
Associação Natureza em Forma                 Local Evento Adoção:____________________________
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CONTRATO DE ADOÇÃO E RESPONSABILIDADE ANIMAL                   Nº                     

NOME DO ADOTANTE:______________________________________________________Como conheceu o C.A?_____________________

RG/CPF nº.____________________________________________________ Profissão: ____________________________________________

Endereço Residencial: ______________________________________________________________ Bairro:____________________________

Cidade/UF:_______________________  Fone Res.:  __________________ Coml.:__________________Cel: (____) ____________________

E-mail:  ________________________________________________________________________________(LETRA MAIÚSCULA E LEGÍVEL)

Facebook: ____________________________________ Twitter __________________________ Instagram ____________________________

NOME DO ANIMAL ADOTADO:__________________________________________________ Cão (    )   Cadela  (    )   Gato (    )   Gata (   )

Raça: ________________________ Cor: __________________________ Procedência: ___________________________________________

Data de Nascimento ___/___/___      (RGA): _________________________Microchipagem:_________________________________________
DECLARO QUE:
1. Estou apto(a) para assumir a guarda e a responsabilidade sobre o animal adotado, eximindo o Associação Natureza em Forma de 

toda responsabilidade por eventuais doenças incubadas que o animal adotado possa ter;
2. Tenho consciência que um animal pode viver entre 10 a 18 anos. Ao adotá-lo, me torno responsável por ele durante toda a sua vida 

toda.
3. Estou ciente dos cuidados que o animal necessita e me comprometo com sua guarda, manutenção, alojamento, alimentação, 

exercícios através de caminhada diárias e espaço físico que lhe possibilite se exercitar adequadamente. Conheço todos os riscos inerentes 
à espécie e raça escolhida no convívio com humanos;

4. Sou responsável por preservar a saúde e integridade do animal e a submetê-lo aos cuidados veterinários sempre que necessário;
5. Comprometo-me a não repassar, vender, trocar ou abandonar o animal sob nenhuma hipótese. Caso eu não possa mais 

cuidar do animal ,imediatamente entrarei em contato com o Associação Natureza em Forma para combinar o estorno;
6. Tenho ciência que os doadores monitoram periodicamente os animais , via telefone, e-mail e eventuais visitas. Assim, comprometo-

me a permitir o acesso ao local onde se encontra o animal adotado para averiguação de suas condições, reservando o direito daquele (a) 
buscar a aplicação das penalidades previstas em lei, caso sejam, desrespeitadas por mim;

7. Estou ciente que o animal me foi entregue esterilizado, vacinado (de acordo com a idade e saúde) e vermifugado (de acordo com o 
período).Obs.: _____________________________________________________________, ficando sob minha responsabilidade as demais 
doses de vacina e vermífugo nas datas adequadas. Caso existam outros animais em minha residência, sei que é imprescindível que a 
vacinação contra doenças (V4 gatos e V10 cães) esteja atualizada. Tenho ciência que um animal com vacina desatualizada pode transmitir 
doenças graves aos demais animais;

8. Comprometo-me a instalar telas de proteção por todo o local onde o animal possa escapar ou se acidentar, no prazo máximo 
de 7 (sete) dias a contar da assinatura deste Termo, protegendo-o para que ele não escape e/ou acidente-se. Caso a instalação de telas 
não seja devidamente efetivada, estou ciente que poderei responder judicialmente, sendo o animal retirado pela associação. Em caso de 
mudança de residência, procederei da mesma forma mantendo todo o local telado, sujeito a multa e retirada do animal.

9. Entrarei em contato com a Associação Natureza em Forma, o mais breve possível,  caso o animal não tenha uma boa adaptação 
para orientações e se for o caso providenciar sua recolocação em outro lar, não podendo fazer isso de livre e espontânea vontade;

10. Autorizo a utilização das imagens do momento da adoção e do acompanhamento pós-adoção para divulgação da associação, que 
poderão ser veiculadas publicamente em função da causa defendida;

11. Tenho conhecimento que a Associação Natureza em Forma é uma associação voluntária e concordo em fazer uma CONTRIBUIÇÃO 
no valor entre R$ 60,00 - R$ 120,00 para continuar ajudando os animais;

12. Autorizo a Associação Natureza em Forma a enviar-me e-mails informativos;
13.  Comprometo-me a cumprir toda a legislação municipal, estadual e federal vigente em relação à posse responsável de animais. 

