Serviços Prestados Espaço Cidadão Alenquer
ACT
-

Registo de contrato de trabalhadores estrangeiros
Queixas e denúncias
Aquisição de livros e publicações à ACT
Formulários, minutas, simulações e pedidos de esclarecimento e dúvidas

ADSE
-

Emissão de declaração para efeitos de complementaridade
Emissão de declaração para efeitos de IRS
Pedido/Renovação de Cartão Europeu de Seguro de Doença
Pedido de 2ª via de cartão de beneficiário

AMA
-

Renovação do Cartão de Cidadão (próprio ou terceiros menores)
Solicitação de Certidões de nascimento, casamento e óbito
Criação da Chave Móvel Digital
Alteração de Morada no Cartão de Cidadão
Confirmação de Alteração de Morada no Cartão de Cidadão

AT
- Pedido de senha de acesso
- Comunicação do agregado familiar
- Quitação de rendas
- Comunicação anual de rendas recebidas (Modelo 44)
- Obtenção de documento IMI para pagamento
- Obtenção de documento IUC para pagamento
- Obtenção do Comprovativo da Declaração de Modelo 3 do IRS
- Obtenção de Caderneta Predial
- Obtenção de documento de Dívidas Fiscais para pagamento
- Obtenção documento de Coimas para pagamento
- Solicitação de Certidões (Nota de liquidação de IRS; Dívida e não
dívida; Domicílio fiscal; Predial e Predial negativa)
- Verificar e registar faturas no E-Fatura

CGA
- Requerimento para aposentação, subsídio por assistência a terceira pessoa,
pensão de sobrevivência e subsídio de funeral
- Pedidos de alteração de dados pessoais, reembolso de pensão e despesas de
funeral, subsídio de morte

DGAJ
- Pedido de Certificado de Registo Criminal
- Pedido de Certificado de Registo de Contumácia

DGC
- Recepção de Reclamações
- Pedidos de Informação
- Encaminhamento para a Rede de Apoio ao Consumidor Endividado

DGES
- Pedido de código para candidatura online
- Simulação e candidatura online

DGLAB
- Certidões paroquiais

IEFP
- Inscrição para emprego, apresentação a ofertas de emprego, gestão da inscrição
para emprego, registo de CV
- Consulta e gestão de processos, "download" de documentos, submissão de
candidaturas

IGAC
- Averbamentos e Certidões do Registo de propriedade intelectual
- Registo de obra e Registo de nome literário/artístico

IHRU
- Submissão de candidaturas ao Porta 65

IMT
-

Revalidação da Carta de condução
Pedido da 2ª via da Carta de Condução
Pedido substituição da Carta de Condução
Averbamento do Grupo 2 ( restrição 997)

ISS
-

Pedido/Renovação do Cartão Europeu do seguro de doença
Agendamento para a Segurança Social
Consulta da Situação Contributiva
Obtenção da Prova Escolar
Simulação de Pensões e Subsídios

SEF
- Marcação online da renovação da autorização de residência
- Marcação online da renovação do cartão de residência
- Marcação online da prorrogação da permanência

SPMS
-

Registo da área de cidadão
Marcação e cancelamento de consultas
Consulta de lista de espera para cirurgias
Consulta de lista de médicos para cheque dentista

