
  

 

PARQUE NACIONAL

 
 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO 
 

Eu, ___________________________________________, portador da carteira de 

identidade nº___________________,CPF nº __________________, residente na 

_____________________________________nº___,bairro_____________, na cidade 

_____________,CEP___________,telefone celular____________ fixo____________ 

AUTORIZO o menor _______________________________________, que está sob 

minha responsabilidade, acompanhado de _______________________________, que 

conhece a trilha e/ou via de escalada __________________________________________ 

a percorrer a citada trilha e/ou via de escalada. 

Comprometo-me, ainda, que o menor obedecerá às seguintes cláusulas proibitivas. 
 
1) Entrada e saída do Parque por outro acesso que não a sua portaria; 

2) Presença de animais domésticos no interior do Parque, por prejudicarem a fauna 

silvestre; 

3) Tocar instrumentos de sopro, cordas ou percussão, bem como provocar estampidos, 

emitir gritos e fazer barulho que posa perturbar a fauna local; 

4) Acender fogueiras e soltar balões; 

5) Jogar lixo de qualquer espécie nas trilhas e nos locais de acampamento. Todo lixo 

produzido pelos usuários deve, obrigatoriamente, ser por eles recolhido e disposto em 

locais apropriados; 

6) 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; 

7) Coletar plantas, flores e sementes; 

8) Gravar nomes, datas ou sinais nas pedras, árvores, imóveis, placas ou outros bens do 

PARNASO; 

9) Utilizar atalhos e/ou áreas interditadas; 

10) Caçar, capturar, molestar ou perseguir animais silvestres; 

11) Deixar de apresentar o ingresso ou documento que autoriza sua permanência no 

Parque, quando solicitado pelos agentes de Fiscalização; 

12) Negar-se a identificação pessoal, quando solicitada pela Fiscalização; 

 

A não obediência das determinações legais acima, acarretará ao infrator as 

penalidades dos Decretos 8.4017/1979, 6.514/2008 e Lei 9.605/1998. 

Estou ciente de todas as restrições constantes deste termo, sob pena de, não 

obedecendo-as, responder administrativa e judicialmente.  

 
                       _____________________________________________________ 

NOME LEGÍVEL 
 
 

                       ______________________________________________________ 
ASSINATURA 

 
OBS: O MENOR SÓ PODERÁ REALIZAR A ATIVIDADE DESCRITA 
APRESENTANDO OS DOCUMENTOS (TERMO DE AUTORIZAÇÃO E 
COMPROVAÇÃO DA RESPONSABILIDADE) 


