Resolução SAA - 87, de 07/12/2021
O SECRETARIO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SÃO
PAULO, no uso de suas atribuições legais,
Resolve
Artigo 1º - Os dispositivos adiante enumerados da Resolução SAA – 40, de 24 de agosto
de 2018, objeto dos autos do Processo SAA-PRC-2021/14710, passam a vigorar com a
seguinte redação:
I - Revogação dos anexos I, II e III
II - Alteração do anexo IV substituído os seguintes documentos:
-Auto de infração,
-Auto de suspensão de atividades,
-Auto de levantamento de suspensão de atividades,
-Auto de interdição,
-Auto de levantamento de interdição,
-Termo de apreensão,
-Termo de condenação,
-Termo de advertência.
Artigo 2º - Esta resolução entra em vigor a data de sua publicação, permanecendo
vigentes as demais disposições da Resolução SAA – 40, de 24 de agosto de 2018.

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria de Agricultura e Abastecimento
Coordenadoria de Defesa Agropecuária - CDA
Av. Brasil, 2.340, Jd. Chapadão, CEP:13070-178, Tel: (19) 3045 3350
http://www.defesa.agricultura.sp.gov.br

AUTO DE INFRAÇÃO
(CIPOA)

Nº.

/

/

/

(número credencial/número sequencial/mês/ano)

EDA de
Categoria do Autuado
Proprietário/Locatário/Arrendatário

Fornecedores

Expedidor/Transportador

Enquadramento: Art. 10, da Lei 17.373/2021:
construir, ampliar ou reformar áreas industriais e anexas inspecionáveis que altere o fluxograma de produção, o fluxo de pessoas ou o risco sanitário do produto
final sem prévia aprovação do CIPOA;

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

não realizar a transferência de responsabilidade junto ao CIPOA ou deixar de notificar o comprador, o locatário ou o arrendatário sobre essa exigência legal, por
ocasião da venda, da locação ou do arrendamento do estabelecimento;
utilizar rótulo em embalagem que não atenda ao disposto na legislação aplicável;
expedir matérias-primas, ingredientes, produtos ou embalagens em condições higiênicas sanitárias inadequadas;
ultrapassar a capacidade máxima de abate, de industrialização, de beneficiamento ou de armazenagem;
elaborar produtos que não possuam processos de fabricação, de formulação e de composição registrados no CIPOA;
expedir produtos sem rótulos ou cujos rótulos não tenham sido registrados no CIPOA;
descumprir os preceitos de bem-estar animal dispostos nesta Lei e em normas complementares referentes aos produtos de origem animal;
não observar as exigências higiênico-sanitárias relativas ao funcionamento de estabelecimentos, bem como as aplicáveis às instalações, aos equipamentos, aos
utensílios e aos trabalhos de manipulação e de preparo de matérias-primas e de produtos de origem animal;
omitir elementos informativos sobre composição centesimal e tecnológica do processo de fabricação;
receber, utilizar, transportar, armazenar ou expedir matéria-prima, ingrediente ou produto de origem animal sem comprovação de procedência;
utilizar processo, substância, ingrediente ou aditivo que não atenda ao disposto na legislação higiênico-sanitária;

XIII

não cumprir os prazos previstos em seus programas de autocontrole e nos documentos expedidos em resposta a planos de ação, fiscalizações, autuações,
intimações ou notificações oriundas do SISP;

XIV

adquirir, manipular, expedir, transformar, elaborar, preparar, acondicionar, conservar ou distribuir produtos de origem animal oriundos de estabelecimento não
registrado no CIPOA ou em outro sistema de inspeção;

XV

expedir ou distribuir produtos com indicação falso do respectivo estabelecimento de origem;

XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXV
XXVI
XXVII
XXVIII
XXIX
XXX
XXXI

elaborar, transformar e preparar produtos de origem animal que não atendam ao disposto na legislação higiênico-sanitária ou que estejam em desacordo com os
processos de fabricação, de formulação e de composição registrados pelo CIPOA;
utilizar produtos com prazo de validade vencido, exceto em condições específicas de aproveitamento condicional, mediante prévia aprovação do serviço de
fiscalização, ou apor aos produtos de origem animal novas datas depois de expirado o prazo de validade;
prestar ou apresentar informações, declarações ou documentos falsos ou inexatos perante o órgão fiscalizador, referentes à quantidade e à procedência das
matérias-primas, dos ingredientes e dos produtos ou sonegar qualquer informação que, direta ou indiretamente, interesse ao CIPOA ou ao consumidor;
fraudar registros sujeitos à verificação pelo SISP;
ceder ou utilizar, de forma irregular, lacres, carimbos oficias, rótulos e embalagens;
alterar, adulterar ou fraudar qualquer matéria-prima, ingrediente ou produto de origem animal;
simular a legalidade de matérias primas, de ingredientes ou produtos de origem desconhecida;
embaraçar a ação fiscalizadora do Estado;
desacatar, intimidar, ameaçar agredir servidor da CDA, ou praticar conduta descrita no artigo 333 do Código Penal;
produzir ou expedir produtos de origem animal que representem risco à saúde pública;
produzir ou expedir, para fins comestíveis produtos de origem animal que sejam impróprios ao consumo humano;
utilizar no preparo de produtos usados na alimentação humana, matérias primas e produtos de origem animal condenados ou não inspecionados;
utilizar, substituir, subtrair ou remover, total ou parcialmente, matéria-prima, produto, rótulo ou embalagem apreendidos pelo SISP e mantidos sob a guarda do
estabelecimento;
fraudar documentos oficiais relativos às atividades de inspeção e fiscalização sanitária dos produtos de origem animal;
não realizar o recolhimento de produtos de origem animal que possam incorrer em risco à saúde ou aos interesses do consumidor;

não efetivar, tempestivamente, as medidas de inspeção ou de fiscalização determinadas pela autoridade competente;
Descrição da ocorrência:

Observações:
Autuado:
RG:

CNPJ (CPF):

Nº SISP:

Propriedade/Estabelecimento:
Bairro:

Município:

Endereço para correspondência:
CEP:

Município:

Lavratura do auto -

Data:

/

Tel.: (
/

hora

:

)

Cel.: (

)

Local:

Responsável pela lavratura/Carimbo

Autuado/CPF/RG

Testemunha/CPF/RG

Testemunha/CPF/RG

1.ª Via - EDA

2.ª Via - Autuado

3.ª Via - Unidade Responsável pela lavratura

Lei 17.373 de 26 de maio de 2021 (regulamentada pelo Decreto 66.286 de 1° de dezembro de 2021)

