
 

Como preencher o TRT de Receituário Agrícola (CFTA)? 

Neste tutorial veremos como preencher o TRT de receituário agrícola. 

Após concluir o preenchimento do TRT, a numeração das receitas é exibida para o profissional. 

O fluxo para o preenchimento do TRT possui as seguintes etapas: 

1. O profissional loga no sistema e preenche o TRT de receituário agrícola; 

2. Concluído o preenchimento do TRT, o profissional terá acesso ao número do TRT e a 

numeração das receitas geradas pelo sistema; 

3. Munido da numeração das receitas e do número do TRT, o boleto deve ser gerado e o 

pagamento efetuado. 

4. Compensado o pagamento, as receitas podem ser utilizadas. 
 

Preenchidas todas as receitas disponíveis no TRT, pode ser feita a baixa no site. 

Abaixo o procedimento detalhado do preenchimento do TRT. 

Logado no sistema, o profissional deve acessar o menu TRT → Preencher Termo de 
Responsabilidade Técnica 

 

Escolha o tipo RECEITUÁRIO AGRÍCOLA; 
 

 
Na aba DADOS deve ser dada uma descrição resumida do serviço prestado.  

Os campos Participação técnica, Forma de registro e Finalidade estão bloqueados e não podem 

ser alterados, visto que este TRT não pode ser substituída, complementada ou vinculada em co-

autoria, co-responsabilidade ou em equipe com outros profissionais. 



 

 

 

No campo NÚMERO DE RECEITUÁRIOS, deve ser informado o número de receituários que o 

profissional pretende emitir neste TRT. Neste exemplo, o CFTA limitou o número de receituários por 

TRT em em 50 unidades. Então, profissional pode escolher qualquer número entre 50 a 500. 

 

 



 

As receitas elaboradas não possuem validade, então o profissional pode optar por 50 a 500 receitas, 

tendo em vista que após o pagamento elas permanecem validadas.  

Salvo o TRT, podemos conferir a numeração do TRT e os dados preenchidos na primeira etapa, 

juntos com a numeração dos receituários na aba RECEITUÁRIO. 

Na parte destacada em vermelho estão o número total de receituáios gerados neste TRT. 

Neste ponto o TRT é impresso somente como rascunho. A impressão sem a tarja estará disponível 

quando o pagamento for compensado. 

O profissional deve emitir o boleto do TRT, selecionar o sacado e imprimir o boleto para efetuar o 
pagamento.  

 
 



 

Para adicionar um contrato com os dados do receituário emitido, clique no botão Cadastrar 
Informações dos Receituários. 

 
Na parte superior o profissional pode ver quandos receituários ele pode emitir neste TRT, no 
exemplo abaixo podem ser adicionados 50 receituários. 

 

Escolha o número da receita e informe o quantitativo do princípio ativo e a descrição do princípio 

ativo. 

 

Nos dados do contratante, informe o CNPJ ou CPF do contratante, conforme o caso. 

No preenchimento do endereço, deve ser fornecido o endereço do contratante ou o endereço da 

aplicação do receituário. 



 

 
 

 
 



 

Pode-se aproveitar os dados do endereço do contratante.  

 

 

Depois de salvar o contrato, é possível ver que na aba de receituários o número escolhido está com 

os dados do contratante e princípio ativo descrito anteriormente. 

Preenchidos todos os receituários disponíveis, deve-ser dado a baixa no TRT. 

Clique no botão Baixar/Cancelar TRT, informe os campos exigidos e emita a baixa. 
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