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TERMO DE CONHECIMENTO DE RISCOS E NORMAS 

 
*IMPORTANTE: PARA SUA SEGURANÇA É OBRIGATÓRIO QUE VOCÊ DÊ BAIXA NESTE TERMO 

NA PORTARIA DE SAÍDA* 
 
 
 
 
Eu, ________________________________________________, portador da carteira de identidade nº 

___________________________, CPF nº. ______________________, residente na rua 

_______________________________________ nº.________, bairro ________________________, 

cidade/UF ______________________________, data de nascimento _____/________/________, 

telefone celular e/ou residencial (      ) _________________________, DECLARO conhecer a trilha e/ou 

via de escalada (especificar) ___________________________________________________ e me 

responsabilizo por guiar o grupo abaixo relacionado, isentando o PARNASO de qualquer 

responsabilidade em caso de acidente. 

 
EM CASOS DE ACIDENTES OU OUTRAS EMÊRGENCIAS, ENTRE EM CONTATO COM O CORPO 

DE BOMBEIROS (PELO TELEFONE 193) 
 
 

ACOMPANHANTES 
 

Nome Telefone Email Rubrica 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    
 

ENTRADA ____/____/______  HORA _________         SAÍDA PREVISTA ____/____/______ 
 

VEÍCULO/MODELO ____________________           COR ____________ PLACA ____________ 
 

Funcionário que verificou o preenchimento do Termo:________________________________ 
 
SAIU DO PARQUE EM ________/_______/______              HORA ___________ 
 

Funcionário que deu baixa de saída: ______________________________________________ 

Assinale sua categoria:  (      ) Condutor PARNASO  (       ) Guia Cadastur 
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LEIA COM ATENÇÃO!!! 
 

DECLARO ESTAR CIENTE DE QUE 
 

Áreas Naturais apresentam riscos, tais como “cabeças d´água”, choque térmico, afogamento, pedras 
escorregadias, animais peçonhentos, entre outros, sendo o visitante o maior responsável pela própria 
segurança. 

É PROIBIDO: 
 

a) Entrada e saída do Parque por outro acesso que não a sua portaria; 
b) Presença de animais domésticos no interior do Parque, por prejudicarem a fauna silvestre; 
c) Provocar estampidos, emitir gritos e fazer barulho que posa perturbar a fauna local; 
d) Acender fogueiras e soltar balões; 
e) Jogar lixo de qualquer espécie nas trilhas e nos locais de acampamento. Todo lixo produzido pelos 

usuários deve, obrigatoriamente, ser por eles recolhido e trazido de volta; 
f) O porte de toda e qualquer arma branca (faca com mais de 12 cm de lâmina) e/ou de fogo, 

inclusive atiradeiras, armadilhas, facões, foices e similares; 
g) Coletar plantas, flores e sementes; 
h) Gravar nomes, datas ou sinais nas pedras, árvores, imóveis, placas ou outros bens do 

PARNASO; 
i) Utilizar atalhos e/ou áreas interditadas; 
j) Caçar, capturar, molestar ou perseguir animais silvestres; 
k) Deixar de apresentar o ingresso ou documento que autoriza sua permanência no Parque, 

quando solicitado pelos agentes de Fiscalização; 
l) Negar-se a identificação pessoal, quando solicitada pela Fiscalização; 
m) Consumo de bebida alcoólica e de quaisquer outras substâncias consideradas entorpecentes no 

interior do Parque. Os funcionários do PARNASO têm autoridade para intervir em casos 
necessários.  

n) A entrada de garrafas de vidro. 
o) Estacionar na Praça da Barragem nos dias de maior demanda, quando o local será usado 

preferencialmente para visitantes da parte baixa do Parque. Os visitantes deverão seguir as 
instruções da vigilância sobre os locais autorizados para estacionamento. 

 
Declaro ainda estar ciente: I - de que poderei ser responsabilizado pelas ações praticadas por meu 
grupo, II - de que só poderei permanecer por mais dias  na montanha no caso de algum funcionário 
do Parque ou do Abrigo de Montanha verificar e confirmar que existe a disponibilidade dos ingressos 
correspondentes, e que deverei pagar a diferença existente ao sair; III – de que deverei dar baixa 
neste Termo ao sair do Parque. 

 

A NÃO OBSERVÃNCIA DAS DETERMINAÇÕES ACIMA ACARRETARÁ AO INFRATOR A 
PENALIDADE DE MULTA NO VALOR MÍNIMO DE R$500,00, CONFORME O ART.90 DO DECRETO 

6.514, DE 22 DE JULHO DE 2008. 

 
CIENTE  _____________________________________________________ 

 

ASSINATURA 


