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02128.001394/2021-45
Número SEI:9453338

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE

FLORESTA NACIONAL DE BRASÍLIA
BR 070, Km 01, Caixa Postal 5216 - Bairro Taguatinga -  Brasília - CEP 72010-971

Telefone: (61)3355-5517

AUTORIZAÇÃO DIRETA Nº 3/2021

AUTORIZAÇÃO DIRETA Nº: 3/2021 Processo nº 02128.001394/2021-45
O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, com base na Lei n° 9.985, de 18 de julho de 2000 e seguindo
os trâmites da Instrução Normativa ICMBio nº 04/2009 e uma vez atendidas as  limitações e/ou restrições abaixo listadas,
AUTORIZA a implantação / operação / desenvolvimento da atividade, no que diz respeito aos impactos ambientais
sobre as Unidades de Conservação federais afetadas.

 

Unidade de Conservação afetada (Nome/Ato de Criação): FLORESTA NACIONAL DE BRASÍLIA, Decreto
Presidencial de 10/06/1999.

 

Atividade: Restauração Ambiental de 11 hectares na área próxima à "geladeira", coordenada geográfica central 15º 45’ 27’’ S, 48º
04’ 41’’W.

Empreendedor: Tikré Brasil Soluções Ambientais Eireli CNPJ/CPF: 33.759.706/0001-90

 

Condicionantes Gerais:
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1. Esta Autorização não dispensa outras Autorizações e Licenças Federais, Estaduais e Municipais,
porventura exigíveis no processo de licenciamento;
2. Mediante decisão motivada, o ICMBio poderá alterar as recomendações, as medidas de controle e
adequação, bem como suspender ou cancelar esta autorização, caso ocorra:
a. Violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais;
b. Omissão ou falsa descrição de informações relevantes, que subsidiaram a expedição da presente
autorização, e c. Superveniência de graves riscos ambientais e de saúde
3. O ICMBio deverá ser imediatamente comunicado em caso de ocorrência de acidentes que possam afetar a
Unidade de Conservação
4. O não cumprimento das disposições neste documento poderá acarretar seu cancelamento, estando ainda o
solicitante sujeito à penalidade prevista na Legislação Ambiental vigente.
 

Condicionantes Específicas:

1 - Envio de relatórios das atividades a cada três meses (obrigatório), e quando pertinente por parte da empresa;

2 - Deverão ser tomadas medidas de prevenção a incêndios florestais em acordo com a Administração da Flona de
Brasília;

3 - Elaboração de cronograma detalhado das atividades, contendo as datas de execução das atividades, e todas as
alterações devem ser avisadas com a devida antecedência por e-mail e telefone aos gestores responsáveis da UC;

4 - O projeto deverá primar pela comunicação adequada das ações com os usuários da UC, para que estes entendam
claramente todas as etapas do trabalho, evitando possíveis conflitos e engajando a sociedade nas ações de
restauração propostas;

5 - Para garantir a continuidade das atividades após o término do projeto aqui autorizado, estabelecendo a
participação do ICMBio no projeto, deverá ser estabelecido um Acordo de Cooperação Técnico entre as partes;

 
Brasília, DF, 20, 08, 2021 Autoridade/Cargo: Assinatura Eletrônica

______________________________________________________________________________________________________________

Documento assinado eletronicamente por Julio Falcomer, Chefe Substituto(a), em 23/08/2021, às 11:01, conforme art. 1º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.icmbio.gov.br/autenticidade informando o código verificador
9453338 e o código CRC BAA21254.


