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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IEF INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS
URFBio Norte - Parque Estadual Serra Nova e Talhado
Processo SEI nº 2100.01.0031825/2022-57
EDITAL PARA CREDENCIAMENTO N° 01/2022

Assunto: Chamamento Público para Credenciamento

O INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS – IEF torna pública a abertura do processo de
credenciamento de pessoas físicas interessadas em realizar a prestação do serviço de condução de visitantes
no Parque Estadual Serra Nova e Talhado a partir dos critérios estabelecidos neste edital. Essa prestação de
serviço deverá atender ao disposto pelas determinações constantes na Portaria n° 25, de 01 de abril de 2022 e
das demais legislações que o fundamentam e às condições e exigências estabelecidas neste Edital.

1.DO OBJETO

1.1 Este documento tem por objetivo fornecer aos interessados no Credenciamento as especificações básicas
que deverão ser seguidas para o atendimento do objeto deste Edital.

1.2 Constitui objeto deste Edital o credenciamento para concessão de Autorização de pessoas físicas
interessadas em realizar a prestação do serviço de condução de visitantes no Parque Estadual Serra Nova e
Talhado, cuja natureza jurídica trata-se de um ato administrativo unilateral de caráter precário, pessoal e
intransferível, visando a estruturação da oferta deste serviço e a melhoria da qualidade do mesmo.

1.3 Conforme disposto na Portaria n° 25, de 01 de abril de 2022, entende-se por prestador de serviço, a
pessoa física autorizada pelo IEF a atuar na condução de visitantes na unidade de conservação,
desenvolvendo atividades informativas e interpretativas sobre o ambiente natural e cultural visitado, além de
contribuir para o monitoramento dos impactos nas áreas de visitação.

1.4 Informações gerais da unidade de conservação

A beleza das serras, rios e cachoeiras, são fatores que tem impulsionado o turismo e a visitação na região do
Parque, que atrai ainda pelo modo de vida da população e do estreito vínculo com os recursos naturais. As
https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=57232483&infr…
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atividades existentes oferecem oportunidades de conexão com a natureza, recreação e lazer em ambientes
diversos, contribuindo com o bem-estar das pessoas.
O PESNT está localizado no Espinhaço Setentrional, também conhecido com Serra Geral, uma das regiões
de maior riqueza do ponto de vista biológico, hídrico e para a conservação dos recursos naturais da Serra do
Espinhaço. Este destaque se deve à alta biodiversidade da região, bem como pelo baixo potencial agrícola e
madeireiro, características que mantiveram esta região com um melhor grau de conservação quando
comparada com áreas adjacentes de Cerrado e Caatinga.
Tal riqueza é reconhecida pela criação de dezenas de UCs estaduais e municipais na região, sendo que, na
esfera estadual, destaca-se o Parque Estadual de Serra Nova e Talhado, característico com as bordas das
serras, tanto a leste como a oeste, bastante acidentadas e acima das vertentes íngremes, onde predominam
sistemas de planaltos extensos, pontuados por elevações rochosas bastante erodidas, dando origem às
extensas campinas sobre relevo plano ou suave-ondulado, que caracterizam as porções mais altas da Serra,
com altitudes entre 900 e 1600m.
A presença humana pretérita na região, de aproximadamente 10.000 anos, é atestada pelos sinais artísticos
(sítios arqueológicos e pinturas rupestres) ainda visíveis no PESNT (COSTA et al. 2017). As cidades
históricas, tanto de Serra Nova como de Rio Pardo, são provas de um povoamento antigo dessa região dos
Gerais, povoamento resultante do encontro dos povos indígenas com bandeirantes e comunidades
quilombolas, possibilitando o nascimento de uma cultura material “geraizeira” (COSTA et al., 2017) que foi
imortalizada nas descrições da Serra Geral feitas por Guimarães Rosa em Grande Sertão Veredas.
Com a criação do Parque, em 2003, a segurança dos aquíferos da região foi assegurada, com mais de 50
nascentes protegidas, alimentando os rios Catulé, Serra Branca, Mosquito, Preto e Peixe Bravo, que
contribuem localmente com a rede de drenagem superficial e regionalmente na manutenção hídrica dos
tributários de três grandes bacias hidrográficas: São Francisco (56,85% da UC), Pardo (31,71% da UC) e
Jequitinhonha (11,44% da UC).
Além de proteger importantes recursos hídricos, a UC também conserva ambientes como as chapadas, com
solos de baixa fertilidade natural, onde ocorrem as fisionomias diversas de Campo Rupestre, Campo, Campo
Cerrado e Cerrado Sensu Stricto; e as grotas, com solos de alta fertilidade natural e próximas a cursos d’água
onde se encontram fisionomias únicas e ameaçadas, localizadas no lado oeste do Parque, com importância
biológica e alta fragilidade como Cerrado Sensu Stricto, Floresta Estacional Semidecidual e Floresta
Estacional Decidual, conhecida como mata seca (RIBEIRO e WALTER, 1998).
2.DAS CONDIÇÕES DA HABILITAÇÃO

