Exm.º Senhor
Presidente da Câmara Municipal
De Soure
Assunto: Concurso Público para atribuição de uma licença de táxi para o lugar de Ramalheira, contngente
de Pombalinho, União de Freguesias de Degracias e Pombalinho, concelho de Soure
Nome / Denominação social _____________________________________________________, NIPC / NIF
__________________, ttular do cartão de cidadão n.º_________________, válido até ___________(para
pessoas
singulares),
residente/
sede
em
_______________________________
_________________________________, freguesia de ________________________, do Município de
____________, com o código postal _______________, com o telemóvel / telefone
______________________, com o e-mail___________________________________________, ttular do
alvará n.º _____________________, emitdo em ________________________, tendo tomado
conhecimento do Programa de Concurso Público para atribuição de uma licença de táxi para o lugar de
Ramalheira, contngente de Pombalinho, concelho de Soure, apresenta proposta de candidatura para a
atribuição da licença para transporte de táxi acima referida.
Conforme previsto no programa, no artgo 5.º, junta em anexo os seguintes documentos:









Apresentação voluntária de cópia traçada do bilhete de identdade e cartão de contribuinte ou cartão do cidadão do
requerente com a menção “Autorizei a reprodução exclusivamente para efeitos de candidatura ao concurso público para
atribuição de uma licença de táxi para o lugar de Ramalheira, contngente de Pombalinho, concelho de Soure”;
Documento comprovatvo de que é ttular do alvará emitdo Direção-Geral de Transportes Terrestres, atual IMT;
Código da certdão da conservatória de registo comercial da sociedade ou certdão emitda pela Conservatória de Registo
Comercial;
Documento relatvo ao número de postos de trabalho com carácter de permanência, afetos à atvidade e com a categoria de
motoristas;
Documento comprovatvo de se encontrar regularizada a sua situação relatvamente às contribuições para a Segurança Social;
Documento comprovatvo de que se encontra em situação regularizada relatvamente a impostos ao Estado;
Documento Único Automóvel do veículo a licenciar ou declaração comprovatva das característcas do veículo que pretende
afetar ao serviço.

No caso de concorrentes individuais, deverão ainda ser entregues os seguintes documentos:




Atestado de residência, no caso de pessoas singulares, a emitr pela Junta de Freguesia;
Documentos comprovatvos de cumprimento dos requisitos de acesso à atvidade, isto é certicado do registo criminal e
certicado de motorista de táxi válido para o transporte em táxi;
Documento comprovatvo do tempo de exercício da proissão, emitdo pela Segurança Social ou, no caso de trabalhadores da
administração central, regional ou local, do organismo respetvo.

Data: ________________
Assinatura conforme CC e/ou do(s) representante(s) legais (para pessoas coletvas)

___________________________________________

