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    MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE POIARES 

REQUERIMENTO – SERVIÇOS VETERINÁRIOS – 
HIGIENE E SALUBRIDADE PÚBLICA 

 ...........................................................................................................................................................................................................................................  

Exmº. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares 

REQUERENTE 

Nome:  ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

NIF/NIPC: _____________________________ B.I./C.C.: _________________________ Válido até: _____/_____/_______ Emissão:  ______________________  

Residência/Sede: _________________________________________________________________________________________, Nº. _____ Lote, Andar:  _________  

Fração: ________ Sítio/Lugar: _____________________________________________ Código Postal ________-_______  __________________________________  

Telefone: _____________________ E-mail  _______________________________________________________________________________________________________  

PEDIDO 

Vem requerer a V. Exª. nos termos previstos no artigo 35º., do Regulamento Municipal de Taxas, Preços e Outras Receitas 

Residuais: 

____ Entrega voluntária de animal ou ninhada (cão/gato), por particulares 

____ Abate (entrega para eutanásia imediata), por animal incluindo o custo de medicamentos e médico-veterinário 

____ Recolha ao domicílio por animal ou ninhada e entrega voluntária de animal (cão/gato) por particulares 

____ Recolha de cadáveres 

____ Cremação: Cães e Gatos 

____ Colocação de Microchip, por animal 

____ Pela emissão de parecer, nos termos do nº. 1 e alínea b), do nº. 3, do artigo 3º., do Decreto-Lei nº. 315/2003, de 17 de 

dezembro (Pedido de Licença de funcionamento de alojamentos para hospedagem de animais) - * 

IDENTIFICAÇÃO DE ANIMAL /ANIMAIS 

Detentor do animal _______________________________________________________________, da espécie  ____________________________________________ , 

raça ___________________, sexo _____________, idade ____________(meses/anos), pelagem: curta / média / comprida e _______________, 

com a cor ______________________, com a cauda ___________________, com a altura de ________ cm, identificado electronicamente com o 

nº. ___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___ e acompanhado da ficha de registo do SICAFE/SIRA nº. 

_________________________, Declaro, para os devidos e legais efeitos, que entrego o animal acima identificado no Canil Municipal e 

que tomei conhecimento das disposições legais para este facto (artigo 19º., do Decreto-Lei nº. 315/2003, de 17 de Dezembro). 

Mais declaro que o mesmo não mordeu nem agrediu nenhum outro animal ou pessoa nos últimos 15 dias. 

DOCUMENTAÇÃO A APRESENTAR Regulamento Municipal de Taxas, Preços e Outras Receitas Residuais 

o Cartão de Cidadão / Bilhete de Identidade / Identificação Fiscal 

o Documento de Identificação do animal 

o Documentos previsto no nº. 3, do artigo 3º., do Decreto-Lei nº. 315/2003, de 17 de dezembro - * 

 

REGISTO DE ENTRADA 

Nº. ___________ Livro:_________ 

Em ______/______/____________ 
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O subscritor declara, sob compromisso de honra, que os dados constantes do presente requerimento correspondem à verdade. 

Pede deferimento 

Município de Vila Nova de Poiares, __________ de ________________________________________ de 20_____ 

O/A requerente, 

 

__________________________________________________________________________ 

BALCÃO ÚNICO 

Conferi a assinatura do subscritor, através da exibição de documento de identificação. 

A/O assistente técnico 

 

___________________________ 

 

PROCEDIMENTO 

Pedido de pareceres – no âmbito previsto do artigo 3º., do Decreto-Lei nº. 315/2003, de 17 de dezembro. 

DECISÃO 

Pedido: RESOLVIDO ______, em ______/______/______ 

O Veterinário Municipal ________________________________________________, Dr. José Manuel Flores Grade 

BALCÃO ÚNICO 

Pago através da guia nº. ______________, de _______/_______/______, no valor de ________________,________. 

A/O assistente técnico ______________________________ em: ______/______/______. 

Em ________/________/20______ 


