MOD-T-01

DESPACHO

REGISTO DE ENTRADA
Registo N.º ___________

______________________________________________

Em _____ / _____ / 20___

______________________________________________

O Func.: ______________

_____________________________________________
Em ____ / ____ / 20___

ASSUNTO: Licença de táxis

O Presidente da Câmara Municipal,

____________________________________________

Exmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Oleiros
1. REQUERENTE

Nome_________________________________________________________________________________________________,
Domicílio____________________________________________________________________________________________________,
Freguesia _______________________________Código Postal _______ – _______

______________________________

C.C./BI n.º __________________ válido até ____ / ____ / _____
N.º Contribuinte _________________________
Telefone n.º ______________ Fax n.º ______________ Telemóvel n.º ____________ e-mail: ________________________
Representante
Nome __________________________________________________________________________________________________________
C.C/B.I. n.º _________________ válido até ____ / ____ / _____ na qualidade de _______________________________________

2. PEDIDO
Requer a V. Ex.a, nos termos do Dec.-Lei n.º 251/98, de 11 de Agosto, com as alterações que lhe foram introduzidas
pela Leis n.os 156/99, de 14 de Setembro e 106/01, de 31 de Agosto e pelo Dec.-Lei n.º 41/03, de 11 de Março, o
seguinte:
AVERBAMENTO na licença de táxi n.º __________________, emitida em ____ / ____ / _____, do NOVO VEÍCULO a
afectar à actividade, matrícula ______ - _____ - ______
Substituição da licença de táxi (por mudança de veículo ou de proprietário)
2ª Via da licença de táxi (por extravio, roubo ou deterioração)
Alteração de sede de firma (actualização de dados)
Renovação do Alvará n.º ______________, ocorrido em ____ / _____ / _____, referente a sua licença n.º ___________
Referente ao veículo com a matricula _______ – ________ – ________

3. ANEXOS
Original da licença de táxi
Documento da Policia (no caso de extravio ou roubo)
Livrete do Veículo
Título de Registo de Propriedade
Certificado de inspecção técnica periódica
Certificado de homologação e aferição do taxímetro
Certificado do dispositivo luminoso – táxi
Alvará para o exercício da actividade de transportador em táxi
_______________________________________________________________________________________________
Pede deferimento.
Assinatura a) _________________________________________________________________ Oleiros ____ / ____ / _____
a) Se representante, deverá juntar documento habilitante ou reconhecer a qualidade e poderes para representar
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