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EDITAL N.º 67/2020 

Registo n.º 17891/2020  
 

Nuno José Gonçalves Mascarenhas, Presidente da Câmara Municipal de Sines, torna público que em 

reunião de Câmara de 15 de outubro de 2020, foi aprovado por unanimidade um novo conjunto de 

medidas de apoio no âmbito do combate à pandemia COVID – 19 e de incentivo à recuperação e 

revitalização económica da comunidade e das empresas: 

1. A aquisição e distribuição de máscaras cirúrgicas e de álcool gel a todo o comércio tradicional, 

procurando-se garantir que ficam reunidas as condições para a supressão de necessidades 

imprevistas e imediatas; 

 

2. O reforço da distribuição de máscaras comunitárias à população em geral, contribuindo para 

a supressão de iniquidades no acesso a este dispositivo de proteção e incentivando o uso ge-

neralizado de máscara nas situações recomendadas pelas autoridades de saúde; 

 

3. A distribuição de dispensadores de pé de álcool gel, alargando a todo o comércio tradicional; 

 

4. Prorrogação do regime excecional e temporário de alargamento e atribuição pontual de es-

planadas até 31 de dezembro de 2020; 

 

5. Prorrogação do prazo, até 31 de dezembro de 2020, para a apresentação de requerimentos 

para a redução do pagamento dos direitos de superfície da ZIL 2 de Sines relativamente ao 

ano de 2020, correspondente a 25% do cânone anual, mantendo-se os pressupostos aprova-

dos por deliberação de Câmara em 18 de junho de 2020. 

 

O Presidente da Câmara 
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