CHECK LIST – PRÉ ANÁLISE
TERMO DE COMPROMISSO DE REGULARIZAÇÃO DO CAR - 477

Empresa:

N° do Processo:

Referências Técnicas:

Porte:
DESCRIÇÃO/OBSERVAÇÕES SOBRE O CÓDIGO

CÓDIGO 477 – Termo de Compromisso de regularização
re
do CAR. Esse requerimento remete
reme somente a
emissão do Termo de Compromisso,
Compromisso, para análise e validação do cadastro o requerente deverá abrir
também abrir requerimento de análise códigos 400, 402 ou 403.
Documentação Solicitada
SIM

ITENS

a)Requerimento Padrão com o código 477 (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;
justificativa técnica para a solicitação de termo de compromisso.
comprom
d)Recibo de inscrição do imóvel rural no Cadastro 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;
OBS:No
No caso do requerente não possuir documentação legal do imóvel, deverá ser
apresentada a prova de Justa Posse e anuência
anuência dos confrontantes e memorial descritiva do
perímetro com devida anotação de responsabilidade técnica (ART) do técnico responsável
pelo levantamento.
Arquivos digitais e/ou mapas(mapa mosaico com descrição do perímetro de cada matriculas
que compõe
põe a propriedade) que ajudem a subsidiar a análise (para
(para propriedades compostas
por várias matriculas).
j)Comprovante de pagamento do Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais – DARE);
Observações: Toda documentação da propriedade deve estar anexada na aba “ANEXO” no CAR.

______,____/____/_____ ______________________________
Carimbo/ Assinatura

NÃO

NA

