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

(COVID-19) 

 

1. Âmbito  

A COVID-19 foi declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como pandemia 

internacional, no dia 11 de março de 2020. Neste seguimento várias medidas têm sido adotadas 

para conter a expansão da doença. 

Com fundamento na verificação de uma situação de calamidade pública em Portugal, foi 

decretado o Estado de Emergência Nacional, nos termos do Decreto do Presidente da República 

n.º 14-A/2020 de 18 de março, que vigorou até às 23h e 59m do dia 2 de abril.  

A 2 de abril de 2020, o Decreto do Presidente da República n.º 17-A/2020, renova a declaração 

de estado de emergência, com fundamento na verificação de uma situação de calamidade 

pública, pelo período de 15 dias, terminando a 17 de abril de 2020, renovada novamente a 17 de 

abril, pelo Decreto do Presidente da Republica n.º 20-A/2020, com término a 2 de maio. 

A 3 de maio, é declarada a situação de calamidade no âmbito da pandemia da doença COVID-

19, através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 33-A/2020, de 30 de abril, com término 

às 23:59 horas do dia 17 de maio. Através da Resolução de Conselho de Ministros n.º 38/2020, 

de 17 de maio é prorroga a declaração da situação de calamidade, no âmbito da pandemia da 

doença COVID-19, até ao dia 31 de maio de 2020. Resolução do Conselho de Ministros n.º 40-

A/2020, prorroga a declaração de calamidade até ao dia 14 de junho. 

A elaboração do Plano de Contingência da Câmara Municipal de Serpa (CMS) por infeção pelo 

Coronavírus COVID-19, tem como base a Orientação n.º 006/2020 de 26/02/2020 sobre 

procedimentos de prevenção, controlo e vigilância em organizações, bem como a Norma n.º 

004/2020, datada de 23 de março de 2020, com produção de efeitos às 00:00 do dia 26 de março, 

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

Descreve as principais medidas preventivas e de mitigação que da Câmara Municipal considera 

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.  

Integra o Plano de Desconfinamento da Câmara Municipal de Serpa (COVID 19), que define a 

agenda do Município de Serpa na implementação das medidas de desconfinamento, aprovadas 

em Reunião de Conselho de Ministros, bem como as condições que devem ser verificadas para 

a sua concretização. 

https://www.dgs.pt/corona-virus/home.aspx
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O Plano é implementado a partir da data da sua aprovação, e será atualizado a qualquer 

momento, tendo em conta a evolução do quadro epidemiológico da COVID-19, bem como a 

necessidade de implementação de novas medidas e procedimentos.  

Consta no ANEXO X-Documentos Complementares do Plano (1) Legislação COVID 19, relação 

de toda a legislação produzida, por ordem cronológica, até à data de revisão do Plano. 

 

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). 

 

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.  

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

 
 
3. Definição de Caso Suspeito 

A definição de caso suspeito resulta da norma n.º 4/2020 da DGS, emitida em 23 de março de 

2020 e com produção de efeitos às 00:00 do dia 26 de março, após revogação da norma n.º 

2/2020, passando ter a seguinte redação: 

Caso suspeito 

Todas as pessoas que desenvolvam quadro respiratório agudo de tosse (persistente ou agravamento 

de tosse habitual), ou febre (temperatura ≥ 38.0ºC), ou dispneia / dificuldade respiratória, são 

considerados suspeitos de COVID-19 

 

  

https://www.dgs.pt/corona-virus/home.aspx
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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) seguem criteriosamente as orientações definidas pela Direção Geral 

de Saúde 

É composto por Medidas Preventivas e pela Preparação para a Resposta.  

As Medidas Preventivas assentam na adoção pela Câmara Municipal de Serpa de Medidas 

Essenciais e Prioritárias 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 para assegurar a proteção individual e coletiva dos trabalhadores. As Medidas de 

Autoproteção Individuais são alvo de permanente divulgação pelos seus trabalhadores. 

Medidas Preventivas 

Essenciais e Prioritárias  

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

Câmara Municipal de Serpa as medidas a seguir enunciadas, 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 dos trabalhadores afetados; 

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  

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

d) Implementar procedimento de acesso às instalações da Câmara Municipal de Serpa 

por entidades externas, nomeadamente prestadores de serviços e fornecedores3. 

e) Implementar circuitos de descontaminação para as valências do Pavilhão Carlos 

Pinhão (circuito de descontaminação dos trabalhadores de RSU, ADC- proximidade 

e zona social) 4. 

Individuais: 

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

refeições; 

                                                           
2 Procedimento de Limpeza incluído no separador documentos de complemento do Plano – (anexo X) 
3 Procedimento de Acesso às instalações incluído no separador documentos de complemento do Plano – 
(anexo X) 
4 Circuitos de descontaminação incluídos no separador documentos de complemento do Plano – (anexo 
X) 

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

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 

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

(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 assenta nos seguintes pontos basilares:  

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

Câmara Municipal de Serpa. Ponto 4.2. do Plano 

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

trabalhadores na Câmara Municipal de Serpa. Ponto 4.3. do Plano 

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

Serpa. Ponto 5. do Plano 

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

Câmara Municipal de Serpa. Ponto 6. do Plano 

- Procedimentos na circunstância de haver um caso confirmado. Ponto 7. do Plano 

– Procedimentos de vigilância de contactos próximos. Ponto 8 do Plano 

 

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. 

 

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

 

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) 

https://www.dgs.pt/corona-virus/home.aspx
https://www.dgs.pt/corona-virus/home.aspx
mailto:tpires@cm-serpa.pt
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mailto:fbentes@cm-serpa.pt
mailto:avitoria@cm-serpa.p)t
mailto:sromao@cm-serpa.pt
mailto:amargarida@cm-serpa.pt
mailto:rcosta@cm-serpa.pt
mailto:acorreia@cm-serpa.pt
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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) 

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 

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

 

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. 

 

 

4.3. Preparação para fazer face a um possível caso de infeção  

Com o objetivo de fazer face a 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 e como complemento às medidas preventivas, são 

implementados procedimentos específicos que deverão ser do conhecimento de todos os 

trabalhadores da Camara. 

 

https://www.dgs.pt/corona-virus/home.aspx
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12 
8.ª VERSÃO DE 30 DE MAIO DE 2020 

 

PLANO DE CONTINGÊNCIA 

(COVID-19) 

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:  

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 

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

aglomeração de pessoas/trabalhadores.  

(2) Os trabalhadores são previamente informados da localização da Área de Isolamento 

e do caminho que deverão percorrer. 

(3) O trabalhador antes de se deslocar para a Área de Isolamento, deve informar sempre 

alguém que o irá fazer. 

(4)  Trabalhador deve dirigir-se sozinho para a Área de Isolamento, salvo quando a sua 

condição clinica/física não o permita. 

(5) O trabalhador só deve sair da Área de Isolamento quando a Linha SNS 808 24 24 24 der 

instruções para isso. 

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

https://www.dgs.pt/corona-virus/home.aspx
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(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 específicos, a implementar nos diversos 

edifícios/equipamentos do Município:   

(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;  

(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) Os trabalhadores são informados que 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) Os trabalhadores são informados que 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) Os trabalhadores são informados que 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; 

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

(7) Os trabalhadores são informados dos procedimentos definidos de acesso às 

instalações da Câmara Municipal de Serpa por entidades externas, nomeadamente 

prestadores de serviços e fornecedores.5 

 

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 (compatíveis com a definição de um caso 

suspeito de COVID-19), deve ser de imediato comunicado ao Chefe da Unidade Orgânica a 

que pertence; 

2) O trabalhador deve informar um colega antes de se dirigir à “Área de Isolamento”; 

3) No percurso para a área de isolamento o trabalhador deverá ter o cuidado de não tocar 

em nada, sempre que possível; 

4) 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 

das precauções básicas de controlo de infeção quanto à higiene das mãos, após 

contacto com o trabalhador doente; 

5) O equipamento acima descrito encontra-se disponível na área de isolamento;  

6) A mascara deve ser colocada pelo trabalhador, que deverá usar sempre que a sua 

condição clínica o permitir; 

                                                           
5 Procedimento de Acesso às instalações incluído no separador documentos de complemento do Plano –
(anexo X) 

https://www.dgs.pt/corona-virus/home.aspx
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7) O trabalhador com sintomas (caso suspeito de COVID-19) já na área de isolamento, 

contacta o SNS 24 (808 24 24 24); 

8) Sempre que possível deve-se assegurar a distância de segurança superior a 2 metro do 

doente;  

9) 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;  

10) 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: 

1) No caso de um Caso Suspeito Validado, a DGS ativa as entidades competentes, 

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), e seguir as instruções que lhe forem 

transmitidas pela linha do SNS 24 (808 24 24 24). 

