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ANEXO III 
 

TERMO DE ADESÃO E ADOÇÃO INCENTIVADA  
 

Nº CADASTRO:________ 
 

Dados do animal 

Nome do animal:____________________________________________________________  

Microchip:_________________________________________Espécie: _________________ 

Sexo:_____________________________________________Idade: __________________ 

Dados do adotante 

Nome:____________________________________________________________________ 

RG:_______________________________CPF: ___________________________________ 

Tel.Residencial:(___)___________________Celular:(___)___________________________ 

Email:____________________________________________________________________ 

Endereço residencial: ________________________________________________________ 

Bairro:______________________________CEP:________________Município:__________ 
 

São deveres do donatário/adotante: 
I - É proibida a permanência, manutenção e livre trânsito dos animais domésticos, de 
cativeiro e/ou de estimação nos logradouros públicos e locais de livre acesso ao público, 
inclusive em casos de adestramento e/ou treinamento, exceto quando tratar-se de cães 
vacinados, com coleira e registro atualizado, conduzidos com guia e/ou peitoral pelo 
proprietário ou responsável quando necessário, com idade e força física suficientes para 
controlar os movimentos do animal; e, no caso de cães perigosos, com focinheira 
tecnicamente recomendada.  
II - É proibida a adoção de animal com finalidade de exploração econômica. 
III - Os animais devem estar alojados em locais onde fiquem impedidos de fugirem ou 
agredirem a terceiros. 
IV - É de responsabilidade do donatário do cão mantê-lo afastado de portões, campainhas, 
medidores de luz, de água e caixas de correspondência, garantindo que os funcionários das 
respectivas empresas prestadoras de serviços ou terceiros, não sofram ameaça ou 
agressão por parte desses animais.  
V - É proibido abandonar ou soltar cães em quaisquer vias ou logradouro público ou local 
privado. 
VI - A destinação dos cães não mais desejados por seus proprietários e/ou responsáveis é 
de inteira responsabilidade dos mesmos. 
VII - É de responsabilidade do proprietário ou responsável pela guarda de um animal: 
a) . buscar atendimento médico veterinário quando o animal necessitar;  
b) . assegurar condições higiênico-sanitárias nos locais de alojamento do animal, assim 
como dimensões compatíveis com o porte e número de animais, de forma a minimizar o 
risco de transmissão de doenças e garantir sua integridade física; 
c) . a remoção dos dejetos por eles deixados nas vias públicas, dando-lhes adequada 
destinação. 
VIII - Todo donatário responsável por animal é obrigado a vaciná-lo contra a raiva, 
observando o período de revacinação. 
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IX - O proprietário é obrigado a permitir, sempre que necessário, o acesso da autoridade 
zoosanitária no exercício de suas funções, às dependências do alojamento do animal para 
constatar se a manutenção está adequada, suspeita de doenças, bem como, acatar as 
determinações dele emanadas. 
X - Em caso de óbito de proprietário de animais, a destinação destes é de inteira 
responsabilidade dos familiares e/ou herdeiros. 
XI - O donatário deverá manter seus animais dentro da sua propriedade, sendo proibida a 
permanência de animais soltos em vias e em logradouros públicos. 
 
Estou ciente de que posso receber ligações e/ou visitas para acompanhamento do animal 
sem prévio aviso. Estou ciente de que um animal pode viver por mais de 15 anos e que este 
pode apresentar doenças físicas e distúrbios comportamentais e outros distúrbios 
compatíveis com a senilidade e assumo integralmente a responsabilidade pelo tratamento 
veterinário que o animal possa vir a necessitar, incluindo vacinação anual obrigatória contra 
raiva e com vacina espécie-específica, assim como desverminação. Comprometo a não 
deixar o animal sem atendimento veterinário nem abandoná-lo. Estou ciente que devo: 
Fornecer alimento, água, acomodações adequadas, exercícios, higiene e tratamento 
humanitário (carinho, atenção, amor, brincadeiras e permitir que o animal exerça o 
comportamento natural da espécie) durante toda a vida do animal. Zelar pela saúde do 
animal com acompanhamento veterinário quando houver necessidade. Caso o animal seja 
doado para outra pessoa, devo informar a SMMAA de Quatro Barras. Estou ciente de que o 
animal depende de mim no que se refere a seus cuidados e que é um ser senciente, com 
capacidade de pensar e sentir. 
 
Lei Federal nº 9605 – 13 de fevereiro de 1998 – capítulo V – seção 1 artigo 32. 
PRATICAR ATOS DE ABUSOS, MAUS TRATOS, FERIR OU MUTILAR ANIMAIS 
DOMÉSTICOS OU DOMESTICADOS, SILVESTRES, NATIVOS OU EXÓTICOS. PENA: 
detenção de 3 (três) meses a 1 (um) ano e multa, podendo dobrar a pena com a morte 
do animal. 

 

Quatro Barras ______ de ___________________ de 2020. 
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