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Plano de Contingência da Câmara Municipal de Serpa por infeção pelo Coronavírus 

(COVID-19) 

 

1. Âmbito  

O Plano de Contingência da Câmara Municipal de Serpa por infeção pelo Coronavírus COVID-

19 tem como base, a Orientação sobre prevenção e controlo de infeção por Coronavírus (SARS-

Cov-2), Orientação n.º 003/2020 de 26/02/2020, bem como a orientação sobre procedimentos 

de prevenção, controlo e vigilância em organizações, Orientação n.º 006/2020 de 26/02/2020, 

ambas da responsabilidade da Direção-Geral da Saúde (DGS). 

Descreve as principais medidas que da Câmara Municipal considerar implementar no âmbito da 

infeção pelo novo Coronavírus SARS-CoV-2, agente causal da COVID-19, assim como os 

procedimentos a adotar perante um Trabalhador com sintomas desta infeção.  

O Plano será atualizado a qualquer momento, tendo em conta a evolução do quadro 

epidemiológico da COVID-19.  

 

2.  Enquadramento  

O empregador é responsável por organizar os Serviços de Saúde e Segurança do Trabalho 

(SST) de acordo com o estabelecido no “Regime jurídico da promoção da segurança e saúde no 

trabalho” (RJPSST - Lei n.º 102/2009, de 10 de setembro, na sua atual redação). É obrigação do 

empregador assegurar aos seus trabalhadores condições de segurança e de saúde, de forma 

continuada e permanente, tendo em conta os princípios gerais de prevenção (art. 15.º do 

RJPSST).  

As prescrições mínimas de proteção da segurança e da saúde dos trabalhadores contra os riscos 

da exposição a agentes biológicos no contexto de trabalho estão estabelecidas no Decreto-Lei 

n.º 84/97, de 16 de abril. 

À Autoridade de Saúde compete intervir em situações de grave risco para a Saúde Pública, 

procedendo à vigilância da saúde dos cidadãos e do nível sanitário dos serviços e 

estabelecimentos e determinando, quando necessário, medidas corretivas, incluindo a 

interrupção ou suspensão de atividades ou serviços e o encerramento dos estabelecimentos 

(Decreto-Lei n.º 135/2013, de 4 de outubro). 
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2.1. O que é o Coronavírus 

O coronavírus intitulado COVID-19 foi identificado pela primeira vez em dezembro de 2019, na 

China, na Cidade de Wuhan. Este novo agente nunca tinha sido previamente identificado em 

seres humanos, tendo causado um surto na cidade de Wuhan. 

Os Coronavírus são uma família de vírus conhecidos por causar doença no ser humano.  

A infeção pode ser semelhante a uma gripe comum ou apresentar-se como doença mais grave, 

como pneumonia. 

O agente causal da COVID-19, é o novo Coronavírus SARS-CoV-2. 

  

2.2. Principais sintomas 

As pessoas infetadas podem apresentar sinais e sintomas de infeção respiratória aguda como 

febre, tosse e dificuldade respiratória.  

Em casos mais graves pode levar a pneumonia grave com insuficiência respiratória aguda, 

falência renal e de outros órgãos e eventual morte. 

 

2.3.  Transmissão da infeção  

Considera-se que a COVID-19 pode transmitir-se:  

− Por gotículas respiratórias (partículas superiores a 5 micra);  

− Pelo contacto direto com secreções infeciosas;  

− Por aerossóis em procedimentos terapêuticos que os produzem (inferiores a 1 mícron).  

O atual conhecimento sobre a transmissão do SARS-CoV-2 é suportado no conhecimento sobre 

os primeiros casos de COVID-19 e sobre outros coronavírus do mesmo subgénero. A 

transmissão de pessoa para pessoa foi confirmada e julga-se que esta ocorre durante uma 

exposição próxima a pessoa com COVID-19, através da disseminação de gotículas respiratórias 

produzidas quando uma pessoa infetada tosse, espirra ou fala, as quais podem ser inaladas ou 

pousar na boca, nariz ou olhos de pessoas que estão próximas. O contacto das mãos com uma 

superfície ou objeto com o novo coronavírus e, em seguida, o contacto com as mucosas oral, 

nasal ou ocular (boca, nariz ou olhos), pode conduzir à transmissão da infeção. Até à data não 

existe vacina ou tratamento específico para esta infeção.  
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3. Definição de Caso Suspeito  

A definição de caso suspeito considerada no Plano de Contingência do Município de Serpa é 

baseada na informação disponível, à data, no Centro Europeu de Prevenção e Controlo de 

Doença Transmissíveis (ECDC). 

A definição de caso suspeito resulta da verificação cumulativa dos seguintes critérios: 

Critérios clínicos  Critérios epidemiológicos 
 

Infeção respiratória aguda 
(febre ou tosse ou 

dificuldade respiratória) 
requerendo ou não 

hospitalização 

 
 
 
E  

 
História de viagem para áreas com transmissão comunitária ativa 

nos 14 dias antes do início de sintomas 

OU 
Contacto com caso confirmado ou provável de infeção por SARS-

CoV-2/COVID-19, nos 14 dias antes do início dos sintomas 

OU 
Profissional de saúde ou pessoa que tenha estado numa 

instituição de saúde onde são tratados doentes com COVID-19 
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4. Plano de Contingência da Câmara Municipal de Serpa por infeção pelo Coronavírus (COVID-19) 

As ações definidas no Plano de Contingência da Câmara Municipal de Serpa por infeção pelo 

Coronavírus (COVID-19) têm em conta as vias de transmissão direta (via aérea e por contacto) 

e as vias de transmissão indireta (superfícies/objetos contaminados), bem como a definição de 

caso suspeito apresentada no ponto 3 do Plano.  

É composto por medidas preventivas e pela preparação para a resposta.  

As Medidas Preventivas definidas assentam na adoção de Medidas Essenciais e Prioritárias pela 

Câmara com o objetivo de gerir, preparar e implementar as ações necessárias face à possível 

infeção de trabalhadores, e na adoção de Medidas de Autoproteção Coletivas e Individuais, 

sendo que as Medidas de Autoproteção Individuais são alvo de permanente divulgação pelos 

seus trabalhadores. 

Medidas Preventivas 

Medidas Essenciais e Prioritárias  

Considerando o estado atual de desenvolvimento do COVID-19, são adotadas pela Câmara 

Municipal de Serpa as seguintes medidas, cuja implementação e acompanhamento é da 

responsabilidade do Grupo de Gestão do Plano1 :  

a) Registar o número de casos assinalados na Câmara Municipal de Serpa, em estreita 

articulação com a Autoridades de Saúde; 

b) Acompanhar a situação; 

c) Implementar novas medidas de limpeza e higienização;  

d) Colocação de dispensadores de desinfetante próximos de locais de grande fluxo de 

pessoas e em particular onde seja difícil a lavagem de mãos;  

e) Avaliar o funcionamento dos sistemas de ventilação e climatização; 

f) Difusão de toda a informação pertinente, de modo a evitar alarmismos; 

g) Promover o acompanhamento da situação clínica das pessoas afetadas; 

h) Garantir a distribuição dos equipamentos de proteção individual, caso se justifique. 

i) Disponibilizar áreas de isolamento  

j) Disponibilizar nas áreas de isolamento, equipamentos diversos de proteção 

individual, cujo uso se destina a casos suspeitos; 

k) Avaliar, caso a caso, a necessidade de reuniões internas e externas;  

                                                           
1 O Grupo de Gestão do Plano encontra-se definido no Ponto 4.1. do presente documento  
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l) Reduzir, sempre que se justifique, o número de colaboradores em atendimento 

presencial, dando preferência à informação via telefone ou e-mail; 

m) Avaliar, regularmente a situação e o funcionamento dos serviços. 

Medidas de Autoproteção 

Serão observadas pela Câmara Municipal de Serpa as medidas de autoproteção coletivas abaixo 

enunciadas e, permanentemente divulgadas pelos seus trabalhadores as medidas de 

autoproteção individuais, anunciadas pela autoridade de saúde: 

Coletivas:  

a) Estar atento às diretivas e recomendações emanadas da DGS, inseridas com 

regularidade no seu sítio eletrónico (www.dgs.pt);  

b) Afixar em espaços visíveis os folhetos distribuídos pela DGS contendo informação 

detalhada sobre os sintomas do COVID-19 e sobre as respetivas medidas de 

autoproteção; 

c) Aumentar a periodicidade e o cuidado na lavagem dos espaços de utilização comum 

dentro das instalações, nomeadamente, salas de reunião, salas de estar, refeitórios, 

cozinhas e zonas sanitárias2; 

Individuais: 

a) Lavar as mãos regularmente de preferência de 2 em 2 horas e sempre antes das 

refeições; 

b) Nunca espirrar para as mãos nem para o ar, sempre que possível fazê-lo para um 

lenço de papel deitando-o de seguida para o lixo, ou para a manga de uma peça de 

roupa; 

c) Evitar o contacto das mãos com a face, nariz e boca; 

d) Evitar as saudações com abraços, beijos ou cumprimentos de mão; 

e) Utilizar nos locais de trabalho, a limpeza regular ou o isolamento de equipamentos 

de utilização coletiva, como teclados de computador, ratos, telefones, comandos de 