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

trabalhadores designados para prestar assistência); 

4) A “Área de Isolamento” fica interdita até à validação6 da descontaminação (limpeza e 

desinfeção) pela Autoridade de Saúde Loca7. 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; 

                                                           
6 Documento de validação de limpeza pela Autoridade de Saúde incluído na pasta do Plano 

 

 

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

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 

enviado para um operador licenciado para a gestão de resíduos hospitalares com risco 

biológico8. 

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 Contacto do Operador de Gestão de Resíduos Hospitalares disponível na pasta do Plano 

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

 

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, de acordo com a norma n.º 02A/2020 

emitida pela DGS em 9 de março de 2020, pode ser de: 

Alto risco de exposição 

Pessoa com:  

− Coabitação com caso confirmado de COVID-19;  

− Exposição associada a cuidados de saúde, incluindo:  

     - Prestação direta de cuidados a caso confirmado de COVID-19 (sem uso de EPI);  

     - Contacto desprotegido em ambiente laboratorial com amostras de SARS-CoV-2;  

− Contato físico direto (aperto de mão) com caso confirmado de COVID-19 ou contato com secreções 

contaminadas com SARS-CoV-2;  

− Contacto em proximidade (frente a frente) ou em ambiente fechado com caso confirmado de COVID-

19 (ex: gabinete, sala de aulas, sala de reuniões, sala de espera), a uma distância até 2 metros 

durante mais de 15 minutos;  

 

- Viagem com caso confirmado de COVID-19:  

- Numa aeronave: 

     - Sentado até 2 lugares para qualquer direção em relação ao doente (2 lugares a toda a volta do 

doente);  

     - Companheiros de viagem do doente;  

     - Prestação direta de cuidados ao doente;  

     - Tripulantes de bordo que serviram a secção do doente;  

     - Se doente com sintomatologia grave ou com grande movimentação dentro da aeronave, todas as 

pessoas são contacto próximo;  

 

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

     - Companheiros de viagem do doente;  

     - Partilha da mesma cabine com o doente;  

     - Prestação direta de cuidados ao doente;  

     - Tripulantes de bordo que serviram a cabine do doente;  

 

- A Autoridade de Saúde pode considerar como contacto próximo, outras pessoas não definidas nos 

pontos anteriores (avaliado caso a caso).  

 

Baixo risco de exposição (contacto casual) 

Pessoa com:  

− Contacto esporádico (em movimento/circulação) com caso confirmado de COVID-19  

− Contato frente a frente a uma distância até 2 metros E durante menos de 15 minutos;  

− Contato em ambiente fechado com caso confirmado de COVID-19, a uma distância superior a 2 

metros OU durante menos de 15 minutos.  

 

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. 

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 

https://www.dgs.pt/corona-virus/home.aspx
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Restringir o contacto social ao indispensável 

 

Evitar viajar 

Estar contactável para monitorização ativa 

durante os 14 dias desde a data da última 

exposição 

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. 

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

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, Singapura 

 

 Médio Oriente: 

 Irão 

 

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

 Itália 

 Suíça 

 Espanha (La Rioja; Madrid; Catalunha; País Basco) 

 Alemanha (North-Rhine-Westphalia; Baden-Wurttenberg; Baviera) 

 França (Ilha de França; Grand Est) 

 

Segundo orientações da Direção-Geral da Saúde, todos os trabalhadores oriundos destes 

destinos devem contactar o Chefe de Divisão dos Serviços a que pertencem, uma vez que a 

Câmara irá avaliar e, se entender (e aplicável), privilegiar o teletrabalho, adotando nos próximos 

14 dias, os seguintes procedimentos: 

  

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);  

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;  

https://www.dgs.pt/corona-virus/home.aspx
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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, considerando-se a implementação a data de 

aprovação.  

 

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. Plano de Desconfinamento da Câmara Municipal de Serpa (COVID 19) 

O Plano de Desconfinamento da CMS (COVID 19) integra o Plano de Contingência da CMS por 

Infeção de Coronavírus (COVID 19). Define a agenda do município de Serpa na implementação 

das medidas de desconfinamento, em simultâneo, determina as regras que devem ser 

verificadas para a reabertura de edifícios e equipamentos ao público, e para a reativação de 

serviços, iniciativas, atividades e eventos, promovidos e/ou apoiados pela CMS, bem como o 

regresso gradual de funcionários que se encontram em teletrabalho, e consequente regresso de 

fornecedores, prestadores de serviços, munícipes e população em geral. 

No âmbito da pandemia da doença Covid 19, foram estabelecidos na Resolução 33-C/2020,de 

30 de abril, três fases de desconfinamento: 

-uma fase que iniciou-se a 30 de abril 2020; 

-uma fase subsequente com início após 18 de maio de 2020; 

-outra fase prevista para final do mês de maio de 2020 

O Plano de Desconfinameto da Câmara Municipal de Serpa constitui o ANEXO IX do Plano de 

Contingência da CMS por Infeção pelo Coronavírus (COVID 19). 

 

13. Ativação do Plano e Atualização das Medidas Implementadas 

O Plano de Contingência da CMS por Infeção pelo Coronavírus (COVID 19) foi aprovado pelo 

Presidente da Câmara Municipal de Serpa, Tomé Pires, a 9 de março de 2020, com 

implementação imediata.  

A 11 de março de 2020, na sequência da declaração de Pandemia Internacional pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), sob proposta do Grupo de Gestão do Plano, foi ativada 

a fase de Alerta, iniciando-se a implementação dos procedimentos e das medidas preventivas 

consideradas e descritas nesta fase, constantes do ANEXO VIII 

Os procedimentos e as medidas implementadas são permanentemente atualizadas, por 

sequência cronológica. Por opção organizativa, com o objetivo de possibilitar o conhecimento 

por todos das ações desenvolvidas pelo município no âmbito da pandemia (COVID 19), 

apresenta-se no neste capítulo todas as medidas adotadas pelo município, incluído as medidas 

de âmbito municipal, consideradas ao nível do Serviço de Proteção Civil Municipal, e ao abrigo 

do Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil de Serpa, ativado a 3 de abril de 2020. 
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CORONAVÍRUS SARS-COV-2 (COVID-19) – MEDIDAS PREVENTIVAS (14 DE MARÇO A 15 

DE ABRIL) – 13 de março de 2020 

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, a Câmara Municipal de Serpa decide, em 13 de março de 2020, 

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, as medidas preventivas decididas 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. 

O Município de Serpa recomenda ainda que os munícipes 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. 

 

CORONAVÍRUS SARS-COV-2 (COVID-19) – MEDIDAS PREVENTIVAS (16 DE MARÇO A 15 

DE ABRIL) – 16 de março de 2020 

A Câmara Municipal de Serpa, seguindo as recomendações da Direção Geral de Saúde e 

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

alargar as medidas de contenção excecionais tomadas a 13 de março. 

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

decididas são as seguintes: 

1. Iniciativas e atividades: 
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 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 

 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. 

