TÁXI
AVERBAMENTO DA LICENÇA
DESPACHO

REGISTO DE ENTRADA
N.º:

________________________

Data:

Data:

____ / ____ / ____

O Funcionário:

____ / ____ / ____

O Presidente da Câmara:___________

________________

MUNICÍPIO DA MURTOSA
CÂMARA MUNICIPAL
Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal da Murtosa
Nome / Designação:
B.I. n.º ___________ Emitido em ___ / ___ / ___ Arq. de Identificação de ___________ Contribuinte Fiscal n.º ____________
Telefone:
Fax:
Correio Electrónico:
Domicílio / Sede:
Localidade:
Freguesia:
Código Postal:
/
Concelho:
Na qualidade de: Proprietário ; Usufrutuário ; Locatário ; Mandatário ; Superficiário ; Outro:
Representada por:
_______________________________________________________________________________________________________
B.I. n.º ___________ Emitido em ___ / ___ / ___ Arq. de Identificação de ___________ Contribuinte Fiscal n.º ____________
Requer, em virtude de ter procedido à extinção da sociedade __________________________________________________
com o alvará para o exercício da actividade nº ______________ de acordo com o Decreto-Lei nº 4/04, de 6 de Janeiro, lhe seja
averbado o novo titular na respectiva licença de táxi para exercer a sua actividade na freguesia de __________________, deste
concelho, sob o regime de estacionamento a seguir referenciado e confome o Regulamento Municipal.
- Livre

- Condicionado

Fixo - ____________________________________

O requerente é proprietário do veículo de matrícula ____-____-_____ e possuidor do alvará para o exercício da actividade
de Transporte em Táxi nº ___________, emitido pela DGTT em ___ / ___ / ___ e cuja validade termina em ____/____/____.
Averbamento com base na alteração de denominação social, que passa a ser a seguinte:_________________________
Averbamento com base em alteração de morada, que passa a ser a seguinte:__________________________________
Para os efeitos, anexa os seguintes elementos:
Outro: _________________________________________________________________________________________
Documentos necessários:

Guia de Recebimento n.º_______
Emitida em ____ / ____ / ____
Conferi: _________________________
(O Funcionário da CMM)

Pede deferimento,
Murtosa, ___ de ___________ de _______
O Requerente,
_____________________

A cópia deste requerimento, depois de autenticada, substitui a licença de táxi até ___ / ___ / ___

Req.Averb.Taxi

Bilhete de Identidade
Número de Identificação Fiscal
Título de Registo de Propriedade
Documento em como não é devedor ao Estado nem à Segurança Social
Livrete do Veículo
Alvará de acesso à actividade emitido pela D.G.T.T
Declaração do anterior titular da licença, com assinatura reconhecida presencialmente, nos casos em que ocorra a
transmissão da licença prevista no Regulamento Municipal.
Licença de Táxi nº __________ passada pela C.M.M. em _____/_____/_____.
Certificado de Inspecção Técnica Periódica do veículo.
Certificado de homologação e aferição do taxímetro
Certificado do dispositivo luminoso (Táxi)
Outros:

