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Requerimento 

Programa de Apoio à Esterilização de Cães e Gatos 

 

(Nota: Antes do preenchimento da declaração deve ler atentamente a informação constante no verso) 

 

Titular do animal (1) 

Nome: ____________________________________________________________________ 

Morada: ___________________________________________________________________ 

Código Postal: ______ - ____    __________________ 

Documento Identificação n.º _________________________ NIF: ______________________ 

Telemóvel: _________________   E-mail: ________________________________________ 

 

Animal (2) 

      Cão       Cadela  Gato          Gata 

Nome: ______________________________________________  

Raça: ____________________ Sexo: ____________ Idade: _________ Cor: ____________ 

Porte: ________________ Pelagem: ___________________ Cauda: ___________________ 

Número de Registo: __________________________________ 

Número transponder/ Microchip:  

 

 

Considerando que, a prestação de falsas declarações constitui um crime previsto e 

punido pelo artigo 348º-A do Código Penal, a sua prática implica o indeferimento imediato do 

pedido ou a sua anulação posterior, dando início ao respetivo procedimento criminal, nesse 

sentido, declaro que todas as informações, tal como os documentos apresentados, 

correspondem à verdade. 

Declaro ainda que conheço, compreendo e aceito o disposto no Regulamento do 

Programa de Apoio à Esterilização de Cães e Gatos, bem como autorizo o tratamento dos 

dados solicitados. 

 

Gavião, _____ de ______________ de _______ 

 

Titular do animal ou representa legal: 

 
 

____________________________________ 
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Informações: 

 

(1) Relativamente à proteção de dados o Município de Gavião, enquanto entidade detentora dos 

mesmos, informa que de acordo com o disposto nos artigos 6.º e 13.º do Regulamento Geral de 

Proteção de Dados - UE 2016/679 de 27/4/2016 (RGPD), fará a sua recolha, conservação e tratamento 

no cumprimento do estipulado na alínea c) e f), do número 1, do artigo 6.º do referido diploma, adotando 

as medidas técnicas e organizativas adequadas, para garantir a conformidade com o RGPD, tendo o 

tratamento de dados a finalidade de gestão contabilística, fiscal e administrativa. 

O Município de Gavião vai conservar os dados constantes da declaração pelos prazos 

necessários a dar cumprimento a obrigações legais e comunica-los, em parte ou na sua totalidade, a 

entidades públicas e ou privadas sempre que tal decorra de obrigação legal. 

O titular dos dados possui o direito de reclamação sobre o tratamento dos mesmos, junto da 

autoridade de controlo. 

 

(2) A identificação do animal deve ser comprovada pelo descrito no Boletim Sanitário do Animal 

e registo no SIAC. 

 

Documentos a apresentar: 

 

Exibição ou fotocópia devidamente autorizada do documento de identidade válido do titular 

do animal e do representante legal, no caso de o titular ser menor de idade; 

Atestado de residência emitido pela junta de freguesia da área de residência ou outro 

documento idóneo de demonstração da residência permanente do titular do animal; 

Atestado de composição do agregado familiar emitido pela junta de freguesia; 

Comprovativo da identificação eletrónica e registo atualizado no sistema de informação de 

animais de companhia (SIAC); 

Cópia do boletim sanitário ou documento de identificação do animal de companhia (DIAC) 

com vacina antirrábica válida e com informação relativa à espécie, sexo e peso do animal; 

Comprovativo de licenciamento válido emitido pela junta de freguesia. 
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