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INSTRUgAo NoRMAT|VA AGRODEFESA N.o 05/2015

Disp6e sobre autorizacao concedida aos
possuidores de estabelecimentos rurais
Estado de Goias para acesso ao Sistema
Defesa Agropecuiria de coies _ StDAGO.

O PRESIDENTE DA AGENCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUARIA -

^ i:*r::::A, 
no uso de suas atribuiQdes tesais, nos termos do art. 203 do Regutamento

da Lei n.o 13.998, de 13 de dezembro de 2001, aprovado pelo Decreto n..5.652, de 06 desetembro de 2O02;

Considerando a necessidade da Agrodefesa, como Orgao Estadual deDefesa Sanitaria Animal de programar a96es relativas ao efetivo controle do transito dosanimais;

Considerando, por fim, a conveniCncia e oportunidade da adogeo de normaspara proceder a autorizagao aos proprietarios ou possuidores de estabelecimentos ruraislocalizados no Estado de coids para acesso ao Sistema lnformatizado de Defesa
Agropecuaria de Goias _ STDAGO:

RESOLVE:

Art. 1o ESTABELECER normas para autorizagao de propriet6rios oupossuidores de estabelecimentos rurais localizados no Estado de coids para acesso aoSistema de Defesa Agropecudria de Goies _ SIDAGO, disponivel no sitewww.agrodefesa.go.gov.br, conforme disposto no ANExo I constante desta lnstrugao
Normativa;

parigrafo linico _ A adesao voluntaria ao Carteo Rural permitirii ao produtor
acesso As segujntes informagoes e operacionalidades do SIDAGO:

a) Emissac de Guias de Transito Animal Eletr6nica (e_cTA);
b) Consulta e impresseo da 2a via da e-GTA emitida ou recebida:
c) Extrato de movimentagao de rebanhoi
d) Ficha completa da propriedade contendo dados cadastrais, saldo de reba_nho por esp6cie, vacinagoes realizadasi
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e) Declaraqao de vacinagao;

D Emissao de Documento de Anecadagao de Receitas Estaduais _ DARE.
Art.20 Esta lnstrugao Normativa entrare em vigor na data de sua publica€o.

DE.SE cIENcIA PUBLIQUE€E E cUMPRA.SE.

GABINETE DO PRESIDENTE DA AGENCIA GOIANA DE DEFESA
AGROPECUARIA - AGRoDEFESA, aos,, dias do m6S de de 2015.

rthur Edu o Afues Oe fofeao
Presidente
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ANEXO I

I _ DA AUTORIZAqAO PARA ACESSO AO SIDAGO PELOS PRODUTORES RURAIS

Art. l" A autorizaqao de que trata a presente lnstrugao Normativa sera

concedida aos propriet6rios ou possuidores de estabelecimentos rurais localizados no

Estado de Goi6s que deverao ser cadastrados no SIDAGO e possuir o Cadao Rural'

Slo Para emissao do Cartao Rural o produtor ja cadastrado na Agrodefesa

devere atualizar os dados cadastrais da (s) propriedade (s)

S? Para os proprietarios ou possuidores de estabelecimentos rurais que nao

estao cadastrados na Agrodefesa, o cadastramento dever6 seguir a lnstru9eo Normativa

Agrodefesa n" 005/2012.

S3o Nao sera concedida autorizaqao aos produtores rurais que nao possuirem

inscriqao estadual na Secretaria da Fazenda do Estado de Goies'

S4o Nao sere concedida autorizageo no caso em que o estabelecimento rural

encontrar-se em situagao de esp6lio.

55" Os proprietarios ou possuidores de estabelecimentos rurais ficam

obrigados a atender as cleusulas contidas no Termo de Responsabilidade para uso do

SIDAGO (Anexo ll).

560 Os proprietarios ou possuidores de estabelecimentos rurais ficam

obrigados a atender as convocagoes da Agrodefesa.

