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REQUISIÇÃO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
Exmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Tavira
DA ENTIDADE REQUISITANTE

Nome *
Morada *
Freguesia *
Código Postal*

-

Localidade

N.º de Identificação Fiscal *
Telefone *

Telemóvel *

Email
* Campos de preenchimento obrigatório. Preencha de forma legível e sem abreviaturas. As datas devem ser escritas no formato aaaa/mm/dd.

DO RESPONSÁVEL PELO PEDIDO

Nome *
Telefone *

Telemóvel *

Email
* Campos de preenchimento obrigatório. Preencha de forma legível e sem abreviaturas.

DA VIAGEM

Designação da atividade
IDA
Data

/

/

Hora

h

m

/

Hora

h

m

Local de embarque
Destino
REGRESSO
Data

/

Número total de passageiros

Número de crianças menores de 12 anos

Descrição do itinerário - ida

Descrição do itinerário - regresso
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DO ALOJAMENTO

Para viagens com duração superior a um dia, é necessário considerar a marcação e alojamento do(s) motorista(s).

Praça da República 8800-951 Tavira | tel.: 281 320 500 | fax: 281 322 888 | email: camara@cm-tavira.pt | site: http://www.tavira.pt

Os dados recolhidos são processados automaticamente e destinam-se exclusivamente à gestão, divulgação e processamento dos serviços do Munícipio de Tavira. Os titulares dos dados podem aceder à informação que lhes respeite e solicitar por escrito a sua atualização ou correção.

Local de alojamento:
OBSERVAÇÕES

Quando se trate de transporte de crianças, a entidade requerente deve garantir a idoneidade dos vigilantes, de
acordo com o artigo 4.º da Lei n.º 13/2006 de 17 de abril.
O/A subscritor/a, sob compromisso de honra e consciente de incorrer em eventual responsabilidade penal caso preste
falsas declarações declara que os dados constantes do presente documento correspondem à verdade.
Pede deferimento,
Tavira,

/

/
O/A Requerente

Assinatura do/a requerente ou de outrem a seu rogo, se o mesmo não souber ou não puder assinar

A PREENCHER PELOS SERVIÇOS

Motorista(s)
Matrícula da viatura

-

-

quilómetros à partida e
das

h

, do dia

/

/

quilómetros à chegada,
, às

h

, do dia

/

/

Ocorrências

O Motorista
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O responsável do pedido

