
Acessos
AUTOCARROS E COMBOIOS

Informação detalhada sobre os horários em
www.tsuldotejo.pt
www.fertagus.pt

www.cp.pt

Atendimento Municipal

Dias úteis – Das 8h30 às 16h00
Até às 19h00:

Pinhal Novo – Terça-feira
Palmela – Quarta-feira

Quinta do Anjo – Quinta-feira 

Contactos
Tel.: 212 336 666 | Fax: 212 336 667

Serviços on-line
atendimento@cm-palmela.pt | www.cm-palmela.pt

Atendimento presencial
PALMELA 

Paços do Concelho
2950-505 Palmela

PINHAL NOVO
Rua José Saramago no15-B

2955-027 Pinhal Novo

QUINTA DO ANJO
Rua de Olivença, no38

2950-723 Quinta do Anjo
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Estamos a implementar
um novo modelo

de atendimento municipal.

DESCONCENTRADO balcões disponíveis
em várias localidades do concelho, com horários 

alargados. Trazendo os serviços para mais perto 
de si, evitamos ou reduzimos substancialmente

as deslocações.

INTEGRADO filosofia do balcão único.
Em qualquer dos espaços de atendimento pode tratar

de TODOS os assuntos que sejam da competência do município,
incluindo os processos de urbanismo.

MULTI-CANAL pode escolher o atendimento presencial, usar o telefone
ou aceder aos serviços online. 

Oferecemos espaços específicos de atendimento com equipas especializadas e 
condições adequadas de conforto. As obras de adaptação efectuadas e o equipamento 
apropriado garantem a acessibilidade e inclusividade de todos os cidadãos.

Nesta primeira fase, tem já acesso a:
- espaços remodelados de atendimento em Palmela, Pinhal Novo e Quinta
do Anjo. No espaço de Pinhal Novo funciona também um Posto de Atendimento
ao Cidadão, em articulação com a rede de lojas do cidadão; 

- serviços on line em www.cm-palmela.pt: conteúdos informativos; perguntas 
mais frequentes; formulários a que pode aceder, imprimir, preencher previamente 
e entregar nos espaços de atendimento ou, em alguns casos, enviar por correio 
electrónico. 

Posteriormente será implementado um Centro de Contacto, responsável
pelo atendimento mediatizado. Será então possível submeter requerimentos
e consultar o estado do processo via electrónica ou telefónica.  
Está ainda proposta pela autarquia, à administração central, a instalação,
no concelho, de uma Loja do Cidadão de segunda geração.
O nosso modelo de atendimento municipal prevê também um posto móvel
de atendimento que circulará por todas as freguesias, permitindo
o acesso de pessoas com maiores dificuldades de deslocação.

Tudo à mão.
Trate de qualquer assunto, no local e horário
que mais lhe convém.

• urbanismo;
• águas, esgotos, despejos de fossas;
• resíduos sólidos;
• recenseamento militar;
• caça;
• publicidade e ocupação de espaço público;
• estabelecimentos comerciais (horários e averbamentos de alvarás);
• vistorias higio sanitárias;
• cartão de feirante / vendedor ambulante;
• licenças de ciclomotores / veículos agrícolas;
• senhas de refeição no âmbito do programa de alimentação e transportes escolares;
• informação e apoio ao consumidor;
• registo de cidadãos comunitários; 
• licenciar: bailes, provas desportivas e divertimentos públicos, exploração
de máquinas de diversão, vistorias e recintos de espectáculos, venda ambulante
de lotarias e queimadas;
• apresentar opiniões, sugestões ou reclamações. 

Além de assegurar o atendimento em todas as competências do município, os três 
espaços disponibilizam informação relativa a situações de intervenção urgente e a 
decorrer no concelho de Palmela (rede viária, águas e esgotos ou resíduos sólidos)
e à oferta cultural, desportiva, de lazer e turística.


