da espécie/cultivar ou
não possui saldo, selecione o lote e informe a quantidade (se for sementes é em KILOGRAMA,
se for mudas é UNIDADE), clique em adicionar (sinal +). Repita o processo para todos os itens
da saída. No final clique em salvar.
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Figura 11: Tela de lançamento de Saída de Sementes/Mudas
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ESTORNO DE SEMENTES/MUDAS - REVENDA

Essa função do sistema é para lançar no SISDEV as devoluções de parte da saída de
Sementes/Mudas que o estabelecimento realizou.

Consultar

Vá no menu Revenda. Selecione a opção Estorno Sementes/Mudas. 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 e imprimir.
O cadastro pode estar nas seguintes situações: Ativo ou Cancelado.
Ativo: Quando o usuário lança a devolução.
Cancelado: Quando o INDEA cancela o estorno 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 cadastro da Solicitação;
Clique no ícone Visualizar na coluna ação da respectiva solicitação.

Cancelar

Localize o registro desejado;

22

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

Figura 12: Tela de Localizar Devolução de Sementes/Mudas

Incluir

Vá no menu Revenda. Selecione a opção Devolução Sementes/Mudas. Clique no botão Novo.
Selecione a revenda, informe a data da saída e selecione a saída.
Informe a quantidade devolvida de cada item. No final clique em salvar.

Figura 13: Tela de Lançamento de Devolução de Sementes/Mudas
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ENTRADA DE AGROTÓXICO - REVENDA

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

Consultar

Vá no menu Revenda. 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 14: Tela de Localizar Entrada de Agrotóxico

Incluir

Vá no menu Revenda. Selecione a opção Entrada Agrotóxico. Clique no botão Novo. Selecione
a revenda. Ao selecionar a revenda e clicar no botão Saldo é exibido uma janela com a lista de
produtos e o saldo daquela revenda. Informe o CPF/CNPJ do fornecedor. É necessário que o
fornecedor esteja cadastrado no INDEA. Informe os dados da Nota Fiscal.
Informe a data de chegada que corresponde a data de lançamento da nota.
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. Repita o
processo para todos os produtos da entrada. No final clique em salvar.
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Figura 15: Tela de lançamento de Entrada de Agrotóxico
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SAÍDA DE AGROTÓXICO - REVENDA

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

Consultar

Vá no menu Revenda. Selecione a opção Saída 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 16: Tela de Localizar Saída de Agrotóxico

Incluir

Vá no menu Revenda. Selecione a opção Saída Agrotóxico. Clique no botão Novo. Selecione
a revenda. Ao selecionar a revenda e clicar no botão Saldo é exibido uma janela com a lista de
produtos e o saldo daquela revenda. Informe os dados da Nota Fiscal, selecione o posto de
coleta. A saída de agrotóxico pode ser feita para produtor dentro do Estado, para a revenda de
agrotóxico registrada no INDEA e cliente de qualquer natureza fora do Estado. Para saída de
agrotóxico cujo o destino é produtor dentro do Estado: Informe o CPF/CNPJ do produtor. É
necessário que o produtor esteja cadastrado no INDEA, caso o sistema apresente uma
mensagem que o Produtor não possui cadastro e/ou cadastro incompleto, favor procurar o
INDEA para realizar/atualizar o cadastro. Selecione a propriedade. Para saída de agrotóxico
cujo o destino é revenda dentro do Estado: Informe o CPF/CNPJ da revenda. É necessário que
a revenda esteja cadastrada e com o registro válido junto ao INDEA. Para saída de agrotóxico
cujo o destino é fora do Estado: Informe o CPF/CNPJ, o nome, a cidade de destino do cliente;
caso o sistema encontre o CPF/CNPJ informado na base de dados irá preencher os campos
nome e cidade automaticamente. Digite parte do nome do agrônomo, o sistema irá mostrar uma
lista abaixo que contenha o filtro como parte do nome do agrônomo, clique sobre o item
desejado da lista – se não aparece o item desejado pode ser que o filtro não coincide com o
nome do agrônomo. É necessário que o Agrônomo esteja cadastrado no INDEA, caso não
apresente o nome do agrônomo no filtro, favor procurar o INDEA. Informe a ART e o Número
do Receituário.
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
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desejado pode ser que o filtro não coincide com o nome do produto ou o produto não possui
saldo, selecione os dados da embalagem. Digite parte do nome da cultura, o sistema irá mostrar
uma lista abaixo que contenha o filtro como parte do nome da cultura, clique sobre o item
desejado da lista – se não aparece o item desejado pode ser que o filtro não coincide com o
nome da cultura. Realize o mesmo procedimento do campo cultura no campo praga. Selecione
o tipo de aplicação, informe a área tratada, selecione a unidade de medida e clique em adicionar.
Repita o processo para todos os produtos da saída. No final clique em salvar.

