
DECRETO Nº. 1.129, DE 18 DE JUNHO DE 2010.   

    

    

TURISMO. Condutores ambientais.   

    

    

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PALHOÇA, Estado de Santa Catarina,  

No uso de suas atribuições legais,  

   

D E C R E TA:   

    

Art. 1º Estabelecer normas e procedimentos relacionados ao credenciamento de 

condutores ambientais locais junto à Secretaria de Desenvolvimento Regional da Ponte 

do Imaruim, Turismo, Esporte e Lazer.  

   

Art. 2º Para fins desta Instrução Normativa considera–se condutor ambiental local a 

pessoa que recebeu capacitação especifica e que é responsável pela condução em 

segurança de grupos de visitantes aos locais permitidos em ambientes naturais de uma 

região ou localidade, desenvolvendo atividades interpretativas sobre o ambiente 

natural e cultural visitando, além de poder contribuir para o monitoramento dos 

impactos sócio – ambientais nos sítios de visitação.  

   

Art. 3º O credenciamento dos condutores ambientais locais consiste na emissão de 

uma credencial pela Secretaria de Desenvolvimento Regional da Ponte do Imaruim, 

Turismo, Esporte e Lazer e na construção de um banco de dados com informações 

sobre os condutores.  

   

§ 1º A credencial é o documento emitido pela Secretaria Municipal de Turismo, na 

forma de um crachá e/ou carteira de identificação do condutor, que deverá conter as 

seguintes informações:  

   

I – Identificação do condutor;  

    

II – Validade do documento;  

    

III – Informação do local de atuação do condutor (Ex: Ilha de Santa Catarina; Baixada 

do Maciambú);   

   

§ 2º O banco de dados consiste em uma listagem com as seguintes informações dos 

condutores:  

I – Dados pessoais;  

   

II – Local de atuação;  

   

III – Data de emissão e validade da credencial;  

   

IV – Dados sobre a sua capacitação;  

   

V – Autorizações complementares dos órgãos ambientais para atuação em áreas 

especificas nas Unidades de Conservação da sua área de abrangência.  

   

Art. 4º São requisitos para o credenciamento:  

   



I – Ter mais de 18 anos;  

   

II – Ter recebido formação especifica para o local de atuação por instituição de ensino 

credenciada (pelo MEC ou Secretarias Estaduais ou Municipais de Educação), com 

carga horária mínima de 160h, a ser comprovada através de certificado;  

   

Art. 5º O credenciamento dos condutores ambientais locais junto à Secretaria de 

Desenvolvimento Regional da Ponte do Imaruim, Turismo, Esporte e Lazer terão 

validade de dois anos.  

   

Parágrafo único. Após este prazo os condutores deverão renovar sua credencial.  

   

Art. 6º Para a renovação da credencial os condutores deverão atualizar seus dados 

junto a Secretaria Municipal de Turismo, sendo consideradas possíveis cometidas pelo 

condutor.  

   

Art. 7º Sugere–se as seguintes recomendações com relação ao exercício da atividade 

dos condutores ambientais locais, sem prejuízo das especificidades e necessidades do 

local:  

   

I – Estabelecer mecanismos de avaliação periódica dos condutores cadastrados;  

   

II – Estabelecer que eventuais punições devam acontecer de forma gradativa (A – 

advertência, B – suspensão, C – exclusão do cadastro);  

   

III – Estabelecer que a participação em cursos de atualização seja recomendada ou, 

dependendo do caso, obrigatória, bem como a participação em treinamento e 

simulações de atendimento de primeiros socorros, salvaguarda da vida humana, 

sobrevivência, salvatagem (florestas, rios e mar).  

   

Art. 8º O condutor só poderá atuar em áreas definidas dentro de Unidades de 

Conservação da Natureza mediante autorização complementar emitida pelo órgão 

ambiental gestor da referida Unidade.  

   

Art. 9º A Secretaria de Desenvolvimento Regional da Ponte do Imaruim, Turismo, 

Esporte e Lazer deverá construir e manter um cadastro interinstitucional com o(s) 

órgão(ões) ambiental(is) gestor(es) das Unidades de Conservação da região, afim de 

obter periodicamente informações sobre as áreas de atuação dos condutores dentro 

das Unidades.   

   

Art. 10º Para fins de recadastramento dos condutores na Secretaria Municipal de 

Turismo de Palhoça deverão ser consideradas as infrações cometidas pelos condutores 

dentro das Unidades de Conservação, a serem apontadas pelo órgão gestor das 

Unidades.  

   

Art. 11º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

   

Gabinete do Prefeito, em 18 de junho de 2010.  

   

    

    

RONÉRIO HEIDERSCHEIDT   

Prefeito Municipal 


