Este tutorial disponibilizará informações sobre a geração de cartões no SISPAA, pré-requisito para
iniciar a aquisição de produtos.

1- Emissão dos Cartões aos Beneficiários Fornecedores
Conforme explicado no item 3.6 (vincular produtores) do Tutorial “Proposta de Participação”, é
fundamental que o usuário confira as informações de pessoa física referente ao agricultor a ser vinculado à
proposta, pois são a partir destes dados que os cartões serão emitidos. No momento da vinculação do produtor,
na verificação do cadastro, o status do cartão aparecerá em branco. Além da verificação dos dados, é necessário
indicar a agência na qual o beneficiário buscará o cartão. (Ler o Tutorial Proposta de Participação)

2 – Consultar o Status do Cartão
Tendo em vista que as aquisições só poderão ser iniciadas após a emissão do cartão ao beneficiário
fornecedor, é importante que o usuário acompanhe o status do cartão dos agricultores vinculados a proposta
aprovada pelo MDS. Para isto, basta seguir as orientações abaixo.
Arraste o mouse para a aba Menu, Pagamento, Cartão do Produtor e clique em Solicitar Cartão.

O usuário poderá consultar a situação da emissão do cartão do beneficiário fornecedor pela UF ou
município ou CPF, ou ainda, pela combinação destas informações. Por exemplo, para consultar todos os
agricultores de um determinado estado, basta selecionar a UF, o status do cartão e clicar em Pesquisar. Para
refinar a pesquisa, é necessário selecionar, também, o município, o status do cartão e clicar em Pesquisar.
É possível, ainda, realizar a buscar por meio de um CPF específico, para isto, basta digitar um CPF, escolher
um dos status e clicar em Pesquisar.
É valido ressaltar que nesta pesquisa o usuário deverá selecionar um ou mais dos 8 (oito) tipos de
status: A Solicitar, Solicitado, Pendência BB, Processado CPB, Pendência CPB, Pendência MCI, Pendência
resolvida e Emitido.

3 – Status do Cartão
Abaixo estão listados e explicados os termos que serão exibidos no campo “Status do Cartão” de cada
beneficiário fornecedor. É valido informar que todos os procedimentos referentes aos cartões serão efetivados
por meio de troca de arquivos eletrônicos on line entre o MDS e o Banco do Brasil.

3.1 – A solicitar
Após aprovação da proposta pelo MDS, o status do cartão de todos os produtores vinculados a esta
passará a ser: A Solicitar. O MDS tomará as devidas providências para que o cartão do produtor seja solicitado,
emitido e disponibilizado na agência indicada.

3.2 – Solicitado
O MDS gerou o arquivo de remessa de cadastro, via SISPAA, para solicitação de cartões ao Banco do
Brasil. O usuário visualizará o status do cartão como: Solicitado.

3.3 – Pendência BB
O MDS enviou o arquivo de remessa de cadastro para o Banco do Brasil, via portal eletrônico, e
aguarda resposta sobre a solicitação. O usuário visualizará o status do cartão como: Pendência BB.

3.4 – Processado CPB (Controle de Pagamento de Benefícios)
O Banco do Brasil respondeu a 1ª fase do processamento do arquivo de remessa de cadastro. O
usuário visualizará o status do cartão como: Processado CPB. Esta primeira etapa verifica apenas se os
campos enviados no cadastro estão de acordo com o leiaute (modelo) de arquivo do banco.

3.5 – Pendência CPB
O Banco do Brasil criticou o cadastro no sistema CPB, isto indica que houve algum erro no
processamento dos dados enviados ao banco.
O usuário visualizará o status do cartão como: Pendência CPB. Neste caso, o MDS irá verificar os
dados do arquivo de remessa e fazer a correção para reenvio ao Banco do Brasil, trata-se de um procedimento
interno.

3.6 – Pendência MCI
Quando o usuário identificar o status Pendência MCI, no cadastro do beneficiário fornecedor, isto indica
que existe alguma inconsistência no CPF ou Nome do Agricultor ou Nome da Mãe ou Data de Nascimento,
ou mais de um destes dados, estas informações devem estar iguais às apresentadas na Receita Federal, caso
contrário, não será possível registrar o agricultor no banco. Portanto, é necessário que o usuário verifique no
cadastro do beneficiário os dados listados, corrija as informações necessárias e salve, para que o MDS reenvie o
arquivo de remessa para o Banco do Brasil.

3.7 – Pendência resolvida
Após a verificação e correção do cadastro do produtor pelo usuário, o status do cartão será visualizado
como: Pendência Resolvida. O MDS reenviará o arquivo de remessa ao Banco do Brasil para que o cartão seja
emitido.

3.8 – Emitido
Confirmada a emissão do cartão, o usuário visualizará o status do cartão como: Emitido. A Unidade
Executora poderá iniciar a execução com o beneficiário fornecedor.

4 – Corrigir pendências de cadastro
Dentre os status elencados acima, o usuário só precisará alterar informações do agricultor quando o
status Pendência MCI for apresentado.
Para identificar a pendência de cadastro, o usuário terá de acessar a tela de consulta (item 2) e
selecionar o status Pendência MCI e clicar em pesquisar. O sistema apresentará os agricultores com
inconsistências de cadastro. Quando a tela abaixo for apresentada o usuário deverá clicar em cima do Nome
ou CPF do produtor.

Após este procedimento, o sistema apresentará um quadro demonstrando o Retorno do CPB e MCI. A
inconsistência de cadastro será exibida na Descrição da Ocorrência do Cliente.
Conforme mencionado no item 3.6, poderão existir divergências no CPF ou Nome do Agricultor ou
Nome da Mãe ou Data de Nascimento, ou mais de um destes dados.
A Descrição da Ocorrência do Cliente apresentada para cada um deles será a seguinte:





CPF inválido  Inconsistência no CPF
Nome Cliente Inválido  Inconsistência no Nome do Beneficiário
Dados Pessoa Física Divergentes  Inconsistência no Nome da Mãe
Data Nascimento Inválida  Inconsistência na Data de Nascimento

É fundamental que o usuário verifique e corrija todas as informações que podem ser criticadas.

4.1 – Pesquisar agricultor para corrigir informações
Posteriormente a identificação de todos os beneficiários que estão com pendência de cadastro, o
usuário deverá buscar estes para que as inconsistências sejam corrigidas. Para isto, basta arrastar o mouse para
a aba Menu, Execução e clicar em Produtor.

Digitar o número do CPF no campo indicado e clicar em Pesquisar.

Após o resultado da pesquisa, clicar no botão Editar.

Atualizar ou corrigir os dados do agricultor e clicar no botão Salvar.

Após este procedimento, o sistema atualizará o status do cartão para Pendência Resolvida e,
posteriormente, o MDS reenviará os dados cadastrais para o banco. Caso, ainda, o retorno do banco apresente
inconsistências no cadastro do beneficiário fornecedor, o usuário deverá realizar, novamente, as ações descritas
neste tutorial.