2.1 Os interessados poderão habilitar-se para o presente Credenciamento, apresentando a seguinte
documentação:

I- Termo de Conhecimento de Risco inerentes às atividades de visitação da unidade de conservação,
devidamente preenchido e assinado conforme Anexo II;

II- Declaração de Compromisso comprometendo-se a cumprir a legislação ambiental, as normas e
regulamentos estabelecidos pela unidade de conservação, bem como o estabelecido neste Edital,
devidamente preenchida e assinada conforme Anexo III;

III - Cópia do RG e CPF;
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IV - Comprovante de endereço domiciliar;

VI – Certificado de cursos correlatos ao tema de formação de condutores de visitantes conforme as
exigências do Art. 12 da Portaria IEF n° 25, 01 de abril de 2022. Poderão ser reconhecidos cursos realizados
por outras instituições, desde que devidamente comprovados.

a) conteúdo obrigatório:

1 - Temas referentes ao meio ambiente e cultura (ênfase na unidade de conservação).

Conteúdos com informações sobre o IEF com seus objetivos e missão.
Conteúdos com informações sobre a caracterização geral da unidade de conservação, normas e demais
regras dos atrativos da unidade de conservação.

2 - Temas referentes ao trabalho do condutor.

Conteúdos com informações sobre ética, apresentação pessoal e relações interpessoais.
Conteúdos com informações sobre técnicas de condução de visitantes.
Conteúdos com informações sobre os princípios de conduta consciente e minimização de impactos em
ambientes naturais.

3 - Temas referentes à segurança e equipamentos.

Conteúdos com informações sobre gestão de segurança e gestão de riscos da unidade de conservação.
Conteúdos com informações sobre primeiros socorros

b. conteúdo desejável:

1 - Temas referentes ao meio ambiente e cultura (ênfase na unidade de conservação)

Conteúdos com informações sobre legislações pertinentes ao IEF.
Conteúdos com informações sobre a história e geografia regional.
Conteúdos com informações sobre turismo e sustentabilidade

2 - Temas referentes ao trabalho do condutor.
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Conteúdos com informações sobre os princípios de interpretação ambiental.
Conteúdos com informações sobre monitoramento de impactos ambientais.
Conteúdos com informações sobre normas da ABNT e manuais de boas práticas da ABETA,
especialmente para atividades que exijam habilidades e conhecimentos técnicos específicos

3 - Temas referentes à segurança e equipamentos.

Conteúdos com informações sobre prevenção e combate a incêndios florestais.
Conteúdos com informações sobre busca e salvamento

VII – Certificados de cursos adicionais ou domínio de línguas estrangeiras, não sendo estes, obrigatórios para
a habilitação.