Artigo 9º - São responsáveis pelas infrações às disposições desta Lei e respectivas normas complementares
as pessoas físicas ou jurídicas:
I - fornecedoras de matéria-prima de origem animal, desde a origem até o recebimento nos estabelecimentos
sujeitos à inspeção e fiscalização dos produtos de origem animal;
II - proprietárias, locatárias ou arrendatárias de estabelecimentos, com ou sem registro no SISP, que
recebam, manipulem, transformem, elaborem, preparem, beneficiem, processem, fracionem, industrializem,
conservem, acondicionem, rotulem, armazenem, distribuam ou expeçam produtos de origem animal;
III - expeçam ou transportem matérias-primas, produtos de origem animal, com ou sem registro junto aos
órgãos oficiais.
Parágrafo único - A responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a dos seus empregados ou prepostos.
Artigo 27 - A sanção de multa será aplicada até o valor máximo (5.000 UFESP’s) estabelecido no inciso II do
artigo 12 desta lei, observadas as seguintes gradações:
I - para infrações leves, multa de 1 (um) a 20% (vinte por cento) do valor máximo;
II - para infrações moderadas, multa de 20 (vinte) a 40% (quarenta por cento) do valor máximo;
III - para infrações graves, multa de 40 (quarenta) a 80 % (oitenta por cento) do valor máximo;
IV - para infrações gravíssimas, multa de 80 (oitenta) a 100% (cem por cento) do valor máximo.
§ 1º - A multa será aplicada no valor máximo nos casos de utilização de artifício, ardil, simulação, embaraço ou
resistência à ação fiscal e de desacato aos servidores da Secretaria de Agricultura e Abastecimento.
§ 2º - A multa poderá ser convertida em serviços voltados à inocuidade dos produtos de origem animal ou prestação de
serviços à comunidade, na forma a ser prevista em regulamento.
Artigo 28 - Para fins de aplicação da sanção de multa de que trata o artigo 27 desta lei são consideradas:
I - infrações leves as compreendidas nos incisos I a VII do artigo 10 desta lei;
II - infrações moderadas as compreendidas nos incisos VIII a XVI do artigo 10 desta lei;
III - infrações graves as compreendidas nos incisos XVII a XXII do artigo 10 desta lei;
IV - infrações gravíssimas as compreendidas nos incisos XXIII a XXXI do artigo 10 desta lei.
O infrator, a partir da comunicação da autuação, terá um prazo de 15 (quinze) dias para
apresentar defesa dirigida ao Diretor do Centro de Inspeção de Produtos de Origem Animal - CIPOA, da
Coordenadoria de Defesa Agropecuária, podendo, durante esse prazo, ter vista dos autos na dependência
onde se iniciou o processo.
Julgada procedente a autuação, o Diretor do Centro de Inspeção de Produtos de Origem Animal aplicará a
multa, notificando o infrator, via postal, com aviso de recebimento, encaminhando-lhe cópia da decisão.
Caberá recurso ao Diretor do Grupo de Defesa Sanitária Animal no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da
intimação.
Acolhido o recurso, no mérito, o Diretor do Grupo de Defesa Sanitária Animal determinará o cancelamento do
Auto de Infração, de eventuais sanções ou de outras medidas por ventura adotadas.
Em sendo mantida a multa e decorrido o prazo para seu recolhimento sem o respectivo pagamento, a
Secretaria de Agricultura e Abastecimento remeterá o processo à Procuradoria Geral do Estado para inscrição do débito
na dívida ativa.
Endereço da unidade responsável pela lavratura e para envio de recurso:
Local:
Endereço:
Município:
Telefone:
e-mail:

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
COORDENADORIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA

www.defesaagropecuaria.sp.gov.br
Nº.

/

/

/

(número credencial/número sequencial/mês/ano)

AUTO DE INTERDIÇÃO

Aos ______ dias do mês de _________________________ do ano de _________, EU,________________
___________________________________________________, Médico (a) Veterinário (a), CRMV-SP n°
_________, executor (a) das atividades de Fiscalização e Inspeção de Produtos de Origem Animal, da
Coordenadoria de Defesa Agropecuária, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São
Paulo, no uso das atribuições que me conferem a alínea "g" do inciso I, e inciso II, do artigo 12 do Decreto
º
Estadual Nº 43.512, de 02/10/1998, com fundamento no inciso V do artigo 12 da Lei n 17.373, de 26 de
maio de 2021, INTERDITO
parcialmente: _______________________________________________________________________
totalmente
o estabelecimento ______________________________________________________, SISP n° _________
localizado no endereço ___________________________________________________________________
Município ________________________________________- SP.
Fica a partir desta data, proibida a entrada, produção ou manipulação dos produtos/matéria-prima até o
levantamento desta interdição pelo motivo de: ________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________,
e de acordo com o descrito abaixo (produtos/matéria-prima/dependência/equipamento/número dos lacres):
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.
Documentos relacionados (n° e tipo): _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
O descumprimento desta determinação acarretará multa conforme inciso XXXI do Art. 10 da Lei 17.373 de
26 de maio de 2021, sem prejuízo de outras sanções previstas na legislação vigente.
Para constar, lavro o presente TERMO DE INTERDIÇÃO, em 02 vias, dando cópia ao infrator, o qual fica
sujeito às penas da legislação vigente.
CIENTE,
_________________________________________________
INFRATOR – nome e assinatura
R.G:
CPF:

_________________________________________________
TESTEMUNHA – nome e assinatura
R.G:
CPF:

_______________________________________________
MÉDICO VETERINÁRIO
(carimbo com credencial)

_______________________________________________
TESTEMUNHA – nome e assinatura
R.G:
CPF:

Em ________de __________________de ________, às ___________horas.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
COORDENADORIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA

www.defesa.agricultura.sp.gov.br
Nº.