                                                           
2 Orientações e técnicas de limpeza incluídas nos documentos de complemento do Plano – Medidas de 
Reforço de limpeza 
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aparelhos eletrónicos, etc., através da colocação de película fina transparente 

descartável (tipo celofane) ou utilizando luvas descartáveis; 

f) Se apresentar sintomas de gripe (febre súbita – mais que 38ºC, tosse ou nariz 

entupido, dor de garganta, dores corporais ou musculares, dores de cabeça, fadiga, 

arrepios de frio, vómitos ou diarreia), proceder da seguinte forma: 

(1) Ficar no local de residência e ligar de imediato para a Linha de Saúde 24 tel. nº 

808 24 24 24, tomando boa nota das indicações recebidas;  

(2) Informar a CMS, contactando o Chefe de Divisão responsável da situação e das 

indicações recebidas. 

g) Caso chegue a Portugal vindo de um país com casos confirmados e manifeste 

sintomas clínicos identificados no ponto 3, deve informar a CMS contactando o Chefe de 

Divisão responsável, não sendo permitido o acesso às instalações da CMS antes de 

indicação pelo SNS de caso não validado; 

h) Caso seja diagnosticado COVID-19 a um seu familiar direto que partilhe consigo a 

habitação ou com o qual mantenha estreito contacto (cônjuges, pais, filhos, avós, 

etc.), deve informar a CMS contactando o Chefe de Divisão responsável, não sendo permitido 

o acesso às instalações da CMS, até que se verifique a recomendação da Autoridade 

de Saúde para o efeito; 

i) Executar de maneira sistemática os gestos de prevenção e autoproteção universais; 

j) Em caso de lhes ser solicitado, ajuda por uma pessoa febril, que em breve avaliação 

se suspeite que possa estar infetado com o vírus COVID-19, contactar de imediato 

o serviço de atendimento, Linha Saúde 24, tel. n.º 808 24 24 24, referenciar o doente, 

solicitar orientação e proceder de acordo com as instruções recebidas; 

 

k) A haver necessidade confirmada de transporte de uma pessoa devem ser 

observadas as seguintes regras:  

(1) Abordar a pessoa em questão com o equipamento de proteção individual 

(mascara, óculos, bata descartável e luvas). 

(2) Colocar máscara de proteção na vítima; 

https://www.dgs.pt/corona-virus/home.aspx
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(3) Limitar a utilização do equipamento ao estritamente necessário; 

(4) O sistema de ar condicionado ou de circulação de ar só pode voltar a ser 

utilizado depois da desinfeção do espaço. 

Preparação para a resposta 

A preparação para a resposta definida assenta nos seguintes pontos basilares:  

– Identificação dos efeitos que a infeção de trabalhadores por COVID-19 pode causar na 

Câmara Municipal de Serpa. Constitui o Ponto 4.2. 

− Preparação para fazer face a um possível caso de infeção por COVID-19 de 

trabalhadores na Câmara Municipal de Serpa. Constitui o Ponto 4.3. 

– Procedimentos num caso suspeito de infeção por COVID-19 na Câmara Municipal de 

Serpa. Constitui o Ponto 5. 

– Procedimentos perante um caso suspeito validado por infeção por COVID-19 na 

Câmara Municipal de Serpa. Constitui o Ponto 6 

- Procedimentos na circunstância de haver um caso confirmado. Constitui o Ponto 7.  

– Procedimentos de vigilância de contactos próximos. Constitui o Ponto 8 

 

4.1. Grupo de Gestão do Plano   

A este é conferida a responsabilidade de gerir acompanhar e operacionalizar o Plano.  

Os contactos telefónicos de todos os elementos que integram o Plano estão disponíveis na 

Portaria do Parque de Máquinas da Câmara Municipal de Serpa, na telefonista da Câmara 

Municipal de Serpa e nos Serviços de Segurança e Saúde da Câmara Municipal de Serpa. 

Competências  

Compete ao Grupo de Gestão do Plano:  

a) Divulgar as medidas preventivas e de autoproteção  

b) Garantir a disponibilização de recursos 

c) Operacionalizar o Plano de Contingência 

d) Monitorização da situação avaliando, em cada fase do processo 

e) Garantir a informação ao Presidente da Câmara Municipal de Serpa 

f) Garantir a informação e coordenação com os Serviços de SST/Médico do Trabalho 

g) Colaborar e articular com a Direção-Geral da Saúde 
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Constituição do Grupo de Gestão do Plano  

Coordenador do Plano  

Presidente da Câmara Municipal de Serpa Tomé Alexandre Martins Pires tpires@cm-serpa.pt 

Coordenador Operacional do Plano  

Vereador do Pelouro da Proteção Civil Carlos Alberto Bule Martins Alves calves@cm-serpa.pt 

Assessores Técnicos   

TSST Serviço de Recursos Humanos 

TSST Gabinete de Segurança 

TSPC Gabinete Municipal de Proteção Civil 

Carla Maria Silvestre de Ornelas  

Ana Cristina Pereira Gomes Paixão 

Francisco M. S. Mestre Ramos Bentes 

cornelas@cm-serpa.pt 

cpaixao@cm-serpa.pt) 

fbentes@cm-serpa.pt 

 

Equipa de Acompanhamento Permanente  

A equipa de acompanhamento permanente do Plano é composta pelo Chefe do Gabinete de 

Apoio à Presidência e pelos Chefes das Divisões Orgânicas da Câmara Municipal de Serpa, que 

individualmente tem a competência de coordenar e gerir equipamentos e edifícios, bem como os 

trabalhadores que se encontram afetos aos serviços de sua responsabilidade, conforme ANEXO 

I. 

Gabinete de Apoio ao Executivo 

e Órgãos Municipais, (GAEOM)  
António José Rodrigues Vitória  (avitoria@cm-serpa.p)t 

Gabinete de Ação Social e 

Educação, (GASE)  
Sara de Guadalupe Abraços Romão  (sromao@cm-serpa.pt) 

Divisão de Desenvolvimento 

Estratégico, (DDE)) 
Ana Margarida Páscoa Raposo  (amargarida@cm-serpa.pt) 

Divisão de Administração, 

Finanças, Recursos Humanos e 

Assessoria Jurídica, (DARHAJ)  

Rui Manuel Fulgêncio Costa  (rcosta@cm-serpa.pt) 

Unidade de Gestão Financeira, 

(UGF)  
Ana Catarina Borges Correia  (acorreia@cm-serpa.pt) 

Divisão de Ambiente e Serviços 

Urbanos, (DASU)  
Carlos Manuel Cardoso Ferreira  (cferreira@cm-serpa.pt) 

Divisão de Mobilidade e Obras 

Municipais, (DMOM)  
Maria José Rosa Moreira  (mmoreira@cm-serpa.pt) 

Divisão de Urbanismo e 

Ordenamento do Território, 

(DUOT)  

Ana Isabel P. H. Franco  (afranco@cm-serpa.pt) 

Divisão de Cultura e Património, 

(DCP)  
Maria Manuel Oliveira  (moliveira@cm-serpa.pt) 

https://www.dgs.pt/corona-virus/home.aspx
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mailto:sromao@cm-serpa.pt
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mailto:afranco@cm-serpa.pt
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Gabinete do Movimento 

Associativo, Desporto e 

Juventude (GMADJ)  

Vereador Carlos Alberto Bule Martins 

Alves  
(calves@cm-serpa.pt) 

Gabinete Veterinário Municipal 

(GVM)  
Paulo Jorge de Brito Orelhas  (porelhas@cm-serpa.pt) 

MUSIBÉRIA  Rafael Guillot da Costa  (musiberia.serpa@gmail.com) 

 

 

4.2. Identificação dos efeitos que a infeção de trabalhadores pode causar na Câmara Municipal de Serpa  

Serviços  

Perante a possibilidade de parte (ou a totalidade) dos trabalhadores da Câmara Municipal de 

Serpa não poder comparecer ao trabalho devido a doença, suspensão de transportes públicos, 

encerramento de escolas, entre outros, identifica-se os serviços do Município de Serpa e as 

atividades por estes desenvolvidas, que são imprescindíveis na sua continuidade, conforme 

ANEXO II: 

Afetos ao Gabinete de Apoio ao Executivo e Órgãos Municipais (GAEOM) 

Afetos ao Gabinete de Ação Social e Educação (GASE) 

Afetos à Divisão de Desenvolvimento Estratégico (DDE) 

Afetos à Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica 

(DAFRHAJ) 

Afetos à Unidade de Gestão Financeira (UGF) 

Afetos à Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos (DASU) 

Afetos à Divisão de Mobilidade e Obras Municipais (DMOM) 

Afetos à Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território (DUOT)  

Afetos à Divisão de Cultura e Património (DCP) 

Afetos ao Gabinete do Movimento Associativo Desporto e Juventude (GMADJ) 

Afetos ao Gabinete Municipal de Proteção Civil (GMPC) 

Afetos ao Gabinete Veterinário Municipal (GVM) 

Afetos ao Musibéria 

 

Cada elemento da Equipa Permanente de Acompanhamento do Plano tem a responsabilidade 

de junto dos trabalhadores afetos aos serviços a seu cargo, identificados como imprescindíveis 

na sua continuidade, proceder à identificação da equipa atual, preenchendo o modelo 

disponibilizado nos documentos do Plano que ficará exclusivamente na sua posse, bem como à 

definição de trabalhadores para uma possível substituição. 

