
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

Vigilância em Saúde – Centro de Controle de Zoonoses 

 

Termo de Doação e Posse Responsável 

 

 
 

Buritis, ________ de _____________________ de __________ 

 
 
 
 

Eu ____________________________________ RG ou CPF:_______________________  
residente na _______________________________________________________ nº________ 
Bairro___________________ Cel:_________________CEP:______________________, estou 
adotando e assumindo total responsabilidade pelo seguinte animal: 
 
Animal: 
Equino (    )     Bovino (    ) 
Sexo: __________________________ 
Raça:__________________________ 
Cor:___________________________ 
Tamanho:______________________ 

Me comprometo a: 

 
1. Dar alimentação adequada de acordo com a espécie e idade, assim como medicamentos 
veterinários, quando necessário. 
2. Dar abrigo adequado, local limpo e seco. 
3. Procurar um veterinário regularmente para vacinas anuais, vermifugação ou em caso de 
doença, visando assegurar a saúde do adotado. 
5. Nunca e em nenhuma circunstância abandoná-lo na rua ou entregá-lo a um desconhecido.  
6. Não deixá-lo exposto ao sol excessivo, frio ou chuva.  
7. Nunca deixar ele solta nas ruas. Caso o Centro de Controle de Zoonoses capture o animal, o 
adotando perderá a guarda do mesmo. 

Estou ciente que: 

1. O não cumprimento dos itens acima poderão ser interpretados como maus-tratos, o que 
acarretará a retirada do animal pelo(a) doador(a) responsável a qualquer tempo.  
2. Maus-tratos é crime e estarei sujeito às penas previstas pela Lei Federal de Proteção aos 
Animais nº 9605 art. 32 de 13/fevereiro/1998, no caso de infração. 

Adotado por: _______________________________________________________(assinatura) 

Doado por: __________________________________________________ (nome e assinatura) 

Testemunha 1: _______________________________________________ (nome e assinatura) 
 
Testemunha 2: _______________________________________________(nome e assinatura) 

 

 



 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

 

 

EDITAL 001/2017 

DOAÇÃO DE ANIMAIS APREENDIDOS E NÃO RECUPERADOS PELOS 

PROPRIETÁRIOS 

 

Nos termos do art. 169 da Lei Complementar nº 060/2009 comunica aos interessados que 

os animais, cujas características estão nas fotos do anexo II deste edital, foram 

apreendidos e não procurados pelos proprietários no prazo de sete dias úteis, estipulado 

no art. em tela, serão doados aos interessados que preencham os requisitos do Termo de 

doação e posse responsável,  

 

I - DO CADASTRAMENTO DOS INTERESSADOS 

 

Os possíveis interessados deverão preencher o anexo I que trada do Termo de doação e 

posse responsável, juntamente com seus documentos pessoais, protocolando na Secretaria 

Municipal de Saúde, Vigilância em Saúde, Centro de Zoonoses localizado na Rua Paraná 

nº 496, bairro Centro, no horário das 09:00hs as 17:00hs. 

 

II – DO PRAZO DE CADASTRAMENTO 

 

O cadastramento poderá ser feito nos dias 07, 08, 11 e 12 de Dezembro. 

 

III – DAS CONDIÇÕES GERAIS 

 

Ocorrendo mais de uma inscrição por animal deverá ser realizado sorteio na presença dos 

interessados no dia 13 de Dezembro de 2017 as 15:00hs: 

 

Os animais poderão ser vistos na Garagem Municipal. 

 

Dúvidas e esclarecimentos poderão ser obtidos na Secretaria Municipal de Administração 

e Planejamento pelo fone 38.3662-3979 ou na Vigilância em Saúde pelo fone 38.3662-

3377. 

 

 

Buritis, 06 de Dezembro de 2017 

 

 

Emílio Guimarães Campos Sobrinho 

Secretário Municipal de Adm. E Planejamento 