II - DA EMISSAO DA GUIA DE TRANSITO ANIMAL ELETRONICA (E'GTA)

Art. 2'A emissao de Guias de Transito Animal Eletr6nicas (e-GTAs)

obedecere aos dispositivos da Legislaqao Sanitaria Animal do Estado de Goias, lnstrugao

Normativa Agrodefesa no OO5/20'12 e n'OO5/2013 e outros dispositivos legais que regem a

mat6ria.

Art. 30 A emissao da Guia de Transito Animal Eletronica (e-GTA) pelo

produtor rural sere realizada obrigatoriamente atraves do SIDAGO, mediante o uso de

senha pessoal, de acordo com o Termo de Responsabilidade para o uso do SIDAGO '

conforme previsto no ANEXO ll.

Art. 40 Os valores uniterios das Guias de Transito Animal Eletronicas (e-

GTAS) sereo os fixados pela Agrodefesa em ato especifico, nos termos do artigo 170, S 20

combinado com art. 171, ambos do Regulamento da Lei no '13.998/01, alterados pelo

Decreto no 7.887/13.
Agencra Goiana de Defesa Ag op€cua ria
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Paragrafo lJnico - O Produtor rural devere recolher de forma antecipada,

com no mlnimo 1 (um) dia [til de antecedCncia a emissao das Guias de Transito Animal

Eletr6nicas (e-GTAs) os valores devidos atrav6s de Documento de Arrecadagao de

Receitas Estaduais - DARE.

Art. 5o Os valores pagos pelas Guias de Transito Animal Eletr6nicas (e-GTAs)

que forem canceladas nao serao ressarcidos e n6o gerarao cr6ditos para o emitente.

Art. 6' A e-GTA podere ser cancelada pelo emissor desde que respeitado o

prazo maximo de 7 (sete) dias a partir de sua emisseo. Ap6s esse periodo o produtor rural

deve16 obedecer as disposigoes da lnstrugao Normativa Agrodefesa no 005/20'12.

Paragrafo inico - A e-GTA emitida anteriormente as etapas de vacinaqao

antiaftosa neo podera ser cancelada durante ou posteriormente e pr6xima etapa de

vacinagao antiaftosa.

Art. 7'A e-GTA poder6, excepcionalmente, ter sua validade prorrogada em

at6 24 (vinte e quatro) horas, com o objetivo de permitir o lermino do deslocamento dos

animais, desde que estes estejam em transito e o prazo de validade expire ou esteja por

expirar sem que seja possivel a conclusao do trajeto, conforme previsto no Manual de

Procedimento de Padronizaqao DSAJSDA./MAPA.

Paragrafo inico - A revalidageo sere realizada somente por Fiscal Estadual

Agropecu6rio ou Agente de Fiscalizagao Agropecudrio em postos fixos ou Escrit6rios dos

6rgeos de Defesa Agropecu6ria.

III - DAS SANQoES

Art.80 lndependente da aplica9ao das sang6es previstas na Legislagao de

Defesa Agropecueria vigente, os produtores rurais poderao ter seu acesso ao SIDAGO

bloqueado, via administrativa, para emissao de e-GTAs, quando:

l- deixar de prestar as informagoes obrigat6rias ou solicitadas pela

Agrodefesa, nos prazos estipulados;

ll - descumprir o disposto no Termo de Responsabilidade para o uso do

SIDAGO (Anexo ll);

lll - ter a propriedade incluida em estudo epidemiol69ico, atendimento e

denincia, atendimento e notificagao de suspeita

da defesa agropecuaria;

de doengas e outras ag6es de interesse

Agancla Goiana de Oelesa Agropecudfla
Av Clrcular io 466. Od 87 Lole 02. Seior Pedro Ludovico Goiania-Go. CEP 74 823-020
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lV - infringir o disposto nesta lnstrugao Normaliva, ou qualquer das demais

disposiQ6es legais e regulamentares atinentes a defesa sanitaria animal.

Art. 9o Os produtores .urais terao ter seu acesso ao SIDAGO bloqueado

quando de solicitaqao judicial.

tv - DAs DtsPosrg6Es FrNArs

ArL 10, Os casos nao previstos no presente instrumento deverao ser

encaminhados a Diretoria Executiva da Agrodefesa, para conhecimento e deliberagao final.