 

https://www.dgs.pt/corona-virus/home.aspx
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Os restantes serviços serão alvo de acompanhamento permanente pelos respetivos Chefes da 

Unidade Orgânica, adotando e implementando as medidas necessárias e definidas pelo Grupo 

de Gestão Permanente do Plano, que poderá definir a sua suspensão total ou parcial. 

Eventos 

Perante a possibilidade de suspensão de parte (ou da totalidade) dos eventos promovidos e/ou 

apoiados pela Câmara Municipal de Serpa, quer em locais fechados, quer em locais abertos ao 

público, identificam-se os serviços responsáveis e os eventos programados e previstos no 

ANEXO III: 

Afetos ao Gabinete de Apoio ao Executivo e Órgãos Municipais (GAEOM) 

Afetos ao Gabinete de Ação Social e Educação (GASE) 

Afetos à Divisão de Desenvolvimento Estratégico (DDE) 

Afetos à Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos (DASU) 

Afetos à Divisão de Cultura e Património (DCP) 

Afetos ao Gabinete do Movimento Associativo Desporto e Juventude (GMADJ) 

Afetos ao Musibéria 

 

Os eventos serão alvo de acompanhamento permanente pelos respetivos Chefes da Unidade 

Orgânica responsáveis pela sua organização, adotando e implementando as medidas 

necessárias e definidas pelo Grupo de Gestão Permanente do Plano, que poderá definir a sua 

suspensão total ou parcial. 

 

4.2. Preparação para fazer face a um possível caso de infeção por COVID-19 na Câmara Municipal de 

Serpa 

Com o objetivo de preparar um possível caso de infeção por COVID-19 na Câmara Municpal de 

Serpa, são definidas área de isolamento, tendo em conta os edifícios da Câmara Municipal de 

Serpa, a sua localização e os serviços que ai se executam, bem como os procedimentos de 

isolamento a adotar.  

 

Em simultâneo, são definidos procedimentos específicos a implementar para os diversos 

edifícios/equipamentos do Município.  

 

Área de Isolamento 

A “Área de Isolamento” (sala, gabinete, secção, zona) definida para os diversos 

edifícios/equipamentos do Município de Serpa, tem como finalidade evitar ou restringir o contacto 

direto dos trabalhadores com o trabalhador doente (com sinais e sintomas e ligação 

epidemiológica compatíveis com a definição de caso suspeito, critérios referidos no ponto 3) e 

permitir um distanciamento social deste, relativamente aos restantes trabalhadores. No ANEXO 

IV são estabelecidas as “Área de Isolamento”, que deverão ter as seguintes características:  

https://www.dgs.pt/corona-virus/home.aspx
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a. Ventilação natural, ou sistema de ventilação mecânica, com revestimentos lisos e 

laváveis 

b. Espaço equipado com: telefone interno, cadeira ou marquesa (para descanso e conforto 

da pessoa, enquanto aguarda a validação do caso e o eventual transporte pelo INEM) 

c. Disponível um Kit com água e alguns alimentos não perecíveis, contentor de resíduos 

(com abertura não manual e saco de plástico), solução antisséptica de base alcoólica 

(disponível no interior e à entrada desta área); toalhetes de papel, máscara(s) 

cirúrgica(s), luvas descartáveis e termómetro. 

d. Instalações sanitárias privativas, preferencialmente, ou de acesso fácil, devidamente 

equipada com doseador de sabão e toalhetes de papel, para a utilização exclusiva da 

pessoa com sintomas/caso suspeito. O circuito a privilegiar, quando uma pessoa com 

sintomas se dirigir para a área de “isolamento” deve ser estabelecido por forma a evitar 

locais de maior aglomeração de pessoas nas instalações. 

 

Procedimentos de isolamento 

Na deslocação do Trabalhador com sintomas, devem ser evitados os locais de maior 

aglomeração de pessoas/trabalhadores nas instalações. 

 

Após cada isolamento, com sintomas ou suspeita de COVID-19, proceder da seguinte forma:  

(1) Remoção de toda a matéria orgânica existente utilizando panos de limpeza 

descartáveis ou similares; 

(2) Remoção de todo o material descartável que tenha sido usado durante o isolamento 

(3) Normal desinfeção do espaço com o desinfetante habitual ou em alternativa com a 

utilização de lixívia na concentração 1:100 (10ml de lixívia para 1 litro de água), 

permitindo um tempo de atuação de pelo menos 10 minutos; 

(4) Lavar as mãos com água e sabão e aplicar solução alcoólica. 

 

Procedimentos específicos 

São adotados os seguintes procedimentos de complemento às “Áreas de Isolamento”:   

(1) Disponibilização na Portaria do Parque de Máquinas da Câmara Municipal de Serpa, 

na telefonista da Câmara Municipal de Serpa e nos Serviços de Segurança e Saúde 

do Trabalho da Câmara Municipal de Serpa, de todos os contactos do grupo de 

gestão do plano de contingência;  

https://www.dgs.pt/corona-virus/home.aspx
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(2) São colocadas solução antisséptica de base alcoólica em locais estratégicos (ex. 

zona de refeições, registo biométrico, área de isolamento, receção, serviços 

administrativos, corredores, etc.), conjuntamente com informação sobre os 

procedimentos de higienização das mãos; 

(3) Todos os trabalhadores devem lavar as mãos regularmente com água e sabão 

durante pelo menos 20 segundos, se estes não estiverem disponíveis utilizar um 

desinfetante para as mãos que tenha pelo menos 70% de álcool, cobrindo todas as 

superfícies das mãos e esfregando-as até ficarem secas; 

(4) Todos os trabalhadores devem tossir ou espirrar para o antebraço ou manga, com o 

antebraço fletido ou usar lenço de papel, higienizar as mãos após o contacto com 

secreções respiratórias; 

(5) Todos os trabalhadores devem alterar a frequência e/ou a forma de contacto 

interpessoal evitando apertos de mão, abraços, beijos, reuniões presenciais ou a 

presença em eventos com elevado número de pessoas; 

(6) Todos os contactos que houve com um caso suspeito devem ser registados pelos 

Chefes das Unidades Orgânicas, a quem deve ser reportada cada situação. 

 

5. Procedimento na circunstância de haver um caso suspeito  

O procedimento descrito é obrigatório face à eventualidade de surgir um caso suspeito de infeção 

por COVID-19 na Câmara Municipal de Serpa. No ANEXO V do presente Plano encontra-se o 

Fluxograma de procedimentos face à situação de Trabalhador com sintomas de COVID-19, que engloba as 

ações a adotar por todos os intervenientes, levando em consideração os procedimentos infra: 

 

1) O alerta de um trabalhador com sintomas e ligação epidemiológica (compatíveis com a 

definição de um caso suspeito de COVID-19), deve ser de imediato comunicado ao Chefe 

da Unidade Orgânica a que pertence e este deve dirigir-se à “Área de Isolamento”. 

2) Nas situações em que o trabalhador com sintomas necessita de acompanhamento (ex. 

dificuldade de locomoção), para a área de isolamento, o trabalhador que acompanha ou 

presta assistência ao trabalhador doente deve colocar, momentos antes de se iniciar 

esta assistência, uma máscara cirúrgica e luvas descartáveis, para além do cumprimento 

https://www.dgs.pt/corona-virus/home.aspx
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das precauções básicas de controlo de infeção quanto à higiene das mãos, após 

contacto com o trabalhador doente.  

3) O trabalhador doente (caso suspeito de COVID-19) já na “Área de Isolamento”, contacta o 

SNS 24 (808 24 24 24). 

4) Deve ser colocado uma máscara cirúrgica no trabalhador com sintomas (caso suspeito). 

Sempre que possível deve-se assegurar a distância de segurança superior a 1 metro do 

doente.  

5) O trabalhador deve usar a máscara cirúrgica, se a sua condição clínica o permitir. A 

máscara deverá ser colocada pelo próprio. 

6) Se o Caso Suspeito Não For Validado, este fica encerrado para COVID-19. O SNS 24 

define os procedimentos habituais e adequados à situação clínica da pessoa. O 

trabalhador informa o Chefe da Unidade Orgânica a que pertence da não validação. 

 

6. Procedimento na circunstância de haver um caso suspeito validado  

O procedimento descrito é obrigatório face à eventualidade de surgir um caso suspeito validado 

de infeção por COVID-19 na Câmara Municipal de Serpa. No ANEXO V do presente Plano 

encontra-se o Fluxograma de procedimentos face à situação de Trabalhador com sintomas de COVID-19, 

que engloba as ações a adotar por todos os intervenientes, levando em consideração os 

procedimentos infra: 

 

1) No caso de um Caso Suspeito Validado, a DGS ativa o INEM, o INSA e Autoridade de 

Saúde Regional, iniciando-se a investigação epidemiológica e a gestão de contactos. 

2) O trabalhado doente deve permanecer na “Área de Isolamento” (com máscara cirúrgica, 

desde que a sua condição clínica o permita), até à chegada da equipa do Instituto 

Nacional de Emergência Médica (INEM), ativada pela DGS, que assegura o transporte 

para o Hospital de referência, onde serão colhidas as amostras biológicas para testes 

laboratoriais; 

3) O acesso e outros trabalhadores à “Área de Isolamento” fica interditado (exceto aos 

trabalhadores designados para prestar assistência); 

https://www.dgs.pt/corona-virus/home.aspx
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4) A “Área de Isolamento” fica interdita até à validação3 da descontaminação (limpeza e 

desinfeção) pela Autoridade de Saúde Local4. Esta interdição só poderá ser levantada 

pela Autoridade de Saúde. 

