Exmo. Sr.
Presidente da Câmara Municipal de Caminha
1. IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE
___________________________________________________________________________________,
contribuinte n.º _____________________, portador do bilhete de identidade / cartão do cidadão n.º
______________, emitido em ______/______/______, pelo A.I. de _________________________________,
residente em ___________________________________________________, código postal ________-_____,
freguesia de ____________________________, concelho de ______________________________________,
telefone número ____________________, Correio eletrónico _____________________________________ na
qualidade de ___________________________________, vem requerer a V. Ex.ª, nos termos do regulamento
do exercício da actividade de transporte de aluguer em veículos ligeiros de passageiros (táxis) para o Município
de Caminha o seguinte:
(Nome)

2. IDENTIFICAÇÃO DO PEDIDO

1.  Substituição da antiga licença de táxi emitida pela DGTT, pela nova licença emitida pela Câmara Municipal
de Caminha;

2.  Substituição / averbamento da licença de táxi (por mudança de veículo ou de proprietário);
3.  2ª via da licença de táxi (por extravio, roubo ou deterioração);
4.  Alteração da sede da firma ou outra situação (actualização de dados)
Referentes ao veículo com a matrícula _______-_______-________
Novo veículo com a matrícula _______-_______-________

Pede deferimento,
Caminha, _____de _________________de ________,
Assinatura do Requerente
________________________________________________

DOCUMENTOS DE INSTRUÇÃO
 Fotocópia autenticada do alvará de acesso à actividade emitida pelo IMTT, com exibição do original: (1, 2, 3, 4)
 Fotocópia autenticada da certidão emitida pela Conservatória do registo Comercial ou senha de acesso à certidão permanente: (1, 2,
3, 4)
 Fotocópia autenticada do documento comprovativo em como foi requerida a certidão: (1, 2, 3)
 Fotocópia autenticada do documento único automóvel, com exibição do original: (1, 2, 3)
 Fotocópia da licença do veículo afeto ao transporte de táxi emitida pela Câmara Municipal de Caminha: (1)
 Original da licença de táxi emitida pela Câmara Municipal de Caminha: (2, 4)
 Fotocópia autenticada da declaração do anterior titular da licença, com conferência de assinatura, nos casos em que ocorra a
transmissão da licença, com exibição do original: (1, 2)
 Documento comprovativo da qualidade de representante legal, quando não conste da certidão emitida pela Conservatória do
registo Comercial: (1)
 Em caso de morte do titular da licença, habilitação de herdeiros (1, 2)
 Fotocópia do cartão de identificação (1, 2, 3, 4)
 Fotocópia do cartão do número fiscal de contribuinte ou pessoa coletiva (1, 2, 3, 4)

