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AUTORIZAQAO N.° 001 / 2007 — SEDUMA/DF

0 Secretário de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hidricos do Distrito Federal,
no uso das atribuicOes que Ihe são conferidas pelos artigos 105, paragrafo Unico, inciso V,
e 279, inciso XVIII da Lei Orgãnica do Distrito Federal, artigo 40, inciso XII do Decreto n°
27.591 de 1 0 de janeiro de 2007, e ainda corn fulcro no artigo 6 0 , inciso Xl, da Lei n° 041,
de 13 de setembro de 1989, vem pelo presente instrumento AUTORIZAR a COMPANHIA
URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, a executar a
ERRADICAçA0 DE 02 (DOIS) INDIVIDUOS ARBOREOS DE PEQUI (Caryocar
brasiliense) e 03 (TRES) DE SUCUPIRA-BRANCA (Pterodonpubescens), localizados na
SGAN 906, MÔDULO "B", IGREJA METODISTA - REGIAO ADMINISTRATIVA DE
BRAS1LIA/DF — RA — I referente ao Processo n°. 190.000.73412006.

Condicionantes. Exiaências e

• Portanto, como medida compensatOria deverá ser realizado o plantio de 30 mudas
de especies arbôreas nativas do biorna Cerrado, por árvore cortada, totalizando
150 mudas, conforme definido no Decreto n°.14.783/93;

• 0 corte so deverá ser efetuado apos ter sido comprovado o pagamento da taxa
referente ao plantio de rnudas junto a NOVACAP, sendo esta Companhia a
responsavel por determinar a data e o local de plantio das mudas;

• Depois de efetuada a compensacao ambiental, esta Secretaria deverá ser
informada do local de plantlo das mudas para que possa proceder corn nova
vistoria, a fim de avaliar se esta foi devidamente executada;

• Toda e qualquer alteraçao, deverá ser solicitada/requerida a esta SEMARH;
• Outras CONDICIONANTES, EXIGNCIAS E RESTRIçcDES poderao ser

estabelecidas por esta Secretaria a qualquer tempo.

Esta autorizaçao tern validade de 180 (cento e oitenta) dias corridos, a partlr da
data da assinatura deste documento.
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Observaçöes

1. A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hidricos poderá, a qualquer
tempo, suspender ou cassar esta Autorizacao, caso näo sejam observadas as
condicionantes, exigencias e restriçoes contidas na mesma;

2. 0 interessado autorizado será o responsável pela adoçao de medidas e cuidados
necessários a prevencao e reparaçao de danos ao meio ambiente;

3. Deverá ser mantida uma via desta Autorizaçao, 	 no	 local do
emp reendimento/atividade.

	

Brasilia,	 de	 de 2007
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