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PREFÁCIO 

O Programa de Compliance Público no estado de Goiás é defi-
nido como o conjunto de procedimentos e estruturas destinados 
a assegurar a conformidade dos atos de gestão, com padrões 
morais e legais, bem como garantir o alcance dos resultados das 
políticas públicas e a satisfação dos cidadãos. 

Na Agrodefesa, especificamente na Gerência de Gestão e 
Finanças, após a identificação do risco referente à gestão da 
arrecadação financeira de multas, foram desenvolvidas e imple-
mentadas ferramentas visando otimizar ações de controle de 
gestão, entre elas o desenvolvimento deste “Manual de Gestão 
de Processos de Autos de Infração - desde sua emissão até a co-
brança”, o qual foi aprovado pelo Comitê Setorial de Compliance 
Público desta Agência.

Assim, este Manual visa reestruturar e oferecer uma referên-
cia prática e adaptada para melhoria na gestão da arrecadação, 
bem como familiarizar os servidores para os diversos contextos 
que possam afetar o desempenho e as receitas desta autarquia, 
oferecendo-lhes orientações pormenorizadas para a consecução 
de seus objetivos.
Desta forma, acreditamos que este Manual contribuirá enorme-
mente na prevenção e mitigação deste importante risco - gestão 
ineficaz de arrecadação de multas - aprimorando o desenvolvi-
mento de políticas públicas de controle e monitoramento da ges-
tão de arrecadação nesta pasta e, sobretudo, a uniformização 
de procedimentos pelos servidores que executam estas ações.

José Essado Neto
Presidente

Sérgio Paulo Coelho
Diretor de Defesa Agropecuária

Augusto Amaral Rocha
Diretor de Gestão Integrada

Luiz Bruno Roriz
Chefe de Gabinete

Márcio Alessandro de San’Tiago Potenciano
Chefe da Procuradoria Setorial

Membros do Comitê Setorial do Compliance Público da Agrodefesa
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1. INTRODUÇÃO
No início de março de 2020 a Agência Goiana de Defesa 

Agropecuária (Agrodefesa) instituiu o Programa de Compliance 
Público (PCP) no âmbito desta pasta, por meio de um processo 
contínuo e interativo, fomentando a ética, a transparência, a res-
ponsabilização e a gestão de riscos com base nas competências 
definidas pelo Decreto Estadual nº 9.550 de 08 de novembro de 2019.

Os trabalhos iniciaram com o levantamento de riscos na Di-
retoria de Gestão Integrada, no âmbito de suas competências, 
onde foram levantados os possíveis problemas que estavam limi-
tando o alcance do objetivo de coordenar o processo adminis-
trativo de constituição dos créditos pela cobrança de autos de 
infração. Na ocasião foi identificado que o processo de cobrança 
dos Autos de Infração (AI) necessitava de melhorias, pois os pro-
blemas levantados partiam desde os erros na lavratura dos au-
tos, falhas e atrasos nas instaurações dos processos no Sistema 
de Defesa Agropecuária de Goiás (Sidago) e Sistema Eletrônico 
de Informação (SEI), dificuldades na notificação dos autuados, 
entre outros pontos até a conclusão do processo. 

Assim, verificou-se que, para que houvesse sucesso na co-
brança dos autos de infração da Agrodefesa, havia a necessida-
de de harmonizar os procedimentos de instauração de processos 
de Autos de Infração com as modalidades de advertência, apre-
ensão, inutilização, suspensão de atividade, interdição e multa, 
desde a origem emitente até a conclusão do processo de co-
brança no Núcleo de Cobrança da Gerência de Gestão e Finanças.

