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Município de Leiria  

Câmara Municipal 

  

Formulário de Candidatura ao Regime Especial de Esterilização  

Identificação do Detentor/Adotante 

Nome:  

Morada: 

Código Postal: Freguesia: 

N.º Cartão Cidadão: N.º Contribuinte (NIF): 

Telemóvel/Telefone:  

Endereço eletrónico para efeitos previstos no artigo 10.º e 18.º: 

Identificação do Animal 

Nome do animal: 

Nº de Microchip: 

Espécie: Raça: 

Idade: Sexo: 

Peso: Cor: 

 

□ Na qualidade de detentor/adotante do animal, venho por este meio candidatar-me ao apoio à esterilização do meu 

animal de companhia; 

□ Declaro ter conhecimento do regulamento do Regulamento Municipal do Regime Especial de Esterilização de 

Animais de Companhia - canídeos e felídeos. 

 

Documentos que acompanham candidatura (assinalar com X): 

 

Animais previstos na alínea a) do n.º 1 do artigo 4.º 

Comprovativo do Documento de Identificação de Animal de Companhia, devidamente atualizado  

Boletim sanitário com vacina antirrábica válida e com informação relativa à espécie, sexo e peso do 
animal 

 

Comprovativo de licenciamento válido, se aplicável  

Atestado de residência do detentor  

Documento comprovativo de rendimentos mensais de todos os elementos do agregado familiar *  

Documento comprovativo das despesas mensais fixas do agregado familiar *  

Documento comprovativo da situação de desemprego, quando aplicável *  

Animais previstos na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º 

Declaração do médico veterinário responsável do Município que ateste que o animal foi resgatado 
da rua e que não possui detentor nem qualquer zoonose 

 

Comprovativo do Documento de Identificação de Animal de Companhia, devidamente atualizado  

Boletim sanitário com vacina antirrábica válida e com informação relativa à espécie, sexo e peso do 
animal 

 

Comprovativo de licenciamento válido  

Atestado de residência do detentor ou adotante  

* aplicáveis aos detentores de animais previstos na subalínea vii) da alínea a) do n.º 1 do artigo 4.º 

http://www.cm-leiria.pt/
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Município de Leiria  

Câmara Municipal 

 

O Município de Leiria utiliza os seus dados pessoais para dar resposta aos seus pedidos, instrução dos seus processos 

e prestar informação sobre assuntos da autarquia. Para mais informações sobre as práticas de privacidade do 

Município de Leiria consulte a nossa página web em https://www.cm-leiria.pt/pages/1021 ou envie um email para 

cmleiria@cm-leiria.pt. 

Data                                                                                      Assinatura do(a) Detentor(a)/adotante 

 

______/_______/______      ______________________________ 
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