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    MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE POIARES 

REQUERIMENTO – LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS 
AFECTOS AO TRANSPORTE EM TÁXI 

CANDIDATURA 

 ...........................................................................................................................................................................................................................................  

Exmº. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares 

REQUERENTE 

Nome:  ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

NIF/NIPC: _____________________________ B.I./C.C.: _________________________ Válido até: _____/_____/_______ Emissão:  ______________________  

Naturalidade: ________________________________________________________________________________________________________________________________  

Residência/Sede: _________________________________________________________________________________________, Nº. _____ Lote, Andar:  _________  

Fração: ________ Sítio/Lugar: _____________________________________________ Código Postal ________-_______  __________________________________  

Telefone: _____________________ E-mail  _______________________________________________________________________________________________________  

Representado por:  __________________________________________________________________________________________________________________________  

Na qualidade de:  ____________________________________________________________________________________________________________________________  

PEDIDO artigo 31º., do Regulamento da Actividade de Transporte Público de Aluguer em Veículos Automóveis Ligeiros de 
Passageiros – Transporte de Táxis 

Vem apresentar Candidatura para obtenção de Licença para o Exercício da Atividade de Transporte em Táxi, nos termos e 
condições previstos no Anúncio publicado em Diário da República datado de ______/______/______: 

Contingente a concurso: ____________________________________________________________________________________________________________________  

Freguesia de:  ________________________________________________________________________________________________________________________________  

Regime de estacionamento:  ________________________________________________________________________________________________________________  

DOCUMENTAÇÃO A APRESENTAR artigo 35º., Regulamento da Atividade de Transporte Público de Aluguer em Veículos 

Automóveis Ligeiros de Passageiros – Transporte de Táxis 

o Documento comprovativo de que é titular do alvará válido, emitido pela entidade competente para o efeito; 

o Documento comprovativo de se encontrar regularizada a sua situação contributiva para com a Segurança Social; 

o Documento comprovativo de que se encontra em situação regularizada, relativamente a impostos ou outras contribuições devidas 

ao Estado Português; 

o Declaração de utilização, ou não, de veículo adaptado a pessoas com mobilidade reduzida, de acordo com o modelo constante do 

programa de concurso; 

o Documento comprovativo da localização da sede social da empresa (certidão actualizada emitida pela Conservatória do Registo 

Comercial). 

No caso de se tratar de concorrente individual, deverão ainda ser entregues os seguintes documentos: 

o Documento comprovativo de residência; 

o Documento comprovativo da qualidade de membro de cooperativa licenciada pela entidade competente para o efeito, se for caso 

disso. 

O subscritor declara, sob compromisso de honra, que os dados constantes do presente requerimento correspondem à verdade. 

 

REGISTO DE ENTRADA 

Nº. ___________ Livro:_________ 

Em ______/______/____________ 
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Pede deferimento 

Município de Vila Nova de Poiares, __________ de ________________________________________ de 20_____ 

O/A requerente, 
 

 

__________________________________________________________________________ 

 

BALCÃO ÚNICO 

Conferi a assinatura do subscritor, através da exibição de documento de identificação CC/BI. 

A/O assistente técnico 

 

___________________________ 

 

PROCEDIMENTO 

Após recepção do requerimento e nos termos do artigo 34º., do Regulamento da Atividade de Transporte Público de Aluguer 

em Veículos Automóveis Ligeiros de Passageiros – Transporte de Táxis, verifica-se que foram entregues todos os documentos 

descritos no Anúncio de publicitação do concurso público: SIM __________      NÂO __________. 

DECISÃO 

Pedido: DEFERIDO ______      INDEFERIDO ______, na Reunião de Câmara de ________/________/________. 

O Presidente da Câmara Municipal ____________________________________________________________________ 

BALCÃO ÚNICO 

Decisão final comunicada ao requerente, através de ofício nº. ______________, de ______/______/______. 

A/O assistente técnico ______________________________ em: ______/______/______. 

Em ________/________/20______ 

Hora ___________H__________ 

Nº. de Ordem 
de 

apresentação: 

__________________ 