Como forma de estabelecer um tratamento aos riscos levan-
tados e visando alcançar êxito na gestão dos serviços prestados 
à sociedade e economia do Estado, a Gerência de Gestão e Fi-
nanças uniu-se aos membros da Secretaria Executiva do PCP da 
Agrodefesa, e a Procuradoria Setorial desta pasta, para elabo-
ração deste MANUAL DE PROCEDIMENTOS PARA GESTÃO DE 
PROCESSOS DE AUTOS DE INFRAÇÃO. Além do manual, a equi-
pe elaborou um fluxograma ilustrativo, demonstrando de forma 

MANUAL DE PROCEDIMENTOS   
PARA GESTÃO DE PROCESSOS 
DE AUTOS DE INFRAÇÃO
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visual todos os passos a serem seguidos no processo, definindo 
as rotinas de forma padronizadas para uniformização dos pro-
cedimentos a serem aplicados pelos servidores da Agrodefesa.

Cumpre-nos destacar que o Auto de Infração (AI) é o docu-
mento lavrado exclusivamente pelos Fiscais Estaduais Agrope-
cuários (FEAs) (Engenheiros Agrônomos / Médicos Veterinários/ 
Zootecnistas/ Engenheiro de Alimentos) e Agentes de Fiscaliza-
ção Agropecuária (AFAs)1 após ser constatada alguma infração à 
determinada legislação de defesa agropecuária. Portanto, com-
pete aos FEAs e AFAs o conhecimento das legislações pertinen-
tes, a responsabilidade integral pela qualidade das informações 
presentes no documento emitido, bem como a instauração do 
processo do AI tanto no Sidago como no SEI.

Ante ao exposto, o objetivo deste manual é orientar os ser-
vidores desta Agência quanto às normas aplicáveis para a ins-
tauração de processos de AI, desde sua emissão até efetivar a 
cobrança e, caso necessário, posterior encaminhamento à Dívida 
Ativa. Desta forma, esperamos que todos os atores envolvidos 
no processo executem seu trabalho de forma padronizada, segu-
ra e que sejam minimizados todos os problemas que dificultam as 
ações do serviço de cobrança da Agrodefesa, proporcionando 
não só um trabalho de excelência, como um processo profícuo 
de execução de crédito.

2. DOCUMENTOS GERADOS 
NA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO
O servidor técnico, FEA/AFA, ao realizar a ação fiscalizatória, 

deverá emitir o Termo de Fiscalização (TF) e, caso seja consta-
tado o descumprimento da legislação pertinente, será lavrado o 
Auto de Infração (AI).

2.1. TERMO DE FISCALIZAÇÃO
O TF é o documento oficial, preenchido e emitido por FEA 

ou AFA, para fins de registro das ações realizadas no âmbito 
da defesa agropecuária. Toda emissão de TF deve contemplar 
o histórico da situação encontrada e a orientação técnica ao fis-
calizado e, no caso de constatação de irregularidades, deverão 
ser discriminados todos os elementos que darão sustentação à 
lavratura do Auto de Infração.

1Agentes de Fiscalização Agropecuário, de acordo com a legislação vigente, só podem emitir 
Auto de Infração em defesa animal.
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2.2. AUTO DE INFRAÇÃO
O AI deverá ser lavrado sem emendas, entrelinhas ou rasuras 

constando obrigatoriamente: 
I - penalidade aplicada;
I I  - o nome, a qualif icação e o endereço para corres-

pondência do infrator;
I I I -  o nome, a qual i f icação e o endereço do respon-

sável pelas informações;
IV - breve descrição da ocorrência (especificação da infração);
V – o(s) dispositivo(s) infringido(s);
VI - o(s) dispositivo(s) da sanção;
VII- o local, a data e o horário da lavratura do auto;
VIII- a assinatura do infrator, seu preposto ou representante 

legal, exceto para os casos de recusa ou lavratura em local diver-
so da ocorrência do fato, quando dever-se-á fazer a anotação da 
respectiva informação*;

IX - a assinatura e o carimbo do servidor responsável.
*Obs: Se no momento da lavratura do AI houver a recusa de 

assinatura pelo autuado ou seu representante, o servidor fará 
a anotação da informação e será considerado como ciente e o 
processo seguirá o fluxo normal. Caso o AI for emitido em local 
diverso da ocorrência do fato ou na impossibilidade de assina-
tura do autuado, a Unidade Regional (UR) ou Gerência Técnica 
buscará meio de cientificá-lo.

