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DECLARAÇÃO DE SAÍDA NO GEFAU 

 

As saídas dos animais do plantel no sistema podem ser realizadas de 2 formas: 

1) Automaticamente pelo sistema, quando ocorrer a emissão de Autorização de 

Transporte (AT) e Autorização de Soltura (AS) - imediatamente na data da emissão ou 

quando o empreendimento de destino informar o recebimento, nos casos de 

transferências entre empreendimentos do Gefau; 

2) Manualmente, por meio do preenchimento de uma Declaração de Saída. 

A Declaração de Saída deverá ser preenchida no menu “Saídas”. 

 

Só será permitido declarar saída para as espécies que constem na AM vigente. 

Na tela de Declaração de Saída, ficam listadas as declarações em elaboração, mas podem ser 

filtradas as finalizadas e ainda outras de interesse, utilizando-se os filtros do sistema. 

O primeiro passo para declarar a saída é selecionar se a declaração será para lotes 

(invertebrados ou vertebrados não individualizáveis, espécies já cadastradas no plantel como 

lote) ou para indivíduos. Para tanto, deve-se selecionar o tipo de cadastro, o tipo de declaração 

e então clicar em “+Novo”. 

 

Declarando a saída de indivíduos: 

Será apresentada uma mensagem de confirmação na tela. 

 

Clique em “OK” para continuar. Ou clique em “Cancelar” para retornar à Declaração. 

Será apresentada uma tela para preenchimento dos dados, conforme abaixo: 
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Os campos “Motivo da Saída”, “Tipo de Destino” e “Nome do Responsável” são preenchidos 

automaticamente pelo sistema. 

Deve ser preenchida a data em que ocorreu a saída, e então selecionados os indivíduos do 

plantel. 

O sistema só permitirá a seleção de indivíduos que estejam disponíveis no sistema. Para saber 

porque um indivíduo não tem o quadrado de seleção é só passar o ponteiro do mouse por cima 

de qualquer informação dele, que será apresentada uma mensagem em uma janela, conforme 

figura abaixo: 

 

Após a seleção dos indivíduos, selecione o tipo de anexo relacionado a esse tipo de declaração 

de saída. 

 

Então, faça o carregamento do arquivo do tipo de anexo selecionado, clicando em "procurar" e 
depois escolhendo o arquivo no seu computador e clicando em “abrir”: 
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Quando a linha ficar verde, o arquivo está carregado. 

 

Caso queira somente registrar o avanço da até o momento, clicar em “Atualizar” e caso queira 

encerrar a declaração de saída, tendo certeza de que todos os dados preenchidos estão corretos, 

clique em “Finalizar”. 

Ao clicar em atualizar, 2 novos campos aparecem na declaração, informando sua data 

de cadastro e a data da última atualização. 

 

Ao clicar em “Retornar”, o sistema volta para a tela inicial, sendo possível checar a 

declaração de saída na lista “declaração em elaboração”: 

 

Ao clicar em “Finalizar”, uma mensagem de confirmação é apresentada. 
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Clique em “OK” para continuar. Ou clique em “Cancelar” para retornar à Declaração. 

Estando tudo certo com a sua Declaração de Saída, será apresentada a mensagem de 

confirmação a seguir: 

 

Clique em “OK” para continuar.  

Uma vez concluída, os indivíduos terão suas saídas preenchidas automaticamente no plantel do 

empreendimento, o que pode ser consultado pelo menu “Plantel”. 

Caso a Declaração esteja sendo concluída fora do prazo previsto, será apresentada a mensagem 

a seguir: 

 

Clique em “OK” para continuar.  

Os indivíduos constantes dessa declaração só terão suas saídas preenchidas no plantel após 

análise e confirmação pelos técnicos da SIMA. 

Na tela inicial do menu “Saídas” ao clicar em “Declarações finalizadas”, serão listadas todas as 

declarações finalizadas, com suas respectivas situações. 
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Declarando a saída de lotes: 

Após selecionar o tipo de cadastro, o tipo de declaração e então clicar em “+Novo”, será 

apresentada uma mensagem de confirmação na tela. 

