
 

DATA DA ADOÇÃO                    /                     /                  . 

 

TERMO DE ADOÇÃO RESPONSÁVEL 

 

NOME DO ANIMAL A SER ADOTADO:                                            SEXO: 

COR:                                       ESPÉCIE: CANINA 

 

Prezado adotante: 

Como protetores dos animais, temos sob nossa responsabilidade muitos cães retirados das ruas, 

vítimas de maus tratos, abandono e da posse irresponsável. 

O QUE É NECESSÁRIO PARA ADOTAR UM ANIMAL 

a) Ser maior de idade, possuir endereço fixo, fornecer informações pessoais como CPF, RG, 

telefones (celular, residencial e comercial). 

b) Assinar o Termo de Adoção Responsável. 

c) Ser aprovado na entrevista com um dos responsáveis da ONG. 

d) Permitir monitoramento da adoção, mandando fotos, notícias semanalmente e possíveis 

visitas no local.  

e) Filhotes em fase de vacinação doamos com compromisso do adotante de assumir as despesas 

de vacinas e eventualmente em vermifugar. 

Agora também queremos te conhecer, para isso, elaboramos o questionário abaixo. É rapido, e para 

nós é muito importante saber um pouco mais sobre as pessoas e o local onde será o possível novo lar 

do nosso(a) protegido(a): 

DADOS DO ADOTANTE PARA ADOÇÃO 

Nome completo do adotante: ____________________________________________________     ____ 

Data de Nascimento do adotante: _______/_______/________ 



 

Id  Idade: _________ 

RG:__________________________________ 

CPF:_________________________________ 

 Telefones: 

          Residencial: (     ) _                                                  ______________ 

          Celular: (     ) _                                   _               ________________ 

E-mail: ___________                                               __________________ 

Instagram/Facebook: __                             _______________________ 

Profissão: ______________                                                ____________ 

Empresa que trabalha: __                             ______________________ 

Endereço residencial: ___________________________ 

Bairro residencial:______________________________ 

CEP residencial: ________________________________ 

Cidade residencial: _____________________________ 

 

Devido algumas experiências anteriores, precisamos para casos de emergências de um contato de 

outra pessoa que não reside na mesma residência. Pode ser amigos, colegas de trabalho ou alguém 

da familia que saiba da adoção.   

Nome completo: _________________                      ___________________________________     ____ 

Parentesco/relação: ______________                      ___________________________________     ____ 

Telefone: _________________                      ___________________________________     __             __ 

E-mail: _________________                      ___________________________________     _                    __ 

Ao responder o questionário, escolha uma das respostas abaixo, ou se preferir, coloque a sua própria 

resposta: 

1. Ao adotar um animal, quem será responsável pelos cuidados dele na casa: 

a) Você 

b) Todas as pessoas da casa 

c)     Você é o dono, então a responsabilidade é sua, as outras pessoas da casa, nem tomarão 

conhecimento se ele precisar de alguma coisa 

     Outro:                                                                                                                         

 

2. Quanto tempo você tem para o seu novo amigo: 

a) O dia todo, sempre tem gente em casa 

b) Pelo menos meia hora, brincando e cuidando do seu lazer 



 

c) Uns vinte minutos quando estiver em casa 

d) Só a noite quando chego do trabalho tenho +/- 10 minutos para dar atenção, trocar água, ração 

e limpar o local onde ele fica. 

e) Não tenho muito tempo, pois minha vida é muito corrida, mas tem pessoas na minha casa que 

não trabalham e podem dar toda atenção que ele necessita. 

  Outro:                                                                                                                                                                  . 

 

3. Sobre as visitas veterinárias, você: 

a) Acha que a cada seis meses é o correto  

b) Uma vez por ano está de bom tamanho 

c) A cada 02 anos para fazer um check up 

d) Devo levá-lo quando estiver doente ou se for filhote por precisar de mais cuidados 

          Outro:                                                                                                                         

 

4. Quanto as vacinas você acha que: 

a) Podem ser aplicadas em casa ou em uma casa de ração 

b) Deve vacinar anualmente ou conforme o veterinário recomendar 

c) Só anti-rábica das campanhas da prefeitura é importante 

d) Vacinação só em filhotes, cães adultos não precisam 

    Outro:                                                                                                                         

