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PERFIL CREDENCIADO
CAR – CADASTRAR CREDENCIADO

Para efetuar um novo cadastro no sistema SIMCAR módulo de cadastro, o Credenciado deve acessar o link (Disponibilizado pela SEMA) do sistema e clicar na opção Novo Credenciado.

Insira um CPF e clique no botão Validar para continuar o cadastro de um credenciado.

Após validar o CPF, o sistema exibirá o CPF, Nome e E-mail (não editável) do credenciado que está sendo cadastrado, escolha uma senha e clique no botão Salvar para confirmar e finalizar o
cadastro. Após clicar em salvar, o sistema irá enviar um link de ativação para o e-mail (disponível na tela) do credenciado.
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CAR - LISTAR

Listar Car

Para realizar a listagem de um CAR, deve acessar o menu CAR -> Listar, o sistema exibirá a tela de listagem do Cadastrar CAR.
O Credenciado poderá utilizar-se das ferramentas: Filtro (Para otimizar a busca por um cadastro de CAR especifico), Colunas (Para escolher quais colunas deseja visualizar na listagem),
Exportar (Exporta os CAR’s listados para uma tabela Excel).

CAR– CADASTRAR

Objetivo

Para realizar o cadastro de um CAR, deve acessar o menu CAR -> Cadastrar, o sistema exibirá a tela de cadastro do CAR.
Os campos: Número, Data de Criação, Atividade e Finalidade são gerados automaticamente pelo sistema. O credenciado deve marcar as informações que aquele cadastro possuir, tais como
APF, PEF etc...
Caso possua informações complementares, basta redigi-las no campo destinado a elas. Para salvar os dados da aba e dar continuidade ao cadastro, o Credenciado deve clicar no botão
Salvar/Avançar.

Propriedade

Nesta aba o Credenciado deve inserir as informações referentes a propriedade, tais como Nome, atividade, endereço e os documentos digitais.

Interessado

Nesta aba o Credenciado deve inserir as informações referentes ao Interessado.
O Credenciado deve buscar um interessado (pessoa física ou jurídica) através de um CPF ou CNPJ da base única de pessoas na SEMA, para isso, basta inserir a informação no campo
pertinente e clicar no botão Buscar.
Associe (ou retire) o interessado desejado e faça upload dos documentos necessários.

RT (Responsável Técnico)

Nesta aba o Credenciado irá informar se o CAR possuirá ou não um Responsável Técnico. Se sim;
O Credenciado deve buscar um Responsável Técnico através de um CPF na base de única de pessoas da SEMA, para isso, basta inserir a informação no campo pertinente e clicar no botão
Buscar.
Ao ser associado as informações do RT serão exibidas como mostra a imagem a cima e o Credenciado poderá realizar upload dos documentos necessários.

Caracterização
O Credenciado deve selecionar uma área de abrangência. Para isso ele poderá utilizar do mapa disponibilizado pelo sistema, ou buscar uma localização através do ponto de coordenadas.
Para buscar, basta inserir a longitude e latitude do local desejado e clicar no botão Ir Para.
Após localizar a área de abrangência desejada, clique no botão Confirmar Área de Abrangência.

Após confirmar a área de abrangência, o sistema irá mostrar as informações da mesma, vai processar a base de referência e disponibilizar o “Arquivo modelo” e a “Base de Referencia” para
auxiliar o Credenciado na confecção da parte GEO. O Credenciado poderá importar shape caso utilize de alguma ferramenta externa, ou poderá utilizar o próprio desenhador do sistema
para confeccionar o projeto GEO.

O sistema irá disponibilizar uma mensagem avisando que o processamento do projeto geográfico está correto o u não. Será emitido também um relatório informando o Credenciado sobre
as falhas na importação (PDF Relatório de importação) e processamento (PDF Relatório de processamento). Caso o credenciado opte por importar um shape com seu projeto GEO, deverá
fazer o upload do arquivo, o sistema irá processar a importação e disponibilizar o Relatório de Importação no grupo Documentos, é importante que o credenciado abra este documento para
confirmar se não ocorreu nenhum problema na importação.

Uma vez que a importação tenha sido realizada com sucesso, o credenciado deverá clicar no botão Processar, para que o sistema possa realizar o processamento efetivo do projeto GEO,
caso o processamento seja finalizado com sucesso ou com falha, o sistema disponibilizará o Relatório de Processamento no grupo Documentos.
Caso seja processado com sucesso, o sistema exibirá informações relacionadas a Área de Reserva Legal (ARL), o Credenciado deve responder se concorda ou não com a ARL exigida e o
déficit indicado. Existindo também alguma inconsistência no projeto GEO que seja passível de justificativa, o credenciado deverá indicar que irá justificar as mesmas para seguir com o
cadastro, ou fazer suas devidas correções.

Justificativa

Se o Credenciado concordou com as áreas (Veja imagem da página anterior), não será necessária justificativa.

Se o Credenciado optou por informar uma área divergente das áreas exigidas pelo sistema ou justificar alguma inconsistência que permitida justificativa, ele terá que apresentar uma
justificativa.
Na Aba justificativa haverá uma ou mais inconsistências. Para justificar, basta clicar no ícone Editar da inconsistência desejada. (Imagem na próxima página)

O Credenciado deve justificar a discordância das áreas e poderá fazer upload dos documentos digitais para embasamento da justificativa.
Clique no botão Salvar para finalizar a justificação da inconsistência.

Dominialidade
O sistema irá exibir as matriculas ou posses informadas no projeto GEO da caracterização. Clique no botão Editar para preencher os dados necessários de cada uma.

Para acessar a tela de Editar Dominialidade, clique na Aba Dominialidade, e no botão editar da dominialidade desejada.
O Credenciado deve informar os dados e documentação da AIR (Área do imóvel Rural), adicionar os documentos digitais necessários e preencher as informações da(s) reserva(s) legal(ais).
Ao final clique no botão Salvar para guardar os dados e finalizar o procedimento.
Assim fechamos o cadastro completo do CAR, e caso esteja tudo correto, ele está pronto para ser enviado (através do menu Listar) para o sistema de análise.

CAR– PAGAMENTO DO DAR

Para realizar o pagamento do DAR (Documento de arrecadação) da taxa de análise de um CAR, o credenciado deve acessar o menu CAR -> Listar e clicar no ícone Taxa DAR, o sistema exibirá
a modal Taxa DAR.

Insirá o número do DAR e clique no botão Validar. Seelcione a Datade Quitação e o valor, faça o upload do comprovante de pagamento e clique no botão Salvar para finalizar a operação.

GERENCIAR E-CPF
E-CPF - VINCULAR

Para vincular o e-CPF ao seu usuário, com o token inserido em sua estação de trabalho, o credenciado deve acessar o menu CAR -> e-CPF e clicar no botão [Vincular ao meu usuário].

A mensagem de confirmação é exibida, para dar continuidade ao procedimneto clique no botão [Sim] ou clique em [Não] para cancelar a ação.

Ao clicar no botão [Sim] demosntrado na página anterior, o eCPF será vinculado ao usuário. Caso deseje desvincular o eCPF do seu usuário, o credenciado deverá clicar no botão [Desvincular
do meu usuário].