 

Clique em “OK” para continuar. Ou clique em “Cancelar” para retornar à Declaração. 

Será apresentada uma tela para preenchimento dos dados, conforme abaixo: 

 

Os campos “Motivo da saída”, “Tipo de Destino” e “Nome do Responsável” são preenchidos 

automaticamente pelo sistema. 

Deve ser preenchida a data em que ocorreu a saída, e então selecionados os lotes do plantel. 

O sistema só permitirá a seleção de lotes que estejam disponíveis no sistema. Para saber porque 

um lote não tem o quadrado de seleção é só passar o ponteiro do mouse por cima de qualquer 

informação dele, que será apresentada uma mensagem em uma janela, conforme figura abaixo: 

 

Após a seleção dos lotes, selecione o tipo de anexo relacionado a esse tipo de declaração de 

saída 
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Então, faça o carregamento do arquivo do tipo de anexo selecionado, clicando em "procurar" e 
depois escolhendo o arquivo no seu computador e clicando em “abrir”: 

 

 

Quando a linha ficar verde, o arquivo está carregado. 

 

Caso queira somente registrar o avanço até o momento, clique em “Atualizar” e caso queira 

encerrar a declaração, tendo certeza de que todos os dados preenchidos estão corretos, clique 

em “Finalizar”. 

Ao clicar em atualizar, 2 novos campos aparecem na declaração, informando sua data 

de cadastro e a data da última atualização. 

 

Ao clicar em “Retornar”, o sistema volta para a tela inicial, sendo possível checar a 

declaração de saída na lista “declaração em elaboração”: 
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Ao clicar em “Finalizar”, uma mensagem de confirmação é apresentada. 

 

Clique em “OK” para continuar. Ou clique em “Cancelar” para retornar à Declaração. 

Estando tudo certo com a sua Declaração de Saída, será apresentada a mensagem de 

confirmação a seguir: 

 

Clique em “OK” para continuar. 

Uma vez concluída, os lotes terão suas saídas preenchidas automaticamente no plantel do 

empreendimento, o que pode ser consultado pelo menu “Plantel”. 

Caso a Declaração esteja sendo concluída fora do prazo previsto, será apresentada a mensagem 

a seguir: 

 

Clique em “OK” para continuar. 

Os lotes constantes dessa declaração só terão suas saídas preenchidas no plantel após análise e 

confirmação pelos técnicos da SIMA. 

Na tela inicial do menu “Saídas” ao clicar em “Declarações finalizadas”, serão listadas todas as 

declarações finalizadas, com suas respectivas situações. 
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Como solicitar o cancelamento da Declaração de saída de indivíduos ou lotes 

Após a finalização da Declaração de saída, caso seja verificada alguma inconsistência, poderá ser 

solicitado o cancelamento da Declaração. 

Ao entrar no menu “Saídas”, deve-se selecionar “Declarações finalizadas” para que sejam 

mostradas todas as declarações finalizadas pelo empreendimento. 

 
 
E então, acessar a declaração, clicando no número dela: 

 
 
Após conferir que se trata mesmo dessa declaração a ser cancelada, clique em “Solicitar 

cancelamento”. O sistema vai abrir uma tela para que seja inserida a justificativa do pedido de 

cancelamento. 
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Caso não deseje prosseguir com a solicitação, clique em “Cancelar a Solicitação de 

Cancelamento”, caso deseje prosseguir com a solicitação, após preencher o campo “Justifique a 

sua solicitação”, clique em “Confirmar a Solicitação de Cancelamento”. 

Será apresentada uma mensagem de confirmação. 

 
 

Clique em “OK” para continuar. O sistema retornará para a tela inicial do menu “Saídas”. 

 
 
Para conferir que a solicitação de cancelamento foi para análise, basta clicar em “Declarações 
Finalizadas” e verificar a coluna “Situação” da declaração em questão. 
 

 
 
No caso de aceite, após análise técnica, da solicitação de cancelamento, o cancelamento se dará 

para a declaração como um todo, ou seja, a saída será cancelada para todos os indivíduos ou 

lotes registrados naquela declaração, sendo necessário realizar nova declaração de saída. 

 