 

ENCERRAMENTO DE FRONTEIRA - ESTRADA MUNICIPAL 520, QUE LIGA SÃO MARCOS (SERPA) E 

PAYMOGO (ESPANHA) - 16 de março de 2020 

A Câmara Municipal de Serpa determina, no dia 16 de março de 2020, que a Estrada Municipal 

520, que liga São Marcos (Serpa) e Paymogo (Espanha) é encerrada ao trânsito a partir das 

14.30 horas do dia 16 de março e até 15 de abril, como medida de contenção da propagação 

do Covid 19. 

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. 

 

MEDIDAS A IMPLEMENTAR NO MERCADO MUNICIPAL DE SERPA - 16 de março de 2020 

Em 16 de março de 2020, 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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Devem ser seguidas 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. 

 

CRIAÇÂO DE LISTA DE CONTACTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA - 17 de março de 2020 

A Câmara Municipal de Serpa, no âmbito do condicionamento dos serviços de atendimento que 

presta à população, cria lista de contactos diretos de apoio aos Munícipes. 

Nº Telefone Serviço 

284 540 100 Geral  

284 540 102 Aprovisionamento e Contratação Pública 

800 209 642 Atendimento (Águas e Saneamento) 

284 540 101 Atendimento ao Público (Geral) 

284 540 193 Centro de Apoio ao Desenvolvimento Económico de Serpa 

284 540 105 

284 540 107 
Gabinete de Apoio ao Executivo e Órgãos Municipais 

284 540 132 Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território 

284 540 129 Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e Juventude 

961 175 522 GASE / Ação Social 

961 175 522 GASE / Educação 

284 540 113 

969 053 595 
Parque de Máquinas 

961 277 812 Proteção Civil 

968 631 256 Serviço de Águas 

284 540 126 

963 258 809 
Serviço de Apoio às Freguesias 

926 659 676 Serviço de Eletricidade 

https://www.dgs.pt/corona-virus/home.aspx
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968 631 267 Serviços de Esgotos 

284 540 114 Serviço de Informação, Comunicação e Imagem 

284 540 128 Unidade de Gestão Financeira 

969 025 669 Veterinário Municipal 

  

CANCELAMENTO DA REUNIÃO DE CÂMARA PÚBLICA DE 01.04.2020 - 18 de março de 2020 

De acordo com a deliberação proferida na reunião da Câmara Municipal realizada no dia 18 do 

corrente mês de março, foi cancelada a reunião pública da Câmara Municipal, agendada para o 

próximo dia 1 de abril, como medida preventiva perante a situação de pandemia, originada pelo 

COVID-19.  

 

RECOLHA DE RESÍDUOS PORTA-A-PORTA - 19 de março de 2020 

Todos os munícipes que residam no Centro Histórico, abrangidos pelo programa de recolha de 

resíduos porta-a-porta, poderão utilizar qualquer tipo de saco para colocarem os resíduos 

indiferenciados bem como os recicláveis. 

Trata-se de uma medida de contenção excecional, no âmbito da pandemia Covid-19, que 

pretende evitar deslocações dos munícipes. 

 

ALARGAMENTO DO PRAZO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA ÁGUA - 20 de março de 2020 

A Câmara Municipal determina, em 20 de março de 2020, alargar os prazos de pagamento nos 

seguintes termos: 

- As faturas de janeiro e fevereiro poderão ser liquidadas até final de abril; 

Para o efeito serão emitidas novas referências multibanco e remetidas por SMS.  

- As faturas de março poderão ser liquidadas até final de maio, utilizando as referências 

indicadas na fatura. 

Fica ainda suspensa a cobrança presencial, até nova indicação. 

O serviço de leitura de contadores é suspenso, por tempo indeterminado, pelo que a 

comunicação da leitura deve ser feita para o número de telefone 800 209 642 (entre as 08.00 h 

e as 14.00 horas), ou para o e-mail saguas@cm-serpa.pt. 
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Se não houver comunicação das leituras o processamento das faturas será efetuado por 

estimativa. 

Trata-se de medidas de contenção excecional, no âmbito da pandemia Covid-19, que pretendem 

evitar deslocações dos munícipes. 

 

REDE DE APOIO NO CONCELHO DE SERPA - 22 de março de 2020 

A Câmara Municipal de Serpa e as Juntas e Uniões de Freguesia do concelho, pensando nos 

munícipes com mais de 65 anos, e em todos os que tem dificuldade de locomoção, doenças 

crónicas ou autoimunes ou está impedido de sair de casa por ordem médica, decidem criar uma 

rede de apoio para quem mais precisa. 

 

PULVERIZAÇÃO E DESINFEÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS - 22 de março de 2020 

Como forma de prevenir e dar resposta, caso seja necessário, o Município decide adquirir os 

produtos para pulverização e desinfeção destes espaços, estando a acompanhar 

permanentemente a situação e a articular todo o processo com as autoridades de saúde e a 

Proteção Civil. No momento em que seja indicado, a Câmara de Serpa avançará para estas 

desinfeções, que serão devidamente divulgadas, bem como as informações necessárias e os 

procedimentos a adotar. 

 

AULAS ON-LINE NO MUSIBÉRIA - 24 de março de 2020 

O Musibéria, projeto promovido pela Câmara Municipal de Serpa, resolve promover aulas on-

line. 

Piano e violino são as disciplinas disponíveis, sendo que em breve o Musibéria disponibilizará 

aulas virtuais de dança. 

 

DESINFEÇÕES NO CONCELHO DE SERPA - 25 de março de 2020 

A Câmara Municipal de Serpa, em parceria com as Juntas e Uniões de Freguesia e contando 

com o apoio de vários agricultores locais, decide iniciar dia 25 de março, a partir das 18.00 

horas, de acordo com as orientações da autoridade regional de saúde, a desinfeção de locais 

públicos de todas as localidades e lugares do concelho (ANEXO XI - Documentos de 

Complemento do Plano). 

Trata-se de uma operação de grande envergadura, só possível com a colaboração de todos, 

nomeadamente meios próprios e cedidos, trabalhadores do Município, das freguesias e de 

entidades privadas, e ainda de toda a população. 
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Estão envolvidos 21 operadores e 10 tratores (três deles privados). Os produtos a utilizar, 

recomendados pela Direção Geral de Saúde, são o hipoclorito de sódio e o peróxido de 

hidrogénio (no fundo, lixívia e água oxigenada), ambos diluídos conforme as indicações. 

 

AULAS DE DESPORTO NO FACEBOOK SERPA TERRA FORTE - 26 de março de 2020 

A Câmara Municipal de Serpa, adaptando-se aos novos desafios impostos por este período que 

exige a permanência de todos em casa, em especial da população sénior, resolve retomar as 

aulas do programa Gente em Movimento, dia 27 de março. 

As aulas são publicadas no Facebook Serpa Terra Forte (plataforma que muitos dos alunos do 

projeto têm acesso), às segundas, quartas e sextas-feiras, pelas 10.00 horas, ministradas pelos 

técnicos de desporto da autarquia e podem ser acompanhadas por todos. 

 

ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA – PROLONGAMENTO DE PAGAMENTO DA ÚLTIMA FATURA 

- 27 de março de 2020 

Tendo em conta o encerramento dos estabelecimentos de ensino e suspensão das atividades 

de animação e apoio à família em Serpa, o Município determina alargar o período de pagamento 

da faturação deste último serviço referente aos primeiros dias do mês de março. Assim, esta 

fatura pode ser liquidada até ao final de maio. 

O pagamento deve ser realizado mediante a utilização da referência multibanco enunciada na 

respetiva fatura, evitando deslocações dos munícipes. 

 

APOIO AOS AGENTES ECONÓMICOS DO CONCELHO - 27 de março de 2020 

Com o objetivo de contribuir para minimizar o impacto dos efeitos causados pela pandemia Covid 

19, o Município de Serpa através do Cades - Centro de Apoio ao Desenvolvimento Económico 

de Serpa, decide compilar um conjunto de informação sobre as medidas de apoio 

disponibilizadas pelo Estado, fazendo a respetiva divulgação por e-mail junto dos agentes 

económicos. Esta informação será enviada regularmente, sempre que se justifique e de acordo 

com as diferentes áreas e destinatários. 

