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TÁXIS
Exercício da Atividade

REGISTADO EM: ____/____/____
(AAAA/MM/DD)
REGISTADO POR:
______________________________
(a preencher pelos serviços administrativos)

Exmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Albufeira
DO REQUERENTE / COMUNICANTE

Nome: *

(1)

Morada: *
Freguesia: *
Cód. Postal: *

-

NIF: *

NIC/BI *

Válido até *

Telefone: *

Telemóvel

/

/

/

/

Fax

Email :
Titular da Carta de Condução n.º :

emitido pelo IMTT em

Na qualidade de:
Empresário em nome individual

Sócio-gerente

Novo proprietário

Herdeiro

Preencha de forma legível e sem abreviaturas.* - preenchimento obrigatório
(1) Nome ou designação do requerente, seja pessoa singular ou coletiva. Neste último caso, deverá referir em que qualidade o faz, juntando comprovativo
dessa qualidade e apresentar documento que a tanto o autoriza.

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

Nome: *
NIF / NIPC:

Email:

Alvará n.º :

/

emitido pelo IMTT em

/

/

Morada/Sede:
Código Postal:

-

Localidade:

Freguesia:

Concelho de

Telefone:
IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Marca:

Modelo:

Matrícula:

Cilindrada:

Lotação:
Licença n.º

lugares
/

Combustível:

Cor:
emitida pela Câmara Municipal de Albufeira em

/

DO PEDIDO

Requer a V.Exª.:
Emissão da Licença de transportes de aluguer em veículos ligeiros de passageiros (Táxi) para o Concelho de
Albufeira, a que se refere o n.º 1 do artigo 12.º, do Decreto-Lei n.º 251/98, de 11 de Agosto, com a nova
redação dada pela Lei n.º 106/2001, de 31 de Agosto.
Substituição da licença de transportes de aluguer em veículos ligeiros de passageiros (Táxi) para o
Concelho de Albufeira, por morte do titular da licença, nos termos do n.º 3 do artigo 37.º do Decreto-Lei n.º
251/98, de 11 de Agosto, com a nova redação dada pela Lei n.º 106/2001, de 31 de Agosto.
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Emissão da licença para o exercício da atividade de transportes de aluguer em veículos ligeiros de
passageiros (Táxi), em virtude de ter adquirido nova viatura.
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Transmissão ou transferência da licença(s) de acordo com o n.º 4 do artigo 12.º da Lei n.º 106/2001, de
31 de Agosto.
A alteração à sede/morada da empresa.
NOVO VEÍCULO

Marca:

Modelo:

Matrícula:

Cilindrada:

Lotação:

lugares

Licença n.º

Combustível:

Cor:

/

emitida pela Câmara Municipal de Albufeira em

/

NOVA IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

Nome *
NIF / NIPC:

Email:

Alvará n.º

/

emitido pelo IMTT em

/

/

/

/

Morada/Sede:
Código Postal:

-

Localidade:

Freguesia:

Concelho de

Telefone:
NOVA MORADA/SEDE DA EMPRESA

Nome *
NIF / NIPC:

Email:

Alvará n.º

/

Emitido pelo IMTT em

Morada/Sede:
Código Postal:

-

Localidade:

Freguesia:

Concelho de

Telefone:
PROTEÇÃO DE DADOS

Dou o meu consentimento expresso [cfr. Art. 6º, n.º 1. al. a) do RGPD] para o tratamento dos meus dados por
parte do Município de Albufeira, no âmbito do presente formulário
Autorizo que os meus dados sejam utilizados para envio de comunicação institucional.

O subscritor, sob compromisso de honra e consciente de incorrer em eventual responsabilidade penal caso preste
falsas declarações, declara que os dados constantes do presente documento correspondem à verdade.

A preencher pelos serviços

Pede deferimento,
Albufeira, ____/____/_______

Conferi a identifcação do requerente, através de:

O Requerente / Comunicante
O Funcionário
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Assinatura do requerente / comunicante ou de outrem a seu rogo, se o mesmo não souber ou não puder assinar

__________________________________

Este duplicado substitui, para os devidos efeitos, a licença nº ____________ para o exercício da atividade de transporte
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em táxi, afeta à viatura com a matrícula _____-_____-_____, por um período máximo de 30 dias contados a partir de
_____/_____/________.
O responsável

Submeter

_____________________________________________

OBSERVAÇÕES
LISTA DOS DOCUMENTOS E ENTREGAR
Licença de transportes de aluguer em veículos ligeiros de passageiros (Táxi)
1. Fotocópia do Documento de Identifcação Civil
2. Fotocópia do NIF / NIPC.
3. Fotocópia da carta de condução.
4. Fotocópia do livrete ou documento equivalente.
5. Documento comprovativo da titularidade de alvará emitido pela IMTT.
6. Certifcado de aptidão profssional.
7. Declaração de início de atividade / Registo comercial da empresa atualizado.
Emissão da licença para o exercício da atividade de transportes de aluguer em veículos ligeiros de
passageiros (Táxi), em virtude de ter adquirido nova viatura
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Fotocópia do Documento de Identifcação Civil
Fotocópia do NIF / NIPC.
Documento comprovativo da titularidade de alvará emitido pela IMTT.
Fotocópia da carta de condução.
Fotocópia do livrete ou documento equivalente.
Certifcado de aptidão profssional.
Declaração de início/alteração de atividade.
Registo comercial da empresa atualizado.
Substituição da licença por morte do titular

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Fotocópia do Documento de Identifcação Civil
Fotocópia do NIF / NIPC.
Documento comprovativo da titularidade de alvará emitido pela IMTT.
Fotocópia da carta de condução.
Fotocópia do livrete ou documento equivalente.
Fotocópia do livrete ou documento equivalente.
Certifcado de aptidão profssional.
Declaração de início/alteração de atividade.
Registo comercial da empresa atualizado.

Transmissão ou transferência da licença(s) de acordo com o n.º 4 do artigo 12.º da Lei n.º 106/2001, de 31 de
Agosto.
1. Fotocópia do Documento de Identifcação Civil
2. Fotocópia do NIF / NIPC.
3. Documento comprovativo da titularidade de alvará emitido pela IMTT.
4. Fotocópia da carta de condução.
5. Fotocópia do livrete ou documento equivalente.
6. Certifcado de aptidão profssional.
7. Declaração de início / alteração de atividade.
8. Registo comercial da empresa atualizado.
9. Habilitação de herdeiros.
10. Atestado de óbito.
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A alteração à sede/morada da empresa.

1. Fotocópia do BI.
2. Fotocópia do NIF / NIPC.
3. Declaração de início de atividade
4. Registo comercial da empresa atualizado.
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