AO EXMO. SENHOR PREFEITO MUNICIPAL,

Eu, ________________________________________________________________________________________,
portador da cédula de identidade nº ________________________ e CPF nº ______________________________,
residente à ______________________________________________________________________, nº ________,
bairro ________________________________________, na cidade de São Carlos, telefone _________________,
PERMISSIONÁRIO(A) do serviço de transporte individual de passageiros-táxi, conforme a Inscrição Municipal
nº.:________________;

e

com

o

veículo

autorizado

para

a

atividade:

Marca/Modelo:___________________________________ Placa:_________________ Cor:________________
No Ponto nº. ___________ do Local: ____________________________________________________________.

Venho, mui respeitosamente, solicitar que Vossa Excelência se digne em determinar à Divisão competente
A AUTORIZAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO ATUALMENTE UTILIZADO NO EXERCÍCIO DA
ATIVIDADE DE TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS-TÁXI, PELO SEGUINTE VEÍCULO:
MARCA: __________________________ MODELO: _______________________________________
ANO/MODELO: __________/__________

PLACA: _________________

[ ] sem placa (0KM)

COR: __________________________________ CHASSI: ___________________________________

DECLARO ter ciência de que, em até 15 dias a partir desta data, deverá ser apresentado, ao órgão
municipal competente, cópia do certificado de registro e licenciamento do veículo (CRLV) ANTIGO, devidamente
transferido para a categoria “particular”; para que seja autorizado o emplacamento do veículo ATUAL na categoria
“aluguel”. E na mesma ocasião, cópia da nota fiscal de compra desse veículo, se novo, ou cópia do certificado de
registro do veículo (RECIBO) devidamente preenchido em meu nome e com firma reconhecida do vendedor, se
usado; sendo que, em até 15 dias após a entrega desta autorização (ofício), deverá ser entregue cópia do
certificado de registro e licenciamento do veículo (CRLV) ATUAL, já transferido para o meu nome e na categoria
“aluguel”, a fim de que seja emitido o Alvará de Estacionamento com os dados atuais, conforme exige a Lei
Municipal nº 14.123 de 11 de junho de 2007.
São Carlos-SP,______/______/________.

___________________________________________________
Assinatura do Permissionário
(Reconhecer Assinatura)
APRESENTAR JUNTAMENTE COM ESTA DECLARAÇÃO OS SEGUINTES DOCUMENTOS:
 CÓPIA DO RECIBO DE VENDA DO VEÍCULO QUE SERÁ SUBSTITUIDO, DEVIDAMENTE
PREENCHIDO EM NOME DE TERCEIRO.
 CÓPIA DO RECIBO DE COMPRA DO NOVO VEÍCULO, DEVIDAMENTE PREENCHIDO EM NOME DO
PERMISSIONÁRIO. CASO VEÍCULO SEJA 0KM, APRESENTAR COPIA DA NOTA FISCAL DE
COMPRA.
 CASO O VEÍCULO ANTIGO CONTINUE SOB SUA PROPRIEDADE, APRESENTAR CRLV NA
CATEGORIA “PARTICULAR”.

