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perseguir animais silvestres;
11 - Deixar de apresentar 
comprovação que autoriza sua 
permanência no Parque, quando 
solicitado pelos agentes de 
fiscalização ou outros funcionários 
do Parque;
12 - Negar-se a identificação 
pessoal, quando solicitada pela 
administração do Parque;
13 - Consumo de bebida alcoólica 
e de quaisquer outras substâncias 
consideradas entorpecentes no 
interior do Parque.
14 - A entrada de garrafas de vidro.
15 - Acampar sem autorização do 
Parque.

_________________________
Assinatura

MARCAR ABAIXO SOMENTE 
AUTORIZADOS E ESPORTISTAS:

Declaro ter condições, capacidade 
e conhecimento técnico para a 
realização da atividade de escalada.
Em caso de acidente informar:
A quem avisar? 
N o m e : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   
Tel:_________________
Tipo sanguíneo: _______
Usa algum medicamento controlado? 
Qual? _________________
É alérgico a alguma substância?Qual?   -
  ___________________

Para preenchimento do PEPAZ:

ENTRADA ____/____/_____ HORA 
_______   
Funcionário:_________________
Nome legível/Assinatura

SAÍDA ____/____/______  HORA_     
Funcionário:_________________
Nome legível/Assinatura
ATENÇÃO

*A NÃO OBSERVÂNCIA DAS 
DETERMINAÇÕES ACIMA 
ACARRETARÁ AO INFRATOR AS
PENALIDADES PREVISTAS EM LEI. 
*

*PARA SUA SEGURANÇA DÊ BAIXA 
NESTE TERMO NA PORTARIA AO 
SAIR DO PARQUE*

Protocolo 174633

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 
07, DE 17 DE AGOSTO DE 

2015.

Estabelece normas de visitação 
para o Parque Estadual Pedra 
Azul e dá outras providências.

A Diretoria Presidente do Instituto 
Estadual de Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos - IEMA, no 
uso de suas atribuições legais e, 
considerando a necessidade de 
ordenar a visitação do Parque 
Estadual da Pedra Azul, visando 
à minimização de impactos, a 
segurança e a valorização da 
experiência dos visitantes, tendo 
em vista o disposto na Lei Federal 
nº 9.985/2000, Decreto Federal 
nº 4.340/2002 e especialmente 
o previsto na Lei Estadual nº 
9.462/2010 e na Lei Estadual nº 
10.094.

RESOLVE:

Art. 1º Incentivar e permitir as 
atividades de visitação desde que 
compatíveis com os objetivos de 
conservação do Parque.
Art. 2º O Parque é aberto ao 
público das 08:00 às 17:00 
horas, de terça a domingo e nos 
feriados, exceto no Natal (24 e 
25/12) e no Ano Novo (31/12 e 
01/01).

§1º - O escritório de 
administração do Parque fica 
aberto de segunda a sexta, de 
08:00 às 12:00 horas e de 13:00 
às 17:00 horas.

§2º - A circulação de pessoas 
em desacordo com o horário 
determinado no caput, é 
permitida em caso de pesquisa 
autorizada ou em prestação de 
serviços ao Parque.

Art. 3º - Fica limitado o número 
de visitantes a 100 pessoas por 
dia no circuito 1, formado pelas 
trilhas da base, e 50 pessoas por 
dia no circuito 2, formado pelas 
trilhas das piscinas naturais.

§1º Não há limitação do número 
de pessoas para o Centro 
de Visitantes e suas áreas 
adjacentes.
§2 º Alterações do quantitativo 
de visitantes poderá ocorrer, 
visando o melhor manejo da 
visitação e dos recursos naturais.

Art. 4º As trilhas do circuito 1, 
conjunto de trilhas da base, não 
necessitam de acompanhamento, 
já as trilhas do circuito 2, trilhas 
das piscinas naturais, são 
acompanhadas por funcionários 
do Parque ou condutor ambiental 
autorizado e credenciado.

§1º Grupos escolares serão 
acompanhados em ambos 
os circuitos, 1 e 2, com 
opção de escolha entre um 
funcionário do Parque ou um 
condutor autorizado, mediante 
agendamento por formulário 
eletrônico.

§2º Cada condutor autorizado 
ou funcionário, conduzirá até 15 
pessoas em um grupo.

§3º Em regulamentação à 
Instrução Normativa do IEMA 
nº 04 de 2012, os condutores 
credenciados estão autorizados 
a cobrar pelo serviço de 
condução, sendo que o Parque 
não interferirá na negociação de 
valores.

§4º As visitas autoguiadas são 
autorizadas mediante assinatura 
de Termo de Responsabilidade 
e Reconhecimento de Risco, 
disponíveis na sede e na casa de 
apoio do Parque.

Art. 5º - Em caso de emergência, 
comprovada ameaça à 
integridade dos recursos 
naturais ou à segurança dos 
visitantes, o Parque poderá 
limitar a realização de atividades 
e acessos a determinados locais, 

até que a situação geradora de 
risco tenha sido controlada.

