Serviço de Canídeos
MOD_01 Termo de Responsabilidade

TERMO DE RESPONSABILIDADE PARA LICENCIAMENTO DE DETENÇÃO DE ANIMAIS
PERIGOSOS E POTENCIALMENTE PERIGOSOS
(DECRETO-LEI N.º 312/2003 DE 17 DE DEZEMBRO)

Eu, abaixo-assinado declaro conhecer as disposições do Decreto-Lei n.º 315/2009, de vinte e nove 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:

REGISTO Nº: ________________

CATEGORIA: ______________________

MUNICIPIO DE ________________________________ FREGUESIA DE ____________________________________
Nome do detentor: _____________________________________________________________________________
Portador do Cartão de Cidadão nº: __________________________ Válido até: ______ / ________ / ___________
Morador em: __________________________________________________________________________________
Código-postal: _________ - _____ Freguesia _____________________ Contribuinte nº: _____________________
Tel: ________________________________



Autorizo o tratamento dos meus dados pessoais, no âmbito do Regulamento Geral de Proteção de Dados – RGPD, de acordo com
o Regulamento n.º 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, aprovado em 27 de Abril de 2016 e entrada em vigor a 25 de
Maio de 2018, obrigatoriamente.

Espécie de animal ______________________________ Raça ___________________________________________
Número de Registo do Animal (Chip): _______________________________________________________________
Local de Alojamento_____________________________________________________________________________
Tipo de Alojamento (jaula, gaiola, contentor, terrário, canil, etc.) _________________________________________
Condições de alojamento (ao abrigo do decreto-lei n.º 276/2001, de 17 de Outubro) _________________________
____________________________________________________________________________________________
E modelo nº ____________________ da DGV.
Medidas de segurança implementadas ______________________________________________________________
Incidentes de agressão __________________________________________________________________________
Nota: Documento realizado em conformidade com o anexo do Decreto-Lei n.º 210/2009, de 29 de outubro.

_______ de _______________________ de ________

Assinatura do detentor_________________________________________________________________________
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