Tenho conhecimento de que qualquer ato de maus-tratos por mim praticado estará sujeito às cominações legais previstas no artigo 32 da 
Lei 9.605/98 (Lei Federal de Crimes Ambientais) transcrito abaixo:

“Artigo 32. Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos:
Pena – Detenção de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa.
§ 1° Incorre nas mesmas penas quem realiza experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, 
quando existirem recursos alternativos.
§ 2° A pena é aumentada de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço), se ocorre a morte do animal.”

Tenho conhecimento de que, caso seja constatado por parte da Associação Natureza em Forma situação inadequada para o bem estar do 
animal, ou o não cumprimento de qualquer das condições deste Termo de Compromisso, perderei a sua guarda, sem prejuízo das penalidades 
legais.
O presente Termo de Compromisso não tem prazo de validade. Caso o Adotante queira desfazer-se do animal acima descrito, deverá 
comunicar sua intenção a associação e proceder segundo as indicações que receber.

São Paulo, ______ de _________________________ de _______

______________________________________________ ______________________________________________              



               Associação Natureza em Forma                         Adotante - nome legível e assinatura 

1ª Consulta Veterinária Gratuita
O Saúde Animal, oferece veterinário a consultas todos os sábados e domingos a preços populares.

Todo animal adotado deve passar na 1 a. consulta gratuita o mais breve possível, no prazo de 7 dias.
.   das 10:00 h às 17:00 h no Centro de Adoção.

Atendem animais domésticos e silvestres!
Centro de Adoção: Rua General Jardim, 234, Centro, São Paulo, SP

(11)3151-2536/7766-1559

Telas para Casas e Apartamentos – Segurança, é animal!
Marcelo (11) 2685-1144 / 8233-7212  Moisés 3405-9041 / 95432-4910 Anjos da Guarda 3999-0632 / 3998-1719 

 Preço especial para adotados

 Para Ser Um Dono Responsável
- Vacine o animal anualmente. Alem das 3 doses de vacina que o animal precisa tomar quando filhote, na fase adulta 
(após o 1º ano)  ele necessita tomar 2 vacinas anualmente. São elas V10 para Cães ou V4 para Gatos e Contra 
Raiva.
- Aplique regularmente um anti pulgas. 
- Ofereça uma alimentação de qualidade e balanceada ao seu animal. Lembrem-se: o barato sai caro.
- Passeie com o cão diariamente pelo menos 1 hora por dia para que ele se exercite, gastes suas energias e 
socialize com outros cães e pessoas.
- Transporte seus animais em segurança. Para cão: guia + coleira . Para gatos: caixa de transporte.
 -  Mantenha sempre limpo o local onde fica o animal sempre com água fresca a disposição; procure um veterinário 
quando o animal adoecer e não medique por conta própria.
- Protege seu animal contra acidentes. Não deixe ir a rua sem guia. Instale telas de proteção se necessário.
- Aplique  medicamento contra vermes (vermífugo) periodicamente.
- Utilize o RGA + identificação com telefone na coleira do animal para que ele possa ser devolvido em casos de perda 
ou fuga.
- Recolha as fezes do animal em locais públicos.

Alimentação: Alimente seu animal apenas com ração premium ou super premium pois são completas em vitaminas 
e nutrientes fundamentais para qualidade de vida deles. Duram mais, pois o animal é saciado com menor quantidade e 
evitam gastos com a saúde dele, fezes sem cheiro, pelos brilhantes. Sugerimos as 
seguintes marcas livres de transgênicos (alimentos geneticamente modificado): 

Veterinários que atendem a preços populares: . Listagem no site www.naturezaemforma.org.br/centrodeadocao 

Hospital público veterinário gratuito: Rua Professor Carlos Zagotis, 3, Tatuapé. Atendimento emergência. 
Tratamento somente após avaliação social. Tel.: 2227-0858 

Sites com indicações de diversos serviços: www.institutoninarosa.org.br ou www.gatoverde.com.br 

Site com dicas sobre comportamento animal: www.caocidadao.com.br

Retorno: Caso deseje retornar o animal à ONG, ligue para combinar : 11-3151-2536 / 7766-1569  