Art. 6º - As áreas e trilhas 
permitidas à visitação serão 
sinalizadas, sendo restritos os 
acessos não sinalizados ou não 
contemplados em zoneamento 
de uso do Parque.
Art. 7º - Os residentes e 
domiciliados nas propriedades 
confrontantes e os residentes 
do distrito de Pedra Azul, 
ambos considerados áreas do 
entorno imediato do Parque, 
mediante cadastro prévio terão 
prioridade em visitar a Unidade 
de Conservação.
Parágrafo único - Para efetuar 
o cadastro os interessados 
deverão apresentar comprovante 
de residência na sede da Unidade 
de Conservação.
Art. 8º - Durante a permanência 
no Parque o visitante será o 
principal responsável por sua 
integridade física, cabendo 
à administração orientar sua 
conduta de forma segura.
Parágrafo único - Normas e 
regras de conduta estabelecidas 
para visitação do Parque terão 
publicidade e estarão disponíveis 
na sede para consulta pelos 
visitantes.
Art. 9º - Em casos suspeitos de 
coleta ou entrada de materiais 
não autorizados, os visitantes 
ficam sujeitos à revista de 
pertences e veículos.
Art. 10 - Os casos omissos 
nesta instrução normativa serão 
resolvidos pelo órgão gestor do 
Parque.
Art. 11 - O desrespeito às normas 
está sujeito às penalidades legais 
cabíveis.
Art. 12 - Esta instrução normativa 
entra em vigor em 30 dias após 
sua publicação.
Cariacica, 17 de agosto de 2015.

SUELI PASSONI TONINI
Diretora Presidente do IEMA

Protocolo 174640

INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 
174-S DE 06 DE AGOSTO DE 
2015

O DIRETOR PRESIDENTE DO 
INSTITUTO ESTADUAL DE 
MEIO AMBIENTE E RECURSOS 
HÍDRICOS - IEMA, Autarquia 
Estadual, no uso das atribuições 
legais,

RESOLVE:
Art. 1º - Designar, a servidora 
efetiva, LARISSA BARBOSA 
DE SOUZA, número funcional 
3096327, para responder 
pela função gratificada de  
COORDENADOR DE ÁREA, 
no período de 14.09.2015 a 
28.09.15 por motivo de férias do 
titular, garantindo a continuidade 
das atividades inerentes ao 
cargo.

Cariacica, 06 de agosto de 2015.

SUELI PASSONI TONINI

Diretora Presidente

Protocolo 174561

INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 
180-S DE 17 DE AGOSTO DE 
2015

O DIRETOR PRESIDENTE DO 
INSTITUTO ESTADUAL DE 
MEIO AMBIENTE E RECURSOS 
HÍDRICOS - IEMA, Autarquia 
Estadual, no uso das atribuições 
legais,

RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR a servidora 
efetiva, KARLA LUCIANA 
SIQUEIRA ROSA, nº funcional 
3010716,  para exercer a função 
gratificada de COORDENADOR 
DE ÁREA deste Instituto, a 
partir de 13.08.2015.

Cariacica, 17 de agosto de 2015.

SUELI PASSONI TONINI
DIRETORA PRESIDENTE

Protocolo 174700

INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 
181-S DE 17 DE AGOSTO 2015

A DIRETORA PRESIDENTE 
DO INSTITUTO ESTADUAL DE 
MEIO AMBIENTE E RECURSOS 
HÍDRICOS - IEMA, Autarquia 
Estadual, no uso das atribuições 
legais,

RESOLVE:
Art. 1º - CESSAR os efeitos da 
designação do servidor efetivo, 
FÁBIO TRINTIN COSTA, número 
funcional 2791617, para exercer 
a FUNÇÃO GRATIFICADA 
ADMINISTRATIVA-FGA, deste 
Instituto, a partir de 17.08.2015.
Art. 2º - DESIGNAR o servidor 
efetivo, FÁBIO TRINTIN 
COSTA, número funcional 
2791617,  para exercer a 
FUNÇÃO GRATIFICADA DE 
CHEFE DE EQUIPE deste 
Instituto, a partir de 17.08.2015.

Cariacica, 17 de agosto de 2015.

SUELI PASSONI TONINI
DIRETORA PRESIDENTE

Protocolo 174702

INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 
182-S DE 17 DE AGOSTO 2015

A DIRETORA PRESIDENTE 
DO INSTITUTO ESTADUAL DE 
MEIO AMBIENTE E RECURSOS 
HÍDRICOS - IEMA, Autarquia 
Estadual, no uso das atribuições 
legais,

RESOLVE:
Art. 1º - CESSAR os efeitos 
da designação da servidora 
efetiva, LARISSA BARBOSA 
DE SOUZA, número funcional 
3096327, para exercer a 
FUNÇÃO GRATIFICADA 
ADMINISTRATIVA-FGA, deste 
Instituto, a partir de 17.08.2015.
Art. 2º - DESIGNAR a servidora 
efetiva, LARISSA BARBOSA 
DE SOUZA, número funcional 
3096327,  para exercer a 