5) O Grupo de Gestão do Plano colabora com a Autoridade de Saúde Local na identificação 

dos contactos próximos do trabalhador doente (Caso suspeito validado); 

6) O Grupo de Gestão do Plano informa os Serviços Saúde do Trabalho; 

7) O Grupo de Gestão do Plano informa os restantes trabalhadores da existência de Caso 

suspeito validado, a aguardar resultados de testes laboratoriais;  

8) A Autoridade de Saúde Local informa a CMS dos resultados dos testes laboratoriais; 

9) Se o Caso For Invalidado, este fica encerrado para COVID-19, sendo aplicados os 

procedimentos habituais incluindo de limpeza e desinfeção. 

 

7. Procedimento na circunstância de haver um caso confirmado  

O procedimento descrito é obrigatório face à eventualidade de surgir um caso confirmado de 

infeção por COVID-19 na Câmara Municipal de Serpa. No ANEXO V do presente Plano encontra-

se o Fluxograma de procedimentos face à situação de Trabalhador com sintomas de COVID-19, que engloba 

as ações a adotar por todos os intervenientes, levando em consideração os procedimentos infra: 

 

1. Providenciar a limpeza e desinfeção (descontaminação) da “Área de Isolamento”; 

2. Reforçar a limpeza e desinfeção, principalmente nas superfícies frequentemente 

manuseadas e mais utilizadas pelo trabalhador doente confirmado, com maior 

probabilidade de estarem contaminadas. Dar especial atenção à limpeza e desinfeção 

do posto de trabalho do trabalhador doente confirmado (incluindo materiais e 

equipamentos utilizados por este); 

3. Armazenar os resíduos do Caso Confirmado em saco de plástico (com espessura de 50 

ou 70 mícron) que, após ser fechado (ex. com abraçadeira), deve ser segregado e 

                                                           
3 Documento de validação de limpeza pela Autoridade de Saúde incluído nos documentos de 
complemento do Plano 
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enviado para um operador licenciado para a gestão de resíduos hospitalares com risco 

biológico5. 

4. A Autoridade de Saúde Local comunica à DGS informações sobre as medidas 

implementadas pela Câmara Municipal de Serpa, decididas pelo Grupo de Gestão do 

Plano, ouvida a Autoridade de Saúde local, nomeadamente: 

a.  a suspensão ou não dos Serviços e o isolamento social dos restantes 

trabalhadores próximos do trabalhador doente,  

b. o encerramento ou não do Equipamento ou Edifício onde este desempenha 

funções. 

c.   o estado de saúde dos contatos próximos do doente. 

 

8. Procedimento de vigilância de contactos próximos  

O procedimento descrito é obrigatório face à eventualidade de surgir um caso confirmado de 

infeção por COVID-19 na Câmara Municipal de Serpa. No ANEXO VI do presente Plano 

encontra-se o Fluxograma de monitorização dos contactos próximos (trabalhadores assintomáticos) de um 

caso confirmado de infeção por COVID-19, que engloba as ações a adotar por todos os intervenientes, 

levando em consideração os procedimentos infra: 

 

Considera-se “contacto próximo” uma pessoa que não apresenta sintomas no momento, mas que 

teve ou pode ter tido contacto com um caso confirmado de COVID-19.  

O tipo de exposição do contacto próximo, determinará o tipo de vigilância 

O contacto próximo com caso confirmado de COVID-19 pode ser de: 

Alto risco de exposição Baixo risco de exposição (casual) 

- Trabalhador do mesmo posto de trabalho 

(gabinete, sala secção, zona até 2 metros do 

caso). 

- Trabalhador que esteve face-a-face com o 

Caso Confirmado ou que esteve com este em 

espaços fechados 

 

Trabalhador que teve contacto esporádico 

(momentâneo) com o Caso Confirmado (ex. 

em movimento, circulação durante o qual 

houve exposição a gotículas/secreções 

respiratórias através de conversa face-a-face 

superior a 15 minutos, tosse ou espirro) 

 

                                                           
5 Contacto do Operador de Gestão de Resíduos Hospitalares disponível nos documentos de 
complemento do Plano 
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- Trabalhador que partilhou com o Caso 

Confirmado loiça (pratos, copos, talheres), 

toalhas ou outros objetos ou equipamentos 

que possam estar contaminados com 

expetoração, sangue, gotículas respiratórias 

- Trabalhador(res) que prestou(aram) 

assistência ao Caso Confirmado, desde que 

tenham seguido as medidas de prevenção 

(ex. utilização adequada da máscara e luvas; 

etiqueta respiratória; higiene das mãos) 

 

Perante um Caso Confirmado por COVID-19, deverão ser ativados os procedimentos de 

vigilância ativa dos contactos próximos, descrito no fluxograma de monitorização ANEXO VI 

relativamente ao início de sintomatologia.   

Para efeitos de gestão dos contactos a Autoridade de Saúde Local, em estreita articulação com 

o Grupo de Gestão do Plano de Contingência, deve: 

a) Identificar, listar e classificar os contactos próximos (incluindo os casuais); 

b) Proceder ao necessário acompanhamento dos contactos (telefonar diariamente, 

informar, aconselhar e referenciar, se necessário).   

 

Vigilância de contactos próximos 

Alto Risco de Exposição Baixo Risco de Exposição 

Monitorização ativa pela Autoridade de Saúde 

Local durante 14 dias desde a última exposição 

Auto monitorização diária dos sintomas da 

COVID-19, incluindo febre, tosse ou dificuldade 

em respirar 

Auto monitorização diária dos sintomas da 

COVID-19, incluindo febre, tosse ou dificuldade 

em respirar 

Acompanhamento da situação pelo Grupo de 

Gestão do Plano 

Restringir o contacto social ao indispensável 

 

Evitar viajar 

Estar contactável para monitorização ativa 

durante os 14 dias desde a data da última 

exposição 

https://www.dgs.pt/corona-virus/home.aspx
https://www.dgs.pt/corona-virus/home.aspx


 

 

 

18 
3.ª VERSÃO DE 17 DE MARÇO DE 2020 

 

PLANO DE CONTINGÊNCIA 

(COVID-19) 

A auto monitorização diária, feita pelo próprio pessoa, visa a avaliação da febre (medir a 

temperatura corporal duas vezes por dia e registar o valor e a hora de medição) e a verificação de 

tosse ou dificuldade em respirar 

Se se verificarem sintomas da COVID-19 e a pessoa estiver na empresa, devem-se iniciar os 

“Procedimentos num Caso Suspeito 

Se nenhum sintoma surgir nos 14 dias decorrentes da última exposição, a situação fica encerrada 

para COVID-19 

 

 
9.  Procedimentos de limpeza  

Específicos, a aplicar na situação em que existe um caso confirmado: 

Os procedimentos abaixo descritos são obrigatórios e englobam a “Área de Isolamento”, o WC afeto 

a esta, bem como as áreas de trabalho ligada ao trabalhador (ex. gabinete, sala de reuniões, etc.): 

 

a) Os equipamentos de limpeza utilizados são de uso único, devem ser eliminados ou 

descartados após a sua utilização.  

b) Quando a utilização única não for possível, deve estar prevista a limpeza e desinfeção 

após a sua utilização (ex. baldes e cabos), assim como a possibilidade do seu uso 

exclusivo na situação em que existe um Caso Confirmado na empresa. 

c) Não deve ser utilizado equipamento de ar comprimido na limpeza, pelo risco de 

recirculação de aerossóis. 

d) A limpeza contempla os revestimentos (pavimento e superfícies), os equipamentos e 

utensílios, assim como aos objetos e superfícies que são mais manuseadas (ex. 

corrimãos, maçanetas de portas, botões de elevador). 

e) A limpeza e desinfeção das superfícies devem ser realizadas com detergente 

desengordurante, seguido de desinfetante. 

 

 

 

https://www.dgs.pt/corona-virus/home.aspx
https://www.dgs.pt/corona-virus/home.aspx


 

 

 

19 
3.ª VERSÃO DE 17 DE MARÇO DE 2020 

 

PLANO DE CONTINGÊNCIA 

(COVID-19) 

Após cada isolamento, com sintomas ou suspeita de COVID-19, proceder da seguinte forma:  

(1) Realizar a desinfeção da “Área de Isolamento”, do WC afeto a esta, bem como das 

áreas de trabalho ligada ao trabalhador, sempre com recurso ao Equipamento de 

Proteção Individual necessário: máscara, óculos, fato descartável e luvas; 

2) Proceder à remoção de toda a matéria orgânica existente utilizando panos de limpeza 

descartáveis ou similares; 

3) Proceder à remoção de todo o material descartável que tenha sido usado durante o 

isolamento, utilizando os sacos existentes para o efeito; 

4) Desinfeção dos espaços com o desinfetante definido ou em alternativa com a 

utilização de lixívia na concentração 1:100 (10ml de lixívia para 1 litro de água), 

permitindo um tempo de atuação de pelo menos 10 minutos; 

5) Proceder à remoção do Equipamento de Proteção Individual utilizado, utilizando os 

sacos existentes para o efeito; 

6) Realizar o procedimento de Lavagem das mãos e de Aplicação de solução alcoólica. 