Ag€ncia coiana de Detesa Agrcpeclana
Av CrEUlar n!,r66. Od 87 Lote 02 S6tor ps{rrc LudovEo - GoBnia-GO. CEp: 74 823-o2o

Fom: (62) 3201 -3530 Fax: (62) 3201 3539 - E{ailiagrodebsa@agrcd€issa.go.goubr



GOVER]IO DE
ATTOOETESA GOIAS

ANEXO II

TERMO DE RESPONSABILIDADE PARA O USO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE

DEFESA AGROPECUARIA DE GOIAS _ SIDAGO

Pelo presente instrumento, denominado TERMO DE COMPROMISSO E

RESPONSABILIDADE,

Eu,

ll. Nao se ausentar da estagao de acesso sem encerrar a sessao de uso

garantindo assim a impossibilidade de acesso indevido por terceiros;
AgCncia Goiana de Defesa Agropecuera

Av CircuLar n'466 Qd.87. Lote 02, SetorPedro Ludovico- Goiania-Go. CEP]74 623_020
Foner(62)3201 3530 Fax:(62)3201 3539- E mai : ag roderesa@asrodetesa go.qovbr

CPF/CNPJ n.o RG n."

Municioio

de livre e espontenea vontade, neste ato denominado simplesmente coMPROlvllSSARlo'

ASSUI\4O perante a AgCncia Goiana de Defesa Agropecu6ria - AGRODEFESA o

compromisso de cumprimento das cleusulas e condigoes, conforme adiante expostas, para

posse e uso de senha e login para o sistema informatizado - SIDAGO, disponibilizados

pela AGRODEFESA:

CLAUSULA PRIMEIRA - O CoMPRoMISSARIo se con,promete a observar com fidelida-

de a Lei Estadual no. 13.998, de 13 de dezembro de 2001 e o seu Regulamento, aprovado

pelo Decreto Estaduat n.o 5.652, de 06 de setembro de 2002, Lei Estadual n o 14.245, de

29 de julho de 2002, e seu Regulamento, aprovado pelo Decreto n.o 6.295, de '16 de no-

vembro de 2005, bem como os demais atos normativos editados no ambito da defesa

agroPecuaria.

CLAUSULA SEGUNDA - O COIVIPROMISSARIO dECIATA ESTAT CiENtE dE:

l. Que os dados do sistema informatizado sao de acesso restrito e de que 6 necesserio'

para fins de seguran9a das informag6es, manter a cautela quando da exibigao de dados

em tela, impressora ou na gravaqao em meios eletrOnicos, a flm de evitar que deles

venham a tomar ciencia pessoas nao autorizadas;

produtor rural no(s) municipio(s) de:

cod. Prop. SVOEstadual (1.E.

do sistema,
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lll. Manter atualizadas as informa96es de contato junto a Agrodefesa tais como o e-mail,

telefone e enderego;

lV, Nao revelar sua senha de acesso ao sistema a outras pessoas e, tomar o meximo de

cuidado para que ela permanega somente sob seu conhecimento;

V. Alterar sua senha, sempre que obrigatorio ou que tenha suposigao de descoberta por

terceiros, neo usando combinagoes simples que possam ser facilmente descobertas;

Vl. Respeitar as normas de seguranga e restrigdes de sistema impostas pelo sistema de

seguranga implantado na AGRODEFESA (tais como privi169io e direitos de acesso);

Vll. Observar e cumprir as Boas Prdticas de Seguranga da lnformagao, e suas diretrizes,

bem como este Termo de Responsabilidade;

Vlll. Responder, em todas as instencias, pelas consequCncias das agSes ou omiss6es de

sua parte que possam p6r em risco ou comprometer a exclusividade de conhecimento de

sua senha ou, das transagoes a que tenha acesso;

lX. Responder em todas as instancias pelas consequencias das aQ6es ou omiss6es da

parte dos usuerios autorizados pelo compromisserio que possam p6r em risco ou

comprometer a exclusividade de conhecimento de suas senhas ou, das transag6es a que

tenham acesso.