2.2.1 AUTO DE INFRAÇÃO CANCELADO 
Conforme o motivo de cancelamento de AI, os processos re-

ceberão os seguintes tratamentos:

2.2.1.1. ERRO DE PREENCHIMENTO E/OU RASURA
No caso de cancelamento do Auto de Infração, devido a erro 

de preenchimento e/ou rasuras, o servidor técnico emissor de-
verá redigir “CANCELADO” de maneira a evidenciar a inutilização 
deste documento. 

Posteriormente, deverá ser instaurado processo no SEI, no 
prazo de até 5 (cinco) dias úteis após a ocorrência. 

O processo deverá ser instaurado obrigatoriamente na se-
guinte ordem:

1º) Via do AI cancelado;
2º) Via do AI lavrado em substituição ao cancelado;
3º) Despacho modelo padrão (Anexo II) elencado o motivo do 

cancelamento e constando o número do AI que o substituiu;
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4º) Encaminhamento do processo ao Órgão Colegiado corres-
pondente.

2.2.1.2. DANIFICADOS E/OU INVIÁVEIS PARA USO
No caso de AI danificados e inviáveis para uso, deverá ser 

instaurado processo no SEI no prazo de até 5 (cinco) dias úteis 
após a ocorrência.

O processo deverá ser instaurado obrigatoriamente na se-
guinte ordem:

1º) A via do AI danificado e/ou inviável para uso, quando pos-
sível;

2º) Outros documentos ou registros que comprovem o dano;
3º) Despacho modelo padrão (Anexo II) elencado os motivos 

da avaria;
4º) Encaminhamento do processo ao Órgão Colegiado corres-

pondente.

2.3 DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS
São todos os documentos e registros fotográficos que corro-

boram informações constantes no TF e AI, os quais deverão ser 
anexados no momento da instauração do processo no Sidago e 
no SEI. 

3. INSERÇÃO DE DOCUMENTOS NO SIDAGO
O TF (Portaria Nº 773/2015) e o AI (Portaria Nº474/2021), as-

sim como outros termos e documentos que instruem o proces-
so, deverão ser inseridos no Sidago, no prazo de até 5 (cinco) 
dias úteis após a sua lavratura, conforme Manual de Procedi-
mentos Sidago 2.0 – Funcionários e RT’s, disponível na pág. 75 
(Sidago>Protocolo).

As vias físicas dos respectivos documentos deverão ser arqui-
vadas na unidade emitente de lotação do servidor técnico.

Ocorrendo algum erro durante o lançamento do AI no Sidago, 
o cancelamento poderá ser realizado sem que se inviabilize o 
AI, conforme ilustrado abaixo, podendo ser feito no Sidago novo 
lançamento do AI.

Figura 01. Ilustração 
do ícone, no Sidago, 
para cancelamento 
da inserção do Auto 
de Infração.
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4. INSTAURAÇÃO DO PROCESSO NO SEI 
4.1. PRIMEIRA ETAPA
Imediatamente após realizado o lançamento no Sidago, o ser-

vidor técnico deverá instaurar processo no SEI, conforme Manual 
do Usuário SEI 0001/2021 (Sidago>Protocolo) no prazo de 5(cin-
co) dias úteis após a lavratura do AI.

Os documentos gerados na ação fiscalizatória deverão ser 
anexados INDIVIDUALMENTE no PROCESSO na seguinte ordem:

 1º) Auto de Infração;
2º) Termo de Fiscalização;
3º) Outros documentos comprobatórios;
4º) Despacho.
Segue abaixo a Figura 02, que ilustra a abertura de um pro-

cesso no SEI, conforme orientações acima mencionadas.
 

Figura 02. Ilustração de abertura de um processo no SEI com o Auto de Infração lavrado.

O referido Despacho deverá ser redigido conforme modelo pa-
drão (Anexo III) e assinado pelo servidor técnico emissor. Após re-
alizar a autuação do processo no SEI, o servidor deverá retornar 
ao Sidago, e inserir o número do Processo SEI no campo devido, 
conforme ilustrado abaixo.