VIII – Atestado médico que comprove as condições de saúde adequadas para exercício da atividade

2.2 Os requisitos mínimos para os profissionais que atuarão como condutores são: maioridade, mediante
comprovação; alfabetização; nacionalidade brasileira, ou no caso de pessoa estrangeira, que tenha residência
e habilitação para exercício da atividade profissional no país; condição de saúde adequada para o exercício
da atividade; conhecimento das características da UC e vivência da região; bem como dispor de
equipamentos necessários para o exercício da atividade.
2.3 Aqueles interessados no serviço de condução de visitantes sem as comprovações referentes às
capacitações, conforme critérios descritos no item 2.1, VI, poderão ser habilitados, mas com a existência de
pendências na comprovação da capacitação, portanto, poderão ser autorizados após a devida comprovação.
2.3.1 No prazo de 30 (trinta) dias, contados da divulgação pelo IEF da lista de prestadores de serviços
habilitados, os interessados no serviço de condução de visitantes deverão apresentar as comprovações
referentes às capacitações que não foram formalizadas anteriormente.

2.4 O interessado deverá encaminhar a documentação:

2.4.1 Física, pelo correio, para o endereço:

Parque Estadual Serra Nova e Talhado – IEF

Endereço: Distrito de Serra Nova, 26 km do centro urbano de Rio Pardo de Minas.
CEP: 39.530-000

Telefone (38) 99886-1176
https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=57232483&infr…
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2.4.2 Ou eletrônica, para o endereço eletrônico: peserranova@meioambiente.mg.gov.br

3.DA VIGÊNCIA DO EDITAL DE CHAMAMENTO PARA CREDENCIAMENTO

3.1 O presente edital entra em vigor na data de sua publicação e vigorará por prazo indeterminado, observado
o interesse público e os princípios gerais da administração pública.

3.2 As datas de solicitação da habilitação serão realizadas no período de julho a agosto de cada ano.

Fase

Datas

Habilitação

25/07/2022 a 05/08/2022

Resultado da habilitação e solicitação de
envio das comprovações indicadas no item
4.2

08/08/2022

Análise dos critérios elencados pelo item 4.2
e publicação do resultado do
09/08/2022 a 09/09/2022
credenciamento
Prazo para interposição de recursos

12/09/2022 a 23/09/2022

Emissão das autorizações

26/09/2022 a 30/09/2022

Publicização das Autorizações

03/10/2022

3.3 A lista de autorizados estará disponível em até 30 dias após o término do período de credenciamento
neste edital, no site do IEF - http://www.ief.mg.gov.br/component/content/article/3306-nova-categoria/3562-autorizacaodeprestacaodoservicodeconducaodevisitantesemunidadesdeconservacaoestaduaisdoief, na sede da
unidade: Distrito de Serra Nova, 23 km do centro urbano de Rio Pardo de Minas. CEP: 39.530-000 e nas
redes sociais do PESNT.

3.4 Qualquer interessado que se enquadre nas condições elencadas neste Edital, durante o prazo de vigência,
nas datas indicadas para a habilitação e desde que cumpra os requisitos previstos neste instrumento, pode
solicitar seu credenciamento.
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3.5 A habilitação não garante o credenciamento do interessado sendo apenas a primeira etapa do processo de
Autorização.

3.6 As datas indicadas neste edital, no item 3.2, poderão ser alteradas conforme interesse e necessidade da
unidade sendo que as datas válidas serão afixadas em locais de ampla divulgação incluindo a sede da unidade
e na página do IEF no link: http://www.ief.mg.gov.br/component/content/article/3306-nova-categoria/3562-autorizacaodeprestacaodoservicodeconducaodevisitantesemunidadesdeconservacaoestaduaisdoief

4.CREDENCIAMENTO

4.1 Após o processo de habilitação, o IEF, por meio do gerente, analisará a documentação e, quando do
atendimento de todos os requisitos e normas estabelecidos nesse edital, emitirá a Autorização para prestação
do serviço de condução de visitantes (Anexo IV).

