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VISTORIA PRÉVIA DE LOCAL DE EVENTO COM AGLOMERAÇÃO DE ANIMAIS 

 

Identificação do Promotor de Eventos 

Razão Social: 

Nome Fantasia: 

Endereço do Local: 

Município: UF: CEP: 

Proprietário: 

Telefone (fixo e celular): 

Coordenadas Geográficas: S:           °          ’          ”     W:           °          ’          ” 

I.E.: CNPJ: 

Evento: 
☐ Exposição ☐ Feira ☐ Leilão ☐ Rodeio 

☐ Vaquejada ☐ Cavalgada ☐ Prova de Laço ☐ Outros: 

Região Sanitária: ☐ Planalto            ☐ Pantanal 

Requisitos Mínimos a Serem Cumpridos 

I. ☐ Local para recepção dos animais, com rampa de desembarque, tronco e currais; 

II. ☐ Local para funcionamento dos serviços administrativos e de defesa sanitária animal; 

III. ☐ Local para alojamento dos animais; 

IV. ☐ Local para isolamento de animais enfermos; 

V. ☐ Pista para julgamento de animais; 

VI. ☐ Pedilúvios e rodolúvios, em todos os acessos do parque; 

VII. ☐ Abastecimento de água e energia elétrica; 

VIII. ☐ Instalações sanitárias para uso do público visitante e de serviço; 

IX. ☐ Depósito para ração. 

A realização de exposições, feiras e leilões de animais somente poderá ser autorizada nos recintos que disponham das 
instalações mínimas: (Portaria SDA N. º 162/94). Para os leilões, não serão requeridas as instalações indicadas nos itens 
IV, V e IX. (Portaria SDA N.º 162/94). 

Avaliação 

Situação e Condições Estruturais – Fiscalização das instalações 

☐ Local para recepção de animais ☐ Rampa de desembarque 

☐ Tronco ☐ Brete 

☐ Curral 
☐ Pisos de materiais resistentes, compacta, de fácil 

higienização 

☐ Iluminação natural ou artificial adequada à atividade 

desenvolvida e uso de luminárias protegidas e bem 
conservada 

☐ Local para funcionamento dos serviços administrativos 

☐ Área exclusiva para guarda de roupas e utensílios dos 

funcionários 
☐ Local para isolamento de animai 

☐ Local para funcionamento dos serviços de defesa 

sanitária animal 
☐ Abastecimento de água potável 

☐ Local para isolamento de animais enfermos ☐ Pedilúvios em todas as rampas de desembarque 

☐ Pista para julgamento de animais ☐ Instalações sanitárias para uso do público visitante 

☐ Rodolúvios em todos os acessos ao parque ☐ Depósito de ração 

☐ Existência de produtos de limpeza e desinfecção 

aprovados pelo MAPA 
☐ Outros 
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VISTORIA PRÉVIA DE LOCAL DE EVENTO COM AGLOMERAÇÃO DE ANIMAIS 

 

Resultado da Vistoria 

☐ Favorável ☐ Desfavorável 

Observações 

  

Local e data: 

Fiscal Estadual Agropecuário / Carimbo Assinatura 

Agente Fiscal Agropecuário / Carimbo Assinatura 
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