Figura 03. Demonstração do ícone onde deve ser clicado para inserção do número do processo 
no SEI.
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Unidades Técnicas
Os processos instaurados nas Unidades Operacionais Locais 

(UOLs), após a inserção no Sidago e no SEI, deverão ser remeti-
dos à UR para verificação e devido encaminhamento.

Unidades Regionais
Os processos instaurados por servidores técnicos lotados nas 

Unidades Regionais, após a inserção no Sidago e no SEI, deverão 
ser submetidos à apreciação do Coordenador Regional para as-
sinatura conjunta e devido encaminhamento

Gerências Técnicas
Os processos instaurados por servidores técnicos lotados nas 

Gerências Técnicas, após a inserção no Sidago e no SEI, deverão 
ser submetidos à apreciação do Gerente para assinatura conjun-
ta e devido encaminhamento. 

4.2. SEGUNDA ETAPA
4.2.1. NA UNIDADE REGIONAL
Após receber o processo da UOL via SEI, a Unidade Regional 

verificará inicialmente, se as informações no Despacho conferem 
com os documentos anexados INDIVIDUALMENTE, os quais de-
verão estar legíveis, e se estão em conformidade com os campos 
contemplados no AI.

No Sidago, serão verificadas as seguintes informações:
» a modalidade de geração do AI, como por exemplo: Adver-

tência, Apreensão, Inutilização, Suspensão, Interdição ou Multa;
» se os dispositivos legais da infração e da sanção estão con-

dizentes com os registrados no campo do respectivo do AI;
» se os valores da multa informados estão condizentes com os 

registrados no campo do respectivo AI;
» o tipo de espécie ou produto e quantidade;
» o número do Processo no SEI;
» os documentos anexados e se estão legíveis.
Caso apresente inconformidades, o processo retornará à uni-

dade emitente para regularização e devolução no prazo em até 
05 (cinco) dias úteis, para nova verificação pela Unidade Regional. 

Após o processo estar devidamente conferido, a Unidade Re-
gional despachará ao Núcleo de Cobrança (código 09731), ligado 
a Gerência de Gestão e Finanças, conforme modelo padrão (Ane-
xo IV) assinado pelo Coordenador Regional.
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Para o AI que for lavrado por servidor lotado na UR, após o 
processo estar devidamente conferido, o despacho deverá ser as-
sinado em conjunto com o Coordenador Regional.

4.2.2. NA GERÊNCIA TÉCNICA
Após o processo ser instaurado no SEI, o gerente verificará 

inicialmente se as informações no Despacho conferem com os 
documentos anexados, os quais deverão estar legíveis e se estão 
em conformidade com os campos contemplados no AI.

» se os dispositivos legais da infração e da sanção estão con-
dizentes com os registrados no campo do respectivo do AI;

» se os valores da multa informados estão condizentes com os 
registrados no campo do respectivo do AI;

» o tipo de espécie ou produto e quantidade;
» o número do Processo no SEI;
» os documentos anexados e se estão legíveis.
Caso apresente inconformidades, o servidor emitente deverá 

regularizar no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, e submeterá o 
processo a nova verificação pelo Gerente

Após o processo estar devidamente conferido a Gerência 
Técnica despachará ao Núcleo de Cobrança (código 09731), liga-
do a Gerência de Gestão e Finanças, conforme modelo padrão 
(Anexo IV), assinado pelo servidor técnico emissor e Gerente.

5. DO RECURSO E DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO  
     5.1. DO RECURSO

O autuado, ciente do processo, terá 30 (trinta) dias corridos 
para exercer seu direito de defesa, contados a partir da autua-
ção/ciência do mesmo, para encaminhar Pedido de Recurso, o 
qual deverá conter:

I - endereçamento ao Presidente da Agrodefesa;
II – identificação, endereço, telefone e qualificação do requerente;
III - motivos, fundamentos e provas que justifiquem ou com-

provem as alegações;
IV - cópia do auto de infração.
O Recurso poderá ser entregue em qualquer Unidade da 

Agrodefesa, via Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 
(ECT), os Correios, ou inserido diretamente no processo via SEI, 
pelo servidor ou pelo interessado que deverá estar cadastrado 
no site SEI Goiás (www.sei.goias.gov.br).
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O servidor responsável pelo recebimento do Recurso deverá 
carimbar ou registrar o “recebido” contendo data, hora e assina-
tura; para então escanear o documento e inserir no Sidago e SEI.

