
PORTARIA, ICMBIO Nº 48, DE 17 DE MAIO DE 2016.

Dispõe sobre os procedimentos referentes ao apoio aos conselhos
gestores das unidades de conservação federais, sua integração no
ICMBio e respostas às petições aprovadas por eles

O PRESIDENTE DO INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA
BIODIVERSIDADE - INSTITUTO CHICO MENDES, no uso das competências atribuídas pelo
artigo 21, do Anexo I, da Estrutura Regimental aprovada pelo Decreto nº 7.515, de 08 de julho
de 2011, pela Portaria nº 899/Casa Civil, de 14 de maio de 2015, publicada no Diário Oficial da
União de 15 de maio de 2015, conforme a Lei n o 9.985, de 18 de julho de 2000 e o Decreto nº
4.340, de 22 de agosto de 2002;

Considerando a dificuldade da completa sustentabilidade das unidades de conservação sem
apoio das comunidades locais e que a Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, que instituiu o
Sistema Nacional de Unidades de Conservação, estabeleceu o instrumento dos conselhos de
apoio à gestão das unidades de conservação;

Considerando que é necessário fortalecer as instâncias descentralizadas do Instituto Chico
Mendes de Conservação da Biodiversidade, em particular as unidades de conservação e as
coordenações regionais, inclusive no seu papel de interação direta com os representantes dos
setores da sociedade nos níveis local e regional, e a necessidade de melhor interação dos
conselhos de apoio à gestão de unidades de conservação federais com o restante do ICMBio;
e

Considerando a importância de respeitar e fortalecer os conselhos de apoio à gestão das
unidades de conservação, inclusive no sentido de dar resposta às suas questões e demandas,
visando atender às demandas destes fóruns de participação social e disseminar orientações
para a promoção da efetividade do seu funcionamento, resolve:

Art. 1º Orientar os procedimentos das unidades organizacionais do ICMBio no sentido de dar
resposta às questões e demandas dos conselhos de apoio à gestão de unidades de
conservação federais, em articulação com demais setores do Instituto.

Art. 2º Em representação da direção, seguindo as regras da instituição e as orientações de
suas chefias, cabe à Divisão de Gestão Participativa do ICMBio orientar as coordenações
regionais e, com apoio destas, as unidades de conservação, na sua atividade de negociação e
formulação de proposta dos conselhos de apoio à gestão, sua implantação, apoio,
monitoramento e avaliação, além da liderança em alguns casos.

§1º A responsabilidade dessa atuação direta junta a tais conselhos cabe à chefia da equipe da
unidade de conservação em foco, podendo ser delegada.

§2º Cabe às coordenações regionais supervisionar e apoiar a atuação das unidades de
conservação e atuar complementarmente quando necessário.

§3º Cabe à Divisão de Gestão Participativa apoiar a atuação das coordenações regionais e,
quando adequado, diretamente as unidades de conservação. Em tais situações atuará
complementarmente à atuação das unidades de conservação e as coordenações regionais.

Parágrafo único. Para fins previstos nesta portaria, entende-se por petições todas as
manifestações, moções, recomendações e resoluções advindas de reuniões dos conselhos de
apoio à gestão das unidades de conservação.

Art. 3º Os conselhos de apoio à gestão das unidades de conservação apresentar questões e
demandas para o ICMBio.

Art. 4º As petições deverão ser encaminhadas pelos presidentes dos conselhos de apoio à
gestão à equipe das unidades de conservação, no prazo de até 30 (trinta) dias úteis após a
data de sua decisão.

REVOGADA PELA
PORTARIA ICMBIO

Nº 55/2016



§1º As decisões poderão ser encaminhada para as coordenações regionais ou, havendo
concordância dessas últimas, diretamente às áreas específicas do ICMBio com cópia às
coordenações regionais, diretamente ou, preferencialmente por meios eletrônicos oficiais.

§2º Deverá ser encaminhada, simultaneamente, cópia para a Divisão de Gestão Participativa,
para acompanhamento e gestão da informação.

§3º A Divisão de Gestão Participativa poderá reencaminhar a petição a outra unidade
organizacional, caso analise a pertinência de conhecimento por outras áreas técnicas da
petição elaborada.

§4º Como conselhos de apoio à gestão das unidades de conservação geridas pelo ICMBio
eles não deverão encaminhar petições a destinatários externos ao ICMBio, a menos que uma
unidade organizacional do Instituto assim decida, seguindo normas e procedimentos
institucionais.

Art. 5º As unidades organizacionais, principalmente coordenações gerais e regionais, que
receberem tais petições deverão providenciar respostas documentadas no prazo de até 30
(trinta) dias úteis após o recebimento, com cópia para a respectiva coordenação regional e a
Divisão de Gestão Participativa.

Art. 6º Com o conhecimento das unidades organizacionais envolvidas, a Divisão de Gestão
Participativa fará o monitoramento das petições e suas respostas aos conselhos de apoio à
gestão, envidando esforços para o fortalecimento destas instâncias.

Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

CLÁUDIO CARRERA MARETTI
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