
Identi�cação:__________________________________________________________
Nome/Razão Social: __________________________ CRMV-MG n°: _______________
Nome fantasia: ______________________________ CPF ou CNPJ: _______________
Telefones: ______________________________ e-mail: ________________________
Endereço completo: ____________________________________________________
Responsável Técnico: ___________________________________________________

INSTALAÇÕES E LOCAIS DE MANUTENÇÃO DOS ANIMAIS
Ambiente livre de excesso de barulho

Ambiente com luminosidade adequada

Ambiente livre de poluição

Ambiente protegido contra intempéries ou situações que causem estresse aos animais

Ambiente saudável garantindo conforto, segurança e higiene aos animais

Instalações protegidas contracorrentes de ar excessiva, com temperatura e umidade 

adequadas

Instalações seguras, minimizando o risco de acidentes e incidentes de fuga

Plano de evacuação rápida do ambiente em caso de emergência

Instalações com fácil acesso à água e alimentos

Instalações  de fácil higienização

Instalações permitem a alocação dos animais por idade, sexo, espécie, temperamento 

e necessidades

Instalações com espaço su�ciente para os animais se movimentarem de acordo com

as suas necessidades

Instalações providas de enriquecimento ambiental efetivo de acordo com a espécie 

alojada

Ausência de animais com potencial risco de transmissão de zoonoses ou doenças de 

fácil transmissão para as espécies envolvidas

Programa de higienização constante das instalações e dos animais

Programa de imunização dos animais de acordo com a espécie

Animais que necessitam de tratamento são encaminhados para estabelecimentos 

veterinários

Controle da procedência dos animais e da idade mínima para permanência no 

estabelecimento

ASPECTOS SANITÁRIOS

ROTEIRO DE INSPEÇÃO PARA VERIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES DO 
RESPONSÁVEL TÉCNICO EM ESTABELECIMENTO DE COMÉRCIO DE ANIMAIS

(Resolução CFMV n° 1069, de 27 de outubro de 2014)

SIM NÃO NA

Grupos taxonômicos      Mamíferos      Aves      Répteis      Anfíbios      Peixes



Programa de imunização e fornecimento de EPC/EPIs para os funcionários

Controle integrado de pragas realizado por empresa especializada e devidamente 

licenciada

Programa de gerenciamento de resíduos sólidos realizado por empresa especializada 

e devidamente licenciada

Manual de Boas Práticas e de registro e acompanhamento das atividades

Oferece informações sobre hábitos, fatores estressantes, espaços de recintos, formas 

de ambientação e demais cuidados

Utilização de Contrato de Compra e Venda ou Doação

Comercialização de animais imunizados e desverminados

Identi�cação dos animais de acordo com a espécie

Carteira de vacinação emitida por médico veterinário

Controle do acesso direto aos animais em exposição

Ausência de animais em exposição com alteração comportamental decorrentes de 

estresse

Inspeção diária para observação da ingestão de alimentos e água, defecação, micção, 

manutenção de peso e movimentação

Protocolo de registro de alteração no estado do animal e da adoção de medidas 

cabíveis

Atendimento aos animais realizado no Ambulatório

Programa de controle de endo e ectoparasitas

Registro de identi�cação, procedência, espécie, raça, sexo, idade, destinação pós 

comercialização, ocorrências de saúde e bem-estar, protocolo clínico veterinário, 

quantidade de animais comercializados e documentação dos criadouros de origem

Utilização do Termo de Constatação e Recomendação

Utilização do Laudo Informativo

Atende os requisitos da Resolução CFMV 844/2006 

Atende os requisitos da Resolução CFMV 877/2008 

Atende os requisitos da Resolução CFMV 878/2008 

Atende os requisitos da Resolução CFMV 1069/2014

PROCEDIMENTOS DE HIGIENE E ESTÉTICA

VENDA OU DOAÇÃO DE ANIMAIS

INPEÇÃO DIÁRIA DAS CONDIÇÕES DE BEM-ESTAR E SAÚDE 
DOS ANIMAIS

COMUNICAÇÃO DE IRREGULARIDADES

COMUNICAÇÃO DE IRREGULARIDADES