Nesse caso, é importante certificar que o processo está aber-
to na unidade responsável pelo aguardo do vencimento do prazo 
de recurso, e posteriormente concluir o processo na sua unidade 
de origem. O registro do Recurso, tanto do Sidago quanto no SEI, 
deverá ser feito no prazo de até 05 (cinco) dias após o recebi-
mento do pedido (Portaria Nº 474/2021). 

Será considerada para efeito de tempestividade do Recurso 
a data em que o mesmo foi protocolado em uma das Unidades 
da Agrodefesa, ou de sua postagem nas unidades dos Correios. 
Todo Recurso ou Pedido de Reconsideração deverá ser inserido 
no SIDAGO e no SEI, sendo que a tempestividade será analisada 
pelo Órgão Colegiado correspondente.

5.2. DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
Caso o Recurso apresentado pelo autuado seja indeferido, 

após recebimento da notificação expedida pelo Núcleo de Co-
brança, o autuado terá o prazo de 15 (quinze) dias para solicitar 
a reconsideração.

Na apresentação do Pedido de Reconsideração, o servidor 
responsável pelo recebimento deverá carimbar ou registrar o 
“recebido” contendo data, hora e assinatura; para então escane-
ar o documento e inserir no Sidago e SEI.

6. GERÊNCIA DE GESTÃO E FINANÇAS/ NÚCLEO                 
        DE COBRANÇA

O processo recebido pelo Núcleo de Cobrança da Gerência 
de Gestão e Finanças, será novamente conferido, conforme des-
crito no conteúdo do despacho, e caso haja alguma divergência 
dos dados e documentos anexados ao processo, o mesmo re-
tornará a Unidade Regional ou Gerência Técnica correspondente 
para correção e devolução no prazo de até 5 (cinco) dias úteis. 
      6.1. TIPOS DE PROCESSOS RECEBIDOS E ENCAMINHAMENTOS: 

6.1.1. PROCESSO DE AUTO DE INFRAÇÃO SEM PENALIDADE 
DE MULTA E SEM RECURSO

O processo sem penalidade de multa e sem pedido de Recur-
so será concluído pelo Núcleo de Cobrança.
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6.1.2. PROCESSO DE AUTO DE INFRAÇÃO PARA AGROTÓXICOS
O processo de AI com especificação de irregularidade para 

fiscalização de agrotóxicos e afins deverá ser remetido ao Órgão 
Colegiado Vegetal que o analisará e realizará a dosimetria da pe-
nalidade e seguirá o rito processual,

6.1.3. PROCESSO DE AUTO DE INFRAÇÃO POSSUI RECURSO
O processo com pedido de Recurso será despachado ao res-

pectivo Órgão Colegiado independente do tipo de penalidade.

6.1.4. PROCESSO DE AUTO DE INFRAÇÃO COM PENALIDADE  
DE MULTA COM DARE PAGO

O processo de AI com penalidade de multa, cujo débito já se 
encontra quitado, o Núcleo de Cobrança anexará cópia do referi-
do Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais (DARE) ao 
processo no SEI e concluirá o mesmo. 

6.1.5.  PROCESSO DE AUTO DE INFRAÇÃO COM PENALIDADE 
DE MULTA NÃO PAGA

Constatado o não pagamento da multa dentro do prazo de 
30 (trinta) dias e não havendo recurso, o Núcleo de Cobrança 
notificará o autuado acerca do débito. 

Transcorrido 30 (trinta) dias da primeira notificação sem que 
haja o pagamento ou parcelamento do débito, o Núcleo de Co-
brança enviará ao autuado uma segunda notificação e aguardará 
novo prazo de 30 (trinta) dias. Findado o prazo, o Núcleo de Co-
brança emitirá a terceira notificação e direcionará o processo à 
Procuradoria Setorial para os trâmites necessários à transferên-
cia e inclusão na Dívida Ativa. 

