
MUNICÍPIO DE S. PEDRO DO SUL

GABINETE DE ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE

Serviços disponíveis

I. Balcão do Empreendedor

a. Licenciamento zero: Estabelecimentos ( Instalação/Acesso à a�vidade; 

Alteração; Comunicação; Encerramento/Cancelamento/Cessação da 

a�vidade;

b. Restauração e bebidas de caráter não sedentário;

c. Alojamento Local;

d. Ocupação do espaço público;

e. Feirante e/ou Vendedor Ambulante;

f. SIR (Sistema de Indústria Responsável)

II. Obras e Serviços Urbanos

a. Águas e Saneamento  

i. Pedido de contador;

ii. Restabelecimento de ligação de água;

iii. Alteração de tarifa de consumo de água;

iv. Alteração de forma de cobrança;

v. Autorização de débito em conta;

vi. Pedido de levantamento de contador;

vii. Mudança de local de contador;

viii. Alteração de calibre de contador;

ix. Pedido de contador por mudança de nome;

x. Pedido de viabilidade;

xi. Pedido de ramal de água;

xii. Pedido de ramal de saneamento;

xiii. Pedido de ligação às águas pluviais;

xiv. Pedido para mudança de conduta;

xv. Pedido para limpeza de fossa;

xvi. Pedido de pagamento de água por débito direto;

xvii. Adesão à fatura eletrónica;

xviii. Pedido de tarifário social ;

xix. Pedido de tarifário familiar.
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b. Ambiente e Salubridade  

i. Recolha de resíduos verdes urbanos;

ii. Par�cipação de problemas de insalubridade ambiental;

iii. Pedido de colocação de contentor de RSU;

iv. Pedido de isenção da tarifa de Resíduos Sólidos Urbanos.

c. Cemitérios  

i. Inumação, transladação e exumação;

ii. Obras de embelezamento de sepulturas;

iii. Reserva/renovação da reserva de sepultura;

iv. Colocação de pedra de cabeceira ou lápide tumular (Cemitérios 

Municipal da Pedreira).

d. Feiras  

i. Concessão/renovação do terrado das feiras nova e velha;

e. Diversos  

i. Ocupação de via pública com canos e cabos;

ii. Pedido de cer�dão de domínio hídrico;

iii. Pedido de inspeção/reinspeção de ascensor, monta-cargas, 

escada mecânica, tapete rolante;

iv. Pedido de vistoria de viatura.

III. Gabinete Técnico Florestal

a. Processos de defesa da floresta;

b. Realização de queimas e queimadas.

IV. Contencioso, Taxas e Licenças

a. Realização de acampamento ocasional;

b. Realização de provas despor�vas;

c. Licença de recinto de diversão provisória;

d. Licença de instalação e funcionamento de recinto improvisado;

e. Licença de instalação e funcionamento de recinto i�nerante;

f. U�lização de fogo-de-ar�:cio;

g. Ocupação de via pública – festas;

h. Realização de procissões;

i. Cedência de Palcos e Equipamentos;



j. Licença de representação;

k. Licença de táxi;

l. Averbamento de licença de táxi;

m. Alteração de veículo – táxi;

n. Ciclomotores e motociclos – pedido de fotocópia auten�cada do 

registo;

o. Licença especial de ruído (exceto festas populares, romarias, feiras, 

arraiais e bailes);

p. Cer�ficado de registo de cidadão da UE.      

V. Câmara Municipal

a. Reclamação;

b. Pedido de par�cipação em Reunião Pública da Câmara;

c. Oficina domiciliária;

d. Pedidos de Transporte;

e. Pedidos de Apoio para a a�vidade de interesse Municipal;

f. Pedido de cedência de instalações.

VI. Proteção Civil

a. Par�cipação de ocorrência.

VII. Património

a. Par�cipação de danos patrimoniais.

VIII. Educação, Cultura, Desporto e Ação Social

a. Concessão de apoio no âmbito da ação social escolar;

b. Passes escolares;

c. Pedido de u�lização do serviço de refeições (escolares);

d. Animar as férias;

e. Candidaturas para bolsa de estudo;

f. Pedido de apoio à habitação;

g. Inscrição no mercado de agricultura tradicional;

h. Agricultura biológica (ficha de pedido de apoio à cer�ficação em MPB)

i. Incen�vo à natalidade;

j. Pedidos de prestação de cuidados de saúde – Programa “Mais Saúde”;

k. Pedidos/Renovações de Cartão + Sénior;

l. Ficha de candidatura à incubadora de empresas;

m. Cedência de Stands em eventos culturais;

n. Inscrições na Universidade Sénior.
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IX. Veterinário Municipal

a. Recolha de animais de companhia;

b. Alojamento de animais.

X. Secção de Obras e Urbanismo

a. Licenciamento de Obras Arquitetura;

b. Licenciamento de legalização de obras Arquitetura;

c. Alteração à licença comunicação prévia ar�go 27º/83º;

d. Alteração de u�lização com controlo prévio;

e. Autorização ou alteração de u�lização sem controlo prévio;

f. Averbamentos;

g. Cer�dões;

h. Comunicação prévia de obras;

i. Emissão de alvará;

j. Obras de escassa relevância urbanís�ca;

k. Projetos das especialidades;

l. Projetos das especialidades legalização;

m. Pedido de fotocópias;

n. Informação prévia genérica nº 1 do ar�go 14º do RJUE;

o. Informação prévia edificação/demolição/ alteração u�lização/outras 

operações urbanís�cas;

p. Informação prévia loteamentos/obras de urbanização;

q. Junção de documentos;

r. Prorrogação/extensão de prazos;

s. Renovação de licença de comunicação prévia ar�go 72º.

                   


