Registo de Entrada

TÁXI – SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULO I AVERBAMENTO DE LICENÇA
Ex.mo Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Penafiel
REQUERENTE
Nome:

NIF:

Morada:
Código Postal:
Contacto telefónico:

E-mail:

OBJETO DO REQUERIMENTO
Vem requerer a V. Ex.a, se digne determinar, ao abrigo do Regulamento do Transporte Público de Aluguer de Veículos
Automóveis Ligeiros de Passageiros – Transporte de Táxi:
Averbamento por troca do veículo com matrícula
, marca

, pelo veículo de matrícula
, modelo

.

Averbamento do alvará n.º
Averbamento nos termos do n.º 4, do artigo 12. 0, do Decreto-Lei n.º 251/98, de 11 de agosto, da Licença de Táxi n.º
em nome de

,

que declara aceitar o referido averbamento.

O TITULAR
Assinatura

Data

DOCUMENTOS INSTRUTÓRIOS
Exibir, para conferência na apresentação do pedido, os correspondentes originais dos seguintes documentos:
Pessoas Coletivas: Certidão de Registo Comercial atualizada e em vigor (validade de 1 ano),
Livrete e Título de Registo de Propriedade ou Documento Único Automóvel (aplicável no caso de substituição de
veículo ou averbamento por alteração de titular da licença)
Documento de Inspeção Periódica (quando aplicável)
Dístico de aferição do taxímetro com indicação do ano e da entidade oficial aferidora (Ministério da Economia)
Alvará emitido pelo IMTT
Original da Licença de Táxi (aplicável nos casos de pedido de averbamento)

TOMA CONHECIMENTO
O Município de Penafiel utiliza os seus dados pessoais para dar resposta aos seus pedidos, para a instrução dos seus
processos e a prestação de informação sobre assuntos da autarquia.
Para mais informações sobre as práticas de privacidade do Município de Penafiel consulte a nossa página web em
https://www.cm-penafiel.pt/politica-de-privacidade ou envie um e-mail para dpo@cm-penafiel.pt.

PEDE DEFERIMENTO
Assinatura

Data

O Técnico de Atendimento procede à verificação do processo, aconselhando o requerente a não efetuar a entrega sem que o mesmo seja devidamente corrigido.

NOTAS

O Técnico de Atendimento

MOD. GAM 11

Data