6.1.6. PROCESSOS DE AUTO DE INFRAÇÃO COM DECISÃO DA 
PRESIDÊNCIA

O processo que teve recurso interposto, após tramitação 
nas devidas instâncias, retornará ao Núcleo de Cobrança após 
decisão proferida em despacho pela Presidência. O Núcleo por 
sua vez, notificará o autuado acerca da decisão. Caso o recurso 
apresentado pelo autuado seja indeferido, após recebimento da 
notificação expedida pelo Núcleo de Cobrança, o autuado terá o 
prazo de 15 (quinze) dias para solicitar a reconsideração.

6.1.7. PROCESSO DE AUTO DE INFRAÇÃO COM PEDIDO DE 
RECONSIDERAÇÃO

Caso seja apresentado Pedido de Reconsideração, o proces-
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so deverá ser despachado para o Núcleo de Cobrança da Ge-
rência de Gestão e Finanças que posteriormente encaminhará 
ao respectivo Órgão Colegiado para análise e emissão de novo 
parecer.

Findado o prazo de 15(quinze) dias e não havendo a apresen-
tação de Pedido de Reconsideração, pagamento ou parcelamen-
to da multa, o processo seguirá o rito descrito no item 6.1.5.

7. ÓRGÃO COLEGIADO
Compete ao Órgão Colegiado de Defesa Animal e de Defe-

sa Vegetal receber, analisar e manifestar sobre os recursos pro-
venientes de Autos de Infrações através de Pareceres Técnicos 
Jurídicos quanto à confirmação ou não da penalidade, nas redu-
ções dos valores das multas ou na substituição da penalidade, de 
acordo com as previsões legais.

Com o Recurso/Pedido de Reconsideração devidamente ane-
xado ao processo no Sidago e no SEI, um e-mail será enviado 
automaticamente pelo Sidago ao Órgão Colegiado específico 
alertando-o sobre a inserção do documento.

Ciente do processo, o Órgão Colegiado analisará o Recurso/
Pedido de Reconsideração e caso haja a necessidade de sanar 
dúvidas e/ou pendências, o Órgão Colegiado buscará esclareci-
mentos à unidade competente, a fim de fundamentar a emissão 
do Parecer Técnico Jurídico. 

Quando a legislação permitir desconto no valor da multa, o 
Órgão Colegiado deverá fundamentar tal proposição conforme 
os requisitos determinados nesta legislação e grafar a proposi-
ção no Parecer Técnico Jurídico emitido.

O parecer Técnico Jurídico deverá ser assinado por seus com-
ponentes, 1 (um) advogado e 2 (dois) profissionais técnicos, ane-
xado ao Sidago e ao SEI, e despachado para a Diretoria de Defe-
sa Agropecuária (DDA) que o apreciará.

O processo de AI onde o objeto de autuação foi agrotóxicos e 
afins, o Órgão Colegiado Vegetal (ORCOV) realizará a dosimetria 
da penalidade. Não havendo a interposição de Recurso/Pedido 
de Reconsideração, o ORCOV emitirá o Parecer Técnico Jurídico 
contendo apenas a dosimetria da penalidade e despachará os 
autos ao Núcleo de Cobrança. Caso haja interposição de Recur-
so/Pedido de Reconsideração, o processo seguirá o rito normal 
com despacho do Parecer Técnico Jurídico à DDA.
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8. DIRETORIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA - DDA
A DDA receberá e apreciará o Parecer Técnico Jurídico elabo-

rado pelo Órgão Colegiado correspondente. Acatado o parecer, 
a DDA despachará o processo à Presidência contendo a decisão 
e deliberação devidamente anexada no Sidago e no SEI.