/

/

/

(número credencial/número sequencial/mês/ano)

AUTO DE LEVANTAMENTO DE INTERDIÇÃO
Aos ___________dias do mês de __________________________ do ano de ___________, EU,
_________________________________________,

Médico

(a)

Veterinário

(a),

CRMV-SP

n°

____________, executor (a) das atividades de Fiscalização e Inspeção de Produtos de Origem Animal, da
Coordenadoria de Defesa Agropecuária, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São
Paulo, no uso das atribuições que me conferem a alínea "g" do inciso I, e inciso II, do artigo 12 do Decreto
Estadual Nº 43.512, de 02/10/1998, de acordo com o disposto paragrafo único do artigo 12 da Lei n.º 17.373
de 26 de maio de 2021,
DESINTERDITO:
Totalmente
Parcialmente, permanecendo interditadas as seguintes dependências/equipamentos:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
do estabelecimento ______________________________________________________________________,
SISP n° _________, localizado no endereço __________________________________________________,
município ____________________________- SP.
Documentos relacionados (n° e tipo) que geraram a interdição: ___________________________________
______________________________________________________________________________________
Para constar, lavro o presente AUTO DE LEVANTAMENTO DE INTERDIÇÃO em 02 vias, dando cópia ao
infrator.
CIENTE,

_________________________________________________
INFRATOR – nome e assinatura
R.G:
CPF:

_________________________________________________
TESTEMUNHA – nome e assinatura
R.G:
CPF:

_______________________________________________
MÉDICO VETERINÁRIO
(carimbo com credencial)

_______________________________________________
TESTEMUNHA – nome e assinatura
R.G:
CPF:

Em ________de __________________de ________, às ___________horas.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
COORDENADORIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA

www.defesa.agricultura.sp.gov.br

Nº.

/

/

/

(número credencial/número sequencial/mês/ano)

AUTO DE LEVANTAMENTO DE SUSPENSÃO DE ATIVIDADES

Aos

__________dias

do

mês

de

_________________________do

ano

de

_________,

EU,

_________________________________________, Médico (a) Veterinário (a), CRMV-SP n° ___________,
executor (a) das atividades de Fiscalização e Inspeção de Produtos de Origem Animal, da Coordenadoria
de Defesa Agropecuária, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, no uso das
atribuições que me conferem a alínea "g" do inciso I, e inciso II, do artigo 12 do Decreto Estadual Nº 43.512,
de 02/10/1998, de acordo com o disposto paragrafo único do artigo 12 da Lei n.º 17.373 de 26 de maio de
2021, LEVANTO a suspensão das atividades lavrada pelo AUTO DE SUSPENSÃO DE ATIVIDADES n°
___________________________________________________________________

do

estabelecimento

_____________________________________________________________________, SISP n° ________
no

endereço

localizado

à

____________________________________________________________,

____________________________________ no município ____________________________-SP,

Para constar, lavro o presente AUTO DE LEVANTAMENTO DE SUSPENSÃO DE ATIVIDADES, em 02
vias, dando cópia ao infrator.
.
CIENTE,
_________________________________________________
INFRATOR – nome e assinatura
R.G:
CPF:

_________________________________________________
TESTEMUNHA – nome e assinatura
R.G:
CPF:

_______________________________________________
MÉDICO VETERINÁRIO
(carimbo com credencial)

_______________________________________________
TESTEMUNHA – nome e assinatura
R.G:
CPF:

Em ________de __________________de ________, às ___________horas.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
COORDENADORIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA

www.defesa.agricultura.sp.gov.br
Nº.

