Registo nº ______________________

Junta da União das Freguesias de
Póvoa de Santo Adrião e Olival Basto

Categoria _______________________

(Concelho de Odivelas)

Declaração para Transferência de
Propriedade de Canídeo

(nos termos do nº 8 do art.º 5º da Portaria nº 1427/2001, de 15 de dezembro)
Nome do detentor ____________________________________________________________________________
B.I. / C.C. nº ________________ ______ , emitido em _____ / _____ / _____, válido até _____ / _____ / _____
Morada ____________________________________________________________________________________
Código Postal _____ - ____ ___________________, Freguesia de ____________________________________
Estado Civil ______________________________ Profissão ___________________________________________
Contribuinte nº ______________________.
Declara que, para efeitos de mudança de registo de propriedade do canídeo registado em seu nome abaixo
identificado:
Nº de CHIP ______________________________________ Nº Ficha SIRA / SICAFE _________________________
O mesmo foi cedido a:
Nome _____________________________________________________________________________________
B.I. / C.C. nº ________________ ______ , emitido em _____ / _____ / _____, válido até _____ / _____ / _____
Morada __________________________________________________Código Postal ____ - ____ ___________
Freguesia de ___________________________ Estado Civil _______________Contribuinte nº _______________
________________, _____ de _______________ de _______
_________________________________

________________________________

(assinatura do detentor anterior)

(assinatura do novo detentor)

Foi averbado no respetivo Boletim Sanitário
Em _____ / _____ / _____
O Funcionário ________________________
AUTORIZAÇÃO PARA TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS
Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016

O titular dos dados pessoais, autoriza que os mesmos sejam objeto de tratamento que implica recolha, processamento
informático ou não informático, e somente para os efeitos requeridos, não transmissível, com arquivo em local seguro,
pelo tempo legalmente necessário, procedendo-se à sua destruição no final do prazo.
Mais informando que o presente consentimento é realizado de forma livre, específica, informada e explícita.
Tomei conhecimento, entendi, dato e assino.
Autorizo ______/_____/20___

____________________________________________
(Assinatura igual ao documento de identificação)
Sede: Rua Alves Redol, 17 - 2620-127 Póvoa St.º Adrião * Telf. 219 379 990 * Fax. 219 379 999
Delegação Olival Basto: Rua Diu, Lote 5 - 2620-066 Olival Basto * Telf. 219 389 566 * 215 902 838 * Fax. 219 382 065