Caso o Parecer Técnico Jurídico não seja acatado pela DDA, 
o processo retornará ao Órgão Colegiado, via Despacho fun-
damentado, para revisão do parecer emitido. Revisão realizada 
pelo Órgão Colegiado, o novo Parecer Técnico Jurídico será des-
pachado à DDA, que após reapreciação, despachará o proces-
so à Presidência contendo a decisão e deliberação devidamente 
anexada no Sidago e no SEI.

9. PRESIDÊNCIA
De posse do processo recebido pela Diretoria de Defesa 

Agropecuária, o Presidente da Agrodefesa proferirá sua deci-
são acerca do Recurso e/ou Pedido de Reconsideração da multa 
apresentado, constando no processo SEI o seu despacho deci-
sório. 

A decisão do Presidente quanto ao Recurso e/ou Pedido de 
Reconsideração apresentado pelo autuado, seja pelo deferimen-
to, indeferimento ou deferimento parcial, será registrada e lan-
çada no Sidago pela Gerência da Secretaria Geral e, posterior-
mente, o processo será encaminhado ao Núcleo de Cobrança 
da Gerência de Gestão e Finanças para notificação do autuado e 
demais providências.
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Legenda:
FEA: Fiscal Estadual Agropecuário

AFA: Agente de Fiscalização Agropecuário
GGF: Gerência de Gestão e Finanças
CGE: Controladoria Geral do Estado

DDA: Diretoria de Defesa Agropecuária 

ANEXO I
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ANEXO II
FLUXOGRAMA ILUSTRATIVO

MODELO PADRÃO DE DESPACHO PARA CANCELAMENTO 
DE AUTO DE INFRAÇÃO

 
PROCESSO SEI: _________________(NÚMERO GERADO AUTOMATICAMENTE) 
INTERESSADO: _________________(NOME DO AUTUADO)
ASSUNTO: AUTO DE INFRAÇÃO nº____, série ___ de ___/__/___ - Área Técnica _____(especificar: 
animal, vegetal, inspeção)

DESPACHO ______/2021

1. Trata-se do cancelamento do Auto de Infração nº______ série ___, datado de ___/__/___.

2. Informa-se que o Auto de Infração citado, foi substituído pelo Auto de Infração nº______ série___; 
(quando for o caso)

3. Constam nos autos os documentos abaixo relacionados:
3.1. A(s) via(s) do Auto de Infração nº ______ série ___ (link para acesso ao documento);
3.2. Outros documentos ou registros que comprovem o dano; (Quando for o caso)
3.3. A via do Auto de Infração substituto nº ____ série ___(link para acesso ao documento, quando 
for o caso)

4. Informa-se ainda, que o cancelamento do auto decorreu em razão ________________________
__________________________________________________________________. (este parágrafo 
descreverá o motivo do cancelamento do auto)

5. Encaminhem-se os autos ao Órgão Colegiado ______________ (Animal ou Vegetal) para análise, 
validação e demais providências pertinentes.
                                          
AGENCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA - AGRODEFESA, ao(s) xx dia(s) do mês de xxx de 
20xx.

Documento assinado eletronicamente por XXXXXXXXXXXXX,  Fiscal Estadual Agropecuário, em 
xx/xx/xxxx, às xx:xx, conforme art. 2º, § 2º, III, “b”, da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 
8.808/2016.
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ANEXO III
FLUXOGRAMA ILUSTRATIVO

MODELO PADRÃO DE DESPACHO DA UOL PARA COORDENAÇÃO REGIONAL 

MODELO PADRÃO DE DESPACHO DO SERVIDOR TÉCNICO PARA GERÊNCIA TÉCNICA
 
PROCESSO SEI: _________________(NÚMERO GERADO AUTOMATICAMENTE) 
INTERESSADO: _________________(NOME DO AUTUADO)
ASSUNTO: AUTO DE INFRAÇÃO nº____, série ___ de ___/__/___ - Área Técnica _____(especificar: 
animal, vegetal, inspeção)

DESPACHO ______/2021  

1. Trata-se de Processo Administrativo do Auto de Infração nº______ série ___, datado de ___/__/___.

2. Informa-se que os dados contidos no Auto de Infração foram integralmente transcritos no Sidago, 
bem como inseridos demais documentos comprobatórios, de forma legível e dentro do prazo esta-
belecido, conforme Portaria Nº 474/2021.