/

/

/

(número credencial/número sequencial/mês/ano)

AUTO DE SUSPENSÃO DE ATIVIDADES

Aos ________ dias do mês de ______________________ do ano de ______, EU,
___________________________________________________,

Médico

(a)

Veterinário

(a),

CRMV-SP n° _________, executor (a) das atividades de Fiscalização e Inspeção de Produtos de
Origem Animal, da Coordenadoria de Defesa Agropecuária, da Secretaria de Agricultura e
Abastecimento do Estado de São Paulo, no uso das atribuições que me conferem a alínea "g" do
inciso I, e inciso II, do artigo 12 do Decreto Estadual Nº 43.512, de 02/10/1998, com fundamento
no inciso IV do artigo 12 da Lei n.º 17.373, de 26 de maio de 2021, SUSPENDI as atividades do
estabelecimento ___________________________________________________________, SISP
n°

______________

localizado

no

endereço

_____________________________________________________________________, município
_________________________________-SP,
Por:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________,
ficando o mesmo impedido de produzir/manipular produtos até o levantamento desta suspensão.
Documentos relacionados (n° e tipo), se necessário: ___________________________________
___________________________________________________________________________

Para constar, lavro o presente AUTO DE SUSPENSÃO DE ATIVIDADES em 02 vias, dando cópia
ao infrator, o qual fica sujeito às penas da legislação vigente.
CIENTE,
_________________________________________________
INFRATOR – nome e assinatura
R.G:
CPF:

_________________________________________________
TESTEMUNHA – nome e assinatura
R.G:
CPF:

_______________________________________________
MÉDICO VETERINÁRIO
(carimbo com credencial)

_______________________________________________
TESTEMUNHA – nome e assinatura
R.G:
CPF:

Em ________de __________________de ________, às ___________horas.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
COORDENADORIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA

www.defesa.agricultura.sp.gov.br
Nº.

/

/

/

(número credencial/número sequencial/mês/ano)

TERMO DE ADVERTÊNCIA

Aos __________ dias do mês de _________________________ do ano de ____________, EU,
________________________________________________________, Médico (a) Veterinário (a),
CRMV-SP n° _________, executor (a) das atividades de Fiscalização e Inspeção de Produtos de
Origem Animal, da Coordenadoria de Defesa Agropecuária, da Secretaria de Agricultura e
Abastecimento do Estado de São Paulo, no uso das atribuições que me conferem a alínea "g" do
inciso I, e inciso II, do artigo 12 do Decreto Estadual Nº 43.512, de 02/10/1998, com fundamento
no inciso I do artigo 12, da Lei nº 17.373, de 26 de maio de 2021, tendo sido constatada a(s)
seguinte(s) irregularidade(s):
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________,
aplico

a

sanção

de

ADVERTÊNCIA

ao

estabelecimento

______________________________________________________________________________
__________________________________________________,SISP n° ____________ localizado
no endereço ___________________________________________________________, município
__________________________________-SP,

Para constar, lavro o presente TERMO DE ADVERTÊNCIA, em 02 vias, dando cópia ao infrator,
com o esclarecimento de que a reincidência da infração implicará as demais penalidades previstas
na legislação vigente.
CIENTE,

_________________________________________________
INFRATOR – nome e assinatura
R.G:
CPF:

_________________________________________________
TESTEMUNHA – nome e assinatura
R.G:
CPF:

_______________________________________________
MÉDICO VETERINÁRIO
(carimbo com credencial)

_______________________________________________
TESTEMUNHA – nome e assinatura
R.G:
CPF:

Em ________de __________________de ________, às ___________horas.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
COORDENADORIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA

www.defesa.agricultura.sp.gov.br
Nº.

