
PORTARIA ICMBIO Nº 211, DE 10 DE JULHO DE 2013 
 

Atualiza os preços dos ingressos de acesso 
às Unidades de Conservação federais e 
demais serviços e atividades de uso público. 
 

O PRESIDENTE DO INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇAO DA 
BIODIVERSIDADE - INSTITUTO CHICO MENDES, no uso de suas atribuições 
previstas pelo Decreto nº 7.515, de 8 de julho de 2011 e pela Portaria nº 304, 
de 28 de março de 2012, da Ministra Chefe da Casa Civil, publicada no Diário 
Oficial da União, de 29 de março de 2012; considerando o tempo transcorrido 
desde a publicação da Portaria ICMBio nº 137, de 30 de dezembro de 2010, 
que alterou a tabela de preços para a cobrança dos ingressos de acesso às 
unidades de conservação federais publicada pela Portaria MMA nº 366/09;  
 
Considerando a necessidade de reajustar os valores dos serviços e atividades 
de uso público ligados às Unidades de Conservação federais estabelecidos na 
Portaria 366, de 07 de outubro de 2009;  
 
Considerando as proposições apresentadas no Processo nº 
02070.001184/2013-50, resolve: 
 
Art. 1º Atualizar a tabela de cobrança de ingressos de acesso às unidades de 
conservação federais, conforme Anexo I desta Portaria. 
 
Art. 2º Atualizar os valores dos serviços e atividades de uso público ligados às 
Unidades de Conservação federais conforme Anexo II desta Portaria. 
 
Art. 3° As unidades de conservação terão o prazo máximo de 60 (sessenta) 
dias para iniciar a cobrança dos novos valores instituídos por esta Portaria, 
devendo providenciar ampla divulgação desses valores para a sociedade. 
 
Art. 4° Revoga-se a Portaria nº 137, de 30 de dezembro de 2010 e demais 
disposições em contrário. 
 
Art. 5º Os valores dos serviços administrativos, técnicos e outros serviços 
ligados às Unidades de Conservação federais que não constam nos anexos 
desta norma continuam vigorando e serão atualizados em instrumento 
específico. 
 
Art. 6° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
ROBERTO RICARDO VIZENTI 
DOU 22/07/2013 – SEÇÃO 01 – PÁGINA 140 

 

 



 

 



 



 


