Exm.o Senhor
Presidente da Câmara Municipal de
Ferreira do Alentejo
REQUERIMENTO
LICENCIAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO/AVERBAMENTO DE LICENÇA DE TÁXI
IDENTIFICAÇÃO

Nome

, nascido(a) a

contacto

,

, e-mail

,

com residência na

,

na localidade de

, código postal nº

Contribuinte nº

, BI/CC nº

válido até

,

, na qualidade de proprietário(a).

IDENTIFICAÇÃO DA CARTA DE CONDUÇÃO

Carta de Condução nº
em

, emitida pela DV de

, e válida para veículos automóveis

até

Vem requerer a V. Exª. (nos termos do nº2, do artigo 37º, do Decreto-Lei nº251/98, de 11 de agosto, com as respetivas alterações)
Averbamento de licença de táxi
Licença nº

, emitida em

, do novo veículo a afetar à atividade, matricula

Substituição da licença de Táxi
Para exploração da indústria de transporte de aluguer em veículos ligeiros de passageiros pela licença de táxi prevista
no artigo 12º, do mesmo diploma
Junta os seguintes documentos
Alvará de acesso à atividade emitido pela direção Geral de Transportes Terrestres
Certidão emitida pela Conservatória do Registo Comercial ou BI/CC, no caso de pessoa singular
Livrete do veículo e título de registo de propriedade
Alvará emitido pela Direção Geral de Transportes Terrestres, no caso de substituição das licenças previstas no artigo 37º, do Decreto-Lei
nº251/98
Certificado de inspeção técnica periódica
Certificado de homologação e aferição do taxímetro
Certidão do dispositivo luminoso
Outros

LER COM ATENÇÃO:

O pedido de requerimento foi devidamente instruído de acordo com os elementos disponibilizados pelo(a) requerente.
O(A) requerente declara que respeita integralmente as obrigações legais e regulamentares sobre o pedido.

Ferreira do Alentejo,

, de

de

.

Pede Deferimento,
________________________________

INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS,
Conforme GSE

DESPACHO,
A Chefe da DAM

O Coordenador Técnico,

Por subdelegação de competências da Vereadora Maria José Efigénio de 02/01/2019

Maria José G. Mendes Couraça

José Dias Mira
Praça Comendador Infante Passanha nº5
7900-571 Ferreira do Alentejo

telf: 284738700
geral@cm-ferreira-alentejo.pt

página 1/1

