Presidente da Câmara
Municipal de Almeirim

ENTRADA DE REGISTO

Exmo. Senhor

Nº Registo _________, de ______/______/________,
O Funcionário: _______________________________
Guia nº ____________, de ______/______/_______,
Valor ______________ €

PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULO DE LICENÇA DE TÁXI
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE:
NOME:
RESIDÊNCIA / SEDE:

LOCALIDADE:

FREGUESIA:

MUNICÍPIO:

CÓDIGO POSTAL:

CONTRIBUINTE Nº

DO TIPO:

CONTACTO TELEFÓNICO:

E-MAIL:

-

SINGULAR,

COLETIVO

Titular da Licença de Táxis nº ____________________ e do Alvará com o nº ___________________________ emitido
pela Direcção-Geral de Transportes Terrestres, válido até _______________________________ ,VEM REQUERER, nos
termos e para efeitos do disposto no Decreto-Lei nº 251/98, de 11 de Agosto, na sua redação atual e do Regulamento
Municipal de Transportes Públicos de Aluguer em Veículos Automóveis Ligeiros de Passageiros – Transportes em Táxi a
substituição do veiculo com a matricula ______-______-______, marca ______________________________________
pelo veiculo com a matrícula ________-________-__________, marca ______________________________________,
declarando para os devidos efeitos que o novo veiculo tem todas as características exigidas na Portaria nº 277-A/99, de
15 de Abril, na sua redação atual.
DADOS DO REPRESENTANTE (preencher em caso de o interessado ser uma empresa)
Nome completo: __________________________________________________________________, contribuinte fiscal
nº __________________, cartão do cidadão nº ____________________, válido até _____/_____/_____
telefone/telemóvel ____________________, e-mail ____________________________________, na qualidade de
________________________________________________________________________________________________.

TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS|Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD – Regulamento (UE) 2016/679)
Toma conhecimento que, os seus dados pessoais são utilizados pelo Município de Almeirim, enquanto responsável pelo tratamento, para a finalidade expressa no
presente requerimento, bem como para fins estatísticos, e que pode exercer os direitos de informação, acesso, retificação, apagamento, limitação de tratamento,
portabilidade, oposição e ser informado em caso de violação de segurança. Para mais informações sobre as práticas de privacidade do Município de Almeirim, consulte o
nosso site http://www.cm-almeirim.pt ou envie e-mail para dpo@cm-almeirim.pt

Pede deferimento.
Assinatura ________________________________________________________________________________, Data: __

Mod_BUA_Substituição Veículo Táxi.doc

/ __

julho 2019

/

___

.

Lista de documentos
SANEAMENTO

Reservado aos Serviços

Documento comprovativo da legitimidade do requerente/ fotocópia da Certidão Permanente;
Livrete do Veículo e Título de Registo de Propriedade do veículo / Documento Único Automóvel;
Documento comprovativo de Inspeção ao Veículo;
Fotocópia do Alvará válido;
Licença de Táxi;
Outros
Observações:

_______________________________________________________________________________________________ Data
Assinatura do requerente

Mod_BUA_Substituição Veículo Táxi.doc

/

julho 2019

/

.

