Ex.mo Senhor
Presidente da Câmara Municipal de
Esposende
TÁXIS
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE
NOME

NA QUALIDADE DE

MORADA
CONTRIBUINTE

C. POSTAL
N.º BI/CC

Válido até

TEL.
TELEM.

CORREIO ELECTRÓNICO
Código de acesso à Certidão Permanente
Autoriza o envio de notificações, no decorrer deste processo, para o endereço electrónico indicado.

IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE
NOME

CONTRIBUINTE

N.º BI/CC

Válido até

NA QUALIDADE DE

PEDIDO
1. Averbamento da Licença
Ao abrigo dos artigos 22.º e 26.º do Regulamento da Atividade de Transporte de Aluguer em Automóveis Ligeiros de Passageiros e
demais legislação aplicável, vem requerer a V. Exa o averbamento da seguinte licença:
Licença n.º
Motivo:
1.1. Substituição do veículo:

Veículo atual

Novo veículo

Matrícula
Modelo
1.2. Transmissão da licença:
De:

Nome do titular:
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PEDIDO
Para:

Nome do novo titular:

MORADA

C. POSTAL

CONTRIBUINTE

N.º BI/CC

TEL.
TELEM.

Válido até
ALVARÁ IMT N.º

CORREIO ELECTRÓNICO

1.3. Outro fundamento:

2. Segunda via da Licença
Licença n.º
Motivo:

Marca/modelo
Mau estado da licença

Extravio

Matrícula
Outro:

Declaração
Declaro que, e referente ao pedido de segunda via da licença por extravio, o mesmo foi participada às entidades policiais
competentes.

DOCUMENTOS INSTRUTÓRIOS
1. Averbamento da Licença
1.1. Fotocópia do alvará de acesso à atividade emitido pelo IMT;
1.2. Fotocópia do documento único automóvel ou do livrete e do título de registo de propriedade do veículo;
1.3. Exibição de documento comprovativo da qualidade de titular de qualquer direito que confira a faculdade de apresentação do
pedido (Cartão do Cidadão para pessoas singulares ou certidão permanente do registo comercial ou do respetivo código de acesso
válido e cartão de cidadão das pessoas com poderes para obrigar a sociedade).
1.4. Licença original emitida pelo Município de Esposende (em caso de transmissão da licença, o requerimento deve ser apresentado pelo transmissário) ;

2. Segunda via da Licença
2.1. Fotcópia do alvará de acesso à atividade emitido pelo IMT;
2.2. Licença original emitida pelo Município de Esposende (no caso de segunda via por mau estado).
2.3. Exibição de documento comprovativo da qualidade de titular de qualquer direito que confira a faculdade de apresentação do
pedido (Cartão do Cidadão para pessoas singulares ou certidão permanente do registo comercial ou do respetivo código de acesso
válido e cartão de cidadão das pessoas com poderes para obrigar a sociedade).

TOMA CONHECIMENTO
O Município de Esposende utiliza os seus dados pessoais para dar resposta aos seus pedidos, instrução dos seus processos, prestar informação sobre assuntos
da autarquia e para fins estatísticos. Para mais informações sobre as práticas de privacidade do Município de Esposende, consulte a nossa Politica de
Privacidade ou envie um email para dpo@cm-esposende.pt.
De acordo com o entendimento da Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos os documentos apresentados no âmbito do presente processo são
documentos administrativos, pelo que o Município estará obrigado a garantir o seu acesso integral a todos aqueles que o solicitem.
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