
- Substituição da Licença (1)

Motivo (1):

EXMº. SENHOR 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE VILA NOVA DE GAIA

EXMº. SENHOR 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE VILA NOVA DE GAIA

Documentos a anexar:

- BI / CC;

- Licença de táxi original emitida pela Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia (em caso de 2ª via por deterioração);
- Alvará de acesso à atividade emitido pelo IMT com matrícula averbada ou cópia certificada do alvará;
- Documentos comprovativos da qualidade de titular de qualquer direito que confira a faculdade de realização da operação;

LICENÇA DE TÁXI

Vem requerer a V. Exª.  
. Ao abrigo do disposto no Decreto-Lei n.º 251/98, de 11 de Agosto, com redação dada pelo Decreto-Lei  n.º 41/2003, de 11 de 
Março, pelo Decreto-Lei nº 4 de 2004, de 6 de janeiro e pela Lei nº 5 de 2013, de 22 de janeiro e de acordo com o Regulamento 
de Transporte Público de Aluguer em Veículos Automóveis Ligeiros de Passageiros - Transporte em Táxi do Município de Vila 
Nova de Gaia:

emitida emLicença nº:

Marca: Modelo:Matrícula: - -

Nome do Proprietário:

Toma conhecimento: 
A fotocópia deste documento, depois de registado, substitui a licença emitida pelo IMT até à emissão da licença de 
substituição pela Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia por um período máximo de 45 dias úteis.  
  

- 2ª Via da Licença - Alteração da sede da firma

Substituição / 2ª Via de Licença de Táxi

- Outros documentos que o requerente deseje apresentar que fundamentem o pedido:

- Documento comprovativo da participação às entidades competentes (no caso de extravio ou furto);
- Livrete e Título de Registo de Propriedade ou - Documento Único Automóvel;

- Alvará atualizado pelo IMT ou fotocópia da certidão de registo com a nova sede averbada.

Alteração de sede de firma

Nº Pedido

- Cópia Autenticada do novo Alvará emitida pelo IMT (2)

- Averbamento do novo número do Alvará (2):

Código-Postal:* -

Telefone:

Concelho:*

Morada: *

B.I. / CC nºContribuinte: *

Nome:*

nº de polícia:

Validade:

Telemóvel:

Nota: Autoriza o envio de comunicações, no decorrer deste processo, para o endereço electrónico indicado? 

Identificação do requerente

Representado por: Na qualidade de: *(a)

Validade:B.I. / CC nº

NãoSim

E-mail:

Freguesia:*

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Pág. 1/1

  
  
  
IM/P01.509.01

  
(a) - Indicar a titularidade do direito que lhe confere legitimidade para iniciar o procedimento administrativo ou intervir nele. 
  *  - Campos de preenchimento obrigatório.

Vila Nova de Gaia,

Pede deferimento:                                                                            O Requerente / representante,


EXMº. SENHOR
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
DE VILA NOVA DE GAIA
EXMº. SENHOR
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
DE VILA NOVA DE GAIA
Documentos a anexar:
LICENÇA DE TÁXI
Vem requerer a V. Exª. 
. Ao abrigo do disposto no Decreto-Lei n.º 251/98, de 11 de Agosto, com redação dada pelo Decreto-Lei  n.º 41/2003, de 11 de Março, pelo Decreto-Lei nº 4 de 2004, de 6 de janeiro e pela Lei nº 5 de 2013, de 22 de janeiro e de acordo com o Regulamento de Transporte Público de Aluguer em Veículos Automóveis Ligeiros de Passageiros - Transporte em Táxi do Município de Vila Nova de Gaia:
Toma conhecimento:
A fotocópia deste documento, depois de registado, substitui a licença emitida pelo IMT até à emissão da licença de substituição pela Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia por um período máximo de 45 dias úteis. 
  
Substituição / 2ª Via de Licença de Táxi
Alteração de sede de firma

                  Nota: Autoriza o envio de comunicações, no decorrer deste processo, para o endereço electrónico indicado? 
Identificação do requerente
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IM/P01.509.01
 
(a) - Indicar a titularidade do direito que lhe confere legitimidade para iniciar o procedimento administrativo ou intervir nele.
  *  - Campos de preenchimento obrigatório.
Pede deferimento:                                                                            O Requerente / representante,
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