
DIVISÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

                                   Pedido de atribuição de licença de taxi e averbamentos
                                                                     

Ex.mo Senhor

Presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso

Nome  

Morada  

Freguesia     Código Postal    

Contribuinte     Telefone   Telemóvel    Data nasc.  

BI/CC      Validade    Email  

OBJECTO DO REQUERIMENTO

Possuidor do Alvará n.º   passado pela Direção-Geral de Transportes Terrestres. 
Requer nos termos legais:

  Pedido de atribuição de licença de taxi para o veículo ligeiro de passageiros, já aprovado, com a 
matrícula  -  -  e de marca, para  
exercer a já referida atividade na localidade de  deste concelho, 
sob o regime de estacionamento a seguir referenciado:

        Livre      Condicionado      Escala      Fixo  

Documentos a anexar:

  Documento comprovativo de se encontrar regularizada a sua situação relativamente às contribuições para a segurança 
social;

 Documento comprovativo de que se encontra em situação regularizada relativamente a impostos ao estado (finanças)

 Documento comprovativo da localização da sede social da empresa;

 Documento relativo ao número de postos de trabalho com caráter de permanência, afetos à atividade e com a categoria de 
motorista. 

 Fotocópia do BI NIF/CC;

Comprovativo da transmissão e declaração de início de atividade. 

 Fotocópia do alvará para exercicio da atividade de transporte de táxi emitido pelo IMT

 Pedido para averbamento de veículo de taxi com a matrícula    -   -  ,  e de marca 
, pelo veículo com matrícula   -  - , e de marca  

na licença de táxi n.º .

Documentos a anexar:

 Fotocópia do certificado da inspeção técnica periódica; 

 Fotocópia do documento único do veículo; 

 Fotocópia do BI NIF/CC;

 Comprovativo da transmissão e declaração de início de atividade.

 Fotocópia do alvará para exercício da atividade de transporte de táxi emitido pelo IMT.
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 Pedido  para  averbamento  do  titular  da  licença  de  taxi com  o  nº   de 

 para   

sede .
Documentos a anexar:

 Fotocópia do BI NIF/CC;

 Declaração do taxista ou firma a abdicar da licença a favor do novo taxista;

 Comprovativo da transmissão e declaração de início de atividade.

Fotocópia do alvará para exercício da atividade de transporte de táxi emitido pelo IMT.

Observações:

Consentimento prévio, para receber notificações através de telefone ou correio eletrónico, nos termos da legislação em vigor

  Sim   Não

Pede deferimento,

Póvoa de Lanhoso,  

O(A) Requerente,
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