
ANEXO III 
 

TERMO DE RECONHECIMENTO DE RISCO 
 
Eu, ___________________________________________, condutor de visitantes, portador de CPF nº 
_______________________________________________________, telefones (fixo e/ou celular) 
_______________________________________, DECLARO que conheço os riscos inerentes à atividade 
de condução de visitantes em áreas naturais autorizadas no interior do Parque Natural Municipal 

Professor João Vasconcelos Sobrinho e, portanto, me responsabilizo pela segurança dos visitantes 
conduzidos nas áreas abertas permitidas, isentando o Parque Natural Municipal Professor João 

Vasconcelos Sobrinho/Secretaria de Sustentabilidade e Desenvolvimento Rural de qualquer 
responsabilidade em caso de acidente.  
 
DECLARO ESTAR CIENTE DE QUE:  
As áreas naturais do Parque Natural Municipal Professor João Vasconcelos Sobrinho apresentam riscos 
tais como: relevo acidentado, quedas, picadas de insetos e carrapatos, animais peçonhentos, 
afogamento, rajadas de vento, quedas de árvores e rochas, deslizamentos de terra, raios, 
desmoronamentos, entre outros, sendo o visitante o maior responsável pela própria segurança.  
 
É PROIBIDO  
- Acessar o parque sem autorização prévia; 
- Coletar ou introduzir plantas, flores e sementes, assim como caçar, capturar, molestar ou perseguir 
animais silvestres; 
- Alimentar animais silvestres. 
- Provocar estampidos, emitir gritos e usar equipamentos sonoros que perturbem a fauna e os outros 
visitantes. 
- Acampamentos. 
- Banhos em açudes ou corpos d’água.  
- Gravar nomes, datas ou sinais nas pedras, árvores, imóveis, ou outros bens do parque. 
- A coleta de artefatos arqueológicos e descaracterização de sítios. 
- Fazer atalhos e utilizar áreas interditadas. 
- O uso de fogo no interior do Parque, incluindo fogueiras, churrasqueiras e fogos de artifício, entre 
outros. 
- O consumo de bebida alcoólica e de quaisquer outras substâncias consideradas entorpecentes dentro 
do parque. 
- O acesso com animais, exceção feita aos cães-guia. 
- É proibida a prática de cavalgada nas trilhas do parque. 
- A prática de ralis, trilhas de 4x4 e motocross, ou similares dentro do parque e em suas estradas. 
- Entrar com qualquer produto que possa causar contaminação ao solo e corpos d’água. 
- Descartar resíduos e dejetos em desacordo com as regras estabelecidas. 
 
 
DECLARO AINDA ESTAR CIENTE: 
  
De que poderei ser responsabilizado por quaisquer danos que provocar aos visitantes  ou ao Parque 
Natural Municipal Professor João Vasconcelos Sobrinho e seus recursos. 
 
 A NÃO OBSERVÂNCIA DAS DETERMINAÇÕES ACIMA ACARRETARÁ AO INFRATOR A PENALIDADE DE 
MULTA NO VALOR MÍNIMO DE R$ 500,00, CONFORME O ARTIGO 90 DO DECRETO FEDERAL N° 6.514, DE 
22 DE JULHO DE 2008. 
  
CIENTE _____________________________________________________________________ Local, Data, 
Assinatura 
 

 