 

5. Se você precisar se ausentar por algum motivo por mais de uma semana, você: 

a) Sempre que possível levo meu cão junto 

b) Nunca pensei nisso 

c) Deixo meu cão em um hotelzinho de confiança ou então aos cuidados de um amigo ou alguém 

da família  

d) Deixo água e comida suficiente até eu voltar 

    Outro:                                                                                                                         

 

6. Um cão vive em média 12 anos e pode chegar a 18, como cuidará dele nesse tempo todo? 

a) Nunca pensei nisso 

b) Seu eu não puder cuidar, darei ele a uma pessoa de confiança 

c) Não sabia que viviam tanto, mas sempre se dá um jeito 

d) Do mesmo jeito que gostaria que cuidassem de mim na minha velhice, com amor, paciência e 

respeito. 

     Outro:                                                                                                                         

FUTURO ADOTANTE 

Ao adotar um animal, procuramos o melhor perfil para a personalidade do cão. Então pedimos para 
seja o mais sincero possível nas suas respostas.  

 
 



 

Porque você quer ter um cachorro?  
_____               __________________________________________         _______________________         
____                                 ______________________________________________________________ 
___________________               _______________________________________________________ 
__________________________               ________________________________________________ 
 
Porque decidiu adotar? E há quanto tempo você está pensando em ter um animal de estimação? 
_____               __________________________________________         _______________________         
____                                 ______________________________________________________________ 
___________________               _______________________________________________________ 
__________________________               ________________________________________________ 
 
Quais são os cuidados que você precisa dar para o seu animal? 
_____               __________________________________________         _______________________         
____                                 ______________________________________________________________ 
___________________               _______________________________________________________ 
__________________________               ________________________________________________ 
 
Qual o comportamento que procura no animal?  
_____               __________________________________________         _______________________         
____                                 ______________________________________________________________ 
___________________               _______________________________________________________ 
__________________________               ________________________________________________ 

Como é a sua rotina? Descreva                                 

              __________________________________________         _______________________         

____                                 ______________________________________________________________ 

___________________               _______________________________________________________ 

__________________________               _______________________________     _________________ 

Em caso de viagens longas com quem ficará o animal? 

_____               __________________________________________         _______________________         

____                                 ______________________________________________________________  

Você tem filhos ? E como você reage as dificuldades de educar, quando ele não te obedece?         

____               __________________________________________         _______________________         

____                                 ______________________________________________________________ 

___________________               _______________________________________________________ 

__________________________               ___________________                                           ____________       

Em relação aos animais, como você reage as dificuldades de educar, quando ele não te obedece?         

____               __________________________________________         _______________________         

____                                 ______________________________________________________________ 

___________________               _______________________________________________________ 

__________________________               ___________________                                           ____________       



 

SUA CASA 

Existe a casa ideal para cada animal e o animal ideal para cada casa. Nos ajude a encontrar o melhor 
animal para sua casa. 

 
Você mora em:                                                    O seu imóvel é: 
[   ] Casa                                                                    [   ] Alugado 
[   ] Apartamento                                                    [   ] Próprio 
 
Se sua casa for alugada, o proprietário permite animais? 
 [   ] Sim        [   ] Não         [   ] Não sei             
 
O proprietário está informado e de acordo com a adoção do animal?  
 [   ] Sim        [   ] Não         [   ] Não sei           
   
Existe quintal ou espaço grande na sua casa ou espaço onde o animal possa correr e circular 
livremente sem se estressar?  
 [   ] Sim        [   ] Não               
 
Caso negativo, você se comprometerá a levá-lo para passear todos os dias ?  
 [   ] Sim        [   ] Não               
 
Como são as instalações da propriedade? 
[   ] Muro alto  
[   ] Não possui muro 
[   ] Telas nos portões 
[   ] Telas nas janelas 
[   ] Não possui proteção alguma  
[   ] Outros:                                                                                                                   . 
 