 

10. Procedimento Trabalhadores regressados de uma área com transmissão ativa do covid-19 

Neste momento são zonas de transmissão comunitária ativas:  

• Ásia: China, Coreia do Sul, Japão e Singapura  

• Médio Oriente: Irão  

• Europa: Itália  

 

Segundo orientações da Direção-Geral da Saúde, nesta data, e seguindo também orientações 

da Organização Mundial da Saúde (OMS), não existem restrições à entrada no nosso país de 

pessoas que tenham estado em zonas de transmissão comunitária ativas. No entanto, 

aconselha-se, nos próximos 14 dias:  

 

a) Estar atento ao aparecimento de febre, tosse ou dificuldade respiratória;  

b) Medir a temperatura corporal duas vezes por dia e registar os valores;  

c) Verificar se alguma das pessoas com quem convive de perto, desenvolvem sintomas 

(febre, tosse ou dificuldade respiratória);  

https://www.dgs.pt/corona-virus/home.aspx
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d) Caso apareça algum dos sintomas referidos (no próprio ou nos seus conviventes), não se 

deslocar de imediato aos serviços de saúde, telefonar para o SNS24 (800 24 24 24);  

e) Seguir as orientações do SNS24.  

 

Recomenda-se também:  

a) Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante pelo 

menos 20 segundos;  

b) Reforçar a lavagem das mãos antes e após a preparação de alimentos ou as refeições, 

após o uso da casa de banho e sempre que as mãos estejam sujas;  

c) Usar em alternativa, para higiene das mãos, uma solução à base de álcool;  

d) Usar lenços de papel (de utilização única) para se assoar;  

e) Deitar os lenços usados num caixote do lixo e lavar as mãos de seguida;  

f) Tossir ou espirrar para o braço com o cotovelo fletido, e não para as mãos;  

g) Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca com as mãos sujas ou contaminadas com 

secreções respiratórias;  

h) Evitar permanecer em locais fechados e muitos frequentados nos 14 dias após o regresso;  

i) Evitar contacto físico com outras pessoas durante 14 dias após o regresso.  

j) A Câmara Municipal de Serpa irá avaliar e, se entender (e aplicável), privilegiar o 

teletrabalho 

 

Acompanhamento das áreas afetadas e de transmissão ativa:  

https://www.dgs.pt/pagina-de-entrada3/corona-virus/organizacoes-internacionais.aspx  
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11. Fases do plano  

Fase de Monitorização  

Nesta fase não há registo de colaboradores da Câmara Municipal de Serpa com “casos”, 

devendo ser implementadas ações para que os colaboradores tomem conhecimento do Plano 

de Contingência, pelo que a sua ativação pode ocorrer aquando da aprovação do Plano ou após 

um curto período da aprovação. Fase descrita no ANEXO VII.  

 

Fase de Alerta  

Esta fase caracteriza-se pelo registo de casos na estrutura orgânica da Câmara Municipal de 

Serpa, devendo esta ser acionada de forma tão precoce quanto possível, logo após ao primeiro 

registo de contágio, de forma a gerir a possibilidade de afetação de outros colaboradores e 

consequentemente assegurar a prestação dos serviços essenciais. Fase descritas no ANEXO 

VIII.  

 

Fase de Recuperação 

Esta fase caracteriza-se pelo fim do aparecimento de novos casos e a recuperação dos 

colaboradores doentes, com o regresso gradual às atividades profissionais. 

 

Ativação do Plano 

A ativação das diferentes fases do Plano é determinada pelo Presidente da Câmara Municipal, 

mediante parecer do Grupo de Gestão do Plano.  

 

O Grupo de Gestão do Plano deve ter especial atenção às seguintes situações: 

a. Se confirme o primeiro caso de COVID-19 na estrutura da Câmara Municipal; 

b. O nível da fase da pandemia definido pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS) seja revisto e recomendado a sua implementação nacional pela DGS; 

c. Se verifique um ambiente de transmissão secundária generalizada e sem 

controlo a nível nacional. 

 

Desativação do Plano 

O Plano é desativado pelo Presidente da Câmara Municipal, mediante parecer do Grupo de 

Gestão do Plano.  
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12. Atualização das medidas implementadas 

As medidas a implementar nas diversas fases do Plano serão permanentemente atualizadas no 

Plano para que seja do conhecimento de todos. 

 

Coronavírus SARS-CoV-2 (COVID-19)  

13 de março 2020 

O Município de Serpa está a acompanhar, com a atenção que se impõe, a evolução do surto da 

nova estirpe de Coronavírus (COVID-19) no País, seguindo as recomendações da Direção Geral 

de Saúde e mantendo estreita articulação e contacto com as autoridades de saúde locais e 

regionais. 

  

Para além da concretização do Plano de Contingência, considerando a dinâmica da evolução 

epidemiológica do COVID -19 no território nacional e das medidas decretadas pela Direção Geral 

de Saúde (DGS) e, também, em resultado da reunião realizada ontem, dia 12 de março, com as 

autoridades regionais de saúde, foram ainda decididas medidas excecionais, de ordem 

preventiva, para evitar a transmissão da doença na comunidade. 

  

Assim, para vigorarem de 14 de março a 15 de abril de 2020, num processo de permanente 

avaliação e revisão, estas medidas preventivas são as seguintes: 

  

1. Iniciativas e atividades: 

 Cancelamento de todas as iniciativas e atividades organizadas, apoiadas e/ou licenciadas pelo 

Município, nomeadamente as direcionadas para a população sénior, bem como o mercado 

mensal do dia 24 de março. 

2. Transportes: 

 Cancelamento de cedência de transportes do Município e suspensão do serviço do autocarro 

Serpentina. 

3. Equipamentos e serviços municipais 

 Encerramento dos seguintes equipamentos: Piscinas Municipais, Pavilhões desportivos 

cobertos, Cineteatros, Pavilhão de Exposições de Serpa e Pavilhões Polivalentes (incluindo os 

que são geridos pelas freguesias); 

 Os restantes equipamentos e serviços do município mantêm-se abertos, embora com 

funcionamento condicionado e com medidas concretas para restringir a concentração de 

pessoas. 
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O Município de Serpa recomenda ainda aos munícipes que recorram aos serviços de 

atendimento presencial apenas em situações inadiáveis, utilizando preferencialmente o 

atendimento telefónico e os serviços on-line do município ou o correio eletrónico para 

esclarecimento de dúvidas. 

O Município de Serpa irá continuar a acompanhar a evolução da situação, e serão tomadas todas 

as medidas necessárias para evitar a disseminação da doença, em articulação com as entidades 

de saúde locais, regionais e nacionais, com as Juntas e Uniões de freguesia e com os vários 

agentes locais. 

  

Uma última nota para reforçar que é essencial uma atitude de serenidade e responsabilidade por 

parte de todos, contribuindo para um melhor serviço e uma resposta mais eficaz das várias 

entidades, num apelo a todos munícipes para que sigam rigorosamente todas as recomendações 

da Direção-Geral de Saúde, designadamente no cumprimento das medidas de autoproteção, 

como é o caso dos procedimentos básicos de lavagem de mãos, etiqueta respiratória e conduta 

social. 

 

 

Medidas preventivas  

16 de março 2020 

A Câmara Municipal de Serpa, atenta à situação que se vive no Pais e no mundo, informa que 

está a acompanhar, com toda a atenção, a evolução do surto da nova estirpe de Coronavírus 

(COVID-19) no nosso País. Seguindo as recomendações da Direção Geral de Saúde e mantendo 

estreita articulação e contacto com as autoridades de saúde locais e regionais, decidiu 

implementar medidas de contenção excecionais. 

  

Assim, entre 16 de março a 15 de abril de 2020, e sempre em constante avaliação, informamos 

que: 

  

1. Iniciativas e atividades: 

 Cancelamento de todas as iniciativas e atividades organizadas, apoiadas e/ou licenciadas pelo 

Município, nomeadamente as direcionadas para a população sénior, bem como o mercado 

mensal do dia 24 de março. 

2. Transportes: 

https://www.dgs.pt/corona-virus/home.aspx
https://www.dgs.pt/corona-virus/home.aspx


 

 

 

24 
3.ª VERSÃO DE 17 DE MARÇO DE 2020 

 

PLANO DE CONTINGÊNCIA 

(COVID-19) 

 Cancelamento de cedência de transportes do Município e suspensão do serviço do autocarro 

Serpentina. 

3. Equipamentos e serviços municipais 

 Encerrados ao público. 

4. Atendimento ao público 

 O serviço de atendimento apenas receberá munícipes para tratar questões urgentes e inadiáveis, 

desde que seja feita a marcação prévia através dos contactos disponíveis (e-mail e telefone). 

5. Serviços essenciais 

 Durante este período os serviços essenciais do Município (higiene urbana, águas e saneamento) 

continuarão a realizar o seu trabalho em todo o concelho, respeitando todas as normas de 

proteção e segurança dos seus trabalhadores. 

 

A Câmara Municipal apela à serenidade e responsabilidade de todos os seus munícipes, que 

devem seguir rigorosamente todas as recomendações da Direção Geral de Saúde, 

designadamente no cumprimento das medidas de autoproteção, como é o caso dos 

procedimentos básicos de lavagem de mãos, etiqueta respiratória e conduta social. 