4.2 Serão credenciados quantos interessados atenderem aos requisitos mínimos devidamente comprovados
aqui estabelecidos, assim como em seus anexos:

I. Maioridade;
II. Nacionalidade brasileira ou no caso de pessoa estrangeira, que tenha residência e habilitação para
exercício da atividade profissional no país;
III. Condição de saúde adequada para o exercício da atividade, devidamente comprovada por atestado
médico;
IV. Ser capacitado nos temas obrigatórios definidos neste edital, e
V. Dispor de equipamentos necessários para o exercício da atividade, conforme item 6.1, XXI do presente
edital

4.3 A Autorização para prestação do serviço de condução de visitantes é um documento pessoal e
intransferível.

4.4 A Autorização para prestação do serviço de condução de visitantes será válida por um período de 48
(quarenta e oito) meses a partir da data de sua emissão, podendo ser renovada a cada quatro anos, a partir de
atualização cadastral.

4.5 No interesse da Administração e por decisão justificada, a Autorização para prestação do serviço de
condução de visitantes poderá ser revogado a qualquer tempo, mediante notificação ao Autorizado com 30
(trinta) dias de antecedência, não lhe sendo devido qualquer espécie de indenização, considerando o disposto
na Portaria n° 25/2022.

4.6 São requisitos para renovação da Autorização para prestação do serviço de condução de visitantes sem
descontinuidade da vigente:
https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=57232483&infr…
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I – Manifestação formal do prestador de serviço à administração da unidade de conservação com, no
mínimo, 30 (trinta) dias de antecedência do término da Autorização para prestação do serviço de condução
de visitantes vigente, conforme calendário indicado pela unidade de conservação;

II. – Inexistência de pendências ou restrições em nome do interessado, junto a unidade de conservação;

III. – Cópia de certificado de curso de primeiros socorros, podendo ser em formato de atualização, com
emissão inferior a dois anos;

IV – Cópia do comprovante de residência, caso haja mudança de endereço;

4.7 Caso o autorizado não tenha mais interesse na continuidade do exercício da atividade, deverá comunicar
o fato à administração da unidade de conservação, por escrito, para o devido cancelamento da Autorização.

5.DA OPERAÇÃO

5. As atividades desenvolvidas sob o âmbito dessa Autorização limitam-se à condução de visitantes,
devendo respeitar locais especificamente autorizados, conforme relacionado a seguir, e as normas
internas da unidade de conservação, sem prejuízo das demais restrições previstas.

*Trilha do Poço do Jacaré;
*Trilha do Escorregador;
*Trilha das Sete Quedas;
*Trilha do Serrado;
*Trilha da sede ao Escorregador;
*Circuito das Águas;
*Trilha São Gonçalo
Travessias:
*Serrado x Gerais Santana
*Serra Nova x Gerais Santana;
* Talhado x Gerais Santana

5.2 Os horários do desenvolvimento do serviço deverão ocorrer entre 08:00 e 17:00 horas.
https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=57232483&infr…
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5.3 A visitação, em qualquer área ou atrativo, poderá ser suspensa por ato da chefia do Parque Estadual
Serra Nova e Talhado, mediante justificativa técnica, com objetivo de proteção ao patrimônio natural e
garantia de segurança aos visitantes.

