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DESPACHO 
 

 

Registo Data do Despacho Processo Serviço emissor 
 

Despacho n.º 6891 / 2020 17/03/2020  Gabinete de Apoio à Presidência e 

Vereação 

 

 

ASSUNTO: 
Medidas extraordinárias face à necessidade de contenção do surto do novo Coronavírus (CON-

VID-19) 

 

 

Nuno José Gonçalves Mascarenhas, Presidente da Câmara Municipal de Sines, torna público que, na sequên-

cia das decisões já tomadas no passado dia 12 de março, e face à necessidade de contenção do surto do novo 

Coronavírus (CONVID-19), são adotadas novas medidas excecionais: 

1. Fornecimento de refeições escolares a alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico beneficiários do Escalão A 

da Ação Social Escolar durante o período de suspensão das atividades letivas e não letivas presenciais 

nos estabelecimentos de ensino do concelho de Sines 

Na sequência da medida extraordinária decretada pelo Governo de Portugal de suspensão das atividades leti-

vas e não letivas presenciais nos estabelecimentos escolares e em todos os níveis de ensino, o Município de 

Sines manterá o fornecimento de refeições escolares aos alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico beneficiários do 

Escalão A da Ação Social Escolar.  

Para o efeito as famílias dos alunos beneficiários dos Escalão A da Ação Social Escolar devem contactar os 

serviços municipais de educação através do telefone 269 630 669 ou do endereço de correio eletrónico edu-

cacao@mun-sines.pt, até às 12h00 do dia anterior, recolhendo a refeição na Escola dos Centenários entre as 

11h30 e as 13h00 do próprio dia. 

Esta é uma medida concertada com o Agrupamento de Escolas de Sines, o qual fica responsável pela confeção 

e distribuição de refeições aos alunos do 2º Ciclo do Ensino Básico (do 5º ao 9º ano), a entregar na Escola 

Básica Vasco da Gama. 

 

2. Alteração do atendimento presencial para um regime de serviço mínimo imprescindível, mantendo-se 

o funcionamento do atendimento através dos meios alternativos para o tratamento processual, liqui-

dação de faturas e assuntos diversos. 
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Uma das formas de contenção da propagação do novo Coronavírus respeita à minimização dos contactos 

sociais e, no caso dos serviços públicos, importa gerir adequadamente os espaços de atendimento ao público, 

pelo que se determina que: 

2.1. O atendimento se passa a fazer através dos canais de atendimento telefónico, pelo número 

269 630 600, e através do correio eletrónico para o endereço geral@mun-sines.pt; 

2.2. O atendimento presencial apenas se realiza quando estritamente necessário e mediante marcação 

prévia por um dos meios referidos no ponto anterior (telefone ou correio eletrónico); 

2.3. O acesso aos serviços de atendimento no edifício dos Paços do Concelho, e em casos devidamente 

agendados, far-se-á a partir da entrada traseira do edifício. Nos restantes edifícios o acesso é condici-

onado e gerido pelos serviços de modo a garantir a segurança de todos. 

 

2.4. No que respeita à submissão de licenciamentos urbanísticos, determina-se que:  

2.4.1. Os pedidos, para além de poderem ser remetidos por correio postal, podem ser reme-

tidos por correio eletrónico, contendo em anexo uma pasta zipada, ordenando os ficheiros con-

forme disposto nas Normas Técnicas para a Instrução das Operações Urbanísticas em Formato Di-

gital; 

2.4.2. Caso a pasta zipada referida no ponto anterior exceda a capacidade de transmissão 

por correio eletrónico, o seu envio, nos mesmos termos do descrito para a transmissão por aque-

la via, é admitido através de uma plataforma de upload e download e partilha de documentos;  

2.4.3. No caso de instrução dos pedidos através de correio eletrónico é exigível a utilização 

de uma assinatura digital qualificada ou diretamente no correio eletrónico enviado ou em ficheiro 

PDF anexo que configure requerimento dirigido ao Presidente da Câmara; 

2.4.4. Após o registo do requerimento e o seu tratamento administrativo, semelhante ao 

que seria adotado em atendimento presencial, a fatura é emitida e enviada por correio eletrónico 

para pagamento através de referência multibanco, ficando a apreciação do processo dependente 

da liquidação desta. 

