
O DETENTOR

Nome 

Nascido(a) a     /   /     Estado civil        com o documento de identificação (BI / Cartão de Cidadão)

N.º           , data de emissão         /        /        pelo Arquivo de

Válido até   /           /  e com o Número de Identificação Fiscal             ,

Residente na 

Código Postal               -                Telefone

E-mail

Requer a V. Exa.

Licenciamento de Animal   Categoria
      (A – Cão de Companhia; B – Cão com Fins Económicos (Guarda); E – Cão de Caça;
      F – Cão de Guia; G – Cão Potencialmente Perigoso; H – Cão Perigoso; I – Gato)

          Registo de Canídeo  Registo de Gatídeo Renovação de Licença

Cancelamento de Animal por
  Desaparecimento  Morte   Transferência de proprietário

        

Declara para efeitos de registo do Canídeo abaixo identificado e para cumprimento do disposto no Artº. 2º do n.º1
e n.º2 da Portaria 421/04 de 24 de Abril, o seguinte:

IDENTIFICAÇÃO DO ANIMAL

Vem requerer / expor

Nome                           N.º de Microchip   Ficha de Registo Nº de Ordem           

Sexo        M        F       Raça   Data de Nascimento    /   /     Altura (cm)

Pelagem              /             Cauda                   Cor

Vacinado em     /    /     Selo da Vacina n.º

Alojamento

Companhia de Seguros     Apólice N.º

Carta de Caçador N.º      Válida até /           /              .

      Lisboa,  de    de

        (Assinatura do Detentor conforme Documento de Identificação)

www.jf-avenidasnovas.pt | Tel.: 219 363 060 | Avenida de Berna,1 - 1050-158 Lisboa
licenciamentos@jf-avenidasnovas.pt | geral@jf-avenidasnovas.pt

RESERVADO AOS SERVIÇOS DA JUNTA DE FREGUESIA DE AVENIDAS NOVAS

Registo N.º _______________________    Data Entrada  _____ /_____ /_______
Emitida a Licença N.º _______________________    Rúbrica _________________

REQUERIMENTO PARA REGISTO E LICENCIAMENTO DE CANÍDEOS E GATÍDEOS

(preencher o Requerimento de Transferência de Proprietário)



Informação sobre proteção de dados pessoais (aplicável apenas a pessoas singulares)

Os dados pessoais recolhidos neste pedido são única e exclusivamente para dar conhecimento ao disposto no Artigo 
102.º (Requerimento Inicial) do Código do Procedimento Administrativo (CPA) e/ou previsto na legislação específica 
aplicável ao pedido formulado, sendo que o tratamento dos referidos dados por parte da Junta de Freguesia de 
Avenidas Novas respeitará a legislação em vigor em matéria de proteção de dados pessoais.

Responsável pelo tratamento - Junta de Freguesia de Avenidas Novas

Finalidade do tratamento - Cumprimento de uma obrigação jurídica (CPA e/ou legislação específica aplicável ao pedido 
formulado) ou necessário ao exercício de funções de interesse público

Destinatário(s) dos dados - Serviços com competência para apreciar ou intervir no pedido.

Conservação dos dados pessoais - Prazo definido na legislação aplicável ao pedido

Autorizo a utilização do meu endereço de correio eletrónico para efeitos de realização de inquérito de satisfação de 
qualidade (aplicável apenas a pessoas singulares).

     Sim     Não

                      

Lisboa,
(assinatura)
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