
 

 

 

 

 

Câmara Municipal da Boa Vista e Casa do Cidadão assinalam 1.º Aniversário da 

Instalação do Balcão Único (BU). 

O Balcão Único de Atendimento da Câmara Municipal da Boa Vista comemorou o seu 

primeiro aniversário com avaliação positiva no atendimento. Com implementação deste 

serviço, a Câmara Municipal concentrou num só espaço os seus serviços e os da Casa do 

Cidadão, trazendo maior simplicidade, mais qualidade e rapidez às solicitações dos 

utentes. 

Os dados apontam para um aumento substancial de pedidos ao longo desse primeiro ano 

de serviço, acarretando mais ganhos para o município e o cumprimento dos objetivos 

inicialmente traçados. 

O evento contou com a participação do Sr. Presidente da Câmara Municipal da Boa Vista, 

José Luís Santos, da Gestora da Casa do Cidadão, Dr.ª. Mayra Silva, da Coordenadora da 

Modernização Administrativa da Unidade de Gestão da Casa do Cidadão, Sr. Ricardina 

Lopes, Vereadores, Diretores, Funcionários da CMBV e entre outras entidades locais. 

A Gestora da Casa do Cidadão, Dr.ª. Mayra Silva, felicitou a Câmara Municipal da Boa 

Vista pela implementação e pelos ganhos alcançados com a implementação do BU, que 

permite aos munícipes obter diversos serviços num único espaço.  “A Câmara Municipal 

e a Casa do Cidadão têm ainda o desafio de implementar a segunda fase do projeto, que 

engloba o alargamento do BU aos povoados”, frisou Mayra Silva.  

Para o Edil, José Luís Santos, o BU revolucionou completamente o atendimento na 

Câmara Municipal. “Este serviço veio facilitar a relação dos cidadãos com o Município, 

pois estes podem numa única deslocação à Câmara Municipal, pagar impostos, obter 

certidões, licença para construção civil e um conjunto de outros serviços num único 

espaço, com comodidade e qualidade”, realçou José Luís Santos.   



Informou ainda que Edilidade esta trabalhar para implementar a segunda fase do projeto, 

que irá beneficiar os povoados, principalmente a Zona Norte da Boa Vista, que dista 

muitos quilómetros da Cidade de Sal-Rei. 

  

  