 

APOIO ÁS IPSS DO CONCELHO - 27 de março de 2020 

A autarquia em contacto diário com todas as IPSS, decide fazer chegar a todas materiais 

fundamentais, nomeadamente máscaras, luvas, gel desinfetante e viseiras de proteção. 

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


 

 

 

31 
8.ª VERSÃO DE 30 DE MAIO DE 2020 

 

PLANO DE CONTINGÊNCIA 

(COVID-19) 

Paralelamente, a Câmara Municipal de Serpa decide preparar vários espaços para, no caso de 

ser necessário, instalar quem deles necessite. Além das salas do Pavilhão Carlos Pinhão, 

também a Residência de Estudantes, estará pronta para qualquer eventualidade. 

 

CRIAÇÃO DE CENTRO DE APOIO (COVID-19) NO PAVILHÃO CARLOS PINHÃO EMSERPA - 27 de março de 

2020 

A Câmara Municipal de Serpa decide criar um centro de apoio, caso venha a ser necessário. 

Apesar de no concelho de Serpa, a infeção pelo coronavírus ainda não ter sido oficialmente 

detetada, o Município decide assim começar a reunir condições para o efeito. 

Este centro de apoio é criado no Pavilhão Carlos Pinhão, em Serpa, local que, pelas suas 

características, permite o isolamento de duas salas, com acesso a balneários independentes. 

Também a sua proximidade com o refeitório da Câmara Municipal e ainda com o Centro de 

Saúde, levou a considerar este equipamento como o indicado, nesta fase. 

Este centro permite que uma das salas, caso seja necessário, possa ser ocupada por pessoas 

com Covid 19, ficando a segunda, para situações de emergência social, mas caso se justifique, 

as suas funções podem ser alteradas. 

 

ATIVIDADE ON-LINE PELA ACADEMIA SÉNIOR - 30 de março de 2020 

Com o objetivo de manter a ligação entre os alunos, os colaboradores e os professores 

voluntários, através do projeto Academia Sénior, da Câmara Municipal de Serpa resolve 

desenvolver, através da sua página no facebook, ferramentas motivacionais e de estímulo 

cognitivo, combatendo desta forma o isolamento social e a inatividade, decorrentes da 

quarentena. 

Os trabalhadores da Câmara Municipal afetos a este serviço vão manter contactos telefónicos 

regulares com os alunos, para minimizar os impactos do afastamento social. 

 

CEDÊNCIA DE CASA À ASSOCIAÇÂO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SERPA - 1 de 

abril de 2020 

A Câmara Municipal de Serpa decide ceder, a título de empréstimo temporário, à Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Serpa, uma casa, com capacidade para oito pessoas. 

Sabendo que neste momento crítico são também os Bombeiros os homens da linha da frente no 

combate à Covid-19, transportando e assistindo quem mais precisa, o Município cede este 

espaço, para que os operacionais da corporação dos Bombeiros de Serpa possam descansar, 
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sem colocar as suas famílias em risco, e assegurar o seu trabalho, ainda mais imprescindível 

neste momento. 

 

COVID 19 NO CONCELHO COM RESPOSTA ARTICULADA – IPSS DE VILA VERDE DE FICALHO - 2 de abril 

de 2020 

 

Perante a confirmação de um caso de infeção por coronavírus num local onde a propagação 

seria direta, o Município decide, através de uma resposta articulada com as autoridades de saúde 

e demais entidades, desenvolver esforços no sentido de num curto espaço de tempo, todos os 

contactos com esse caso sejam testados. 

 

ATIVAÇÂO DO PLANO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA DE PROTEÇÃO CIVIL DE SERPA - 3 de abril de 2020 

A Comissão Municipal de Proteção Civil ativa, dia 3 de abril, o Plano Municipal de Emergência 

de Proteção Civil de Serpa. 

Tendo em conta a situação de emergência causada pela pandemia Covid-19, e a existência de 

11 casos no concelho de Serpa, esta decisão tem por base assegurar a atuação e colaboração 

das várias entidades intervenientes, “garantindo uma mobilização rápida e eficiente dos meios e 

recursos de proteção civil, garantindo desta forma uma maior eficácia na execução das ordens 

e procedimentos previamente definidos”. 

 

APOIO NA CRIAÇÂO DE UMA ÁREA DEDICADA A COVID 19 DE PRÓXIMIDADE EM SERPA (ADC-COVID 19) - 

7 de abril de 2020 

A Câmara Municipal de Serpa decide colaborar com a Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo 

(Ulsba) na criação de uma estrutura de apoio para o combate à Covid-19, a instalar no Pavilhão 

Carlos Pinhão. 

O apoio do município para a Área Dedicada a COVID 19 de proximidade de Serpa, confirma-se 

com a cedência de espaço, parte da área do pavilhão Carlos Pinhão, que garante a segurança 

e a higienização do trabalho a realizar, bem como a instalação de gabinetes, aquisição de 

máquinas para a higienização de roupa, disponibilização de linha telefónica para a realização do 

trabalho administrativo do Centro, e outro apoio logístico solicitado. 
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ATIVAÇÃO DO SERVIÇO VOZ AMIGA - 8 de abril de 2020 

O Município de Serpa resolve ativar o serviço Voz Amiga. Trata-se de um complemento à rede 

de apoio local ativada, e no âmbito do projeto de teleassistência domiciliária "Em Casa não Estou 

Só". 

Este serviço permite, no âmbito da Covid19, reforçar, mediante contatos semanais, o combate 

ao isolamento dos idosos beneficiários deste programa. 

DESINFEÇÃO DO LAR DE VILA VERDE DE FICALHO - 13 de abril de 2020 

O Município de Serpa decide apoiar a desinfeção do Lar de Vila Verde de Ficalho.  

A desinfeção é feita por uma equipa especializada de militares da GNR, com apoio dos 

Bombeiros de Serpa, da Junta de Freguesia de Vila Verde de Ficalho e da Câmara Municipal de 

Serpa. 

Para esta operação de desinfeção, a Câmara Municipal disponibiliza duas carrinhas para 

transportar os utentes do lar para o Salão Polivalente da localidade, e regresso. 

 

CORONAVÍRUS SARS-COV-2 (COVID-19) – ALARGAMENTO DAS MEDIDAS PREVENTIVAS (15 DE ABRIL A 30 

DE ABRIL) - 15 de abril de 2020 

O Município de Serpa, depois de reavaliada a propagação da Covid 19 em todo o país e no 

concelho, decide alargar as medidas preventivas tomadas (a 13 e a 16 de março) até 30 de 

abril. 

As 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. 

2. Transportes: 

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 

https://www.dgs.pt/corona-virus/home.aspx
https://www.dgs.pt/corona-virus/home.aspx
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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 continuarão a realizar o seu 

trabalho em todo o concelho, respeitando todas as normas de proteção e segurança dos 

seus trabalhadores.  

6. Fronteira 

O acesso a Espanha, pela Estrada Municipal 520, que liga São Marcos e Paymogo, 

mantem-se encerrado ao trânsito. 

 

ATRIBUIÇÃO DE APOIO PONTUAL FINANCEIRO ÀS IPSS - 17 de abril de 2020 

No âmbito da COVID 19, sob proposta do Gabinete de Ação Social e Educação da Câmara 

Municipal de Serpa, foi aprovado em reunião de Câmara realizada no dia 15 de abril, atribuir um 

apoio pontual às Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) do concelho de Serpa, 

num total de 9 331,04 euros. 

 

LINHA DE APOIO PSICOLÓGICO - 21 de abril de 2020 

O Município de Serpa decide colaborar com a Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (Ulsba) 

na criação de uma linha telefónica de apoio psicológico com o intuito de apoiar os que dele 

necessitem, durante a pandemia Covid-19. 