5.4 O autorizado deverá portar a cópia da Autorização em local de fácil visualização.

5.5 O condutor de visitantes autorizado será identificado mediante crachá contendo nome completo, foto e
número da autorização para prestação dos serviços de condução de visitantes emitida pelo IEF.
6. DAS OBRIGAÇÕES

Cabe aos prestadores de serviço autorizados, as seguintes obrigações:

I. desenvolver seu trabalho regido pela ética e se materializar no desempenho da prestação dos serviços
de modo adequado, tendo em vista regramentos da unidade de conservação;
II. tratar cuidadosamente os visitantes aperfeiçoando o processo de comunicação e contato com o público
com cortesia, moralidade, boa conduta, urbanidade, disponibilidade e atenção;
III. manter os dados do credenciamento e habilitação atualizados;
IV. exercer exclusivamente os serviços revistos na Autorização;
V. exercer a prestação do serviço somente em dias, horários e locais permitidos;
VI. ter conhecimento sobre as áreas da unidade de conservação em que estãorevistas atividades de
visitação, as normas do(s) atrativo(s) em que irá operar e as regras da unidade de conservação,
conforme estabelecido em seu Plano de Manejo, bem como zelar pelo seu cumprimento;
VII. informar aos visitantes sobre a biodiversidade e sobre a importância ecológica e social da unidade de
conservação;
VIII. informar aos visitantes os riscos inerentes à realização de atividades em uma área natural em geral e
das atividades a serem desenvolvidas, em especíﬁco, os aspectos de segurança necessários à atividade,
os procedimentos durante a viagem e as recomendações para o conforto e bem-estar do mesmo, além
de informações básicas sobre a unidade de conservação e providenciar a assinatura do termo de ciência
de risco pelos visitantes, quando cabível;
IX. comunicar à equipe da unidade de conservação a ocorrência de fato novo, dano ambiental ou infração
presenciada durante a atividade, seja pelo seu grupo ou por terceiros, tão logo seja possível;
X. zelar pela área visitada e comunicar de imediato à unidade de conservação a utilização indevida por
terceiros;
XI. responsabilizar-se por todo resíduo gerado, inclusive dos seus clientes, sendo necessária a
orientaçãosobre procedimentos relacionados à coleta, acondicionamento e à destinação do lixo durante
a visita;
XII. responder civil, penal e administrativamente pelos seus atos, bem como por
danos ou
prejuízos causados a terceiros e à unidade de conservação;
XIII. permitir a vistoria da área visitada a qualquer tempo pera o efetivo exercício da fiscalização;
XIV. informar ao visitante que deseja realizar ﬁlmagens com objetivo comercial, produção de ﬁlmes,
programas ou comerciais sobre a necessidade de solicitar autorização especíﬁca da administração da
unidade de conservação;
XV. estar sempre atualizado e informado sobre os atrativos, normas e orientações estabelecidas nos
regulamentos da unidade de conservação;
XVI. informar imediatamente à gestão da unidade de conservação quaisquer incidentes, acidentes ou outras
situações anormais ocorridas;
XVII. observar as normas existentes relacionadas à acessibilidade;
https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=57232483&infr…
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XVIII. prestar informações à unidade de conservação estatísticas acerca do quantitativo de pessoas atendidas
durante o prazo de validade da Autorização;
XIX. estar devidamente identiﬁcado como condutor de visitantes;
XX. praticar e promover um excursionismo consciente e condutas de mínimo impacto;
XXI. estar devidamente equipado, de acordo com o serviço a ser desenvolvido, com, no
mínimo, os
seguintes materiais:
a. suprimento de água potável;
b. lanterna;
c. apito;
d. suprimento extra de alimento;
e. estojo de primeiros socorros; e
f. lista de telefones de emergência.

7. DAS CONTRAPARTIDAS

7.1 A Autorização para a prestação do serviço de condução de visitantes no Parque Estadual Serra Nova e
Talhado estará vinculada ao cumprimento de contrapartidas específicas por parte dos condutores de visitantes
autorizados, relacionadas ao objeto da autorização, que visam contribuir com serviços e programas de gestão
da unidade de conservação:

