EDITAL

Lurdes Bernardo

Chefe de Departamento de Habilitação de Condutores

da Direção de

Serviços de Formação e Certificação do Instituto da Mobilidade e dos Transportes Instituto
Público

IMT I P

faço saber que por meu despacho de 28 janeiro de 2016 foi determinada a

notificação edital do condutor João Paulo Gonçalves Soares nos termos do artigo 1120 n 3
alínea

b

do Código do Procedimento Administrativo no âmbito da decisão de submissão de

V Exa a avaliação psicológica a realizar no Laboratório de Psicologia deste Instituto cfr o
previsto no artigo

129

do Código da Estrada

conjugado com a alínea a

do n

3 do artigo 251

do Regulamento de Habilitação Legal para Conduzir RHLC

Assim fica por este meio notificado e convocado o condutor João Paulo Gonçalves Soares
residente na última morada conhecida em Samil Fervença 4892 320 Celorico de Basto da
decisão de submissão a avaliação psicológica a realizar na sede do IMT no dia 28 de abril
de 2016 pelas 14 horas

Em conformidade com o disposto na Portaria n 1165 2010 de 09 de Novembro DR 1 Série
n

217 de 09 1112010

o

custo

do

exame

é de

60 00

sessenta euros

O pagamento

em

numerário ou cheque deverá ser feito antes da avaliação em qualquer Delegação Regional do

IMT ou na sede onde se realiza o exame neste caso apenas até às 13 00 horas A falta de
pagamento prévio a comprovar mediante apresentação de recibo impossibilita a realização do
exame

O

exame

próteses

demorar

poderá

deve trazê las

cerca

consigo

de 3 00 horas
Deve também

Se utilizar óculos de correção ou outras
trazer

documentos de identidade e de

identificação fiscal válidos bem como a carta de condução ou quia de substituição se for o
caso

sem o que o exame não poderá ser realizado

A não submissão ou reprovação no referido exame lava à caducidade do título de condução
nos

termos da

al

b

do n

1 do artigo 1301 do Código da Estrada

Lisboa 28 de janeiro de 2016

A Chefe de Departamento de Habilitação de Condutores
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Lurdes Bernardo