Criada com o objetivo de escutar, aconselhar e apoiar psicologicamente a população da área de 

influência da Ulsba, também os munícipes do concelho de Serpa poderão utiliza-la. 

 

MÁSCARAS PARA TODOS - 24 de abril de 2020 

“Máscara para todos” é um projeto das Oficinas Sénior da Academia Sénior, em parceria com a 

Câmara Municipal e as Juntas e Uniões de Freguesia de Serpa e muitos voluntários que se 

juntaram à causa, que visa a confeção de máscaras comunitárias para distribuir a toda a 

população do concelho. 

A Câmara Municipal de Serpa, bem como as Juntas e Uniões de Freguesia adquirem os 

materiais necessários. A maioria dos materiais usados é adquirida no comércio local. 

Caso a produção de máscaras comunitárias não chegue para assegurar que toda a população 

do concelho tenha acesso a esta forma de proteção individual, o Município irá adquirir máscaras 

reutilizáveis para que todos os munícipes tenham a sua. 

https://www.dgs.pt/corona-virus/home.aspx
https://www.dgs.pt/corona-virus/home.aspx
https://www.cm-serpa.pt/pt/noticias/2101/camara-delibera-apoiar-ipss.aspx
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COMEMORAÇÂO DO 25 DE ABRIL NO FACEBOOK E NO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA - 24 de 

abril de 2020 

O Município de Serpa decide celebrar este ano o 25 de Abril com recurso às novas tecnologias, 

devido às medidas de prevenção do surto da covid-19 e ao confinamento em que vivemos. 

A data, sinónimo de Liberdade em Portugal, não pode deixar de ser assinalada pela Câmara 

Municipal de Serpa, pelo que as celebrações do 46.º aniversário da Revolução de Abril vão ser 

feitas no site e no Facebook do Município 

 

SENSIBILIZAÇÂO E APOIO “COMPRE EM SERPA” - 24 de abril de 2020 

No dia em que se celebra o Dia da Produção Nacional (dia 26 de abril), no sentido de apoiar os 

produtos e as produções locais e simultaneamente ajudar os munícipes que estão em casa a 

cumprir o dever de recolhimento social, o Município de Serpa, decide sensibilizar para a compra 

de produtos locais. 

Neste contexto é disponibilizado no site do Município uma lista com algumas das empresas da 

área alimentar do concelho de Serpa com possibilidade de entregas ao domicílio.  

 

APOIO AO PROGRAMA DE TESTAGEM PREVENTIVO EM LARES DO BAIXO ALENTEJO - 1 de abril de 2020 

- 24 de abril de 2020 

A Câmara Municipal de Serpa decide apoiar o Programa de Testagem Preventivo em Lares do 

Baixo Alentejo.  

O Programa de Intervenção Preventiva em Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas 

(ERPI’s) e Lares Residenciais (LR) é um projeto do Ministério do Trabalho, Solidariedade e 

Segurança Social (MTSSS) e o trabalho no Baixo Alentejo resulta de um protocolo estabelecido 

entre o MTSSS e o Centro Académico de Investigação e Formação Biomédica do Algarve -

Algarve Biomedical Center. 

A operacionalização do programa no Baixo Alentejo é assegurada por uma parceria alargada, 

contando com o apoio do Município de Serpa, através da CIMBAL, o Centro Distrital do Instituto 

da Segurança Social, a Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, a Autoridade de Saúde, as 

Comissões Distrital e Municipais de Proteção Civil e a Escola Superior de Saúde do Instituto 

Politécnico de Beja, sob coordenação do secretário de Estado Adjunto da Defesa Nacional, Jorge 

Seguro Sanches 

 

https://www.dgs.pt/corona-virus/home.aspx
https://www.dgs.pt/corona-virus/home.aspx
https://www.cm-serpa.pt/pt/destaques/2096/comemoracoes-do-25-de-abril.aspx
https://www.facebook.com/SerpaTerraForte
https://cms.cm-serpa.pt/upload_files/client_id_2/website_id_3/Noticias/2020/abril/C%C3%B3pia%20de%20circuitos%20curtos1.pdf
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RECEÇÃO DE PEDIDOS DE NATUREZA URBANÍSTICA - 27 de abril de 2020 

No âmbito das medidas de prevenção e combate ao novo Coronavírus, e tendo presente a 

necessidade de manter o apoio ao desenvolvimento do Concelho de Serpa, são adotadas 

medidas, de caráter excecional e transitório, no que se refere aos procedimentos de receção de 

natureza urbanística. 

Os meios privilegiados são a entrega por email ou envio por correio, mas poderá ser presencial, 

mediante marcação prévia. 

 

DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES E MATERIAIS A ALUNOS - 28 de abril de 2020 

A Câmara Municipal de Serpa decide colaborar com os dois Agrupamentos de Escolas do 

concelho no que toca à distribuição de refeições e materiais pedagógicos a alunos beneficiários 

da ação social escolar. 

A entrega de refeições inicia-se a 29 de abril, a três alunos, pelos serviços da Câmara Municipal, 

sendo a sua confeção realizada na cantina da Escola Abade Correia da Serra, em Serpa 

(Agrupamento n.º 1). Através de uma parceria com uma Instituição Particular de Solidariedade 

Social (IPSS), são disponibilizadas refeições a mais dois alunos. 

No que toca a materiais pedagógicos, os serviços municipais dão resposta a oito alunos, alguns 

destes, com necessidades educativas especiais. 

 

CORONAVÍRUS SARS-COV-2 (COVID-19) – ALARGAMENTO DAS MEDIDAS PREVENTIVAS (30 DE ABRIL A 15 

DE MAIO) - 30 de abril de 2020 

O Município de Serpa, depois de reavaliada a propagação da Covid 19 em todo o país e no 

concelho, decide alargar as medidas preventivas até 15 de maio, podendo proceder à 

reapreciação desta decisão antes desta data, se se julgar conveniente. 

As 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. 

2. Transportes: 

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

autocarro Serpentina. 

3. Equipamentos e serviços municipais 

Encerrados ao público. 

https://www.dgs.pt/corona-virus/home.aspx
https://www.dgs.pt/corona-virus/home.aspx
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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 continuarão a realizar o seu 

trabalho em todo o concelho, respeitando todas as normas de proteção e segurança dos 

seus trabalhadores.  

6. Fronteira 

O acesso a Espanha, pela Estrada Municipal 520, que liga São Marcos e Paymogo, 

mantem-se encerrado ao trânsito. 

 

SERPA REDE AMIGA - 8 de maio de 2020 

A Câmara Municipal de Serpa resolve ativar a sua linha telefónica de apoio psicológico, intitulada 

Serpa Rede Amiga (telemóvel – 967 153 134). 

O serviço é assegurado por duas técnicas do Município, com formação em psicologia, e funciona 

de segunda a sexta-feira, entre as 9.00 h e as 12.30 h e as 14.00 h e as 17.30 horas. 

 

DIA INTERNACIONAL DOS MUSEUS ASSINALADO EM SERPA - 13 de maio de 2020 

O Dia Internacional dos Museus, celebrado a 18 de maio, é este ano dedicado ao tema “Museus 

para a Igualdade: Diversidade e Inclusão”, proposto pelo ICOM (Conselho Internacional de 

Museus). 

Apesar de não ser possível comemorar esta data com a realização de atividades presenciais que 

respondessem de modo mais direto ao tema lançado para 2020, devido às medidas de 

contenção em vigor, a Câmara Municipal de Serpa resolve realizar a iniciativa on-line. 

 

FLIS – FESTA DO LIVRO DE SERPA - 14 de maio de 2020 

A Câmara Municipal de Serpa determina que a FliS – Festa do Livro de Serpa, realiza-se nos 

próximos dias 15, 16 e 17 de maio, em versão on-line, nas redes sociais do Município de Serpa.  

