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    MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE POIARES 

REQUERIMENTO – LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS 
AFECTOS AO TRANSPORTE EM TÁXI 

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

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

REQUERENTE 

Nome:  ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

NIF/NIPC: _____________________________ Telefone: _________________________ E-mail:  ________________________________________________________  

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

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

Telefone: _____________________ E-mail  _______________________________________________________________________________________________________  

Representado por:  __________________________________________________________________________________________________________________________  

Na qualidade de:  ____________________________________________________________________________________________________________________________  

PEDIDO nº. 1, artigo 39º., do Regulamento da Actividade de Transporte Público de Aluguer em Veículos Automóveis Ligeiros 
de Passageiros – Transporte de Táxis 

Vem requerer a V. Exª. a emissão de Licença para o Exercício da Atividade de Transporte em Táxi 

Veículo – matrícula: _________________________________________________________________________________________________________________________  

Vistoria realizada em: ________/________/________ 

Regime de estacionamento:  ________________________________________________________________________________________________________________  

DOCUMENTAÇÃO A APRESENTAR nº. 2, artigo 39º., Regulamento da Atividade de Transporte Público de Aluguer em Veículos 

Automóveis Ligeiros de Passageiros – Transporte de Táxis 

o Alvará de acesso à atividade, emitido pela entidade competente para o efeito; 

o Certidão emitida pela Conservatória do Registo Comercial ou Cópia do C.C./B.I., com inscrição aposta da respetiva autorização, 

quando o pedido for enviado por correio ou via eletrónica, no caso de pessoa singular; 

o Documento comprovativo de que se encontra inscrito na Repartição de Finanças respectiva para o exercício da actividade; 

o Documento Único Automóvel, relativo ao veículo a licenciar, que deverá ter as condições legalmente exigidas; 

o Documento comprovativo de aferição do taxímetro, emitido por entidade reconhecida para o efeito. 

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

Pede deferimento 

 

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

O/A requerente, 

 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 

REGISTO DE ENTRADA 

Nº. ___________ Livro:_________ 

Em ______/______/____________ 
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BALCÃO ÚNICO 

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

A/O assistente técnico 

 

___________________________ 

 

PROCEDIMENTO 

São verificados os requisitos, de acordo com o previsto no nº. 3, do artigo 39º., do Regulamento da Atividade de Transporte 

Público de Aluguer em Veículos Automóveis Ligeiros de Passageiros – Transporte de Táxis. 

DECISÃO 

Pedido: DEFERIDO ______      INDEFERIDO ______  

O Presidente da Câmara Municipal ____________________________________________________________________, ________/________/________. 

BALCÃO ÚNICO 

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

Atribuída a Licença Nº. ___________/201____, datada de _______/________/_______, com validade até _______/_______/_______. 

Pago através da guia nº. ______________, de _______/_______/______, no valor de ________________,________. 

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

Em ________/________/20______ 