CLAUSULA QUARTA - O COMPROMISSARTO declara estar plenamente esclarecido e

ciente de que 6 de sua inteira responsabilidade:

l. Cuidar da integridade, confidencialidade e disponibilidade de login e senha e dos dados

disponibilizados e informag6es contidas no sistema da AGRODEFESA, devendo comunicar

por escrito a Unidade Operacional Local da AgCncia Goiana de Defesa Agropecu6ria -
AGRODEFESA quaisquer indicios ou possibilidades de irregularidades, de desvios ou

falhas identificadas no sistema, sendo proibida a exploragao de falhas ou vulnerabilidades

porventura existentes;

ll. Sem prejuizo da responsabilidade penal e civil, proceder com cuidado na guarda e

utilizagao de senha ou empresta-la a outra pessoa, ainda que habilitado,

lll. Saber que, constitui infrageo penal inserir ou facilitar a insergao de dados falsos, alterar

ou excluir indevidamente dados corretos dos sistemas ou bancos de dados da

Administraqao Publica, com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem ou

para causar dano, bem como modificar ou alterar o sistema de informag6es ou programa

de inform6tica sem autorazagao ou sem solicitagao de autoridade competente, ficando o

infrator sujeito as puniqoes previstas no C6digo Penal Brasileiro, colb5e
age.cia Goiana de DefesaAsropecuAra / ,/
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responsabilizagao por crime contra a Administragao P0blica, tipificado no art. 313-A e

313-B;

Declaro, nesta data, ter ciencia e eslar de acordo com os termos acima des-

critos, comprometendo-me a cumpri-los integralmente, al6m de manter sempre verossi-

meis os dados acessados e informados nas declaragoes, comprovag6es e emissoes de

documentos realizadas por mim, junto a Agencia Goiana de Defesa Agropecuaria.

E por ser verdade, assino o presente, para que cumpra seus legais e juridicos

efeitos.

Assinatura por extenso do produtor ou procurador

Obs.: Sr. Produtor, favor reconhecer firma em cart6rio de todas as paginas e, entregar na

AGRODEFESA para disponibilizagao da senha e login. lnformamos que sem a entrega

deste documento nao sera possivel a disponibilizagao destas informaQOes pela

AGRODEFESA,

PARA USO EXCLUSIVO DA AGRODEFESA:

Declaro para os devidos fins que a senha e login do produtor foram entregues em:

Assinatura e carimbo do servidor da AGRODEFESA

dede

dede

AgCncia Goiana de Defesa ,{ ropecla/ia
Av Clrcular. n"466 qd 87 Loteo2, selor pedro Ludovica Goiania-Go. cEp 74823_020

Fone (62)3201 3s30 Fax:(62) 3201 3539- E-mait:asroderesa@asroderesa go.sosbr
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ERRATA

Na publicagao do DiaIio Oficial do Estado n' 22.156, veiculado no dia 02 de
setembro de 20'15, no ANEXO ll, Termo de Responsahilidade para o uso do Sistema de
Defesa Agropecuaria de Goies -- SIDAGO, da lnstiu9eo Normativa Agrodefesa no

05/20'15, em que o Presiderie da A.grodefesa estabelece normas para a autorizaqao de
acesso ao SIDAGO. pelos produtores rurais:

Onde se 16; Obs.: S. Produtor, favor reconhecer firma em cart6riode todas
as p6ginas..."

Leia-se: "Obs.: Sr. Produtor, favor vistar iodas as peginas e reconhecer
firma em cart6rio da assinatura..."

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE IIO PRESDENTE DA AGENCIA GOIANA DE DEFESA
AGRoPEcUARIA em coiania, aosZJdias do m6s de novembro de 2015.

Aqa Eia GoL6'ra de D:fesa Ag.opecleria
Av. Circular r.166. 31 87. Lt. 0l - Sero. rreJ.. Ludovico CEP:74 623-02A

Fone: (62) 3?C1 3530 FA (62) 3201-35.19 ! rnai;! c:refesa@agrodeiesa qo qovbr
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