Partindo da vontade férrea de fazer do Livro uma Festa, e de levá-la a todos os munícipes e não 

só, apresenta um conjunto de iniciativas, em vários artistas de renome que irão prender aos ecrãs 

pequenos e graúdos, para, apesar do momento desafiante em que vivemos, festejar o livro e a 

leitura. 

 

https://www.dgs.pt/corona-virus/home.aspx
https://www.dgs.pt/corona-virus/home.aspx
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CORONAVÍRUS SARS-COV-2 (COVID-19) – ALARGAMENTO DAS MEDIDAS PREVENTIVAS (15 DE MAIO A 30 

DE MAIO) - 15 de maio de 2020 

O Município de Serpa decide alargar as medidas preventivas adotadas até 30 de maio, enquanto 

se encontra a trabalhar no Plano de Desconfinamento da Câmara Municipal de Serpa. 

As 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. 

2. Transportes: 

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 continuarão a realizar o seu 

trabalho em todo o concelho, respeitando todas as normas de proteção e segurança dos 

seus trabalhadores.  

6. Fronteira 

O acesso a Espanha, pela Estrada Municipal 520, que liga São Marcos e Paymogo, 

mantem-se encerrado ao trânsito. 

 

JORNADAS SÉNIOR - 22 de maio de 2020 

A Câmara Municipal de Serpa decide realizar, durante a semana (de 25 a 31 de maio) mais uma 

edição das Jornadas Sénior, em formato on-line. 

Várias são as atividades que serão transmitidas na página do facebook SerpaTerraForte, entre 

as quais workshops de culinária e concertos em direto. 

 

MERCADO MENSAL DE SERPA - 25 de maio de 2020 

A Câmara Municipal de Serpa determina que o mercado mensal de Serpa, previsto para o dia 

26 de maio, não se irá realizar, como medida de segurança e prevenção da Covid 19. 

https://www.dgs.pt/corona-virus/home.aspx
https://www.dgs.pt/corona-virus/home.aspx
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Em relação ao mercado do mês de junho, que terá lugar no dia 23, está a ser preparado o Plano 

de Contingência e uma ação de formação para os feirantes, a realizar no próximo dia 16 de 

junho. Esta ação é de participação obrigatória para todos os que queiram montar bancas no 

mercado mensal de Serpa. 

 

ESTRATÉGIA DE REVITALIZAÇÃO ECONÓMICA - 29 de maio de 2020 

A Câmara Municipal de Serpa decide preparar a retoma no concelho, com a criação de uma 

estratégia de revitalização económica para as empresas locais. 

Para que esta estratégia tenha o cunho dos empresários locais, o Município decide realizar 

sessões técnicas em várias localidades do concelho, no sentido de recolher contributos. 

 

FESTIVAL MUSIBÉRIA – ENCONTRO DE CULTURAS - 29 de maio de 2020 

O Município de Serpa determina organizar o Festival Musibéria – Encontro de Culturas 2020, 

nos dias 6 e 7 de junho, com espetáculos ao vivo, da fadista Cuca Roseta e do grupo Monda. 

Esta iniciativa inédita, adaptada aos tempos em que vivemos, terá um palco móvel (camião palco) 

a passar por todas as freguesias do concelho. O camião estará em andamento para que a 

população assista da sua janela ou da sua porta ao espetáculo, respeitando as regras de 

segurança e evitando concentração de pessoas. 

 

CORONAVÍRUS SARS-COV-2 (COVID-19) – PRORROGAÇÃO DAS MEDIDAS PREVENTIVAS (DE 30 DE MAIO 

A 3 DE JUNHO) - 30 de maio de 2020 - 30 de maio de 2020 

O Município de Serpa decide prorrogar as medidas preventivas adotadas, até dia 3 de junho de 

2020, enquanto se encontra a trabalhar na implementação das regras aprovadas na Resolução 

de Conselho de Ministros n.º 33-C/2020, de 30 de abril, que define o Plano de Desconfinamento 

do Governo para o território nacional, atualizada pela Resolução nº 40 A/2020 de 29 de maio, e 

aguarda a aprovação de novas medidas. 

As medidas que se vão manter em vigor até ao dia 3 de junho são as seguintes: 

7. 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. 

8. Transportes: 

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

autocarro Serpentina. 

9. Equipamentos e serviços municipais 

https://www.dgs.pt/corona-virus/home.aspx
https://www.dgs.pt/corona-virus/home.aspx
https://www.cm-serpa.pt/pt/noticias/2174/festival-musiberia---encontro-de-culturas.aspx
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Continuam encerrados ao público todos os equipamentos e serviços municipais, à 

exceção dos seguintes: 

- Galeria Municipal de Arte Contemporânea de Serpa; 

- Museu Municipal de Arqueologia e Castelo; 

- Biblioteca Abade Correia da Serra; 

- Casa do Cante; 

- Cemitério de Serpa; 

- Cemitério de Vila Nova de S. Bento;  

- Cemitério de Vale de Vargo; 

- Cemitério de Pias; 

- Cemitério de Brinches; 

- Cemitério de Vila Verde de Ficalho; 

- Cemitério de Vales Mortos; 

- Serviço de Transportes Escolares; 

- Pré-escolar de Serpa (inicia dia 1 de junho); 

- Pré-escolar de Pias (inicia dia 1 de junho); 

- Pré-escolar de Vales Mortos (inicia dia 1 de junho); 

- Pré-escolar de Brinches (inicia dia 1 de junho); 

- Pré-escolar de Vale de Vargo (inicia dia 1 de junho); 

- Pré-escolar de Vila Nova de S. Bento (inicia dia 1 de junho); 

- Pré-escolar de Vila Verde de Ficalho (inicia dia 1 de junho); 

- Pré-escolar de A-do-Pinto (inicia dia 1 de junho). 

10. Atendimento ao público 

O serviço de atendimento ao público passa a ser presencial, desde que seja feita a 

marcação prévia através dos contactos disponíveis (e-mail e telefone), incluindo o 

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

11. Serviços essenciais 

Durante este período os serviços essenciais do Município continuarão a realizar o seu 

trabalho em todo o concelho, respeitando todas as normas de proteção e segurança dos 

seus trabalhadores.  

12. Fronteira 

O acesso a Espanha, pela Estrada Municipal 520, que liga São Marcos e Paymogo, 

mantem-se encerrado ao trânsito. 

 

14. Avaliação 

A avaliação da eficiência das medidas referidas no atual Plano de Contingência é feita 

quinzenalmente. 

https://www.dgs.pt/corona-virus/home.aspx
https://www.dgs.pt/corona-virus/home.aspx
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Data: 30 de maio de 2020 

O Presidente da Câmara 

 

/Tomé Alexandre Martins Pires/  

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

Equipa de Acompanhamento Permanente do Plano 

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. 

https://www.dgs.pt/corona-virus/home.aspx
https://www.dgs.pt/corona-virus/home.aspx
mailto:avitoria@cm-serpa.pt
mailto:avitoria@cm-serpa.pt
mailto:sromao@cm-serpa.pt
mailto:amargarida@cm-serpa.pt
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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  

 

 

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

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

Assegurar a recolha de monos 

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 

Serviço de Espaços Verdes 

Assegurar a manutenção dos espaços verdes do concelho (corte e 

rega)  

Assegurar a manutenção dos relvados dos campos de Futebol 

(corte e rega) 

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 - Assegurar a análise aos pedidos de licenciamento 

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 

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

Nº DE 
SALAS 

Localização 

SERPA 

EDIFICIO PAÇOS DE CONCELHO 1 1 
Gabinete pequeno do Movimento Associativo 

desporto e juventude, com acesso rápido para o 
exterior e junto ao WC das senhoras no piso 0 

ESTALEIRO MUNICIPAL 
2 1 

Posto médico com WC reservado no Carlos 
Pinhão. Acesso rápido exterior 

PAVILHÃO CARLOS PINHÃO 

PARQUE DESPORTIVO DE SERPA 3 1 
Balneário exterior c/ WC privado no Pavilhão 

coberto 

CENTRO ESCOLAR   1 
Área de isolamento criada no âmbito do Plano de 
Contingência do Agrupamento de Escolas nº 1 de 

Serpa 

UNIÃO DE JUNTAS DE 
SALVADOR/STª MARIA 

  1 
Área de isolamento criada no âmbito do Plano de 

Contingência da União de Juntas 

    

 

    

 

VILA NOVA 
DE S. 