/

/

/

(número credencial/número sequencial/mês/ano)

TERMO DE APREENSÃO
Aos _________ dias do mês de _______________________ do ano de __________, EU,______________
___________________________________________________, CRMV-SP n° ________, Médico (a)
Veterinário (a), executor (a) das atividades de Fiscalização e Inspeção de Produtos de Origem Animal, da
Coordenadoria de Defesa Agropecuária, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São
Paulo, no uso das atribuições que me conferem a alínea "g" do inciso I, e inciso II, do artigo 12 do Decreto
Estadual Nº 43.512, de 02/10/1998, com fundamento no inciso III, do artigo 12 da Lei 17.373 de 26 de maio
de 2021, APREENDI a(s) matéria(s) prima(s), produto(s) e/ou subproduto(s) de origem animal e derivados
abaixo qualificado(s):
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________,
pertencente/sob a guarda _____________________________________________________,
( ) registrado sob SISP n° ________
( ) não registrado no Serviço de Inspeção de São Paulo,
Localizado no endereço:
______________________________________________________________________________________
____, Município ________________________- SP, com base no Auto de Infração n°
º

_____________________, por contrariar os termos da Lei Estadual n 17.373, de 26 de maio de 2021,
fica(m) os produtos depositado(s) no estabelecimento __________________________________________,
localizado à____________________________________________________________________, município
_________________________________, SP para cumprimento dos dispositivos legais.
Fica nomeado, FIEL DEPOSITÁRIO de todo material apreendido __________________________________
________________________, RG____________________, CPF ______________________, residente à
_________________________________________________________, bairro_______________________,
município de _____________________, ____.

Para constar, lavro o presente TERMO DE APREENSÁO, em 02 vias, dando cópia ao infrator, o qual fica
sujeito às penas da legislação vigente.
CIENTE,

_________________________________________________
INFRATOR – nome e assinatura
R.G:
CPF:

_________________________________________________
TESTEMUNHA – nome e assinatura
R.G:
CPF:

_______________________________________________
MÉDICO VETERINÁRIO
(carimbo com credencial)

_______________________________________________
TESTEMUNHA – nome e assinatura
R.G:
CPF:

Em ________de __________________de ________, às ___________horas.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
COORDENADORIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA

www.defesa.agricultura.sp.gov.br
Nº.

/

/

/

(número credencial/número sequencial/mês/ano)

TERMO DE CONDENAÇÃO

Aos _______dias do mês de _____________do ano de ______,

no endereço localizado à

________________________________________________________________________, no município de
____________________________-SP, EU, __________________________________________________,
Médico (a) Veterinário (a), CRMV-SP n° __________, executor (a) das atividades de Fiscalização e
Inspeção de Produtos de Origem Animal, da Coordenadoria de Defesa Agropecuária, da Secretaria de
Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, no uso das atribuições que me conferem a alínea "g"
do inciso I, e inciso II, do artigo 12 do Decreto Estadual Nº 43.512, de 02/10/1998, com fundamento no
inciso III, do artigo 12, da Lei n.º 17.373, de 26 de maio de 2021, CONDENEI e
DESTINEI à transformação de subprodutos não comestíveis, ou;
INUTILIZEI,
a(s) matéria(s) prima(s), produto(s) e/ou subproduto(s) de origem animal pertencentes/sob a guarda de
_____________________________________________________________________,

constando

de

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________,
ficando designado para recebê-la o estabelecimento denominado __________________________
___________________________________,

localizado

no

endereço

_______________________

______________________________________________________________________________________,
Município __________________- SP.

Para constar, lavro o presente TERMO DE CONDENAÇÃO, em 02 vias, dando cópia ao infrator, o qual fica
sujeito às penas da legislação vigente.
CIENTE,

_________________________________________________
INFRATOR – nome e assinatura
R.G:
CPF:

_________________________________________________
TESTEMUNHA – nome e assinatura
R.G:
CPF:

_______________________________________________
MÉDICO VETERINÁRIO
(carimbo com credencial)

_______________________________________________
TESTEMUNHA – nome e assinatura
R.G:
CPF:

Em ________de __________________de ________, às ___________horas.

