CHECK LIST – PRÉ ANÁLISE
PARECER DE PROPOSTA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO - SCCAR - 401

Empresa:

N° do Processo:

Referências Técnicas:

Porte:
DESCRIÇÃO/OBSERVAÇÕES SOBRE O CÓDIGO

1) CÓDIGO 401 - Para casos onde o Cadastro Ambiental Rural está com status conflito e não foi possível uma resolução
amistosa entre as partes envolvidas.
2) A resolução do Conflito, através do cancelamento de cadastros, só será possível mediante apresentação de Matricula com
registro do Georreferenciamento certificado pelo INCRA e PERÍMETRO contido na base do SIGEF.

Documentação Solicitada
SIM

ITENS
a)Requerimento Padrão com o código 401 (modelo NATURATINS), devidamente preenchido
e assinado pelo empreendedor ou procurador e dados do responsável técnico;
b)Procuração pública ou particular com firma reconhecida, se o requerimento não for assinado
pelo empreendedor;
c)Ofício ou Nota Técnica contendo os dados do proprietário; dados do imóvel rural possuidor;
solicitação do cancelamento e respectivo nº do SIG-CAR
SIG CAR em conflito; e outras informações
pertinentes, justificando a solicitação
d)Recibo de inscrição do imóvel rural no Cadastro
C
Ambiental Rural - SIG-CAR/Tocantins
CAR/Tocantins
(http://site.sigcar.com.br/tocantins/);
e)CPF e RG (Pessoa Física);
f)Contrato Social, CNPJ e Inscrição Estadual, (Em caso de Pessoa Jurídica)
g)Decisão Judicial (Se for o caso);
h)Certidão de Inteiro Teor atualizada.(Preferencialmente com averbação do
georreferenciamento em sua forma original ou cópia autenticada em cartório ou Memorial
Descritivo (com número de matrícula) certificado pelo SIGEF, caso o georreferenciamento
não esteja registrado na Certidão de Inteiro Teor;
i)Plotagem do perímetro da área titulada com descrição das coordenadas, azimutes e
distâncias, emitido pelo ITERTINS, caso não haja o georreferenciamento do imóvel;
j)Arquivos digitais e/ou mapas(mapa mosaico com descrição do perímetro de cada matriculas
que compõe a propriedade) que ajudem a subsidiar a análise (para
(para propriedades compostas
por várias matriculas).
k)Comprovante de pagamento do Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais –
DARE);
Observações:

______,____/____/_____ ______________________________
Carimbo/ Assinatura

NÃO

NA

