Serviços disponíveis na LOJA CASCAIS - TIRES

Área

Serviço
Intervenção em espaços verdes

Ambiente

Participação de problema com água ou saneamento
Participação de ruído
Licença especial de ruído
Teleassistência

Apoios Sociais

Protocolo das Águas de Cascais
Oficina social
Habitação social para arrendamento
Reclamação de consumo (defesa do consumidor)

Atividades Económicas

Licença de táxi - averbamento
Verificação metrológica
Ciclomotor/Certidão
Candidatura a procedimentos concursais
Exercício do direito de participação dos interessados
Certidão de localização de prédios urbanos
Gestão patrimonial - Direito de preferência
Gestão patrimonial - Pedido de indeminização
Junção de elementos
Louvor/elogio
Pagamento de coimas em prestações

Diversos

Realização de fogueiras e queimadas
Certidão de edifícios de construção anteriores a 1951
Pedido de fotocópias
Pedido de numeração policial
Sugestão/opinião
Inscrição em reunião pública da Câmara
Reclamação
Entrega de Viatura para abate
Pedido de audiência
Outros Pedidos
Aluguer de espaços culturais para eventos particulares

Cultura

Celebração de casamento/batizado Capela S. Sebastião ou outras
salas
2.ª via de cartão de leitor
Dispensa de cláusulas impostas em resultado de inspecções a
ascensores
Participação relacionada com animais
Participação de deterioração de edifício

Fiscalização

Inspeção/reinspeção de ascensores
Participação de ocupação indevida da via pública
Participação de estacionamento indevido ou abandono
Participação de sinalização e trânsito
Relato de ocorrência para o serviço da Proteção Civil

Reserva de lugar de estacionamento para pessoa com mobilidade
reduzida

Obras Municipais

Licença de ocupação de via pública - trânsito
Intervenção na via pública
Pedido de cópias para IMI
Pedido de copias de arquitetura ou especialidades

Urbanismo

Cópias de ficha técnica
Pedido de consulta de processo
Cópias de alvarás diversos
Alteração de morada no Cartão de Cidadão
Alteração de dados na Carta de Condução

Espaço do Cidadão

Renovação da Carta de Condução
Entrega de despesas para a ADSE
Registos Criminais
BusCas (compra de passes)

MobiCascais

Infomação sobre assinaturas Mensais e Pacotes de Mobilidade
Informação sobre Bikesharing

Pagamentos

arrendamentos, refeiçõe escolares, entre outros.

Informação ao público sobre recursos concelhios em saúde

Academia de Saúde

Atendimento e encaminhamento na área da saúde
Divulgação de iniciativas e eventos na área da saúde
Acolhimento de ideias e propostas na área da saúde

