
EXMº. SENHOR 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE VILA NOVA DE GAIA

EXMº. SENHOR 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE VILA NOVA DE GAIA

Código-Postal:* -

Telefone:

Concelho:*

Morada: *

B.I. / CC nºContribuinte: *

Nome:*

nº de polícia:

Validade:

Telemóvel:

Nota: Autoriza o envio de comunicações, no decorrer deste processo, para o endereço electrónico indicado? 

Identificação do requerente

Representado por: Na qualidade de: *(a)

Validade:B.I. / CC nº

NãoSim

E-mail:

Freguesia:*

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CENTRO DE REABILITAÇÃO ANIMAL

Vem requerer a V. Exª.:

Nº Pedido

  
  
  
IM/P01.512.01
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- Restituição de animal
- Recolha / Captura de animal
- Recepção de animal

- Declaração para Occisão: (2)

- Vivo

- Em casa particular

- Cadáver

- Na via pública

- Efeitos de sequestro sanitário, motivado por agressão (1)*

Estado do animal:

Identificação do animal:

Sexo:  F M

Eu, abaixo assinado, declaro que ao entregar o animal no Centro de Recolha Oficial, perco todos os direitos sobre o animal e 

autorizo a sua occisão, podendo este Centro dispor dele e decidir o seu ulterior destino (eutanásia ou adoção), de acordo com o 

disposto no artigo 9.º do Decreto-lei n.º 314/2003, de 17 de Dezembro. Declaro ainda, que o mesmo não causou ofensa ao corpo 

ou  à saúde de qualquer pessoa, nem feriu gravemente ou matou outro animal nos últimos trinta dias. 

Por ser verdade assino o presente Termo de Responsabilidade de acordo com o meu documento de identificação.

(indicar motivo da occisão):

Local:

Para: - Occisão (2)*

Local (em caso de recolha):

Espécie: Raça: Idade: Cor:

Nome: Nº de Identificação:



Pede deferimento:                                                                            O Requerente / representante,

Vila Nova de Gaia,
  
(a) - Indicar a titularidade do direito que lhe confere legitimidade para iniciar o procedimento administrativo ou intervir nele. 
  *  - Campos de preenchimento obrigatório.
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IM/P01.512.01

Documentos a anexar:

Declaro ainda que sou o legítimo       detentor /       representante do detentor (marcar a opção correcta) do      canídeo /      felídeo 
(marcar a opção correcta), apesar de não apresentar os documentos afetos ao mesmo (     Boletim Sanitário e/ou      Identificação 
eletrónica e/ou      comprovativo de registo na Junta de Freguesia) (marcar a(s) opção(ões) correcta()s) no momento da entrega do 
animal.

- BI / CC;

- Notificação de Entidade Municipal ou Policial (1);

- Declaração do Proprietário - Anexo 1 (quando não é o detentor a entregar o animal);

- Comprovativo de registo na Junta de Freguesia;

- Identificação electrónica;

- Boletim Sanitário;

- Declaração de falta de documentos do animal (3)

- Outros:


EXMº. SENHOR
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
DE VILA NOVA DE GAIA
EXMº. SENHOR
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
DE VILA NOVA DE GAIA

                  Nota: Autoriza o envio de comunicações, no decorrer deste processo, para o endereço electrónico indicado? 
Identificação do requerente
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CENTRO DE REABILITAÇÃO ANIMAL
Vem requerer a V. Exª.:
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Estado do animal:
Identificação do animal:

                Eu, abaixo assinado, declaro que ao entregar o animal no Centro de Recolha Oficial, perco todos os direitos sobre o animal e autorizo a sua occisão, podendo este Centro dispor dele e decidir o seu ulterior destino (eutanásia ou adoção), de acordo com o disposto no artigo 9.º do Decreto-lei n.º 314/2003, de 17 de Dezembro. Declaro ainda, que o mesmo não causou ofensa ao corpo ou  à saúde de qualquer pessoa, nem feriu gravemente ou matou outro animal nos últimos trinta dias.

                Por ser verdade assino o presente Termo de Responsabilidade de acordo com o meu documento de identificação.
Local:
Para:
Pede deferimento:                                                                            O Requerente / representante,
 
(a) - Indicar a titularidade do direito que lhe confere legitimidade para iniciar o procedimento administrativo ou intervir nele.
  *  - Campos de preenchimento obrigatório.
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IM/P01.512.01
Documentos a anexar:

                Declaro ainda que sou o legítimo       detentor /       representante do detentor (marcar a opção correcta) do      canídeo /      felídeo (marcar a opção correcta), apesar de não apresentar os documentos afetos ao mesmo (     Boletim Sanitário e/ou      Identificação eletrónica e/ou      comprovativo de registo na Junta de Freguesia) (marcar a(s) opção(ões) correcta()s) no momento da entrega do animal.
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