21 janeiro 2020

PASSMÚSICA

INFORMA

NOVO SERVIÇO DE ATENDIMENTO
NO GABINETE DO MUNÍCIPE - CÂMARA MUNICIPAL DO PORTO
A operar a partir do dia de ontem, o atendimento presencial e telefónico da
PassMúsica passa também a ser realizado nas instalações do Gabinete do Munícipe,
na Câmara Municipal do Porto.
A partir de 20 de janeiro de 2020, a PassMúsica
disponibilizará um serviço de atendimento
personalizado no Gabinete do Munícipe da
Câmara Municipal do Porto.
A PassMúsica pretende, com a introdução deste
serviço na região, reforçar a sua proximidade
com os utilizadores, melhorando a divulgação,
acessibilidade e acompanhamento do licenciamento aplicável a todos os setores de atividade.

CONTACTOS DO NOVO BALCÃO PASSMÚSICA

Gabinete do Munícipe – Balcão PassMúsica
Praça General Humberto Delgado 266, 4000-010 Porto
Horário de Atendimento: de 2ª a 6ª feira, das 09h às 18h
Pessoa responsável
Sílvia Leite | Técnica de Licenciamento
Telefone: 932 014 307
Email: silvia.leite@passmusica.pt

21 janeiro 2020

PROTOCOLO CÂMARA MUNICIPAL DO PORTO E PASSMÚSICA

O serviço é disponibilizado no âmbito do
Protocolo assinado em 2016, e mantem a
atribuição de benefícios nos tarifários aplicáveis
a novos licenciamentos que sejam submetidos
dentro do prazo de licenciamento voluntário.
Desta forma, os munícipes que submetam um
novo pedido de Licenciamento para espaços e/
ou eventos a operarem no município do Porto,
podem beneficiar de uma redução de 10% na
obtenção da licença PassMúsica sempre que
submetam:
•

Comprovativo de pagamento à CMP, no
caso de ter efetuado um pedido sujeito a
controlo prévio ou comunicação prévia;

•

Comprovativo de atendimento realizado
na CMP, no caso de se ter dirigido ao
atendimento presencial para obtenção de
informações
relacionadas
com
a
atividade que desenvolve.

Para mais informações, solicitamos o envio de email para info@passmusica.pt ou o
contacto para o +351 213 137 640, entre 2ª e 6ª feira, das 09h às 13h e das 14h30 às 18h
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