
 

 

                         Junta da União das Freguesias de 

                      Póvoa de Santo Adrião e Olival Basto 

                                (Concelho de Odivelas) 
 

Termo de Responsabilidade para Licença de Detenção de 
Animais Perigosos  

e Potencialmente Perigosos 

Eu, abaixo assinado, declaro conhecer as disposições do Decreto-Lei nº 312/2003, de 17 de dezembro, declaro 

não ter sido privado, por decisão transitada em julgado, do direito de detenção de cães perigosos ou 

potencialmente perigosos, bem como declaro assumir a responsabilidade pela detenção do animal infra indicado 

nas condições de segurança aqui expressas: 
 

Nome do detentor ____________________________________________________________________________ 

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

Morada _____________________________________________Código Postal:  2620 - ____  _________________ 

Espécie de animal   –    Canídeo   □    Gatídeo   □    raça ______________________________________ 

Nº de CHIP ______________________________________ Nº Ficha SIRA / SICAFE _________________________ 

Local de Alojamento __________________________________________________________________________ 

Tipo de Alojamento (jaula, gaiola, contentor, terrário, canil, etc.) ______________________________________ 

Condições de alojamento * _____________________________________________________________________ 

Medidas de segurança implementadas ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

* Ao abrigo do Dec. Lei nº 276/2001, de 17 de outubro, alterado e republicado pelo Dec. Lei nº 260/2012, de 12 de dezembro 

Incidentes de agressão: 

Data Tipo de Lesão Local 

   
 

_____________________, _____ de _______________ de _______ 

         _________________________________ 
            (assinatura do Detentor) 
 

Registo nº ______________________ 

 

Categoria _______________________ 

 

Raça ___________________________ 

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) 


