Exmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Caminha
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

(Nome)

___________________________________________________________________________________,

contribuinte nº ______________, residente em __________________________________________________,
código postal ________-_____ _______________________, freguesia de ____________________________,
concelho de ___________________________________________, telefone número ____________________,
correio eletrónico _____________________________________________________ portador do documento de
identificação

BI/CC

n.º

__________________,

válido

até

______/______/______,

vem

requerer

a

esterilização do animal, de forma gratuita, ao abrigo do Regulamento do Regime Especial de Esterilização
de Animais de Companhia do Município de Caminha, em vigor.

IDENTIFICAÇÃO DO PEDIDO (sinalizar com um X)

Animais resgatados das ruas por populares ou por associações zoófilas legalmente constituídas, que
depois de comunicado o facto ao médico veterinário municipal, se tenha verificado não terem
detentor e não serem possuidores de qualquer zoonose, mas para os quais exista um adotante (nos
termos do artigo 3.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento).

Animais cujo detentor pertença a um agregado familiar com carências económicas, devidamente
comprovados pelos Serviços de Ação Social do Município (nos termos do artigo 3.º, n.º 1, alínea a),
do Regulamento).

Pede deferimento,

_____________, _____de _________________de ________,

Assinatura do Requerente
___________________________________
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1 - INSTRUÇÃO DO PEDIDO (sinalizar com um X e juntar cópia do documento)

Comprovativo da identificação eletrónica e registo em qualquer das bases de dados SICAFE ou SIRA.

Boletim sanitário com vacina antirrábica válida e com informação relativa à espécie, sexo e peso do
animal.

Comprovativo do registo e licenciamento do canídeo, na Junta de Freguesia da área de residência.

2 - INSTRUÇÃO DO PEDIDO PARA COMPROVAR CARÊNCIAS ECONÓMICAS (sinalizar com um X e juntar
cópia do documento)

Comprovativos de rendimentos mensais de todos os elementos do agregado familiar.

Comprovativos das despesas mensais do agregado familiar.

Comprovativos da situação de desemprego, quando aplicável.

A avaliação da carência económica, referida nos termos do artigo 3.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento, será
levada a efeito pelos Serviços de Ação Social do Município de Caminha, após apresentação do pedido nos termos
dos pontos 1 e 2.

CONSENTIMENTO EXPRESSO DE TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS

Os dados pessoais recolhidos pelos serviços do Município de Caminha, mediante o presente requerimento,
destinam-se a apreciar os pedidos no âmbito do Regulamento do Regime Especial de Esterilização de Animais de
Companhia do Município de Caminha. Autorizo que o Município de Caminha proceda à recolha e tratamento dos
meus dados pessoais com a finalidade expressa neste formulário, em conformidade com o Regulamento Geral de
Proteção de Dados (RGPD).

Assinatura do Requerente: ___________________________________________________________________
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