 

Estrada Municipal 520, que liga São Marcos (Serpa) e Paymogo (Espanha) 

A Câmara Municipal de Serpa informa que, a Estrada Municipal 520, que liga São Marcos (Serpa) 

e Paymogo (Espanha) vai ser encerrada ao trânsito a partir das 14.30 horas desta segunda-feira, 

dia 16 de março e até 15 de abril, como medida de contenção da propagação do Covid 19. 

Mais informamos que esta medida de caráter excecional foi decidida depois de acordada com o 

Ayuntamiento de Paymogo, e na sequência das medidas preventivas adotadas no concelho de 

Serpa. 

 

Mercado Municipal de Serpa 

No Âmbito das medidas excecionais decorrentes da situação de emergência atual e tendo em 

consideração a portaria 71/2020 de 15 de março, do Ministério da Economia e Transição Digital, 

que define restrições no acesso e na afetação dos espaços nos estabelecimentos comerciais e 

nos de restauração e bebidas, o recinto provisório do Mercado Municipal de Serpa (tenda) passa 

a estar com funcionamento condicionado à ocupação máxima de 4 pessoas em simultâneo. 

Estes limites não incluem os funcionários e prestadores de serviço que se encontrem a exercer 

funções neste espaço. 

No que diz respeito aos restantes espaços do Mercado deverão seguir as regras definidas para 

a respetiva tipologia comercial.  
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Salienta-se a necessidade de serem seguidas rigorosamente as recomendações da Direção 

Geral de Saúde, nomeadamente no cumprimento das medidas de autoproteção com os 

procedimentos básicos de lavagem de mãos, etiqueta respiratória e distância de segurança. 

 

Estas medidas podem ser alteradas a qualquer momento. 
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13. Avaliação 

A avaliação da eficiência das medidas referidas no atual Plano de Contingência terá lugar após 

a identificação do primeiro caso suspeito ou sempre que se julgar conveniente. 

Data: 17 de março de 2020 

O Vice-Presidente da Câmara 

 

/Carlos Alberto Bule Martins Alves/ 
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Equipa de Acompanhamento Permanente  

A equipa de acompanhamento permanente do Plano é composta pelo Chefe do Gabinete de 

Apoio à Presidência e pelos Chefes das Divisões Orgânicas da Câmara Municipal de Serpa, que 

individualmente tem a competência de coordenar e gerir equipamentos e edifícios, bem como os 

trabalhadores que se encontram afetos aos serviços de sua responsabilidade. 

  

Gabinete de Apoio ao Executivo e Órgãos Municipais, (GAEOM) António José Rodrigues Vitória (avitoria@cm-

serpa.pt)  

- Edifício Sede do Município: Gabinete de Apoio ao Executivo e Órgãos Municipais; Serviço de 

Informação Comunicação e Imagem e Serviço de Apoio às Freguesias 

- Edifício da Casa do Cante 

 

Gabinete de Ação Social e Educação, (GASE) Sara de Guadalupe Abraços Romão (sromao@cm-serpa.pt)  

- Edifício do Polo 3: Serviços de Apoio Administrativo; Serviços de Ação Social e Serviço de 

Educação 

- Academia Sénior de Serpa 

- Oficina Sénior de Vila Verde de Ficalho 

- Oficina Sénior de Vila Nova de S. Bento 

- Edifício do Polo 2 

- Escolas Básicas do 1º Ciclo e Educação Pré-escolar 

- Centro Escolar de Serpa c/Jardim de Infância - Urbanização da Cruz Nova – Serpa 

- EB1 de Pias c/Jardim de Infância - Rua Dr. António Sérgio, nº 26 – Pias 

- EB1 de Vales Mortos c/Jardim de Infância – Rua da Escola s/n – Vales mortos 

- EB1 de Brinches c/Jardim de Infância – Rua da Estrada s/n – Brinches 

- EB1 de Vale de Vargo c/Jardim de Infância – Rua dos Lagares – Vale de Vargo 

- EB1 de Vila Nova de S. Bento c/Jardim de Infância - Avenida da Liberdade – Vila Nova 

de S. Bento 

- EB1 de Vila Verde de Ficalho c/Jardim de Infância – Rua da Fábrica – Vila Verde de 

Ficalho 

- EB1 de A-do-Pinto c/Jardim de Infância – Rua da Liberdade – A-do-Pinto 

 

Divisão de Desenvolvimento Estratégico, (DDE) Ana Margarida Páscoa Raposo (amargarida@cm-serpa.pt) 

- Edifício Sede do Município: Serviço de Desenvolvimento Estratégico Planos Projetos e 

Candidaturas e Serviço de Informática, Modernização e Qualidade 

- Edifício do CADES – Centro de Apoio ao Desenvolvimento Económico: Turismo, Agricultura / 

Agro transformação. 
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- Parque de Campismo Municipal 

- Mercado Municipal (Serviço de Mercados, a funcionar provisoriamente nas instalações do 

CADES). 

- Edifício do Posto de Turismo de Serpa 

  

Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, (DARHAJ) Rui Manuel 

Fulgêncio Costa (rcosta@cm-serpa.pt)  

- Edifício Sede do Município de Serpa: Serviço de Administração Geral (Secção de Atendimento 

Integrado), Serviço de Recursos Humanos, Serviço de Aprovisionamento e Contratação Pública 

(Secção de Compras e Armazém e Secção de Tesouraria), Serviço de Assessoria Jurídica 

- Edifício do Arquivo Municipal: Serviço de Arquivo, a funcionar provisoriamente nas instalações 

da Biblioteca Municipal 

- Parque de Máquinas da Autarquia (Armazém Geral): Secção de Compras e Armazém 

- Edifício do Posto de Atendimento ao Público de A-do-Pinto 

 

Unidade de Gestão Financeira, (UGF) Ana Catarina Borges Correia (acorreia@cm-serpa.pt)  

- Edifício Sede do Município de Serpa: Serviços Financeiros 

 

Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos, (DASU) Carlos Manuel Cardoso Ferreira (cferreira@cm-serpa.pt)  

- Parque de Máquinas do Município de Serpa: Serviço de Apoio Administrativo; Serviço de 

Ambiente e Limpeza Urbana; Serviço de Espaços Verdes; Serviço de Águas e Saneamento 

- Cemitério Municipal: Serviço de Cemitérios 

- Parque de Deposição de Resíduos  

- Jardim Municipal de Serpa 

 

Divisão de Mobilidade e Obras Municipais, (DMOM) Maria José Rosa Moreira (mmoreira@cm-serpa.pt) 

- Parque de Máquinas do Município de Serpa: Serviço de Apoio Administrativo; Serviço de Apoio 

Técnico; Serviço de Construção e Manutenção de Edifícios e Equipamentos; Serviço de Transito 

e Mobilidade e Serviço de Estaleiro Municipal e Logística 

- Central de Asfalto 

 

Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, (DUOT) Ana Isabel P. H. Franco (afranco@cm-serpa.pt)  

- Edifício Sede do Município de Serpa: Serviço de Apoio Administrativo; Serviço de Planeamento 

e Ordenamento do Território; Serviço de Gestão Urbanística; Serviço de Fiscalização e Serviço 

de Informação Geográfica 
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Divisão de Cultura e Património, (DCP) Maria Manuel Oliveira (moliveira@cm-serpa.pt)  

- Edifício do Património: Serviço de Apoio Administrativo; Serviço de Cultura e Serviço de 

Património. 

- Edifício do Museu Municipal de Etnografia (em obras) 

- Edifício do Museu Municipal de Arqueologia 

- Edifício da Biblioteca Municipal Abade Correia da Serra 

- Edifício do Cine Teatro Municipal de Serpa  

- Edifício do Cine Teatro de Vila Nova de S. Bento 

- Castelo de Serpa 

- Edifício do Musibéria 

- Edifício da Galeria Municipal de Arte Contemporânea  

 

Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e Juventude (GMADJ) Vereador Carlos Alberto Bule Martins 

Alves (calves@cm-serpa.pt)  

- Edifício Sede do Município de Serpa: Serviço do Movimento Associativo; Serviço da Juventude 

e Serviço do Desporto 

- Parque de Feiras e Exposições de Serpa 

- Piscina Descoberta de Serpa 

- Piscina Descoberta de Pias 

- Piscina Coberta de Serpa 

- Parque Desportivo de Serpa 

- Parque Desportivo de Vila Nova de S. Bento 

- Parque Desportivo de Pias 

- Parque Desportivo de Vila Verde de Ficalho 

- Parque Desportivo de Vale de Vargo 

- Pavilhão dos Desportos Carlos Pinhão em Serpa  

- Campo de Futebol de A-do-Pinto 

- Campo de Futebol de Brinches 

 

Gabinete Veterinário Municipal (GVM) – Paulo Jorge de Brito Orelhas (porelhas@cm-serpa.pt) 

Parque de Máquinas do Município de Seroa:- Serviço de Veterinário Municipal 

 

Musibéria – Rafael Guillot da Costa (musiberia.serpa@gmail.compt) 

Edifício do Musibéria  
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Identificação dos Serviços e atividades imprescindíveis prestados pela Câmara Municipal de Serpa  

Perante a possibilidade de parte (ou a totalidade) dos trabalhadores da Câmara Municipal de 

Serpa não poder comparecer ao trabalho devido a doença, suspensão de transportes públicos, 

encerramento de escolas, entre outros, identifica-se os serviços do Município de Serpa e as 

atividades por estes desenvolvidas, que são imprescindíveis na sua continuidade. 

