
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTAÇÃO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 

 E MEIO AMBIENTE 

 

 
 

TERMO DE ADOÇÃO RESPONSÁVEL EQUINOS  

 

Nº __________/202___ 
Nome do Adotante:                                            

Endereço Residencial: 

Bairro:                                        Cidade/Estado:                                                CEP: 

RG:                                                                            CPF: 

Profissão:                                                              Estado civil: 

Fone Fixo :                                                              Fone Celular: 

 

Nome do Animal:                                  Raça:                                                Idade: 

Cor da pelagem:                                                     Resenha: 

 

Sexo: (  ) macho (  ) Fêmea 

 

 

Vacinado? (  ) sim (  ) não ( ) sem informação Data da Vacina para Influenza Equina: _____/____/202___ 

 

Exames: ____________________________            AI:  _____/____/202___    Mormo: _____/____/202___     

Endereço onde ficará o animal: (  ) o mesmo acima (  ) outro: Qual? 

e-mail do adotante: 

Ao adotar o animal acima descrito declaro-me apto para assumir a guarda e a responsabilidade sobre este animal, eximindo o doador 

de toda e qualquer responsabilidade por quaisquer atos praticados pelo animal a partir desta data. Declaro ainda estar ciente de todos os 

cuidados que este animal exige no que se refere à sua guarda e manutenção, comprometendo-me a proporcionar boas condições de 

alojamento e alimentação, assim como, espaço físico que possibilite o animal se exercitar. 

Responsabilizo-me por preservar a saúde e integridade do animal e a submetê-lo aos cuidados médicos veterinários sempre que 

necessário para este fim. Comprometo-me a não transmitir a posse deste animal a outrem sem o conhecimento do doador por um 

período de um ano. Comprometo-me também, a permitir o acesso do doador ao local onde se encontra o animal para averiguação de 

suas condições. 

Tenho conhecimento de que caso seja constatado por parte do doador situação inadequada para o bem estar do animal, perderei a 

sua guarda, sem prejuízo das penalidades legais. 

Comprometo-me a realizar a declaração anual obrigatória do animal, bem como realizar todos os exames solicitados pela Inspetoria 

Veterinária. Comprometo-me a cumprir toda a legislação vigente, municipal, estadual e federal, relativa à posse de animais. 

O presente termo é estabelecido conforme Lei Municipal 1600/2021.  

Declaro-me assim, ciente das normas acima, as quais aceito, assinando o presente Termo de Responsabilidade, assumindo 

plenamente os deveres que dele constam, bem como outros relacionados à posse responsável e que não estejam incluídos neste Termo. 

 

 Estação, _______ de ______________________ de 202___. 

 

    

 

 

Assinartura do Secretário de Agricultura                                                                  Assinatura do Adotante                                                       

 
    


