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AUTORIZAçA0 N.° 06/2007— SEDUH!DF
3- VIA (ARQUIVO)

0 Sece.âiro de Esado de Dsnv1'viiiiiflO Ui!ano e Meio Anihieiitc do Dislto Fedea,

no uso das atribuiçöes que ]he confere o artigo 6°, inciso Xl, da Lei n.°. 041 de 13 de setembro de

1989 e tendo em vista o que consta do artigo 4°, inciso XII, do Decreto n°. 27.591, de 10 dejaneiro

de 2007, vern pelo presente instrumento AUTOR!ZAR a COMPANHIA URBAN1ZADORA DA

NOVA CAPITAL DO BRASIL — NOVACAP, CNPJ N°. 00.037.457/0001-70, a executar A

ERRAUICAçAO Df, 155 (CFTO F. CiNQ(IiA F CUNCO) IUIVIDLTOS ARBOKEOS

CONFORME LEVANTAMENTO EM ANEXO referente ao Processo n°.: 190.001.718/2001.
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Fica a NOVACAP responsável pelo plantio de 4.650 (quatro nill seiscentos e cinqüenta)

mudas nativas do cerrado,

A.. 
A Autorização para o corte das árvores nativas não tombadas e exóticas deverá ser

concedida pela NOVACAP;

3 Depois de efetuada a Coiupensação Ambiental, esta Seeretaria deverã ser itiformada do local

de plantio das mudas para que possa proceder corn urna nova vistoria, a tim de avaliar se

esta foi devidamente executada;

4. Anteriormente an corte das arvores o Projeto do "Shopping Popular" deveri obter a

Licença de Instalação;
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junto a esta SEDIJH;

6. Outras CONDICIONANTES, EXIGENCIAS e RESTRIçOES podcrào set estabelecidas

por esta Secretaria a qualquer tempo.

Esta autorização tern validade de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias corridos, a partir da data

da assinafiira deste dnciimento

"Brasilia - Pairimônio Cultural da 1-lumanidade"



TERIMO DE ACEITE:

Nome: /1!! I?.

Assinatura:L..

Cargo:

Doc.ldcntidadc:	 I 'i 1 .-	 ö 3

Recebidoem: 0!Q13 / 0'7
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Observaçôes

I	 A	 T	 A.,,h.,+ .L,	 rarta	 .	 .	 .	 an	 rtiiiviiiC pOu.ra, a

tempo, suspender ou cassar esta Autorizaçäo, caso näo sejam observadas as condicionantes,

exigéncias e restriçOes contidas na mesma;

2. 0 interessado autorizado será o responsável pela adocao de medidas e cuidados necessários

a prevencão e reparaco de danos ao rneio ambiente;

3. Deverá ser mantida uma via desta Autorizacäo, no local do empreendirnento/atividade.

Brasilia, 05 de	 u'-t.e C'	 de 2007.
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