Figura 17: Tela de lançamento de Saída de Agrotóxico

29

ESTORNO DE AGROTÓXICO - REVENDA

Essa função do sistema é para lançar no SISDEV os estornos de parte da saída de Agrotóxico
que o estabelecimento realizou.

Consultar

Vá no menu Revenda. Selecione a opção Estorno 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, consultar saldo e
imprimir.
O cadastro pode estar nas seguintes situações: Ativo ou Cancelado.
Ativo: Quando o usuário lança a devolução.
Cancelado: Quando o INDEA cancela a devolução 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 cadastro da Solicitação;
Clique no ícone, Visualizar na coluna ação da respectiva solicitação.
Localize o registro desejado;
Clique no ícone, Cancelar (x) na coluna ação do respectivo registro, informe o motivo e clique
em Confirmar.
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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 18: Tela de Localizar Estorno de Agrotóxico

Incluir

Vá no menu Revenda. Selecione a opção Estorno de Agrotóxico. Clique no botão Novo.
Selecione a revenda, informe a data da devolução, informe a data da saída e selecione a saída.
Informe a quantidade devolvida de cada item. No final clique em salvar.
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Figura 19: Tela de Lançamento de Estorno de Agrotóxico
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TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE AGROTÓXICO

Essa função do sistema é para lançar no SISDEV todas as transferências de saldo de Agrotóxico
da revenda para um estabelecimento armazenador licenciado junto ao INDEA e vice-versa.

Consultar

Vá no menu Revenda. Selecione a opção Transferência de Saldo de 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 20: Tela de Localizar Transferência de Saldo de Agrotóxico

Incluir

Vá no menu Revenda. Selecione a opção Transferência de Saldo de Agrotóxico. Clique no
botão Novo. Selecione a revenda. Informe a data da movimentação, informe o CNPJ do
estabelecimento armazenador e clique em buscar, só é possível destinar pra estabelecimento
com licença junto ao INDEA. Selecione o tipo da movimentação: Entrada Revenda é quando
o produto sai do armazenador e entra na revenda; Saída Revenda é quando o produto sai da
revenda com destino ao armazenador.
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, informe a quantidade de embalagem e clique em
adicionar. Repita o processo para todos os produtos. No final clique em salvar. O sistema
automaticamente já vai debitar e creditar o saldo da origem e do destino.
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Figura 21: Tela de lançamento de Transferência de Saldo de Agrotóxico
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TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE SEMENTES/MUDAS

Essa função do sistema é para lançar no SISDEV todas as transferências de saldo (entrada/saída)
de saldo de sementes/mudas que o estabelecimento teve.

Consultar

Vá no menu Revenda. Selecione a opção Transferência de Saldo de Sementes/Mudas. 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 usuário cancela a transferência 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 22: Tela de Localizar Transferência de Saldo de Sementes/Mudas

