
Mod. 4/DLAEPC 

 

Ex. mo Senhor 

Presidente da Câmara Municipal de Odivelas 

 

Licenciamento da Atividade de Transporte de Táxis 

Nome: ____________________________________________________________________________________________ 

Morada: ___________________________________________________________________________________________ 

Freguesia: ____________________________ Concelho: ________________________Código Postal: _________ -_______ 

Nº Identificação fiscal: _______________________________ N.º Cartão cidadão: _______________________________ 

Código acesso à certidão comercial: _________________________________________________________________ 

Contacto telefónico: _______________________ Email: ________________________________________________ 

Autorizo o envio de notificações no decorrer do processo para o endereço eletrónico indicado.  Sim  Não  

Representante: ______________________________________________________________________________________ 

Na qualidade de:   Mandatário    Próprio            Outro ___________________________ 

Alvará n.º ________________ emitido pelo Instituto da Mobilidade e Transportes, para a atividade de transporte de táxis, 

válido até ______/______/_________, Licença de táxi n.º ___________ emitida pela Camara Municipal de Odivelas. 

Pedido 

Nos termos do disposto no Decreto-lei 251/98, de 11/028, conjugado com o Regulamento Municipal da atividade de táxis, 

vem requerer: 

      Averbamento  

Por alteração de veículo, para o veículo com a matrícula _______-________-_______, marca 

__________________________________, modelo ________________________________________, 

com a lotação de ________ lugares, incluindo o condutor;  

Por alteração do titular da licença, em nome de _____________________________________________;  

Por alteração de morada ou sede social; 

Por alteração na constituição da sociedade; 

     Emissão de 2ª via da Licença de táxi n.º __________, pelo motivo de ________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

     Declaração de caducidade da Licença de táxi n.º _________, pelo motivo de __________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

     Entrega de Cópia do Alvará emitido pelo Alvará pelo Instituto da Mobilidade e Transportes n.º _____________, para 

junção do processo a fim de fazer prova da renovação do mesmo (art. 4º e 23º); 

     Inspeção/Vistoria ao veículo com matrícula _______-________-_______, bem como o consequente averbamento na 

mencionada licença; 

 

 

 

Processo n.º ____________ 
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Data e Assinatura 

Pede deferimento, Odivelas _____, de __________________________________ de 20______ 

O Requerente __________________________________________________________ 

Sim Não  Exibição documento de identificação 

Sim Não Cópia da certidão do registo comercial (validade 1 ano), caso não possua código de acesso à certidão permanente; 

Sim Não Documento que ateste a legitimidade do mandatário; 

Sim Não Cópia do livrete e do título de registo de propriedade ou do certificado de matrícula (em todos os pedidos); 

Sim Não Declaração do anterior titular da licença (no caso de alteração do titular da licença); 

Sim Não Cópia do alvará emitido pelo Instituto da Mobilidade e Transportes, valido (em todos os pedidos);  

Sim Não Original da licença de táxi anteriormente emitida pela CMO (em todos os pedidos exceto nos pedidos de 2ª via); 

Sim Não Cópia da participação feita a autoridade policial territorialmente competente (no pedido de 2ª via da licença) 

Conferi a legitimidade do requerente bem como os documentos entregues 

O Funcionário 

 _______________________________________________ 

Documentos a entregar com o pedido 

Verificação dos serviços 


