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MUNICÍPIO DE SINES
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NOTA À IMPRENSA 
 

Câmara Municipal de Sines inaugura Serviço de 
Atendimento de Porto Covo 

 
A Câmara Municipal de Sines inaugura, no dia 15 de Junho, às 18h00, o novo Serviço de 
Atendimento de Porto Covo. 
 
Com duas técnicas municipais a tempo inteiro e uma total integração com a rede administrativa 
da autarquia, o serviço permite que a população e empresários resolvam a maior parte dos seus 
assuntos relacionados com a Câmara neste serviço, evitando perdas de tempo e despesas de 
deslocação à sede do concelho. 
 
Entre as acções que se podem realizar no novo serviço inclui-se a assinatura de contratos de 
água e o pagamento da factura da água, entrega de todo o tipo de requerimentos, requerer, 
liquidar e levantar licenças, entrega de processos de obras, pedido de registo criminal, pedido de 
certificado do direito de residência dos cidadãos da União Europeia, inscrição em eventos e 
programas municipais, etc. 
 
Localizado no rés-do-chão do lote 3 da Rua José Faial, o serviço está aberto todos os dias úteis 
nos períodos 9h00-12h30 e 13h30-16h00, podendo ser contactado através do telefone 269 
959166, do fax 269 959168 e do email atendimento@mun-sines.pt.  
 
Este horário pode vir a ser ajustado às necessidades e interesses da maioria das pessoas, se 
assim se justificar. 
 
“Com esta instalação do serviço de atendimento damos um passo significativo na melhoria do 
atendimento e da prestação de serviços à população da freguesia de Porto Covo.” (Manuel 
Coelho, presidente da Câmara Municipal de Sines) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SIDI/PM/2009-06-05 
 
Recursos adicionais na área Actualidade > Gabinete de Imprensa do site municipal, 
www.sines.pt.  
 
Para solicitar mais informações sobre as notícias da nota use o email sidi@mun-sines.pt  ou o 
telefone 269 630 665 (Serviço de Informação, Divulgação e Imagem). 