 

Afetos ao Gabinete de Apoio ao Executivo e Órgãos Municipais (GAEOM) 

Afetos ao Gabinete de Ação Social e Educação (GASE) 

Afetos à Divisão de Desenvolvimento Estratégico (DDE) 

Afetos à Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica 

(DAFRHAJ) 

Afetos à Unidade de Gestão Financeira (UGF) 

Afetos à Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos (DASU) 

Afetos à Divisão de Mobilidade e Obras Municipais (DMOM) 

Afetos à Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território (DUOT)  

Afetos à Divisão de Cultura e Património (DCP) 

Afetos ao Gabinete do Movimento Associativo Desporto e Juventude (GMADJ) 

Afetos ao Gabinete Municipal de Proteção Civil (GMPC) 

Afetos ao Gabinete Veterinário Municipal (GVM) 

 

Unidade 

Orgânica 
Serviços Atividades 

GAEOM 

Serviço de Apoio ao Executivo 

Assegurar o apoio administrativo ao Presidente e Vereação 

Assegurar o secretariado aos Órgãos Executivo e Deliberativo na 

preparação de reuniões e no encaminhamento de deliberações  

Serviço de Informação 

Comunicação e Imagem 

Garantir a elaboração de comunicados e a sua permanente 

divulgação a funcionários e à População; 

Garantir a atualização de informação nos meios de divulgação da 

Câmara 

GASE Serviço de Educação 
Garantir a disponibilização de dados para processamento de 

vencimento aos trabalhadores afetos às escolas 

DDE 
Serviço de Informática, 

Modernização e Qualidade 

Assegurar a operacionalização dos sistemas (servidores, 

storages, computadores, terminais de acesso, ativos de rede, 

redes de comunicações, bases de dados, aplicações e outros 

equipamentos informáticos) 

Garantir a operacionalização dos acessos à rede interna, internet 

e caixas de correio eletrónico 

DAFRHAJ Serviço de Recursos Humanos 
Assegurar o processamento de vencimentos, abonos, 

comparticipações e descontos 
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Serviço de Aprovisionamento e 

Contratação Pública 

Assegurar stocks mínimos de segurança definidos para as 

categorias de materiais relevantes 

Assegurar os procedimentos referentes à aquisição de bens e 

serviços 

Serviço de Tesouraria 
Assegurar a arrecadação de receitas  

Assegurar o pagamento de despesas 

Serviço de Administração Geral 

Assegurar o atendimento presencial e telefónico aos munícipes 

Assegurar a entrada de documentos externo no Sistema de 

Gestão Documental da CMS 

UGF Serviços Financeiros 
Assegurar os Pagamentos de vencimentos  

Assegurar o pagamento de bens e serviços necessários 

DASU 

Serviço de Ambiente e Limpeza 

Urbana 

Assegurar a recolha de resíduos sólidos urbanos 

Assegurar a limpeza urbana 

Assegurar a limpeza de equipamentos 

Serviço de Águas e Saneamento 

Assegurara a reparação de ruturas e entupimentos de esgotos  

das infraestruturas públicas 

Assegura em coordenação com as Águas Públicas do Alentejo o 

permanente fornecimento de água á população 

Serviço de Cemitérios Assegurar a realização de enterros 

DMOM 

Serviço de Estaleiro Municipal e 

Logística 

Assegurar o serviço de apoio logístico aos serviços e atividades 

imprescindíveis realizadas pela DASU  

Gabinete de Segurança 
Assegurar a segurança dos trabalhadores considerados 

essenciais  

DUOT -  

DCP -  

GMADJ -  

GMPC Serviço Municipal de Proteção Civil Promover a mobilização de meios afetos aos serviços municipais 

e coordenar a sua atuação em articulação com os demais agentes 

de proteção civil em caso de acidente grave ou catástrofe e 

sempre que os mesmos sejam requisitados pelas autoridades 

competentes. 

Colaborar com os demais serviços municipais em ações de 

avaliação de risco, nomeadamente a peritagem a edifícios e 

instalações cujas condições sejam suscetíveis de constituir uma 

ameaça à segurança e pessoas e bens. 

GVM Serviço de Veterinário Municipal Recolha de cadáveres de animais 

Plano de vacinação antirrábica e de identificação eletrónica 

Desparasitação de canídeos 

Situações de insalubridade 

Recolha de canídeos agressores 
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ANEXO III 

Identificação dos eventos promovidos e/ou apoiados pela Câmara Municipal de Serpa  

Perante a possibilidade de suspensão de parte (ou da totalidade) dos eventos promovidos e/ou 

apoiados pela Câmara Municipal de Serpa, quer em locais fechados, quer em locais abertos ao 

público, identificam-se os serviços responsáveis e os eventos programados e previstos  

Afetos ao Gabinete de Apoio ao Executivo e Órgãos Municipais (GAEOM) 

Afetos ao Gabinete de Ação Social e Educação (GASE) 

Afetos à Divisão de Desenvolvimento Estratégico (DDE) 

Afetos à Divisão de Cultura e Património (DCP) 

Afetos ao Gabinete do Movimento Associativo Desporto e Juventude (GMADJ) 

Afetos ao Musibéria 

 

Unidade 

Orgânica 
Evento Data e Local de Realização 

Decisão sobre Cancelamento 

GAEOM    

GASE    

DDE    

DCP    

GMADJ    

 

Integra o presente documento o mapa de eventos disponibilizado pelo Gabinete de 

Apoio à Presidência. 

Integra o presente documento o mapa de eventos disponibilizado pelo Musibéria 
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ANEXO IV 
Área de Isolamento 

A “Área de Isolamento” (sala, gabinete, secção, zona) definida para os diversos 

edifícios/equipamentos do Município de Serpa, tem como finalidade evitar ou restringir o contacto 

direto dos trabalhadores com o trabalhador doente (com sinais e sintomas e ligação 

epidemiológica compatíveis com a definição de caso suspeito, critérios referidos no ponto 3) e 

permitir um distanciamento social deste, relativamente aos restantes trabalhadores. 

Localidades ESTABELECIMENTO 
nº 

SALA 
Áreas de isolamento 

Nº DE 
SALAS A 

CRIAR 
Localização 

SERPA 

EDIFICIO PAÇOS DE CONCELHO 1 1 sala + WC 1 
Gabinete no piso 0, com acesso pelo 
corredor a WC das Senhoras e com 
acesso direto para o exterior. 

GALERIA CONTEMPORÂNEA 

2 1 sala + WC 1 

Gabinete do património - sala de 
arrumação + WC mais próximo que 

acionado o plano fica impedida de ser 
usada pelos restantes trabalhadores 

EDIFICIO DO PATRIMONIO 

ESTALEIRO MUNICIPAL 
3 1 sala + WC 1 

1 sala no pavilhão Carlos Pinhão perto 
do WC reservado para o efeito PAVILHÃO CARLOS PINHÃO 

CINE TEATRO MUNICIPAL 4 Ocupação sazonal 1 
Caso existam eventos criar sala + WC 
no 1º piso ou verificar com ASL dada a 

proximidade do Centro de Saúde 

PISCINA DESCOBERTA 5 Ocupação sazonal 1 Posto de 1ª socorros + WC 

PISCINA COBERTA 6 
1 sala + WC 

1 
2ª sala de guiché + WC 

BIBLIOTECA MUNICIPAL 

7 1 sala + WC 1 
Ex gabinete da Dr.ª sara Romão + WC 
mais próximo que acionado o plano fica 
impedida de ser usada pelos restantes  

ARQUIVO MUNICIPAL 

EDIFICIO PÓLO 3 - AÇÃO SOCIAL 

CASA DO CANTE 

8 1 sala  + WC 1 
Sala/gabinete + WC reservado no 1º 

piso POSTO DE TURISMO 

MUSEU ETNOGRÁFICO   em obras 0   

SALÃO POLIVALENTE   
não tem 

funcionários das 
autarquia 

0 

  

SALÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES   
não tem 

funcionários das 
autarquia 

0 

  

CENTRO ESCOLAR   

  

0 
Área de isolamento criada no âmbito do 
Plano de Contingência do Agrupamento 

de Escolas nº 1 de Serpa 

CENTRAL ASFALTO     0   

MUSEU ARQUEOLÓGICO  

10 1 sala + WC 1 Sala multiusos c/ WC reservado CASTELO 

BAR 

https://www.dgs.pt/corona-virus/home.aspx
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MUSIBÉRIA 11 1 sala + wc 1 
1 sala + WC mais próximo que 

acionado o plano fica impedida de ser 
usada pelos restantes  

PARQUE DESPORTIVO DE SERPA 12 1 sala + wc 1 Balneário c/ WC no Pavilhão coberto 

MERCADO MUNICIPAL   FECHADO 0   

ACADEMIA SÉNIOR 

13 1 sala  + WC 1 
Sala de formação pequena e WC dos 

deficientes reservada para o efeito CADES e MERCADO PROVISÓRIO 

EDIFICIO PÓLO 2   
não tem 

funcionários das 
autarquia 

0 

  

VILA NOVA 
DE S. 

