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LICENCIAMENTO DE TÁXI

Exmo. Senhor

Presidente da Câmara Municipal de Baião

                                                                             IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

Nome

Contribuinte nº ,  portador do C.C. Nº  Válido até 

,  com  morada/sede  em

Freguesia de  ,  Concelho de  

Código Postal   ,  Telefone  

Telemóvel  ,  E-mail   na  qualidade  de

 ,Titular da carta de condução nº  emitida

pelo IMTT do , válida para veículos automóveis até .

Com  local  de  estacionamento   em:  

freguesia deste concelho.

Marca:  Modelo:   Matrícula: 

Titular  do  alvará  de  acesso  à  atividade  nº  ,  válida  até

 titular  da  licença  de  táxi  nº   emitida  em

, pela Câmara Municipal de Baião.

____________________________________________________________________________
         PRETENSÃO

requer a Vª Exa, 

Emissão de licença.
         *Documentos a apresentar: Cartão de Cidadão; Alvará de acesso à atividade emitido pelo IMTT; Documento único automóvel;

Renovação de licença.
       *Documentos a apresentar: Cartão de Cidadão; Licença de Táxi; Alvará de acesso à atividade emitido pelo IMTT; Documento único automóvel;

Averbamento de licença.
    *Documentos  a  apresentar:  Cartão  de  Cidadão;  Licença  de  Táxi;  Alvará  de  acesso  à  atividade  emitido  pelo  IMTT;  Documento  único

automóvel;Declaração do anterior titular da licença , com assinatura reconhecida presencialmente , nos casos em que ocorre a transmissão da

licença para sociedades comerciais  ou cooperativas com alvará para  o exercício  de atividade de transporte de táxi  ou;  Cópia da certidão de

habilitação de herdeiros  ( por motivo de óbito).
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 Averbamento de licença por alteração de morada.
         *Documentos a apresentar: Cartão de Cidadão; 

 Averbamento de licença por substituição de veículo.
       *Documentos a apresentar: Cartão de Cidadão; Licença de Táxi; Alvará de acesso à atividade emitido pelo IMTT; Documento único automóvel;

 2ª via de licença.
       *Documentos a apresentar: Cartão de Cidadão; Licença de Táxi ( no caso de mau estado), ou Documento comprovativo de participação às

autoridades competentes ( no caso de extravio ou furto).

 Renovação da licença temporária de estacionamento de Táxi, na estação da CP de

, à hora da chegada dos comboios.
       *Documentos a apresentar: Cartão de Cidadão; Licença de Táxi.

Pede deferimento,                                                                   O Requerente,

Aos,                    Ass. ________________________________________

                                              (    )

     NOTAS

Enquadramento legal:

*Regulamento do transporte público de aluguer de veículos automóveis ligeiros de passageiros (transportes em táxi 

do Município de Baião);

*Regulamento da Tabela de Taxas do Município de Baião – Tabela de taxas do ano em vigor.
                                                                         * Disponíveis  para consulta no portal do Município em www. cm-baiao.pt ; 

Informação sobre o tratamento de dados pessoais|Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD-Regulamento
(EU) 2016/679)

O Município de Baião utiliza os seus dados pessoais para dar resposta aos seus pedidos, para instrução dos seus
processos e a prestação de informação sobre assuntos da autarquia.

Para mais informações sobre as práticas de privacidade do Município de Baião, consulte a nossa página web em
https://www.cm-baiao.pt/politica-de-privacidade ou envie um e-mail para dpo@cm-baiao.pt
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