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CORONAVÍRUS SARS-COV-2 (COVID-19) – Plano de Contingência da CMS (Estado de 

Emergência - Situação de Calamidade Pública) 

Na sequência da Resolução da Assembleia da República n.º 87-A/2020, de 20 de novembro, que determina 

a autorização da renovação do Estado de Emergência, com fundamento na verificação de uma situação de 

Calamidade Pública, bem como do Decreto n.º 9/2020, de 21 de novembro, retificado pela Declaração de 

Retificação n.º 47/2020, de 22 de novembro, da Presidência do Conselho de Ministros, que regulamenta a 

aplicação do estado de emergência decretado pelo Presidente da República e Decreto-Lei n.º 99/2020, de 

22 de novembro, que altera as medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia da doença COVID-

19, o Concelho de Serpa passou a estar abrangido pelas medidas gerais e especiais aplicáveis aos concelhos 

de risco elevado.  

Assim, as medidas aplicáveis e em vigor ao abrigo do Plano de Contingência da Câmara Municipal de Serpa, 

com início às 0:00 horas do dia 24 de novembro e término às 23:59 do dia 8 de dezembro, são as abaixo 

enunciadas, podendo, em qualquer altura, proceder-se à reapreciação destas se se julgar conveniente: 

1. Iniciativas e atividades 

- Condicionamento, de acordo com a legislação em vigor, de todas as iniciativas e atividades 

presenciais organizadas, apoiadas e/ou licenciadas pelo Município, nomeadamente as 

direcionadas para a população sénior. 

2. Transportes 

- Suspensão do serviço do autocarro Serpentina. 

3. Equipamentos e serviços municipais  

- Todos os serviços e equipamentos do Município de Serpa vão manter-se em funcionamento, 

cumprindo as regras sanitárias da DGS e a organização do trabalho determinada, à exceção das 

Piscinas Municipais que continuam encerradas. 

- Encerramento dos Equipamentos Culturais até às 22:30 h. 

- Encerramento das Instalações desportivas, quando destinadas à prática desportiva federada, até 

às 22:30 h. 

4. Feiras e Mercados 

- Realização do Mercado Mensal de Serpa. 

5. Atendimento ao público 

O atendimento presencial é realizado mediante o uso obrigatório de máscara de proteção, desinfeção 

das mãos e cumprimento das demais regras gerais de ocupação, permanência e distanciamento físico, 

definidas para os edifícios da Câmara Municipal de Serpa: 

mailto:geral@cm-serpa.pt


 
 

2 
MUNICÍPIO DE SERPA - Contribuinte n.º 501 112 049   

CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA - Praça da República 7830-389 SERPA 

TEL. 284540100 / 284540106 – FAX 284540109  
E- MAIL: geral@cm-serpa.pt 

- As entrevistas presenciais solicitadas ao Executivo da Autarquia encontram-se limitadas ao 

número máximo de 2 pessoas, mediante marcação prévia junto do Gabinete de Apoio ao 

Presidente e Órgãos Municipais, através de requerimento remetido por correio ou através do e-

mail: geral@cm-serpa.pt.; 

- O serviço de Atendimento ao Público (Geral e Águas/Saneamento) encontra-se em 

funcionamento, mediante marcação prévia, das 09h00 às 12h30 e das 13h30 h às 16h00, através 

do número do Atendimento (284 540 101), Atendimento Águas e Saneamento (800 209 642), 

Geral (284 540 100), ou do e-mail: geral@cm-serpa.pt; 

- O serviço de Tesouraria está disponível das 09h00 às 12h30 e das 14h00 às 16h30, com acesso 

condicionado a um utente de cada vez; 

- O atendimento descentralizado no Centro de Atendimento ao Público de A-do-Pinto encontra-

se a funcionar das 09h00 às 13h00 e das 13h30 às 15h00; 

- Os utentes que beneficiem do direito ao Atendimento Prioritário, nos termos do disposto no 

Decreto-Lei n.º 58/2016, de 29 de agosto (pessoas com deficiência ou incapacidade, pessoas 

idosas, grávidas e pessoas acompanhadas de crianças de colo), estão dispensadas de marcação 

prévia, embora se recomende, como forma de evitar demoras. 

6. Horário de encerramento dos estabelecimentos do concelho 

- Os estabelecimentos de comércio a retalho e de prestação de serviços do Concelho de Serpa 

encerram até às 22:00 h, excetuando-se: 

a) Estabelecimentos de restauração, os quais devem encerrar até às 22:30 h; 

b) Estabelecimentos de restauração e similares exclusivamente para efeitos de entrega no 

domicílio, diretamente ou através de intermediário, os quais devem encerrar à 01:00 h. 

 

Serpa, 23 de novembro de 2020 

O Presidente da Câmara, 

 

/Tomé Alexandre Martins Pires/ 
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