
CORONAVÍRUS - INFORMAÇÃO AOS VISITANTES DO PARQUE 
NACIONAL DO ITATIAIA 

Considerando a classificação da situação mundial do novo 
coronavírus (COVID-19) como pandemia, as recomendações do 
Ministério da Saúde, do Ministério do Meio Ambiente e do ICMBio e 
a necessidade de reforçar os cuidados preventivos e os riscos de 
contágio, o Parque Nacional do Itatiaia informa: 

1- A visitação nas Unidades de Conservação Federais está 
suspensa por tempo indeterminado; 
2- O atendimento ao público externo para questões 

administrativas deverá ser feito preferencialmente por e-mail 
(parnaitatiaia.rj@icmbio.gov.br); 
3- Reuniões com público externo e eventos nas dependências 
do parque estão suspensas até nova orientação; 
4- Alojamentos para pesquisadores e voluntários estão 
fechados até nova orientação; 
5- O agendamento de visitas escolares está suspenso até 
nova orientação; 
6- O agendamento de atividades acadêmicas está suspenso 
até nova orientação;  

 
Reforçamos a importância de adoção das recomendações 
do Ministério da Saúde para reduzir o risco geral de 
transmissão da doença, especialmente os seguintes 
cuidados básicos: 
 
•Lavar frequentemente as mãos com água e sabonete, 
alternativamente higienizar as mãos com álcool líquido ou em 
gel; 
• Ao tossir ou espirrar, cobrir o nariz e boca com lenço ou com 
o braço, e não com as mãos; •Evitar tocar olhos, nariz e boca 
com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos 
como já indicado; 
• Não compartilhar objetos pessoais; 
• Evitar aglomeração de pessoas, sobretudo em ambientes 
que onde não seja possível garantir a ventilação adequada. 

 
Maiores detalhes em https://coronavirus.saude.gov.br/ 

mailto:parnaitatiaia.rj@icmbio.gov.br
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
EQSW 103/104, Bloco “C”, Complexo Administrativo - Bloco C - Bairro Setor Sudoeste -Brasília

Telefone: 61 2028-9011/9013
 
 
 

PORTARIA Nº 226, DE 21 DE MARÇO DE 2020

Dispõe sobre
medidas
complementares
à Instrução
Normativa nº
19, de 12 de
março de
2020 para
enfrentamento
da
emergência
de saúde
pública de
importância
internacional
decorrente do
coronavírus
(COVID-19).

 
O PRESIDENTE DO INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA

BIODIVERSIDADE - ICMBio, no uso das competências atribuídas pelo artigo 24 do Decreto nº 8.974,
de 24 de janeiro de 2017, nomeado pela Portaria nº 1.690 da Casa Civil da Presidência da República, de 30
de abril de 2019, publicada em Edição Extra do Diário Oficial da União em 30 de abril de 2019,

 
CONSIDERANDO a redução dos meios de transporte coletivo determinada pelas

autoridades competentes;
CONSIDERANDO a necessidade de se conciliar os princípios constitucionais da 

celeridade processual e eficiência administrativa (artigos 5º, XXXV e LXXVIII e 37, caput, da
Constituição da República) com o direito social à saúde e “à redução de doenças e outros agravos”,
previstos no diploma constitucional, além da relevância pública e do dever do Poder Público de
estabelecer medidas que resguardem a saúde da população e minorem os riscos de expansão da doença
(artigo 197 da Constituição Federal);

CONSIDERANDO que a doença COVID-19 tem taxa de mortalidade que se eleva entre
idosos e pessoas com doenças crônicas ou autoimunes;
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CONSIDERANDO a portaria nº 454, de 20 de março de 2020 do Ministério da Saúde
que declarou, em todo o território nacional, o estado de transmissão comunitária do coronavírus (covid-
19);

CONSIDERANDO a necessidade de adequar as medidas dispostas na Portaria nº 210, de
18 de março de 2020, em face do agravamento da situação,

 
RESOLVE:
 
Art. 1º Determinar a suspensão dos prazos processuais por tempo indeterminado, a

contar de 23 de março de 2020, nos feitos físicos e eletrônicos em trâmite no âmbito desta Autarquia
enquanto as medidas excepcionais estiverem em vigor.

 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 

HOMERO DE GIORGE CERQUEIRA
 

Documento assinado eletronicamente por Homero de Giorge Cerqueira, Presidente, em
22/03/2020, 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 6866260 e o código CRC 6428D73E.
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE

PORTARIA Nº 227, DE 22 DE MARÇO DE 2020

Ementa: Suspende
por tempo
indeterminado a
visitação pública nas
unidades de
conservação
federais. (Processo
nº. 02070.002205/2020-
83)

 

O PRESIDENTE DO INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE -
ICMBio, no uso das competências atribuídas pelo artigo 24 do Decreto nº. 8.974, de 24 de janeiro de 2017, e 

Considerando a Portaria nº 188/GM/MS, de 3 de fevereiro de 2020, que declara Emergência em Saúde Pública de
importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV);

Considerando a condição de transmissão comunitária do coronavírus (covid-19), reconhecida por meio da PORTARIA
Nº 454 do Ministério da Saúde, de 20 de março de 2020; e

Considerando o teor do DECRETO LEGISLATIVO Nº 6, de 20 de março de 2020, que reconhece a ocorrência do estado
de calamidade pública no Brasil; 

 
 
RESOLVE:

 
 

Art. 1º Fica suspensa a visitação pública nas Unidades de Conservação Federais, por tempo indeterminado, a partir da
data de publicação desta Portaria.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 

Brasília, 22 de março de 2020
 
 

HOMERO DE GEORGE CERQUEIRA
Presidente

Documento assinado eletronicamente por Homero de Giorge Cerqueira, Presidente, em 22/03/2020, às 15:09, 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
6866428 e o código CRC 114D692A.

 