BENTO 

ESCOLA PRÉ-PRIMÁRIA VNSB 
    0 

Área de isolamento criada no âmbito do 
Plano de Contingência do Agrupamento 

de Escolas nº 2 de Serpa ESCOLA PRIMÁRIA VNSB 

PARQUE DESPORTIVO DE VNSB 

1 Sala + WC 1 
Sala de 1º socorros + WC mais próximo 
que acionado o plano fica impedida de 

ser usada pelos restantes trabalhadores PAVILHÃO COBERTO 

A-DO-
PINTO 

ESCOLA PRIMÁRIA A-DO-PINTO 

  

 

0 
Área de isolamento criada no âmbito do 
Plano de Contingência do Agrupamento 

de Escolas nº 2 de Serpa ESCOLA PRÉ PRIMÁRIA A-DO-PINTO 

PIAS 

PISCINA PIAS 1 1 sala + WC 1  Posto de 1ª socorros + WC reservado 

PARQUE DESPORTIVO 2 1 sala + wc 1 Sala dos funcionários + wc reservado 

EB1 DE PIAS 
  

  

0 
Área de isolamento criada no âmbito do 
Plano de Contingência do Agrupamento 

de Escolas nº 1 de Serpa PRÉ PRIMÁRIA DE PIAS 

VALE DE 
VARGO 

PRÉ ESCOLA VALE VARGO 

  

  

0 
Área de isolamento criada no âmbito do 
Plano de Contingência do Agrupamento 

de Escolas nº 1 de Serpa ESCOLA PRIMÁRIA VALE VARGO 

BRINCHES 

ESCOLA BRINCHES 

  

  

0 
Área de isolamento criada no âmbito do 
Plano de Contingência do Agrupamento 

de Escolas nº 1 de Serpa PRÉ PRIMÁRIA (Jardim Infância) 

VILA 
VERDE DE 
FCALHO 

EBI FICALHO  
  

  

0 Área de isolamento criada no âmbito do 
Plano de Contingência do Agrupamento 

de Escolas nº 2 de Serpa 
PRÉ-PRIMÁRIA FICALHO 0 

ESPAÇO NET FICALHO 

1 1 sala + WC 1 
Sala Multiusos com aceso direto ao WC 

e acesso direto para o exterior  OFICINAS SENIORES FICALHO 

VALES 
MORTOS 

ESCOLA PRIMÁRIA VALES MORTOS 

  

  

0 
Área de isolamento criada no âmbito do 
Plano de Contingência do Agrupamento 

de Escolas nº 1 de Serpa 
PRÉ-PRIMÁRIA VALES MORTOS 

  Total de salas a preparar 
 

  16   
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Fluxograma de situação de Trabalhador com sintomas de COVID-19                                                ANEXO V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Trabalhador contata SNS24       

(808 24 24 24) 

Trabalhador com sintomas 

Trabalhador informa Chefe de Divisão e 

dirige-se para área de isolamento 

Chefe de Divisão informa o 

Coordenador do Plano, alerta para a 

situação e assegura a assistência 

necessária 

SNS questiona o trabalhador 

SNS contacta Linha Apoio ao Médico 

(LAM) 

Caso suspeito Caso não suspeito 

Caso suspeito não validado 

SNS adota o 

procedimento de 

acordo com situação 

clinica 

Trabalhador informa o 

Chefe de Divisão 

Caso suspeito validado 

SNS 24 define os 

procedimentos 

adequados à situação 

clinica do trabalhador 

Grupo de Gestão do 

Plano informa o 

Médico do Trabalho 

Processo encerrado para 

COVID-19 

Caso infirmado 

Chede de Divisão informa 

Grupo de Gestão do Plano  

INEM transporta 

trabalhador para Hospital 

de referência 

Colheita de amostra 

biológica no Hospital O Grupo de Gestão 

do Plano: 

- Veda o acesso à área 

de isolamento; 

- Colabora com a 

Autoridade de Saúde 

Local na identificação 

de contatos próximos 

do trabalhador; 

- Informa os 

trabalhadores dos 

procedimentos 

- Informa o Médico 

do Trabalho 

Caso confirmado 

Processo encerrado para 

COVID-19 

Autoridade de Saúde Local 

informa a CMS dos 

resultados negativos  

Autoridade de Saúde Local 

levanta interdição após 

descontaminação 

Autoridade de Saúde Local 

informa a CMS dos 

resultados laboratoriais 

positivos e procede à 

gestão de contactos 

Autoridade de Saúde Local 

informa a DGS das medidas 

implementadas 

CMS providência a 

limpeza e desinfeção da 

área de isolamento 

https://www.dgs.pt/corona-virus/home.aspx
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ANEXO VI 
Fluxograma de monitorização dos contactos próximos (trabalhadores assintomáticos) de um Caso 

Confirmado de COVID-19 (trabalhador) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Trabalhador Assintomático 

Alto risco de exposição 

Tipo de exposição 

Baixo risco de exposição 

Tem sintomas de COVID-19? 

Sim 

Auto monitorização diária dos 

sintomas da COVID-19, 

incluindo febre, tosse ou 

dificuldade em respirar; 

Acompanhamento da situação 

pelo médico do trabalho 

Procedimentos de  

“Caso Suspeito” 

Monitorização ativa pela 

Autoridade de Saúde Local 

durante 14 dias desde a última 

exposição; 

Auto monitorização diária dos 

sintomas da COVID-19, incluindo 

febre, tosse ou dificuldade em 

respirar; 

Restringir ao contacto social 

indispensável  

Situação encerrada para 

COVID-19 

Não 

https://www.dgs.pt/corona-virus/home.aspx
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ANEXO VII 
 

Descrição Fase de Monitorização 

 PROCEDIMENTOS A ADOPTAR  

F
A

S
E

 M
O

N
IT

O
R

IZ
A

Ç
Ã

O
 

DE CARÁTER ORGANIZATIVO  

Todos os colaboradores devem conhecer as manifestações da doença, modo de transmissão 

e medidas de autoproteção.  

Os responsáveis pela elaboração do Plano devem possuir uma lista, com os contactos de 

todos os colaboradores, para eventual utilização em situação de emergência.  

Os responsáveis pela elaboração do Plano devem elaborar uma listagem das atividades 

críticas, quais os colaboradores que as executam, quais os eventuais substitutos (total ou 

parcialmente), quais as necessidades de formação adicional para que os substitutos possam 

garantir a continuidade e a integridade das atividades.  

DE CARÁTER PREVENTIVO (relativamente ao contágio)  

Colaboradores que não estão 

doentes, não têm familiares 

doentes e desconhecem que 

tenham estado em contacto com 

o vírus  

- Podem deslocar-se às instalações da Câmara Municipal; 

- Devem tomar precauções e adotar comportamentos 

recomendados em matéria de autoproteção.  

Colaboradores da Câmara 

Municipal que por qualquer 

motivo tenham efetuado 

deslocações ao estrangeiro / 

zona afetada  

- Comunicar à CM essas deslocações para efeitos de 

acompanhamento;  

- Especial cuidado nos 7 dias seguintes ao seu regresso.  

Cadeia de Substituição  

- Os responsáveis pela elaboração do Plano devem 

indicar ao Grupo de Gestão do Plano o nome do 

colaborador que o possa substituir na sua ausência;  

- Este mecanismo de sustentação deve ser do 

conhecimento geral. 
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ANEXO VIII 
 

Descrição Fase de Alerta  

  PROCEDIMENTOS A ADOTAR  

F
A

S
E

 A
L
E

R
T

A
 

DE CARÁTER ORGANIZATIVO  

Os trabalhadores da CM poderão ficar temporariamente dispensados de se apresentarem no 

local de trabalho, por indicação do Coordenador do Plano, com o objetivo de diminuir o risco 

de contágio e consequente propagação.  

Alguns trabalhadores da CM, de acordo com o seu perfil funcional, poderão vir a ser 

chamados para substituir os impedidos, de forma a que a atividades essenciais sejam 

asseguradas.  

Poderá ser aconselhável, suspender as atividades que não sejam absolutamente necessárias, 

esta medida pode ser tomada como medida de prevenção para diminuir os riscos de contágio 

ou face à necessidade de possuir elementos em quarentena.  

Poderão ser adotados procedimentos de flexibilização de horário de trabalho (ex. turnos).  

Com o objetivo de diminuir o risco de contágio, e sendo a prestação de serviço imprescindível 

pode o colaborador da CM ser incentivado a desenvolver o seu trabalho em casa, com acesso 

ao e-mail ou em regime de teletrabalho.  

DE CARÁTER PREVENTIVO (relativamente ao contágio)  

COLABORADORES   MEDIDAS PREVENTIVAS  

Colaboradores da CM que não 

estão doentes, mas têm 

familiares doentes ou que 

estiveram em contacto com 

pessoas que adoeceram.  

- Não podem deslocar-se para as instalações onde 

desempenham a sua atividade por um período de 14 dias. 

- Se a sua atividade for imprescindível poderá providenciar-

se o recurso a infraestruturas tecnológicas de comunicação 

e informação.  

Trabalhadores da CM doentes  

- Não podem deslocar-se para as instalações onde 

desempenham a sua atividade; 

- Devem adotar medidas de etiqueta respiratória e 

isolamento, cumprindo as orientações das entidades 

competentes (centros de saúde, SNS 24) de modo a limitar 

a propagação da doença; 

- Só podem regressar após cura clínica ou alta médica.  

Ações a tomar se existir um caso 

suspeito nas instalações da CM 

Informar o Grupo de Gestão do Plano; 

Assegurar o isolamento físico do colaborador e/ou visitante;  

Promover o isolamento e limpeza das instalações.  
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