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Exmo. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo 

 
 

INFORMAÇÃO DO REQUERENTE 

 
Nome / Designação                                                                                       , contribuinte fiscal nº                                       , 

Morada / Sede                                                                   , da freguesia de                                                               , 

concelho de _________________________, código Postal                        , localidade ___________________________, 

com o telefone                                  , telemóvel                                        , E-mail                                                                 , 

titular B.I. / Cartão Cidadão  nº.                                    , emitido em / data de validade          de                            de           . 

 

PRETENSÃO 

 
Possuidor do alvará n.º ________________ para o exercício da atividade de transporte em táxi, e da licença de táxi n.º 

_________________ emitida em ____ / ____ / ______ vem solicitar a V. Ex.ª averbamento da licença de táxi com a 

matrícula _______________ pelo seguinte motivo: 

     Substituição do veículo da marca ______________, modelo ______________, pelo veículo de matrícula 

__________________, marca ________________ e modelo __________________. 

      Permuta do veículo, afeto à licença referida pelo veículo de matrícula ________________ afeto à licença de táxi n.º 

_______________, ambas pertencentes ao requerente. 

      Transferência da licença n.º _____________ por esta ter sido transmitida em ____ / ____ / ______ pela 

_______________________________________ titular do alvará n.º ____________. 

      Alteração do proprietário ______________________________________________________________________ (1) . 

      Alteração da morada da sede da firma para _________________________________________________________. 

Vem solicitar a V. Ex.ª a 2ª via da licença de táxi da referida matrícula por motivo de: 

     Extravio         Roubo          Deterioração           Outro ___________________________________________________. 

 

DATA E ASSINATURA 

 

Pede deferimento, Viana do Castelo, ________________________, O Requerente, 

 
 

_________________________________________________ 

(1) Identificar o nome / designação 

 

Licença de Táxis 

Divisão Administrativa e de Recursos Humanos 
Divisão de Licenciamento de Obras 
Gabinete de Tecnologias de Informação e Comunicação 
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ELEMENTOS QUE DEVEM ACOMPANHAR O PEDIDO 

Assinalar no quadrado em branco os elementos apresentados com o requerimento. 

 
      Fotocópia do Bilhete de Identidade ou Cartão do Cidadão 

      Documento do(s) veículo(s) – Livrete e título de registo 

      Fotocópia da licença municipal 

      Certidão atualizada da conservatória do registo comercial 

      Documentação que suporta a transmissão da licença (escritura / ata da firma / declaração / outros)  

      _____________________________________________________________________________________________ 
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