
 

FORMULÁRIO DE 
 

CAMPANHA MUNICIPAL SOLIDÁRIA
DE ESTERILIZAÇÃO DE CÃES E GATOS 2020

Nome do 
Proprietário 

 
 

Morada  
 

CC nº ou BI nº  
NIF  
Telefone/Telemóvel  
Correio eletrónico  
Nº de cães e gatos 
na residência 

 

 

Nome do Animal 

Nº de identificação eletrónica 
(microchip) 

Espécie 

Raça 

Sexo 

Idade 

Peso (Kg) 

Cor  

O animal tem ou teve alguma 
doença?  

O animal foi vacinado e 
desparasitado no último ano?

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA 

CAMPANHA MUNICIPAL SOLIDÁRIA
TERILIZAÇÃO DE CÃES E GATOS 2020

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
Nº de identificação eletrónica  

 
 
 
 

 
 

alguma  

animal foi vacinado e 
desparasitado no último ano? 

 

  

 

CAMPANHA MUNICIPAL SOLIDÁRIA 
TERILIZAÇÃO DE CÃES E GATOS 2020 



 

 

 

Na qualidade de PROPRIETÁRIO

formulário de candidatura

esterilização cirúrgica gratuita

normativo da presente

informações constantes da candidatura

Confirmo e anexo os seg

candidatura (assinalados com X):

Cópia de Comprovativo de identificação eletrónica

e registo na base de dados

Cópia de Boletim sanitário com vacinação antirrábica válida, 

identificação eletrónica (

relativa à identificação do proprietário e do animal.

Comprovativo de licenciamento válido do animal na junta de 

freguesia (se aplicável).

Atestado de residência

freguesia. 

Documento comprovativo do apoio económico do qual

proprietário é beneficiário ou comprovativo de rendimentos.

 

Data da Entrega da Candidatura

Assinatura do Proprietário

(conforme BI ou CC) 

PROPRIETÁRIO do animal em referência no presente 

formulário de candidatura, venho, por este meio, candidatar

gratuita. Para o efeito declaro ter conhecimento do 

da presente campanha e serem verdadeiras todas as 

informações constantes da candidatura. 

Confirmo e anexo os seguintes documentos obrigatórios à

candidatura (assinalados com X):  

Comprovativo de identificação eletrónica (microchip)

base de dados SIAC. 

sanitário com vacinação antirrábica válida, 

identificação eletrónica (microchip) e com toda a  informação

à identificação do proprietário e do animal. 

Comprovativo de licenciamento válido do animal na junta de 

(se aplicável). 

Atestado de residência do proprietário emitido pela junta de 

Documento comprovativo do apoio económico do qual

é beneficiário ou comprovativo de rendimentos.

Data da Entrega da Candidatura:  Maia, ____ de ______________ de 2020

roprietário do Animal: 

  

do animal em referência no presente 

candidatar-me à sua 

onhecimento do 

e serem verdadeiras todas as 

uintes documentos obrigatórios à presente 

(microchip)  

sanitário com vacinação antirrábica válida, 

informação 

 

Comprovativo de licenciamento válido do animal na junta de  

pela junta de  

Documento comprovativo do apoio económico do qual o 

é beneficiário ou comprovativo de rendimentos. 

 

______________ de 2020 