Durante a entrada e saída da residência, existe um local seguro onde o animal ficará para que não 
fuja?  
[   ] Sim        [   ] Não         [   ] Não sei             
 
O local onde o animal ficará possui abrigo contra frio, chuva, sol extremo? 
[   ] Sim        [   ] Não 
 
Qual o número de pessoas que reside na casa? Liste o nome, parentesco e idade de cada um.  
 _____               __________________________________________         _______________________ 
____________               ______________________________________________________________ 
___________________               _______________________________________________________ 
__________________________               ________________________________________________ 
 
Todos estão de acordo da adoção? Se não, quem e por que não está de acordo ? 
_____               __________________________________________         _______________________ 
____________               ______________________________________________________________ 
___________________               _______________________________________________________ 
__________________________               ________________________________________________ 



 

SEUS ANIMAIS 

Quando passamos a guarda dos nossos animais, queremos saber o máximo de informação possível. 
Então é muito importante saber o histórico, o tratamento e o convivio dele. 

 
Já teve cães ou gatos?  
[   ] Sim        [   ] Não 
 
Quantos? 
__________   __                       ______________________________________           _______________ 

 
O que aconteceu com eles?  
___________________________________________________________           __________________ 
_                               _________________________________           ______________           __________                                                             
 
No momento, existem outros animais que residem na casa? 
[   ] Sim, gato          [   ] Sim, cachorros           [   ] Sim, outros            [   ] Não 

 
Ele (s) se dão com outros animais?   
[   ] Sim        [   ] Não 
 
Explique como foi o contato com os outros animais e como é a personalidade do animal. 
__________   __                       ___________________________________________________________ 
__________   __                       ___________________________________________________________ 
__________   __                       ___________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ _                               
___________________________________________________________________________________ 

 
Aproximadamente, quantas horas por dia o seu novo animal ficará sozinho em casa?           
___________________________________________________________________________________
__________________              __________________________________________________________  

 
Como seria um dia normal para o seu futuro animal? 
_________________________________________________________________________________             
____________________              _________________________________________________________  
 

Quantas refeições por dia ele irá fazer? (não esquecer de deixar água disponível o dia todo para o 

animal) 

_           _____________________________________________________________________________ 

Quem seria responsável por alimentar o animal? 

            _____________________________________________________________________________ 

Quanto tempo por dia ele irá brincar e/ou passear? 

_           _____________________________________________________________________________ 



 

Quantas vezes você levará no veterinário? 

_           _____________________________________________________________________________ 

 
Que tipo de alimentação pretende dar? Comida natural? Ração? Qual? 
_           _____________________________________________________________________________ 
 
Onde viverá o animal?    

Dentro de casa (  ) Quintal (  )  Dentro e fora de casa (   )   Lavanderia (  )   Terraço (  )   
Outro:                                                                                                                                . 
 
Sabemos que algumas vezes, algumas circunstâncias se tornam cruciais para permanência do 
animal na casa. Você alguma vez desistiu de um animal? Se sim o que você fez com ele? Quais 
foram as circunstâncias que fizeram você desistir dele? 
_        __________________________________________________________________           __ 
________________________________________________________________           _ 
_________________________________________________________________           ______              
___________________________________________________________________________________ 
 
Somos sempre sinceros e honestos sobre os comportamentos conhecidos dos nossos cães, mas em 
novas situações, novos comportamentos podem surgir. Se tiver os recursos apropriados, com quais 
desses comportamentos você estaria disposto a trabalhar? (Marque TODOS os que se aplicam) 
 
(    ) Treinamento Doméstico 
(    ) Dificuldades de adaptação 
(    ) Ansiedade de separação  
(    ) Apresentando novos animais de estimação para animais de estimação residentes  
(    ) Reatividade (comportamento socialmente inaceitável em relação a outros animais ou seres 
humanos em certas situações)  
(    ) Treinamento de coleira 
(    ) Mastigação excessiva (comer com alta velocidade) 
(    ) Comportamento Tímido / Medroso 
  

 
ADOÇÃO COM COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE 

 
Você tem condições de acrescentar no seu orçamento os gastos que terá com alimentação de boa 
qualidade, vacinas, atendimento veterinário e outros custos necessários que podem surgir? 
[   ] Sim         [   ] Não  
 
Alguém em casa tem alergia? 
[   ] Sim         [   ] Não         [   ] Não sei 
 
Se o seu animal ficar doente, o que você fará?  
___________________________________________________________________________________
_________________                      ________________________________________________________ 



 

 
O que fará com o animal se alguém na casa engravidar? 
___________________________________________________________________________________
____________________                      _____________________________________________________ 
 