Incluir

Vá no menu Revenda. Selecione a opção Transferência de Saldo de Sementes/Mudas. Clique
no botão Novo. Selecione a revenda. Informe a data da movimentação, selecione o tipo de
produto (Sementes/Mudas). Informe o CNPJ do Armazenador autorizado pelo MAPA e clique
em buscar. Informe o tipo da movimentação: Entrada Revenda é quando o produto sai do
armazenador e entra na revenda; Saída Revenda é quando o produto sai da revenda com destino
ao armazenador.
Digite parte do nome da espécie/cultivar, o sistema irá mostrar uma lista abaixo que contenha
o filtro como parte do nome da espécie/cultivar, clique sobre o item desejado da lista – se não
aparece o item desejado pode ser que o filtro não coincide com o nome da espécie/cultivar ou
não possui saldo para espécie/cultivar, selecione o lote, informe a quantidade e clique em
adicionar. Repita o processo para todos os produtos da transferência. No final clique em salvar.
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Figura 23: Tela de lançamento de Transferência de Saldo de Sementes/Mudas
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ATUALIZAÇÃO DE SALDO SEMENTES/MUDAS

Atualização de Saldo de Sementes/Mudas: Permite ao usuário solicitar a atualização do saldo
atual de Sementes/Mudas
Consultar
Vá no menu Revenda. Selecione a opção Atualização de Saldo Sementes/Mudas. A página
abrirá na tela de consulta.
Informe a empresa, informe o lote clique em buscar.
O registro pode estar nas seguintes situações: Solicitado, Recusado Homologado.
Na função consultar é possível realizar a seguinte ação: visualizar.
Visualizar
Localize o registro desejado um tipo de filtro.;
Clique no ícone visualizar na coluna ação do respectivo registro, permite ver o parecer da
homologação ou recusa.

Figura 24: Tela de Listagem Atualização Saldo Sementes/Mudas

39

Figura 25: Tela de Visualização Atualização Saldo Sementes/Mudas – Revenda, após a recusa ou homologação.
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Incluir
Vá no menu Revenda. Selecione a opção Atualização de Saldo Sementes/Mudas. Clique no
botão Novo. Selecione a revenda. Informe no campo Observação o motivo da solicitação de
atualização.
Selecione o tipo de produto, o grupo de espécie, e parte do nome da espécie o sistema localizará
na lista o primeiro registro do nome do produto, clique sobre o item desejado da lista para
selecionar. Selecione os dados de cultivar, categoria, informe o lote, informe a quantidade me
quilos de sementes ou unidades de mudas, clique em adicionar (sinal +). Repita o processo para
a espécie/cultivar/lote que precisam de atualização saldo. No final clique em salvar.
Um email será enviado para o INDEA do município onde está a revenda, ao salvar a solicitação
atualização de saldo, para que o fiscal do INDEA homologue ou recuse a solicitação.
Observação 1: Para “excluir” um produto, deve-se lançar o saldo da espécie/cultivar/lote para
0 (zero). Nesse caso, o lote deve ser digitado exatamente da mesma maneira que constava
no saldo (espaço, números e caracteres devem coincidir 100%) bem como espécie e cultivar,
alterando a quantidade para ZERO
Observação 2: Para “trocar” um lote errado o usuário deve corrigir o saldo do lote errado para
0 (zero) observação 1 e acrescentar o saldo atual com lote correto, senão a informação será
duplicada

Figura 26: Tela de Atualização Saldo Sementes/Mudas
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ATUALIZAÇÃO DE SALDO AGROTÓXICO

Atualização de Saldo de Agrotóxico: Permite ao usuário solicitar a atualização o saldo atual
de agrotóxicos.
Consultar
Vá no menu Revenda. Selecione a opção Atualização de Saldo Agrotóxico. A página abrirá na
tela de consulta.
Informe a empresa, informe o lote clique em buscar.
O registro pode estar nas seguintes situações: Solicitado, Recusado Homologado.
Na função consultar é possível realizar a seguintes ação: visualizar
Visualizar
Localize o registro desejado.
Clique no ícone visualizar na coluna ação do respectivo registro, permite ver o parecer da
homologação ou recusa.