 

2.5. A realização de vistorias na área do urbanismo ficam suspensas até indicações em contrário. 

2.6. Que as faturas cujo prazo de vencimento seja posterior a 16 de março, o referido prazo é automati-

camente prorrogado sem custos para os munícipes ou empresas; 

2.7. Que as faturas, sempre que disponham de referências multibanco, sejam liquidadas por essa via; 
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2.8.  Que as faturas que não possam ser liquidadas nos termos do ponto anterior sejam liquidadas através 

de transferência bancária, nos termos das instruções já publicitadas nos meios do Município e com 

recursos aos IBAN aí divulgados; 

2.9. Que fica suspensa a leitura dos contadores de água, processando-se a faturação por estimativa. 

2.10. Que no âmbito da apresentação de candidaturas ao Subsidio Municipal ao Arrendamento, reguladas 

pelo Edital nº 19/2020, fica suspenso o prazo de 31 de março; 

 

3. Suspensão da aquisição de títulos de viagem no interior dos autocarros urbanos e normas provisórias 

para as entradas e saídas: 

3.1. A aquisição de títulos de viagem no interior dos autocarros urbanos é suspensa, sem que essa medida 

seja impeditiva da realização das viagens; 

3.2. As entradas e as saídas nos autocarros urbanos fazem-se pela porta das traseiras e pela seguinte or-

dem: primeiro saem os passageiros que se encontram no interior do autocarro, um a um; só após as 

saídas entrarão os passageiros que estavam em espera, não necessitando de recorrer ao motorista 

para a realização da viagem a título gratuito; 

3.3. Para que não seja necessário acionar as campainhas de solicitação de paragem, durante esta fase os 

autocarros pararão em todas as paragens existentes. 

 

4. Utilização de espaços públicos e suspensão da emissão de licenças para a realização de eventos 

A utilização do espaço público e equipamentos de utilização coletiva em espaços públicos deve ter em consi-

deração as orientações da Direção-Geral da Saúde e do Plano Nacional de Preparação e Resposta à Doença 

por novo Coronavírus (Covid-19), bem como as orientações que diariamente são emanadas pelo Governo e 

pelas autoridades de saúde: 

4.1. Os cidadãos devem ter especial atenção aos comportamentos preventivos no usufruto de espaços de 

utilização coletiva em espaço público, como espaços verdes, parques infantis, espaços de estadia ou 

lazer, sanitários públicos ou parques de estacionamento público, devendo estes ser usados apenas se 

necessário, pelo mínimo tempo possível e evitando o contacto físico com o mobiliário urbano aí insta-

lado; 

4.2. Os clientes do Mercado Municipal devem zelar pelas regras de segurança, nomeadamente as relativas 

às distâncias; 

4.3. O Mercado Mensal fica suspenso até nova indicação; 
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4.4. Encontra-se suspensa a emissão de licenças para a realização de eventos promovidos por terceiros; 

4.5. Mantém-se o encerramento dos serviços e equipamentos determinado em 13 de março, suspenden-

do-se a realização de quaisquer eventos nos espaços municipais e no espaço público; 

4.6. O Município, em articulação com as Juntas de Freguesia, apela a todos os que nesta altura tenham de 

se deslocar aos cemitérios do concelho para que adotem os comportamentos preventivos e respon-

sáveis que a situação exige, incluindo na realização de cerimónias fúnebres. 

 

5. Suspensão do atendimento dos eleitos locais 

O atendimento regular, presencial, dos eleitos locais encontra-se suspenso até ao dia 12 de abril. Os pedidos 

de atendimento aos eleitos locais devem ser remetidos por correio eletrónico para o endereço geral@mun-

sines.pt ou solicitados telefonicamente através do número 269 630 600, sendo a sua realização também efe-

tuada por telefone ou meio digital alternativo. 

 

6. Adiamento das edições de meios de divulgação do Município 

Ficam adiadas as edições da ‘Sines em Agenda’ e do ‘Sines Municipal’ até que se encontrem reunidas as con-

dições para que seja retomada a sua regularidade, sem prejuízo de se recorreram aos meios de comunicação 

com a população que se afigurem mais eficazes a cada momento. 

 

7. Organização dos serviços municipais 

Serão tomadas as medidas necessárias de modo a adaptar a estrutura dos serviços municipais às necessidades 

de cada momento e à crescente exigência da situação. 

As medidas enunciadas mantêm-se em vigor até à sua revogação por despacho do Presidente da Câmara. 

 

O Presidente da Câmara 

 

 


		App AIRC
	2020-03-17T17:55:03+0000
	Portugal
	[Assinatura Qualificada] Nuno José Gonçalves Mascarenhas