3. Constam nos autos os documentos abaixo relacionados:
3.1. Auto de Infração nº ____  série ___(link para acesso ao documento);
3.2. Termo de Fiscalização nº ____ série ___(link para acesso ao documento);
3.3. Relatório Fotográfico, se houver (link para acesso ao documento);
3.4. Outros Documentos, se houver (link para acesso ao documento);
3.5. Recurso Administrativo, se houver (link para acesso ao documento);

4. Informa-se ainda, que até a presente data não recebeu Recurso Administrativo nesta unidade para 
o referido Auto de Infração e, em virtude disso, os autos permanecerão abertos até o fim do prazo 
legal para recurso. (este parágrafo será escrito caso não seja apresentado recurso administrativo 
no item 3.5.)

5. Encaminhem-se os autos à Coordenação Regional ou Gerência ______________ para análise, 
validação e demais providências pertinentes.
                                             
AGENCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA - AGRODEFESA, ao(s) xx dia(s) do mês de xxx de 
20xx.

Documento assinado eletronicamente por XXXXXXXXXXXXX,  Fiscal Estadual Agropecuário, em 
xx/xx/xxxx, às xx:xx, conforme art. 2º, § 2º, III, “b”, da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 
8.808/2016. 
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ANEXO IV
FLUXOGRAMA ILUSTRATIVO

MODELO PADRÃO DE DESPACHO DA COORDENAÇÃO REGIONAL OU DA GERÊNCIA  
TÉCNICA PARA A GERÊNCIA DE GESTÃO E FINANÇAS/NÚCLEO DE COBRANÇA

 
PROCESSO SEI: _________________(NÚMERO GERADO AUTOMATICAMENTE) 
INTERESSADO: _________________(NOME DO AUTUADO)
ASSUNTO: AUTO DE INFRAÇÃO nº____, série ___ de ___/__/___ - Área Técnica _____(especificar: 
animal, vegetal, inspeção)

DESPACHO ______/2021    
      

1. Trata-se de Processo Administrativo do Auto de Infração nº______ série ___, datado de ___/__/___.

2. O processo foi iniciado na UOL________e encaminhado a esta Coordenação Regional para análi-
se, validação e demais providências pertinentes (Despacho___/___- link para acesso).

3. Informa-se que foram verificados todos os documentos relatados pela UOL ____ (link para aces-
so), estando todos lançados devidamente no Sidago e anexados no SEI, onde atestamos especial-
mente o preenchimento correto das seguintes informações:
3.1 Penalidade lançada no Sidago de acordo com o Auto de Infração lavrado;
3.2. Número do processo no SEI está vinculado ao Auto de Infração lançado no Sidago;
3.3. Autuado devidamente identificado no Sidago;
3.4. Os documentos comprobatórios estão legíveis.

4. Ainda, foram verificados que os documentos lançados no SEI e Sidago estão de acordo com os 
prazos definidos pela Portaria Nº 474/2021.

5. Destaca-se, que até a presente data, esta Regional não recebeu Recurso Administrativo para o re-
ferido Auto de Infração e, em virtude disso, os autos permanecerão abertos até o fim do prazo legal 
para recurso (este parágrafo será escrito caso não conste apresentação de recurso administrativo).

6. Encaminhem-se os autos ao Núcleo de Cobrança (09731) da Gerência de Gestão e Finanças para 
conhecimento e providências pertinentes.

AGENCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA - AGRODEFESA, ao(s) xx dia(s) do mês de xxx de 
20xx.

Documento assinado eletronicamente por XXXXXXXXXXXXX, Coordenador (a), em xx/xx/xxxx, às 
xx:xx, conforme art. 2º, § 2º, III, “b”, da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por XXXXXXXXXXXXX,  Fiscal Estadual Agropecuário, em 
xx/xx/xxxx, às xx:xx, conforme art. 2º, § 2º, III, “b”, da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 
8.808/2016.
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