Figura 27: Tela de Listagem das Solicitações de Atualização Saldo Agrotóxico
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Figura 28: Tela de Visualização Atualização Saldo Agrotóxico – Revenda, após recusa ou homologação
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Incluir
Vá no menu Revenda. Selecione a opção Atualização de Saldo Agrotóxico. Clique no botão
Novo. Selecione a revenda. Informe no campo Observação o motivo da regularização.
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 para selecionar – 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, tipo de embalagem, volume da embalagem, informe o lote, informe a
quantidade de embalagem (em unidades), clique em adicionar (sinal +). Repita o processo para
todos os produtos que precisam de atualização saldo. No final clique em salvar.
Um email será enviado para o INDEA do município onde está a revenda, ao salvar a solicitação,
para que o fiscal do INDEA homologue ou recuse a solicitação.
Observação 1: Para “excluir” um produto, deve-se lançar o saldo do produto/lote para 0 (zero).
Nesse caso, o lote deve ser digitado exatamente da mesma maneira que constava no saldo
(espaço, números e caracteres devem coincidir 100%) bem como embalagem, tipo de
embalagem e volume, alterando a quantidade para ZERO.
Observação 2: Para “trocar” um lote errado o usuário deve corrigir o saldo do lote errado para
0 (zero) e acrescentar o saldo atual com lote correto, senão a informação será duplicada.

Figura 29: Tela de Solicitação de Atualização de Saldo Agrotóxico – Revenda após a recusa ou homologação
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INFORMAR CATEGORIA NO SALDO

Essa função do sistema é para lançar no SISDEV informação de categoria de sementes, do saldo
de revendas de sementes, que não foram lançadas no início do sistema.

Incluir

Vá no menu Revenda. Selecione a opção Informar Categoria no Saldo. Informe a categoria
das sementes que aparecem. Clique em Salvar.

Figura 30: Tela Informar categoria no Saldo
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RELATÓRIOS

Essa função do sistema é para visualizar o conjunto de entradas, saídas, estorno e o saldo de
Sementes/Mudas e Agrotóxico no SISDEV que a revenda realizou ou ainda possui

Relatório de Movimento da Revendas:

São os relatórios que mostram detalhadamente os movimentos relativos em um período de
tempo definido, estes relatórios são:













Atualização de saldo de Agrotóxicos
Atualização de saldo de Sementes/Mudas
Entrada Agrotóxico
Entrada Sementes/Mudas
Estorno Agrotóxico
Estorno Sementes/Mudas
Saída Agrotóxico
Saída Sementes/Mudas
Transferência de Saldo Agrotóxicos
Transferência de Saldo Sementes e Mudas
Movimentação agrotóxico*
Movimentação Sementes/Mudas*

Consultar

Vá no menu Revenda, opção Relatórios. A página abrirá na tela com relatórios disponíveis para
a Revenda. Selecione o relatório desejado
Informe a Revenda e data inicial e data final do movimento desejado
Clique em Gerar se deseja o relatório em formato PDF ou em Exportar se deseja o relatório em
formato .xlsx
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Figura 31: Tela de Relatórios de Movimento

Consultar Movimentação de Agrotóxico

Informe a Revenda e Produto e ou Lote do movimento desejado, ou não informe estes campos
para obter a movimentação para todos produtos
Clique em Exportar o relatório será obtido em formato .xlsx

Figura 32 Tela de Relatório de Movimentação de Agrotóxicos

Consultar Movimentação de Semente/Mudas

Informe a Revenda e Espécie e ou Cultivar e ou Lote do movimento desejado;
Ou informe número de nota de entrada para saber toda movimentação relacionada a nota de
entrada;
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Ou não informe estes campos para obter a movimentação para todos produtos.
Clique em Exportar o relatório será obtido em formato .xlsx

Figura 33 Tela de Relatório de Movimentação de Sementes e Mudas
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Relatórios de Saldo e Homologação das Revendas:

São os relatórios para verificar o saldo atual de sementes ou agrotóxicos estes relatórios são:





Saldo Sementes/Mudas
Saldo Agrotóxico
Recibo de Homologação do SISDEV
Imprimir Certificado

Consultar

Vá no menu Revenda, opção Relatórios. A página abrirá na tela com relatórios disponíveis para
a Revenda. Selecione o relatório desejado
Informe a Revenda e data inicial e data final do movimento desejado
Clique em Gerar se deseja o relatório em formato PDF ou em Exportar se deseja o relatório em
formato .xlsx

Figura 34: Tela de Relatórios de Saldo

