Anexo I da Portaria 141/2016 – DTP.GAB.

REQUERIMENTO
MODALIDADE:

Taxi
Escolar

CATEGORIA:

Comum
ASSUNTO:
Especial
Luxo
Comum-Rádio
Preto

2º Motorista
Co-Proprietário
Preposto

Eu, ___________________________________________________________________________________
(Titular da Licença)

Inscrito no Cadastro Municipal de Condutores sob o nº. ________________________________
Licença: _________________________

(Condutax / CRMC / Condumoto)

Celular nº: ___________________________________

(Alvará / CRM-PF/PJ)

Venho através desta, requerer, baseando-se na legislação em vigor a:
(

) INCLUSÃO

(

) BAIXA

Do o Sr.(a) ___________________________________________________________________________
(2º Motorista / Co-Proprietário / Preposto)

Inscrito no Cadastro Municipal de Condutores sob o nº. _______________________________,
(Condutax / CRMC / Condumoto)

Celular nº:______________________ com o veículo de placas ____________________
pertencendo a ___________________________________________________________
-----------------------------------

-(Proprietário do Veículo)

Condutores fazem uso de algum aplicativo para Taxi?

SIM

NÃO

Qual aplicativo? __________________________________________________________
São Paulo, ______ de ___________________ de __________

___________________________________
________________________________________
Assinatura do Titular
Assinatura 2ºMotorista/Co-Proprietário/Preposto
(Assinaturas na presença do funcionário)

Campo Exclusivo para Inventariante
Eu, ______________________________________________________________________
Inscrito(a) no RG. ______________________ CPF ________________________________
Inventariante do Sr.(a)_______________________________________________________
Venho por meio deste solicitar que o pedido acima seja autorizado.

______________________________________
Assinatura do Inventariante
_______________________________________________________________________________________________________
Obs: Taxi – Lei 7.329/1969 ; Lei 13.115/2001 ; Decreto 40.774/2001
Escolar – Lei 10.154/1986 ; Portaria 118/1998

REQUERIMENTO NÃO ACEITO COM RASURA

DECLARAÇÃO DE COMPARTILHAMENTO DE UTILIZAÇÃO
DE ALVARÁ DE ESTACIONAMENTO
Conforme o disposto no artigo 2º da portaria 288/08 – DTP.GAB de 29/11/2008,
nós abaixo assinados declaramos que a utilização do Alvará de
Estacionamento
nº

,

DIA DA
SEMANA

se dará da forma abaixo descrita:

UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO
00h00 às 06h00

06h00 às 12h00

12h00 às 18h00

18h00 às 24h00

Segunda
Terça
Quarta
Quinta
Sexta
Sábado
Domingo

Esclarecimentos quanto à distribuição dos horários: (se julgar necessário):

Os condutores são parentes?
Não
Sim. Grau de parentesco

(Juntar prova documental).

Vizinho
Conhecido. De onde
Sindicato, Escola, Outros.

Declaramos ainda que caso fique evidenciado que o modo de compartilhamento da
utilização do alvará de estacionamento proposto não for condizente com o efetivo exercício
da atividade por ambos o requerimento será indeferido.
São Paulo,

de

de

Nº do Condutax do Titular

Assinatura do Titular

Nº do Condutax do Motorista/Coproprietario

Assinatura do Motorista/Coproprietario

TERMO DE RESPONSABILIDADE
PARA INCLUSÃO/MANUTENÇÃO DE 2º TITULAR

Eu, ______________________________________________________________
Inscrito no CONDUTAX nº. __________________________ ,
alvará nº. _______________________________,
declaro estar ciente de todo o conteúdo das seguintes legislações: Lei
7329 de 11/07/1969, alterada pela Lei 13.115 de 06/04/2001,
regulamentada pelo Decreto 40.774 de 20/06/01, onde as mesmas
referenciam a inclusão de mais de um titular cadastrado no alvará acima
citado, para fazer uso do veiculo de placas ____________________ .
Declaro ainda, que para o cancelamento desta licença (dois Titulares
no mesmo alvará), ambos deverão estar de acordo e assinar em
conjunto o cancelamento da mesma.

São Paulo, ______ de __________________ de _______

___________________________________________
Assinatura 1º Titular

REQUERIMENTO NÃO ACEITO COM RASURA

DECLARAÇÃO DE ENDEREÇO
(PREENCHIMENTO LEGÍVEL)

EU, ________________________________________________________________________________
CADASTRO Nº ____________________, INSCRITO NO CPF SOBB O Nº ______________________________,
RG

Nº

________________________,

NACIONALIDADE

______________________________________,

ESTADO CIVIL _________________________, PROFISSÃO __________________________________, declaro
que tenho como meu endereço residencial _____________________________________________________
Nº

_______________ COMPLEMENTO _______________________ BAIRRO ________________________

CEP ______________________ CIDADE ____________________________ UF _________________________
EMAIL___________________________________________________________________________________
TELEFONES ___________________________________________________________________________

Declaro, ainda, estar ciente de que se for comprovada a falsidade das informações contidas na presente
declaração estarei sujeito às sanções civis, administrativas e criminais previstas na legislação aplicável.

São Paulo, ______________ de _____________________________ de _________________

Assinatura: __________________________________________________________________