I – colaborar com a manutenção e limpeza de trilhas em áreas em que os condutores atuem dentro da UC;
II – colaborar com a limpeza e manutenção de estruturas utilizadas pelos condutores no exercício de suas
atribuições;
III – apoiar a divulgação dos atrativos turísticos da unidade de conservação;
IV – colaborar com ações voluntárias e projetos do IEF a serem definidos em comum acordo entre o
condutor e o gestor da unidade de conservação;
V – informar à gerência da UC quanto aos impactos ambientais visualizados na unidade de conservação,
quando em exercício de suas atividades, e que necessitam de ações mitigadoras;
VI – contribuir com a definição, junto à gerência da UC, das medidas para identificar riscos e atender
situações emergenciais durante as visitas guiadas à UC, e aplicá-las no desempenho de suas atividades;
VII – apoiar atividades de busca e salvamento relativas a acidentes ocorridos dentro da UC.

7.2 A validação da realização das atividades será realizada pela unidade de conservação.

8. DAS VEDAÇÕES

Ao prestador de serviço é vedado:

I - prestar serviços sem a Autorização para a condução de visitantes emitida pela unidade de conservação;
https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=57232483&infr…
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II - prestar ao visitante, dentro da unidade de conservação, serviços que não estejam devidamente
autorizados;
III - utilizar faixas para divulgação do serviço dentro da UC em locais não autorizados;
IV - utilizar, expor e divulgar propagandas, material promocional ou de comunicação visual que incentivem a
prática de atividades e serviços que não são regulamentadas pela legislação ambiental e pelos regulamentos
do IEF;
V - realizar a prestação do serviço fora das áreas delimitadas e autorizadas pela unidade de conservação;
VI - instalar estruturas e equipamentos sem prévia autorização da gerência da unidade de conservação, que
alterem a funcionalidade das mesmas ou cubram a sinalização da unidade de conservação;
VII - vender, locar, arrendar, terceirizar, transferir ou ceder, a qualquer título, a Autorização;
VIII - alimentar a fauna silvestre, exceto em casos previstos;
IX - molestar a fauna silvestre;
X - realizar tentativas de resgate ou salvamento de fauna sem prévia comunicação com o IEF, com exceção
dos prestadores de serviço autorizados e capacitados.
XI – realizar ou permitir a abertura ou alargamento de acesso aos atrativos, exceto em casos previamente
autorizados pela gerência da UC;
XII – realizar e/ou permitir qualquer alteração que comprometa a biota, a vegetação nativa e os cursos d’água
existentes, conforme apontado no plano de manejo da UC;
XIII – realizar e/ou permitir, durante as atividades e processo de estruturação, qualquer tipo de
movimentação de terra, quebra ou retirada de rochas, exceto em casos previamente autorizados;
XIV – permitir a circulação de animais domésticos nos atrativos, salvo cão guia ou em situações especiais de
resgate;

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

9.1 O Instituto Estadual de Florestas dará ampla divulgação deste Edital aos diversos setores interessados.
9.2 O IEF divulgará em seu site -http://www.ief.mg.gov.br/component/content/article/3306-novacategoria/3562-autorizacaodeprestacaodoservicodeconducaodevisitantesemunidadesdeconservacaoestaduaisdoief - a relação
atualizada dos autorizados à prestação do serviço.
9.3 Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria de Unidades de Conservação - DIUC, com a devida
observância à legislação vigente.
9.4 Este ato administrativo é de caráter precário por sua natureza podendo ser revogado a qualquer tempo,
mediante fundamentação e notificação ao Autorizado com 30 (trinta) dias de antecedência, não lhe sendo
devida qualquer indenização.
9.5 Este Edital entra em vigor na data da sua publicação e vigorará por prazo indeterminado, observado o
interesse público e os princípios gerais da administração pública
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Rio Pardo de Minas, 18 de julho de 2022

GRAZIELLY DOS SANTOS COSTA
(Gerente do Parque Estadual de Serra Nova e Talhado)

Documento assinado eletronicamente por Grazielly dos Santos Costa, Gerente, em 18/07/2022, às
15:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222,
de 26 de julho de 2017.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 49899963
e o código CRC 2F83F657.
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