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DESPACHO 
 

 

Registo Data do Despacho Processo Serviço emissor 
 

Despacho n.º 1149 / 2021 22/01/2021  Gabinete de Apoio à Presidência e 
Vereação 

 
 

ASSUNTO: Medidas COVID-19 - Refeições 

 

 

Nuno José Gonçalves Mascarenhas, Presidente da Câmara Municipal de Sines, torna público que, na 
sequência da renovação do Estado de Emergência decretado pelo Senhor Presidente da República 
através do Decreto nº 6-B/2021, de 13 janeiro, e tendo em consideração a regulamentação aprovada 
pelo Governo através do decreto nº 3-A/2021, de 14 de janeiro, alterado pelo Decreto nº 3-B/2021, 
de 19 de janeiro e pelo Decreto n º 3-C/2021, de 22 de janeiro, e atendendo à decisão de suspensão 
das atividade letivas por um período de 15 dias, determina que, pelo período em que vigore aquela 
restrição que afeta as escolas e as famílias,  são adotadas as seguintes medidas excecionais: 

 

1. Fornecimento de refeições escolares a alunos do Pré-escolar, dos 1º Ciclo, 2ª e 3ª ciclos do En-

sino Básico, estendendo-se igualmente aos alunos do Ensino Secundário que sejam beneficiá-

rios do Escalão 1 do Escalão 2 da Ação Social Escolar: 

 

a. As famílias dos alunos do Pré-escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico, beneficiários do Escalão 

1 e 2 da Ação Social Escolar, devem contactar os serviços municipais de educação através 

do telemóvel 968 491 547 ou do endereço de correio eletrónico educacao@mun-sines.pt, 

até às 12h00 do dia anterior para efetuar marcação; 

 

b. As famílias dos alunos dos 2º e 3ª ciclos (5.º ao 9.º Ano), beneficiários do Escalão 1 e 2 da 

Ação Social Escolar, que frequentam a Escola Vasco da Gama devem contactar os serviços, 

através do telefone nº 269 870 490 ou do endereço eletrónico almoco.sines@gmail.com, 

até às 12h00 do dia anterior para efetuar marcação; 

 

c. As famílias dos alunos do 3º ciclo e secundário, beneficiários do Escalão 1 e 2 da Ação So-

cial Escolar, que frequentam a Escola Poeta Al Berto devem contactar os serviços através 

do telefone 960 471 977, até às 12h00 do dia anterior para efetuar marcação; 

 

d. Os serviços do Município, com o intuito de mitigar a circulação e reduzir a concentração 

de pessoas, procederão à distribuição domiciliária das refeições, pelo que aquando da 

primeira marcação serão recolhidos os dados necessários para a respetiva entrega. 
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O Presidente da Câmara Municipal de Sines 

 

 


		App AIRC
	2021-01-22T13:34:37+0000
	Portugal
	[Assinatura Qualificada] Nuno José Gonçalves Mascarenhas