BENTO 

ESCOLA PRÉ-PRIMÁRIA VNSB 

  1 
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 1 

Sala de 1º socorros do pavilhão Coberto + WC 
mais próximo (homem ou mulher conforme o 

sexo do trabalhador colocado em isolamento) que 
acionado o plano fica impedida de ser usada 

pelos restantes trabalhadores 
PAVILHÃO COBERTO 

UNIÃO DE JUNTAS DE VNSBENTO E 
V. VARGO 

  1 

Área de isolamento criada no âmbito do Plano de 
Contingência da União de Juntas 

A-DO-PINTO 

ESCOLA PRIMÁRIA A-DO-PINTO 

  1 
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 PARQUE DESPORTIVO 2 1 
Posto médico dos balneários das bancadas + WC 

dos árbitros, enfrente ao posto médico 

https://www.dgs.pt/corona-virus/home.aspx
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EB1 DE PIAS 

  1 
Área de isolamento criada no âmbito do Plano de 
Contingência do Agrupamento de Escolas nº 1 de 

Serpa PRÉ PRIMÁRIA DE PIAS 

JUNTA DE FREGUESIA DE PIAS   1 
Área de isolamento criada no âmbito do Plano de 

Contingência da Junta de Freguesia 

VALE DE 
VARGO 

PRÉ ESCOLA VALE VARGO 

  1 
Área de isolamento criada no âmbito do Plano de 
Contingência do Agrupamento de Escolas nº 1 de 

Serpa ESCOLA PRIMÁRIA VALE VARGO 

UNIÃO DE JUNTAS DE VNSBENTO E 
V. VARGO 

  1 
Área de isolamento criada no âmbito do Plano de 

Contingência da União de Juntas 

BRINCHES 

ESCOLA BRINCHES 

  1 
Área de isolamento criada no âmbito do Plano de 
Contingência do Agrupamento de Escolas nº 1 de 

Serpa PRÉ PRIMÁRIA (Jardim Infância) 

JUNTAS DE FREGUESIA DE 
BRINCHES 

  1 
Área de isolamento criada no âmbito do Plano de 

Contingência da Junta de Freguesia 

VILA VERDE 
DE FCALHO 

EBI FICALHO  

  1 
Área de isolamento criada no âmbito do Plano de 
Contingência do Agrupamento de Escolas nº 2 de 

Serpa 
PRÉ-PRIMÁRIA FICALHO 

JUNTA DE FREGUESIA DE FICALHO   1 
Área de isolamento criada no âmbito do Plano de 

Contingência da Junta de Freguesia 

VALES 
MORTOS 

ESCOLA PRIMÁRIA VALES MORTOS 
  1 

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  
5 19 

  

 

Constituição dos Kit´s: 3 máscaras (FFP2 ou 3), 1 caixa de 100 luvas descartáveis, 2 frascos de 
solução antisséptica de base alcoólica, 2 maços de toalhetes de papel, 1 termómetro, 1 contentor de 

resíduos, águas, sumos, bolachas, bolos e barritas de cereais 
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Fluxograma de situação de Trabalhador com sintomas de COVID-19                                               ANEXO V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

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 Trabalhador contata SNS24       

(808 24 24 24) 

SNS questiona o trabalhador 

Caso suspeito Caso não suspeito 

SNS adota o 

procedimento de 

acordo com situação 

clinica 
Caso suspeito não validado Caso suspeito validado 

Trabalhador informa o 

Chefe de Divisão 

Processo encerrado para 

COVID-19 

Chede de Divisão informa 

Grupo de Gestão do Plano  

Trabalhador segue 

orientações do SNS* 

 

SNS 24 define os 

procedimentos 

adequados à situação 

clinica do trabalhador 

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 infirmado Caso confirmado 

Autoridade de Saúde Local 

informa a CMS dos 

resultados negativos  

Autoridade de Saúde Local 

informa a CMS dos 

resultados laboratoriais 

positivos e procede à 

gestão de contactos Grupo de Gestão do 

Plano informa o 

Médico do Trabalho 
Processo encerrado para 

COVID-19 CMS providência a 

limpeza e desinfeção da 

área de isolamento 

Autoridade de Saúde Local 

levanta interdição após 

descontaminação 

Autoridade de Saúde Local 

informa a DGS das medidas 

implementadas 

* 

a. Autocuidados, em isolamento no 

domicílio e sob vigilância;  

b. Avaliação médica em Áreas Dedicadas 

COVID-19 nos Cuidados de Saúde Primários 

(ADC-COMUNIDADE);  

c. Avaliação médica em Áreas Dedicadas 

COVID-19 nos Serviços de Urgência do SNS 

(ADC-SU);  

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


 

 

 

54 
8.ª VERSÃO DE 30 DE MAIO DE 2020 

 

PLANO DE CONTINGÊNCIA 

(COVID-19) 

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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2.ª FASE  

 

 

 

 

 

O Plano de Contingência da CMS por infeção pelo Coronavírus, determinou que a maior parte 

dos funcionários do município na carreira de Assistente Operacional (Administrativo), Assistente 

Técnico e Técnico Superior, continuassem a desenvolver as suas funções em modalidade de 

teletrabalho, e que o serviço de atendimento ao público passasse a funcionar apenas por 

marcação e para situações inadiáveis, utilizando preferencialmente o atendimento telefónico e 

os serviços on-line do município ou o correio eletrónico para esclarecimento de dúvidas. Foi 

encerrado o equipamento de apoio à Academia Sénior e suspensas as suas atividades 

presenciais, bem como as atividades escolares da responsabilidade da Autarquia ao nível do 

pré-escolar e 1.º ciclo, deixando-se de fazer o transporte escolar. 

Em simultâneo, foi determinado o cancelamento de cedência de transportes do Município e 

suspensão do serviço do autocarro Serpentina, o encerramento dos seguintes equipamentos: 

Piscinas Municipais, Pavilhões Desportivos Cobertos, Cineteatros, Pavilhão de Exposições de 

Serpa e Pavilhões Polivalentes (incluindo os que são geridos pelas Juntas de Freguesia), bem 

como os Museus, Galeria de Arte Contemporânea e Jardim Municipal de Serpa. 

O Plano de Desconfinamento da CMS (COVID 19) integra o Plano de Contingência da CMS por 

Infeção de Coronavírus (COVID 19). Define a agenda do município de Serpa na implementação 

das medidas de desconfinamento, em simultâneo, determina as regras que devem ser 

verificadas para a reabertura de edifícios e equipamentos ao público, e para a reativação de 

serviços, iniciativas, atividades e eventos, promovidos e/ou apoiados pela CMS, bem como o 

regresso gradual de funcionários que se encontram em teletrabalho, e consequente regresso de 

fornecedores, prestadores de serviços, munícipes e população em geral. 

Assenta na Resolução de Conselho de Ministros nº 40 A/2020, de 29 de maio, que prorroga a 

declaração da situação de calamidade no âmbito da pandemia da doença Covid 19, estabelecida 

na Resolução 33-C/2020,de 30 de abril, até 14 de junho. 

