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AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE 

 

A Autorização de Transporte (AT) deverá ser solicitada sempre que um animal (indivíduo ou lote) 

precise ser transferido a outro empreendimento de fauna no ESP ou fora do ESP, ou 

transportado para outros locais, que não se enquadram como empreendimentos de fauna 

autorizados. 

Primeiro, acesse o menu “Autorizações”, e selecione na lista suspensa a autorização de 

transporte, depois clique em “+Novo”. 

 

Selecione a finalidade apropriada na lista suspensa, preenchendo o campo de descrição da 

finalidade para maior detalhamento do requerimento, e clique em “Atualizar Requerimento”. 

 

Uma mensagem de confirmação aparecerá na tela. 

 

Clique em “OK” para continuar. 

O sistema então disponibilizará outras abas para preenchimento: 
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Clique na aba Transporte. Na sub aba “Destino”, de acordo com cada finalidade, poderão ser 

disponibilizadas diferentes categorias de “Local de Destino”. 

A opção “Empreendimento Cadastrado no Gefau”, deve ser utilizada para transferência entre 

empreendimentos de fauna de cativeiro, autorizados pela SIMA, e portanto, cadastrados no 

Gefau. 

Nesta tela, deverá ser preenchido o campo CPF/CNPJ com o número do CPF ou CNPJ do 

interessado do processo no GEFAU e então, selecionar o “Empreendimento Destino” na lista 

suspensa. O sistema preencherá automaticamente os campos relacionados ao destino. 

 

Atenção: caso seja preenchido o campo do CPF/CNPJ com número não correspondente a 

nenhum interessado de processo das categorias de fauna em cativeiro no GEFAU, será 

apresentada a mensagem em vermelho. 

A opção “Empreendimento Outros Estados”, deve ser utilizada para transferência entre 

empreendimentos de fauna de cativeiro, quando o destinatário não for no Estado de São Paulo, 

ou seja, não cadastrado no Gefau. 

Nesta tela, deverá ser preenchido o campo CPF/CNPJ com o número do CPF ou CNPJ do 

interessado do processo, e depois todos os campos obrigatórios (que constam com o 

“requerido” em vermelho na tela abaixo): 

Selecionar o “Tipo de Empreendimento” da lista suspensa. 

 

A opção “Outro Destino em SP”, deve ser utilizada para transporte dos animais quando o 

destinatário não for cadastrado no Gefau. 

Nesta tela, primeiro é preciso selecionar o “Tipo de Destino” na lista suspensa e então deverão 

ser preenchidos todos os campos obrigatórios (que constam com o “requerido” em vermelho 

na tela abaixo). 
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A opção “Outro Destino fora de SP”, deve ser utilizada para transporte dos animais quando o 

destinatário não empreendimento de fauna cadastrado no Gefau ou em outro sistema estadual. 

Nesta tela, primeiro é preciso selecionar o “Tipo de Destino” na lista suspensa e então deverão 

ser preenchidos todos os campos obrigatórios (que constam com o “requerido” em vermelho 

na tela abaixo). 

 

Após o preenchimento de todos os campos, clique em “Atualizar”. 

A próxima sub aba a ser preenchida é a de “Indivíduos” no caso de transporte de animais 

cadastrados no plantel como indivíduos ou a de “Lotes” no caso de animais cadastrados no 

plantel como lotes. 

Na sub aba “Indivíduos”, selecione o motivo do transporte e então os indivíduos a serem 

transportados. O sistema só disponibilizará para seleção indivíduos que estejam disponíveis no 

plantel. Caso não apareça o quadrado de seleção na frente de algum indivíduo, basta passar o 

mouse por cima de alguma informação na linha daquele indivíduo que sistema mostrará uma 

mensagem com o motivo do animal não estar disponível. 
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Após a seleção do(s) indivíduo(s), clique em “Atualizar”. O sistema mostrará no grid somente os 

animais que foram selecionados. 

 

Na tela de “Lotes”, selecione o motivo do transporte e então os lotes a serem transportados. O 

sistema só disponibilizará para seleção lotes que estejam disponíveis no plantel. Caso não 

apareça o quadrado de seleção na frente de algum lote, basta passar o mouse por cima de 

alguma informação na linha daquele lote que sistema mostrará uma mensagem com o motivo 

dos animais não estarem disponíveis. 

