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Em atendimento à solicitação encaminhada, o Instituto Chico Mendes 
de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) informa:

Em 22 de maio de 2014, o Instituto Chico Mendes de Conservação da 
Biodiversidade (ICMBio) enviou ofício para o Tribunal de Contas da União 
(TCU), com informações sobre o cumprimento das recomendações 
apontadas no relatório da auditoria do TCU, realizada nas Unidades de 
Conservação (UC) da Amazônia, em 2013. Destacamos abaixo as principais 
informações contidas no referido ofício.

Sobre Planos de Manejo:
Do total de 72 UCs localizadas da Amazônia, 17 concluirão a elaboração e ou
revisão dos planos de manejo, ainda em 2014. Outras 24 devem finalizar este
trabalho até o final de 2015. E as demais 31 UCs vão inciar a elaboração dos 
planos de manejo em 2016, com previsão de término em 2017.

Sobre infraestrutura instalada:
Desde 2010, o ICMBio está executando uma série de ações com o objetivo 
de aprimorar a estrutura de visitação dos Parques Nacionais, em várias 
etapas, até 2020. Nos últimos três anos, foram priorizados os parques que se
destacam como destinos de “turismo de natureza” e “turismo de aventura” 
nos cenários nacional e internacional. Na Amazônia, o parque incluído nesta 
ação de estruturação é o de Anavilhanas (AM).
O Turismo de Base Comunitária (TBC) é uma das frentes de trabalho do 
ICMBio na região. Algumas unidades já começaram a implementar o TBC, 
entre elas, a Floresta Nacional de Tapajós (PA).

Sobre aproveitamento econômico das unidades:
O ICMBio e o USFS (Serviço Florestal Americano) realizaram em maio 
passado o “Fórum: Turismo em Unidades de Conservação da Amazônia – 
Oportunidades, Desafios e Iniciativas de Sucesso", em Manaus. O objetivo 
era conscientizar os participantes sobre a importância da visitação e do 
comércio nas Unidades de Conservação (UC), além de mostrar o 
planejamento do uso público em áreas protegidas.
Também através desta parceria, estão sendo desenvolvidos projetos-piloto 
para melhoria das atividades de visitação na Floresta Nacional do Tapajós e 
no mosaico formado pelos Parques Nacionais de Anavilhanas e do Jaú e pela
Reserva Extrativista do Rio Unini, situados no Amazonas.
Para promover o aproveitamento sustentável das potencialidades 
econômicas das UCs e a geração de benefícios socioeconômicos para as 
comunidades vizinhas, está em implementação o Projeto Desenvolvimento 
de Parcerias Ambientais Público Privadas, com o Ministério do Meio 
Ambiente (MMA), Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Fundo 
Multilateral de Investimentos (FUMIN) e o Instituto Brasileiro de 
Administração Municipal (IBAM).

Carência de recursos financeiros e humanos:
O Instituto Chico Mendes, com o apoio do Ministério do Meio Ambiente, tem 



articulado junto ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, mais 
especificamente com a Secretaria de Orçamento Federal, em duas frentes 
principais: a recomposição orçamentária para o ano de 2014 e a elevação do 
patamar orçamentário do ICMBio para o ano de 2015 e subsequentes. 
Ambas as frentes de atuação são encaminhadas paralelamente e têm origem
na insuficiência histórica de recursos destinados ao Instituto desde a sua 
criação, conforme constatado na auditoria realizada pelo Tribunal de Contas 
da União. A recomposição orçamentária é necessária para custear despesas 
relacionadas ao cumprimento das atribuições legais e cotidianas das 
unidades de conservação federais e centros de pesquisa.

Sobre concurso público:
Em abril, o ICMBio realizou concurso para provimento de 271 vagas. Os 
aprovados serão convocados ainda em 2014. O Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão já autorizou o ICMBio a realizar concurso público para 
preencher cerca de 800 vagas, de nível superior e médio, em 2015.

Informamos que o ICMBio está dedicando todos os esforços necessários 
para atender às recomendações e determinações do TCU e que, 
periodicamente, encaminhamos relatórios para o Tribunal sobre todas as 
ações implementadas ou em fase de planejamento.
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