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5. Abas finais do cadastro 

5.1. Quinta aba do cadastro: Anexos 

 

Nessa aba, é possível carregar os arquivos com informações que possam ser úteis 

ao SICAR-SP. Também podem ser anexados documentos solicitados pelo órgão 

ambiental quando da análise do cadastro, como anotação de responsabilidade técnica 

(ART), fotos, laudos técnicos e relatórios de vistoria.  

Lembramos que essa documentação, à exceção das procurações no caso de 

inclusão de representantes ou técnicos com poder de alteração, não é obrigatória para a 

inscrição, no entanto pode ser requisitada a inclusão de algum documento específico 

durante a análise do cadastro. 

É dever do declarante incluir anexos somente quando seu conteúdo for relevante 

para a análise do cadastro do imóvel. Arquivos que não tenham relação com o cadastro 

ou não tenham relevância para a análise serão desconsiderados. Portanto, para garantir 

que o técnico analista do seu CAR vai acessar as informações importantes, os anexos 

devem ser organizados da seguinte forma: 

 

1. Para documentos ou fotos de um mesmo tema com mais de uma página, unir 

os arquivos em um só. Por exemplo: ao invés de anexar várias páginas de um 

documento como arquivos *.pdf separados, juntar um único documento contendo 

todas as páginas e nomeado de forma coerente ao conteúdo. Existem algumas 

ferramentas online e gratuitas com a função de unir documentos em um só. 

2. Renomear os arquivos a fim de que a nomenclatura seja condizente ao 

conteúdo. Por exemplo: substituir o nome “2016_3279DSC.jpg” gerado 

automaticamente pelo escâner por “procuracao.pdf”, para que o técnico saiba que 

é um documento útil à análise. 

3. Considere transformar imagens em formato *.jpg para o formato *.pdf, 

possibilitando assim a junção de várias fotos em um mesmo arquivo de forma 

mais compacta, facilitando muito o download do arquivo e sua posterior análise. 

 

Atenção!  

 Quando um representante legal ou técnico estiver cadastrado com permissão de 

alteração, é obrigatória a inserção de uma procuração simples do proprietário na 
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aba Anexos (inserção de documento do tipo “procuração”). Sendo um destes quem 

inicia a inscrição, o documento será solicitado na aba Propriedade. Caso 

contrário, o documento pode ser incluído normalmente na aba “Anexos”;  

 Após a finalização do cadastro, ou seja, uma vez que este passa à situação 

“Inscrito”, em futuras edições para alterações o sistema não permite a exclusão de 

anexos inseridos anteriormente, apenas a inclusão de novos documentos. 

5.2. Sexta aba do cadastro: Resumo 

 

Essa aba traz as principais informações do cadastro no SICAR-SP e é preenchida 

automaticamente com os dados inseridos nas abas anteriores. Verifique os dados do 

resumo, e caso haja alguma informação incorreta, volte à aba respectiva para lá corrigir a 

informação. Com todos os dados confirmados, vá para a aba Finalizar para encaminhar 

o cadastro para análise. 

Várias adequações foram feitas no resumo do cadastro, que agora apresentará: 

 Relação dos documentos anexados no cadastro; 

 Área da propriedade em 22/07/2008; 

 Relação das matrículas informadas; 

 Data de inscrição e data do último status do cadastro; 

 Status da Adequação Ambiental do imóvel; 

 N° do SICAR federal; 

 Informações sobre Reserva Legal de Compensação ou Servidão Ambiental 

vinculada ao cadastro localizada em outra propriedade. 

5.3. Sétima aba do cadastro: Finalizar 

 

Para concluir o cadastro do imóvel, você deve declarar (selecionando as caixinhas 

ao final da página) que: 

 Todas as informações prestadas são verdadeiras e que está ciente que o órgão 

competente pode solicitar complementações e/ou realizar vistorias a qualquer 

tempo; 

 Todos os proprietários ou posseiros da propriedade ou posse objeto do cadastro 

estão cientes e de acordo com as informações prestadas. 
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Também será necessário indicar a forma através da qual o declarante deseja 

receber notificações sobre seu cadastro. O usuário poderá optar por ser notificado por e-

mail ou por correspondência. Se optar por ser notificado por e-mail, a notificação será 

encaminhada para todos os e-mails dos proprietários e para o e-mail de 

representante/técnico com permissão de alteração. Caso queira ser notificado por 

correspondência, o usuário deverá escolher apenas um dos endereços dos proprietários e, 

se quiser, um endereço de representante legal, caso exista no cadastro. Também será 

possível adicionar um novo endereço e o nome do destinatário. 

 

Após o envio do cadastro, você poderá emitir um resumo do mesmo, contendo o 

número CAR gerado. A situação de seu cadastro passará de “Em cadastramento” para 

“Inscrito”.  

Atenção! O envio do cadastro para análise significa que, até a análise do órgão ambiental, 

você está regular em relação ao CAR. Posteriormente, eventuais inadequações da 

propriedade à lei poderão ser regularizadas com a adesão e cumprimento do PRA – 

Programa de Regularização Ambiental. Após a finalização, você terá acesso à aba de 

Adequação Ambiental (ver item Adequação Ambiental). 

  

Dúvidas? 

0800-113-560 - Disque Ambiente 

www.ambiente.sp.gov.br/sicar/ 

 

 

http://www.ambiente.sp.gov.br/sicar/

