nº reg.:

MUNICÍPIO DE CONDEIXA-A-NOVA
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

data:
pago pela guia:

REQUERIMENTO – LICENCIAMENTOS NO ÂMBITO DA ACTIVIDADE DE TRANSPORTES EM TÁXI
Exmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal de
Condeixa-a-Nova
Identificação do Requerente
Nome / Designação

Morada

Código Postal
E-mail
Número de B.I.

Emitido em

|

|

Arquivo

Número de Identificação Civil
Número de Identificação Fiscal / Pessoa Colectiva

Telefone / Telemóvel

Titular da carta de condução nº
em

|

|

Emitida pelo IMTT de

e válida para veículos automóveis até

|

|

Identificação do Táxi
Marca

Matrícula

-

-

Requer a V. Exa.
Que lhe seja concedida:
Emissão de licença de táxi decorrente de concurso
Nova licença de táxi por substituição do veículo
Para o exercício da actividade de táxi no contingente de
de estacionamento fixo
Averbamento da licença de táxi nº

/

sob regime

por

transferência

da

mesma,

entre

empresas

devidamente habilitadas com alvará
Alteração do local de estacionamento em

, para o

o local,
Temporária, pelo período de

no contingente de:
|

|

a

|

|

Definitiva
Segunda via de licença de táxi nº

/

, por:

extravio;

dano do original

.

Outro
Especificar qual
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DOCUMENTOS INSTRUTÓRIOS
O seu pedido deve ser instruído com os elementos abaixo indicados. Assinale com uma cruz (x) os
documentos que junta ao seu processo.
1.

Código de acesso à certidão do registo comercial ou cópia da mesma, no caso de pessoa colectiva.

2.

Alvará de acesso à actividade emitido pelo Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres, I.P.

3. Livrete do veículo e título de registo de propriedade e/ou documento comprovativo de aquisição.
4.

Quando o pedido se traduza num pedido de nova licença por substituição de veículo apresenta
ainda:
4.1. Licença de táxi anterior.

5.

Quando se trate de pedido de averbamento da licença por transferência da mesma, entre empresas
devidamente habilitadas com alvará deverá ainda apresentar:
5.1. Declaração de transmissão de licença de táxi do anterior titular da licença, com assinatura
reconhecida presencialmente.
5.2. Livrete do veículo e título de registo de propriedade, com o respectivo averbamento em
nome do adquirente.
5.3. Licença de táxi.

6.

Quando o pedido se traduza num pedido de alteração do local de estacionamento apresenta ainda:
6.1. Fundamentação do pedido de alteração do local de estacionamento.
6.2. Licença de táxi.

7.

Quando se trate de pedido de 2ª via de licença de táxi apresenta apenas:
7.1. Licença de táxi no caso de pedido de 2ª via por mau estado.
7.2. Documento comprovativo da participação às entidades policiais competentes, no caso de
extravio por furto.

8.

Outros elementos que o requerente pretenda apresentar:
8.1.
8.2

Autorizo a notificação por via de correio electrónico

Pede deferimento, Condeixa-a-Nova,

de

de

20

O requerente

Dados do documento identificativo do
requerente verificados por,

NOTAS:

Em, _____ /_____ /_____
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