
 

Informação IdBov 01/2020 

 

Assunto: Procedimentos de Atualização de Saldo da Propriedade 

 

Aos Responsáveis Técnicos das Empresas Vistoriadoras cadastradas junto ao Agri Trace 

Aos Produtores Rurais participantes do Protocolo IdBov 

 

Prezados Senhores, 

O Protocolo de “Garantia de Identificação”, conhecido como IdBov, tem por objetivo oferecer 

aos Estabelecimentos Rurais Aprovados no SISBOV (ERAS) e ao MAPA, a garantia de que os animais 

foram efetivamente identificados e assim, permitir a destinação destes animais para a Cota Hilton. 

As regras que constam no protocolo visam garantir que o protocolo está sendo executado 

corretamente pelos produtores e empresas vistoriadoras. Para isso algumas travas foram 

implementadas no sistema para evitar riscos que poderiam levar à suspensão do protocolo e assim 

prejudicar as centenas de produtores aderidos. Ao mesmo tempo implementamos algumas melhorias 

para facilitar a manutenção da conformidade do saldo de animais existentes na propriedade. 

Desta forma, considerando que: 

• O Memorial Descritivo do protocolo, em seu artigo 18, diz que o saldo de animais 

identificados não poderá ser maior do que o saldo de animais existentes, por 

estratificação, no cadastro da Unidade Veterinária Local; 

• Toda inserção de animais identificados deve ser justificada por algum comprovante que 

garanta a existência de saldo na propriedade para a identificação dos novos animais; 

• Em seu artigo 20, o Memorial Descritivo diz que são aceitos como comprovante da 

existência de saldo o extrato da Unidade Veterinária Local, GTAs de entrada ou 

Declarações do Produtor (Ex.: Nascimento e Morte); 

• O artigo 27 e 31 do Memorial Descritivo diz que a empresa vistoriadora deverá informar 

no SGP todas as movimentações de animais que operacionalizou junto à Base Nacional 

de Dados no prazo máximo de 7 (sete) dias; 



 

• Apesar de preverem o envio das informações, o Memorial Descritivo e Manual 

Operacional não preveem a obrigatoriedade de envio da documentação em anexo; 

• Que a responsabilidade pela verificação e armazenamento da documentação 

comprobatória é da Empresa Vistoriadora; 

• Que a documentação poderá ser solicitada a qualquer momento pela CNA e MAPA; e 

• Que o envio rotineiro de anexos dificulta a operação de algumas vistoriadoras, além de 

sobrecarregar o banco de dados da CNA; 

 

Visando aprimorar os processos do protocolo, facilitar o trabalho dos usuários e diminuir a 

incidência de inconformidades, mas sem prejudicar as garantias oferecidas informamos que: 

1) Está autorizado a utilização da ferramenta de ajuste de saldo em lote mesmo em 

propriedades certificadas. Desta forma, caso exista diversas movimentações (GTAs e 

Declarações de Nascimento e Morte) que comprovem a movimentação de animais na 

propriedade, o produtor poderá ajustar o saldo de uma única vez, não sendo mais necessário 

comunicar movimentação por movimentação. O anexo permanecerá como obrigatório, 

entretanto não é necessário que seja um documento emitido pelo Serviço Veterinário Oficial. 

Caso prefira, a empresa poderá anexar, por exemplo, um documento de controle interno 

contendo o extrato atual da propriedade. 

• A Vistoriadora deverá comprovar, quando solicitada, a existência do saldo inserido do 

Agri Trace, fornecendo os documentos que subsidiaram a alteração do saldo; 

• Fica a vistoriadora obrigada a anexar um comprovante emitido pelo Serviço 

Veterinário Oficial quando da realização da próxima vistoria; 

• As vistoriadoras que anexarem os comprovantes oficiais no sistema estão dispensadas 

do armazenamento local da documentação; 

2) Também será permitida a atualização de saldo da propriedade por meio da Planilha de 

Identificação Animal. Caso tenha interesse em ajustar o saldo da exploração por meio da 

planilha de animais identificados, basta preencher a coluna “Ajuste_Saldo” disponível na 

planilha modelo.   



 

Os valores aceitos para preenchimento desta coluna estão disponíveis para Download no 

botão “Baixar Lista de Valores” disponível na aba “Animais Identificados” da exploração 

pecuária.  

 

Ao fazer o upload da planilha com a coluna preenchida, o sistema fará o ajuste de saldo 

automaticamente. Caso o saldo da exploração já esteja atualizado a coluna não deve ser 

preenchida. 

Independentemente de realizar o ajuste de saldo via Planilha, deve-se 
utilizar a nova planilha modelo disponibilizada. 

 

3) Será possível evoluir o saldo de animais à medida que os animais identificados forem 

evoluindo, para utilizar desta ferramenta, as vistoriadoras ou produtores, deverão selecionar 

“sim” na pergunta “Ajustar saldo da Exploração de forma automática?” existente na aba de 

Animais Identificados.  

 

 



 

4) Após a emissão do certificado dos animais, também será possível ajustar o saldo da 

propriedade, subtraindo do saldo os animais que saíram da propriedade. Neste caso o ajuste 

de saldo, assim como a alteração do status dos animais não será automático, sendo 

necessário clicar no botão “Ajustar Saldo”. Este botão está localizado na coluna “Ações” dos 

certificados já emitidos, juntamente com o Botão “Transferir Animais”, que altera o status 

dos animais para “Saída por Trânsito”. 

 

 

Estas alterações serão disponibilizadas no dia 01/06/2020. 

 

Importante salientar que, previamente a utilização das novas 

ferramentas, o saldo da exploração deve estar atualizado. 


