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Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

  

PORTARIA Nº 774, DE 17 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 BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS, nomeado por Decreto de 09 de janeiro de 2019, publicado no
Diário Oficial da União de 09 de janeiro de 2019, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 23 do
Decreto nº 8.973, de 24 de janeiro de 2017, que aprovou a Estrutura Regimental do Ibama, publicado no
Diário Oficial da União de 25 de janeiro de 2017 e pelo Regimento Interno, aprovado pela Portaria Ibama
nº 4.396 de 10 de dezembro de 2019, publicada no Diário Oficial da União do dia subsequente;

CONSIDERANDO as recomendações e alertas emitidos pelas autoridades federais
posteriormente à publicação da  Instrução Normativa nº 19, de 12 de março de 2020  que determinou
medidas de proteção para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do coronavírus (COVID-19);

CONSIDERANDO a redução dos meios de transporte coletivo deliberado pelas
autoridades competentes em determinados estados da federação;

CONSIDERANDO a necessidade de se evitar a contaminação em larga escala com máxima
redução da exposição de pessoas ao risco;

CONSIDERANDO os alertas emitidos pelas autoridades de saúde, em especial quanto ao
aumento exponencial de casos nos grandes centros;

CONSIDERANDO que determinados tribunais no País  recomendaram a suspensão dos
prazos processuais no âmbito de sua atuação.

RESOLVE:
Art. 1º  Determinar a  suspensão dos prazos processuais pelo prazo de  20 (vinte) dias, a

contar de 16 de março de 2020, nos feitos físicos e eletrônicos em trâmite no âmbito desta Autarquia.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

  
(assinado eletronicamente)

EDUARDO FORTUNATO BIM
Presidente do Ibama

Documento assinado eletronicamente por EDUARDO FORTUNATO BIM, Presidente, em
17/03/2020, às 19:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ibama.gov.br/autenticidade,
informando o código verificador 7225837 e o código CRC B0D396F2.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ibama.gov.br/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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