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                       Junta da União das Freguesias de 

                           Póvoa de Santo Adrião e Olival Basto 

                                                                                 (Concelho de Odivelas) 

 

Declaração para Cancelamento 
de Registo de Canídeos / Gatídeos 

Nome do detentor ____________________________________________________________________________ 

Estado Civil _______________________________ Profissão __________________________________________ 

B.I. / C.C. nº ______________   ______ , emitido em _____ / _____ / _____, válido até _______ / _____ / _____  

Morada ____________________________________________________________________________________ 

Código Postal:  2620 - ____   ______________. 

Contribuinte nº __________________ Carta de Caçador nº ______________ emitida em _____ / _____ / _____ 

 válida até _____ / _____ / _____. Contactos: ______________   _________________   ____________________ 

@mail: ___________________________________________ 
 

Declara para efeitos de cancelamento de registo no cadastro da Junta de Freguesia, o canídeo/ gatídeo que a 
seguir se identifica: 

Nome familiar  ________________  Sexo  M□ F□    raça _______________________________________ 

Nº de CHIP ______________________________________ Nº Ficha SIRA / SICAFE _________________________ 

Data de Nascimento _____ / _____ / _____       Nº de Registo ______________. 

Morreu □            Desapareceu □           Foi transferido □ 

□ Foi cedido a  __________________________________________Estado Civil __________________ 

Profissão ______________________ Residente em _________________________________________________ 

Código Postal: ____ - ____   ____________, Freguesia de ____________________ B.I. / C.C. nº ______________   

______ , emitido em ____ / ____ / ____, válido até _____ / ____ / ____ . Contribuinte nº __________________. 

_________________,_____ de _______________ de _______ 
 

______________________________________ 

                                                                                                                         (assinatura do Declarante) 

Foi cancelado o Registo 

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) 


