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NOTA À IMPRENSA

Câmara Municipal de Sines adere ao Simplex Autárquico
A Câmara Municipal de Sines e o Governo Português assinaram no dia 07 de Setembro, em
Lisboa, o protocolo de adesão do Município de Sines ao Programa Simplex Autárquico.
A adesão da Câmara Municipal de Sines ao programa implica a execução de medidas de
simplificação administrativa da sua exclusiva responsabilidade, nomeadamente a criação de
um Balcão Único em Porto Covo e a disponibilização de Serviços Online.
O Balcão Único em Porto Covo vai englobar todos os serviços da Câmara de atendimento
generalista, permitindo centralizar as suas funções e descentralizar no território,
considerando as características da população e a rede de transportes interurbanos de
ligação entre os dois centros urbanos do concelho. Porto Covo será, aliás, o projecto-piloto
para a evolução do conceito de atendimento municipal para o princípio de Balcão Único,
substituindo o atendimento especializado em cada serviço ou edifício municipal.
Com a implantação da medida Serviços Online o objectivo é disponibilizar on-line todos os
formulários municipais para o cidadão e empresas, assim como a informação sobre o estado
dos processos de licenciamento de obras, tal como definido pelo projecto RDLA (Região
Digital do Litoral Alentejano). As duas medidas estarão concluídas até Junho de 2010.
Através do Simplex Autárquico, a autarquia de Sines adere ainda a um conjunto de medidas
intersectorias e comuns a vários municípios, como a identificação e inventariação de todas
as licenças, autorizações prévias e outros condicionamentos administrativos similares,
certidões e outros documentos administrativos de natureza probatória; utilização dos
mecanismos de autenticação e de assinatura electrónica do cartão de cidadão nos contratos
públicos; disponibilização de serviços municipais nos Balcões “Empresa na Hora”;
participação activa na Rede Comum do Conhecimento; implantação do registo
desmaterializado de estabelecimentos industriais da competência dos Municípios;
disponibilização, através da internet, das licenças inerentes ao exercício da actividade
comercial.
O Simplex Autárquico, actualmente na segunda edição, conta a partir de hoje com a
participação de 60 Municípios e assenta numa cooperação entre autarquias e organismos da
Administração central, tendo em vista simplificar os procedimentos administrativos e
melhorar a qualidade dos serviços prestados aos cidadãos e às empresas.
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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).
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