Exmo/a Senhor/a Presidente da
Câmara Municipal do Marco de Canaveses
LICENÇA DE TÁXI - SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULO
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

Nome/Designação _______________________________________________________________________
Residência/Sede ________________________________________________________________________
Freguesia_______________________________ Concelho _____________________________________
Código Postal |__|__|__|__| -|__|__|__| _____________________________________________________
B.I./CC nº ______________ válido até ____/____/______ NIPC / NIF(contribuinte) __________________
Cartão de Munícipe ________Telefone __________________ Telemóvel _________________________
E- mail _______________________________________________________________________________

□ Declaro que aceito comunicação / notificação via eletrónica
(A aceitação do consentimento prévio habilita a Administração a comunicar com os interessados por via eletrónica nos termos do artigo 63º do DL nº
4/2015, de 7 de janeiro.)

Representante (Legal) em caso de Pessoa Coletiva

Nome
_______________________________________________________________________________________________
B.I./Cartão de Cidadão nº ____________________________emitido em _____/_____/______ válido até
_____/_____/_______
Na qualidade de (Proprietário / usufrutuário / mandatário/ / outros) _________________________________________

Descrição / Pedido

Vem requerer a V.Exª SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULO referente à Licença para o exercício da atividade de
Táxi, do veículo ligeiros de passageiros de marca __________________________, já aprovado, com a
matrícula _____-______-_____ para o veículo de transportes de passageiros em carros de aluguer de
marca ________________________________, com a matricula______-______-________ de que é
proprietário,

e

para

exercer

a

_______________________________,

já

referida

deste

atividade

concelho,

sob

___________,
o

regime

de

na

localidade

estacionamento

de
livre,

condicionado, escala, fixo, _____________________, ou, estando já estabelecido por Postura ou
Regulamento Municipal, exatamente naquele que estiver determinado.
Pede deferimento

____/____/______

O/A Requerente

______________________________________
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Documentos Instrutórios:
Apresentação do Cartão do cidadão / B.I (de acordo com a legislação em vigor no que respeita à utilização
do Cartão de Cidadão)
Alvará de acesso à atividade emitido pela Instituto de Mobilidade de Transportes Terrestres
Certidão emitida pela conservatória do Registo Comercial ou cartão de Cidadão/BI caso de pessoas singulares;
Livrete do veículo e título de registo de propriedade
Alvará emitido pela Instituto de Mobilidade de Transportes Terrestres, no caso de substituição das licenças
previstas no artigo 37º do Dec. Lei nº 251/98.
Documento de inspeção periódica (caso do veículo mais de uma ano)
Licença de táxi e Alvará do exercício da atividade emitida pelo IMTT.
Documento de certificação do dispositivo luminoso por entidade acreditada, no âmbito do sistema Português de
Qualidade – Dec. Lei nº 234/93, 2 de Julho.
Outros elementos que o requerente pretenda apresentar:

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Saneamento e apreciação liminar do processo: (notificação presencial de falta de documentos a apresentar para
completar a instrução do processo):
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
______________________
O Requerente: ___________________________________ Assistente Técnico: ____________________________
_____/_____/______

_____/_____/______

Notas:

Pagamento
GUIA
Nº.
TAXA:

Assistente Técnico/a

__________________

___/_____/____

DATA:

O/A Assistente Técnico/a

________________
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