 

Caso deseje inserir mais animais, clique no botão “Retornar”, selecione os animais restantes e 

clique em “Atualizar” novamente. 

No caso da opção “Empreendimento Cadastrado no GEFAU” ter sido escolhida na sub aba 

“Local”, a coluna “Anuência” estará como “PENDENTE” e será necessário solicitar que o 

empreendimento de destino dê anuência para o recebimento dos animais listados, antes de 

requerer a análise do requerimento. 

Nos outros casos, esse passo não é necessário, e a coluna “anuência” é preenchida 

automaticamente pelo sistema. 

A coluna “Anuência” pode ser preenchida com “aceito” quando o animal foi aceito, “recusado” 

quando foi recusado pelo destinatário e “pendente” quando o destinatário ainda não informou 

sua decisão. 

 

Caso algum animal tenha sido recusado, ele deverá ser excluído do requerimento, clicando no 

“X”. 

Então, deve ser preenchida a próxima sub aba, “transporte”. Neste local deverão ser indicados 

todos os transportes que serão realizados para efetuar a soltura solicitada. 
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Para começar o preenchimento, clique no botão “+Novo”. O sistema abrirá um formulário que 

deve ser preenchido para cada transporte a ser realizado. 

 

Selecione na lista suspensa o “Meio de Transporte”: 

 

Selecione na lista suspensa o “Tipo do Veículo” a ser utilizado: 

 

E preencha os campos com a “Identificação do Veículo” (número da placa, companhia aérea e 

número do vôo, identificação do barco...). 

Preencha os dados da pessoa que vai transportar, inserindo o CPF do transportador no campo 

“CPF/CNPJ”, e o nome e telefone do transportador nos respectivos campos. 

O campo “Especificações do Transportador” poderá ser utilizado no caso de algum 

detalhamento a ser feito. 

Após o preenchimento dos campos, clique em “Atualizar” para gravar a informação. A qualquer 

momento pode clicar “Retornar”, para sair do formulário. 

Uma vez atualizado o formulário de transporte, o sistema listará todos os transportes 

cadastrados. 

 

O próximo passo é preencher a aba “Anexos”. 
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Clique em “+Arquivos Anexados”. O sistema abrirá uma tela com o campo “Data do Anexo” 

previamente preenchido com a data em que está sendo inserido o anexo. 

Preencha o “Título do Anexo” com o nome do documento a ser inserido. 

 

Selecione na lista suspensa o “Tipo de Anexo” que está sendo inserido. 

Preencha o campo “Responsável” com o responsável pela inserção do documento. Clique em 

“Procurar” para buscar o arquivo no seu computador. O sistema abrirá uma nova janela para 

que seja escolhido o arquivo. Após selecionar o arquivo, clique em “Abrir”. 

 

* É importante que o nome do arquivo que está sendo carregado não contenha caracteres 

especiais ou acentos. 

Uma vez que a barra fique verde, o arquivo foi carregado com sucesso, basta clicar em 

“Atualizar”. 

 

O sistema então listará todos os arquivos anexados naquele requerimento: 
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Finalizado todo o preenchimento, volte na aba “Dados Básicos”. 

Clique em “Atualizar Requerimento” para garantir que nenhuma informação inserida não tenha 

sido salva pelo sistema. Uma mensagem de confirmação aparecerá na tela. 

 

Clique em “OK” para continuar. 

Depois clique em “Verificar Problemas” para que o sistema cheque se há algum problema de 

preenchimento. Caso tenha algum, o sistema apresentará uma mensagem em vermelho e listará 

os problemas. 

 

Caso não existam problemas, aparecerá a mensagem que o requerimento pode ser finalizado. 

 

Então, estando certo de que todas as informações foram inseridas corretamente, clique em 

“Requerer Análise”. Uma mensagem de confirmação aparecerá na tela. 
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Clique em “OK” para continuar, ou “Cancelar” para retornar ao requerimento. Uma mensagem 

de confirmação aparecerá na tela. 

 

Clique em “OK” para continuar. 

O requerimento se tornará indisponível para alterações, conforme mensagem em vermelho na 

tela. E só será possível requerer alteração, caso necessário. 

 

 

 


