
TERMO DE RESPONSABILIDADE para ADOÇÃO 
 
DOADOR: 

Nome : ______________________________________________________ Contato:__________________________    

Nome do animal: ___________________________________ (   ) Cão  (    ) Gato (    ) outro  Idade: _____________ 

Sexo: (   ) M (   ) F   Raça_____________________________________________  Peso atual: _______________ kg 

Castrado? (    ) sim  (    ) não   Data Ideal para castração ______ / ______ / ______ 

Característica/Cor/Pelagem: ______________________________________________________________________  

Vermifugado nos últimos 3 meses? (    ) sim     Próxima data para vermifugar: ______ / _______/ _______  

Vacina ___________________ (    ) 1ª dose / (    ) 2ª dose / (    ) 3ª dose / (     ) Anual  Obs: conferir carteira de vacina  

Vacina antirrábica (    ) sim  (    ) não  Data ideal para vacina antirrábica: _____ / ______ / ______   

Outras informações _____________________________________________________________________________ 

ADOTANTE (adoção só poderá ocorrer mediante entrega de comprovante de residência para protetor):  

Nome: ________________________________________________________ Identidade: ______________________ 

CPF: ______________________________ Fone:________________________ Cel: __________________________ 

Endereço residencial: ___________________________________________________________________________ 

Bairro:__________________________________________ Cidade/UF: ____________________________________ 

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

______________________________________________________________________________________________ 

Observações: __________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 
1) O fiel depositário declara-se, a partir da assinatura deste termo, responsável pelo animal acima descrito e ciente das 

responsabilidades relacionadas à adoção de um cão ou gato, comprometendo-se a cuidar dele de forma adequada, prover 

alimento, abrigo, acompanhamento médico veterinário, dar continuidade às vacinas e aos reforços indicados, fornecer as condições 

físicas, psicológicas e ambientais a este animal, providenciando vermífugos, visitas ao veterinário, vacinas e a castração de seu 

novo companheiro, assim como prevenir os riscos (potencial de agressão, transmissão de doenças ou danos a terceiros) que este 

possa causar á comunidade ou ao ambiente.  

2) Compromete-se ainda, a não vender, trocar, doar ou abandonar o referido animal, tendo o Doador o direito de fiscalizar o 

integral cumprimento das obrigações aqui assumidas pela sua pessoa; 

3) Referente ao item 2, doar o animal adotado é proibido, salvo com autorização expressa do protetor responsável que 

originalmente doou o animal para atual adotante citado acima; 

4) Deve estar ciente de que este animal poderá adoecer, se estiver em fase de incubação de alguma doença infecciosa sem 

sintomas nesta data. Neste caso irá proceder conforme o item 1; 

5) Caso seja verificado pelo Doador, alguma forma de negligência ou maus-tratos de sua parte para com o animal adotado, o 

mesmo poderá ser retirado de sua responsabilidade, e colocado novamente para a adoção; 

6) Caso o animal adotado não seja castrado, o adotante deve realizá-lo em um prazo de 60 dias a partir da data de assinatura 

deste termo, em caso de animal adulto. Caso o animal ainda seja filhote, o Doador responsável pela doação do animal definirá uma 

data para a castração do mesmo; 

 
Concorda desde já, em receber telefonemas, visitas e responder as perguntas que lhe forem feitas 

sobre o estado de saúde do animal e as condições do local que lhe serve de abrigo; 
 

______________________,  _______ de  _______________  de  _________________ 
 
 
      _________________________________________                           _________________________________________ 

                  Coordenador (a) de Adoção e Resgate                                                                             Assinatura do responsável  

                                           DOADOR                                                                                                 ADOTANTE – FIEL DEPOSITÁRIO 

 
 O presente termo de compromisso não tem prazo de validade. Caso o fiel depositário queira desfazer-se do animal 

acima descrito, deverá comunicar sua intenção ao Doador, e proceder segundo as indicações que receber. 

 Abandonar ou maltratar animais é crime! Pena: 3 meses a 1 ano de detenção e multa (Lei 9605/98) 
 

A 1ª via e 2ª via devem ficar com os responsáveis pelo ato de adoção e a 3ª via ficará com ONG para 
guarda de documento. 


