Anexo 1
FORMULÁRIO ADOTE UM ANIMAL - CADASTRO e TERMO DE RESPONSABILIDADE
Dados do Requerente
*Nome:
*CPF/CNPJ:
*Endereço Residencial:

Data de Nasc.: ___/___/_____

*Região Administrativa:
Telefone:
*Endereço eletrônico (E-mail):

*CEP:
*Celular:
Dados para Adoção

*Local: ( ) área urbana ( ) área rural
*Endereço:
CEP/Caixa Postal:
*Região Administrativa:
*Cidade:
Estado:
Cadastro de produtor:
Sidagro:
*Coordenadas geográficas: S____º____’____’’ W____º____’____’’
*Quantidade de animais interessados em adotar: _______
*Espécie:
*Finalidade da adoção:
( ) montaria na lida
( ) estimação
( ) lazer pessoal/passeio/turismo
( ) outros
( ) equoterapia
*Campos obrigatórios
Eu, ____________________________________________________________ inscrito no CPF, sob nº
__________________________________,
residente
e
domiciliado
à
_____________________________________________________________ DECLARO, para fins de
direito, sob as penas da Lei que as informações abaixo prestadas e os documentos que apresento para
fins de adoção de animais no âmbito do Projeto Adote um Animal, coordenado pela SEAGRI-DF são
verdadeiros e autênticos (fiéis à verdade e condizentes com a realidade dos fatos à época).
DECLARO, ainda, que nunca tive animal apreendido e não reavido durante período legal de
requerimento para soltura, que não possuo histórico de maus tratos aos animais, que tenho plena
capacidade de arcar com os cuidados necessários ao (s) animal (is) adotados e que tenho local
adequado e seguro para abrigo desses animais.
Estou CIENTE das condições para adoção dos animais e de que os animais por mim adotados não
poderão ser comercializados ou submetidos a maus tratos.
RESPONSABILIZO-ME pela comprovação do pagamento dos exames sanitários obrigatórios exigidos
para cada espécie para formalização da adoção e com o transporte do (s) animal (is) adotado, até o
local indicado no Formulário de Cadastro que inclui veículo adequado, acessórios necessários e
documentos sanitários obrigatórios.
COMPROMETO-ME em manter atualizado meu cadastro junto à SEAGRI-DF por meio do processo
criado no âmbito do Sistema Eletrônico de Informações – SEI.
Brasília, _____ de ___________________ de _________.
____________________________________________________
Assinatura

Brasília — Patrimônio Cultual da Humanidade.
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