
 

 

ENTRADA Nº DATA REQUERIMENTO PROCESSO 

    

O FUNCIONÁRIO:  

 
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE CERVEIRA

 

MVNC-R026-0 1 

 

LICENÇA DE TÁXI 

 

EXMO. SR. PRESIDENTE 

Nome  

BI / CC  NIF / NIPC  

Morada    Porta 

Código Postal  -  Freguesia Concelho 

TLF / TLM   Email 

 Representado por   na qualidade de procurador.

 Declaro que pretendo ser notificado no endereço de email fornecido, exceto nos casos em que a lei obrigue a outro tipo de notificação (ao
assinalar esta opção, todas as notificações subsequentes serão efetuadas por correio eletrónico). 

 
 

OBJETO DO REQUERIMENTO 

Vem requerer a V. Ex.ª, licença para o exercício da atividade de táxi, no veiculo ligeiro de passageiros, já aprovado, com: 

Matrícula   -  -  , marca    

na localidade de   

  sob o regime  Livre  Condicionado 

  Escala  Fixo 

  Outro   

 
 
 

Pede deferimento,  O requerente, 

Data    
 

 

 

 

 

DOCUMENTOS A ANEXAR 

 Procuração (se a petição for subscrita por procurador) 

 Alvará de acesso à atividade emitido pela direção-geral de transportes terrestres 

 Alvará emitido pela direção-geral de transportes terrestres, no caso de substituição das licenças previstas na legislação em vigor 

 Carta de condução 

 Certidão das Finanças de não dívida 

 Certidão Permanente de Registo Comercial (no caso de Pessoa Coletiva) 

 Certificação de inspeção técnica periódica 

 Certificado de homologação e aferição do taxímetro 

 Certificado do dispositivo luminoso 

 Declaração da Segurança Social de não dívida 

 Declaração de início da atividade 

 Documento Único Automóvel 
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