O que fará se o cão destruir algum objeto em sua casa? 
________________________________________________________________________           ______ 
__________________________________________________________________________                  _      
__________________________________________________________________________                  _      
__________________________________________________________________________                  _      
 
O que fará se os vizinhos reclamarem? 
___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________                                           _                       
__________________________________________________________________________                  _                       
 

Lembrete: Animais não devem ficar em correntes ou presos em espaços pequenos, precisam de 

passeios semanais; Animais dão gastos com alimentação, higiene e veterinário; Animais fazem xixi e 

cocô e não limpam; 

 

Ao efetivar a adoção você está ciente que: 

 

a) Abandonar animal é crime conforme a lei municipal 13.131 de 18 de maio de 2001; 

b) Não doarei o animal sem o prévio consentimento da ONG Aliança com a Vida; 

c) Deverei levar o animal para tomar as devidas vacinas e vermífugos no período certo, e levá-lo 

regularmente ao veterinário; 

d) Em conformidade com a legislação vigente (Lei da posse responsável), a partir da assinatura 

deste, o Adotante passa a ser o único proprietário e exclusivo responsável pelo animal acima 

citado, declarando estar ciente que o animal passou por triagem e avaliação veterinária 

promovida  pela ONG Aliança com a Vida. O adotante esta ciente que devido a procedência 

desconhecida do animal, a ONG Aliança com a Vida, não se responsabilizam pelo surgimento, 

desenvolvimento e/ou sequelas de qualquer tipo de doenças preexistentes ou futuras que 

possam acontecer após a assinatura deste contrato, bem como não se responsabiliza por 

quaisquer danos que venham a ser causados pelo animal ao Adotante e/ou terceiros, sendo 

que a responsabilidade passa a ser exclusiva do Adotante, nos termos do artigo 936 do Código 

Civil; 

e) O referido animal está sendo entregue castrado pela “Aliança com a Vida”, ou então, o   

adotante concorda que está recebendo o animal com o compromisso de castração DENTRO DE 

6 MESES, em nossa veterinária; 

f) Lembramos que maltratar animais é crime em conformidade com a lei federal 9605/98art.32; 

g) A ONG Aliança com a Vida poderá efetuar visitas periódicas sem prévio aviso para averiguar o 

bem estar do animal; 

h) Em caso de não responder as mensagens enviadas por algum dos representantes da ONG 

Aliança com a Vida dentro de um prazo de 24h, a ONG terá total liberdade de verificar o bem 



 

estar do animal e em qualquer caso, por alguma ventura desconfie de seu bem-estar, levá-lo 

embora e terá a guarda do animal de volta; 

i) QUALQUER ocorrência diferenciada com o animal deverá o adotante IMEDIANTAMENTE 

contatar o responsável da ONG; 

j) Em caso de desistência, em relação a permanência do animal, contatarei e assumo a 

responsabilidade de devolver o animal para os responsáveis da ONG Aliança com a Vida; 

k) Os cachorros não devem ficar em correntes ou presos em espaços pequenos, precisam de 

passeios semanais e ou diários;  

l) Eles necessitam ficar em ambientes limpos com proteção do sol, chuva e frio. 

m) Precisam ter água limpa disponível para beber o tempo todo e realizar refeições com a 

quantidade adequada no minímo 2 vezes ao dia ou ter disponível o tempo todo.  

 

VOCE PERMITE O USO DE SUAS FOTOS COM O ANIMAL ADOTADO EM NOSSAS REDES SOCIAIS?             

(    ) SIM                  (      ) NÃO 

 

AO ASSINAR ESSE TERMO, DECLARO QUE TODAS AS INFORMAÇÕES FORNECIDAS NESSE TERMO 

SÃO VERDADEIRAS, ASSIM COMO QUE EU LI E CONCORDO COM TODAS AS CLAÚSULAS  

ASSUMINDO A INTEIRA RESPONSABILIDADE PELAS MESMAS. 

 

 

São Paulo, _________de _________________de 2020. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

                                     

           Assinatura do Adotante                                                                    Assinatura de um dos 

responsáveis pela ONG Aliança com a Vida 

 

                                                                    

 

(FAVOR TODOS RUBRICAREM TODAS AS PÁGINAS) 