 

 

 

PLANO DE DESCONFINAMENTO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SERPA  

(COVID-19)  
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Plano de Desconfinamento do Município de Serpa – Agenda e Regras 

REGRAS 

GERAIS 

Data Medida Regras 

 
 

 
Funerais: com a presença de familiares 
 

 

Apenas devem estar presentes no funeral o 

cônjuge ou a pessoa com quem viva em 

economia comum, os ascendentes, os 

descendentes e os parentes ou afins 

 

22/05 

 
Cemitério de Serpa - Lotação Máxima de 

50 Pessoas 
Abertura – todos os dias, no horário (7H00 
- 13H00) 
 
Cemitério de Vila Nova de S. Bento - 

Lotação Máxima de 40 Pessoas 
Abertura – segunda a sexta, no horário 
(7H30 - 12H30) 
 
Cemitério de Vale de Vargo – Lotação 

Máxima de 30 Pessoas 
Abertura – segunda a sexta, no horário 
(7H30 - 12H30) 
 
Cemitério de Pias – Lotação Máxima de 

40 Pessoas  
Abertura de quarta-feira a domingo, no 
horário (7H00 - 13H00) 
 
Cemitério de Brinches – Lotação 

Máxima de 30 Pessoas 
Abertura – todos os dias, no horário (7H00 
- 12H00) 
 
Cemitério de Vila Verde de Ficalho – 

Lotação Máxima de 30 Pessoas 
Abertura – segunda a sexta, no horário 
(7H30 - 12H30) 
 
Cemitério de Vales Mortos – Lotação 

Máxima de 20 Pessoas 
Abertura – todos os dias, no horário (8H00 
- 12H30 e 13H30 – 16H30) 
 

 

 

 

 

 

 

Uma hora antes da realização dos funerais 

deve proceder-se ao encerramento do 

espaço ao público 

Lotação Máxima de visitantes 

Manter distância física de 2 metros  

Uso obrigatório de Máscara  

Utilização de luvas 

Proibida a partilha de materiais de limpeza  

Encerramento das instalações sanitárias 

Só o portão da entrada principal estará 

aberto  

Os utilizadores estão obrigados a respeitar 

as indicações dos funcionários 

 

 

 

 

 

 

 

19/05 

 
Galeria Municipal de Arte Contemporânea 
– Lotação Máxima de 7 Pessoas  

 

Uso de máscara é obrigatório 

Higiene das mãos e etiqueta respiratória 

Distanciamento físico de 2 metros  

Aguardar no exterior do edifício e manter 

distância de 2m 

Percurso de sentido único, conforme 

orientação das setas 

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

Evitar tocar em superfícies e/ou objetos 

Não é permitida a consulta de catálogo 

Os utilizadores estão obrigados a respeitar 

as indicações dos funcionários  

 

19/05 

 
Biblioteca Abade Correia da Serra – 
Lotação Máxima de 1 Pessoa 

 

 

Uso obrigatório de máscara 

Higiene das mãos e etiqueta respiratória 

Distanciamento físico de 2m 

Aguardar no exterior do edifício e manter 

distância de 2m 

Evitar tocar em superfícies e ou objetos 

Os utilizadores estão obrigados a respeitar 

as indicações dos funcionários 

 

19/05 

 
Museu Municipal de Arqueologia e 
Castelo – Lotação Máxima de 4 Pessoas 
(2 por piso)  

 

Uso obrigatório de máscara 

Higiene das mãos e etiqueta respiratória 

Distanciamento físico de 2m 

Aguardar no exterior do edifício e manter 

distância de 2m 

Percurso de sentido único, conforme 

orientação das setas 

Evitar tocar em superfícies e/ou objetos 

Não estão disponíveis folhetos ou outros 

materiais promocionais em formato de papel 

Os utilizadores estão obrigados a respeitar 

as indicações dos funcionários.  

 

25/05 

 
Casa do Cante – Lotação Máxima de 2 
Pessoas 

 

 

Uso obrigatório de máscara 

Higiene das mãos e etiqueta respiratória 

Distanciamento físico de 2m 

Aguardar no exterior do edifício e manter 

distância de 2m 

Percurso de sentido único, conforme 

orientação das setas 

Evitar tocar em superfícies e/ou objetos 

Não estão disponíveis folhetos ou outros 

materiais promocionais em formato de papel 

Os utilizadores estão obrigados a respeitar 

as indicações dos funcionários.  
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Escolas e 

Equipament

os Sociais 

20/05 

 
Transportes Escolares – Lotação 
Máxima das Carrinhas de 5 crianças 

 

Uso obrigatório de máscara  

Higiene das mãos e etiqueta respiratória 

Aguardar pela vez de entrar no veículo e 

manter distância de 2m 

As crianças estão obrigadas a respeitar as 

indicações do funcionário. 

 

01/06 

 

Pré-escolar de Serpa  

Pré-escolar de Pias 

Pré-escolar de Vales Mortos  

Pré-escolar de Brinches  

Pré-escolar de Vale de Vargo 

Pré-escolar de Vila Nova de S. Bento 

Pré-escolar de Vila Verde de Ficalho 

Pré-escolar de A-do-Pinto  

 

 

 

 

Definidas pelo Agrupamento de Escolas a 

que pertencem 

 

Complementado por procedimentos 
 
 
Serpa, 30 de maio de 2020 
 
O Presidente da Câmara  
 

 
 
 

Complementado por fichas de procedimentos 
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(1) Legislação COVID 19 

Ordem cronológica de publicação 

02/03/2020 

 Despacho nº 2836-A/2020 - DR nº 43/2020, II Série, de 02/03/2020 

Ordena aos empregadores públicos a elaboração de um plano de contingência alinhado com 

as orientações emanadas pela Direção Geral de Saúde no âmbito da prevenção e controlo da 

infeção pelo novo Coronavírus- Covid 19 

13/03/2020 

 Decreto –Lei  nº 10-A/2020- DR nº 58/2020, 1º suplemento, I Série, de 13/03/2020 

Estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à situação epidemiológica do novo 

Coronavírus- Covid 19 

15/03/2020 

 Despacho nº 3301-C /2020 - DR nº 52-B/2020, 2º suplemento, II Série, de 15/03/2020 

Adota medidas de carácter extraordinário, temporário e transitório a nível dos serviços de 

atendimento aos cidadãos e empresas no âmbito do combate ao surto do vírus Covid 19 

16/03/2020 

 Resolução do Conselho de Ministros nº 10-B/2020- DR nº 53/2020, 1º suplemento, I Série, 

de 16/03/2020 

Repõe a título excecional e temporário o controlo documental de pessoas nas fronteiras no 

âmbito da situação epidemiológica provocada pelo Coronavírus- Covid 19 

18/03/2020 

 Despacho nº 3427-B /2020 - DR nº 55- /2020, 1º º suplemento, II Série, de18/03/2020 

Suspensão das atividades letivas e não letivas e formativas presenciais no âmbito do Covid 19 

 Resolução da Assembleia da República nº 15-A/2020, DR nº 55/2020, 3º suplemento, I 

Série, de 18/03/2020 

Autorização de declaração de estado de emergência 

 Decreto do Presidente da República nº 14-A/2020, DR nº 55/2020, 3º suplemento, I Série, 

de 18/03/2020 

Declaração o estado de emergência, com fundamento na verificação de uma situação de 

calamidade pública 

 

19/03/2020 

 Lei nº 1-A/2020- DR nº 56/2020, 3.º suplemento, I Série, de 19/03/2020 
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Medidas excecionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica provocada pelo- 

Covid 19 (retificada pela Declaração nº 20/20,de 15/05/2020) 

20/03/2020 

 Decreto n.º 2-A/2020, DR nº 57/2020, 1.º suplemento, I Série, de 20/03/2020 

Regulamenta a aplicação do estado de emergência decretado pelo Presidente da 

República (revogado pelo Decreto-Lei nº 2-B/2020) 

22/03/2020 

 Despacho nº 3547 /2020 - DR nº 57 -B/2020, 1.º suplemento, II Série, de 22/03/2020 

Regulamenta a situação dos utentes dos parques de campismo e caravanismo  

23/03/2020 

 Despacho nº 3614-D /2020 - DR nº 58 /2020, 1.º suplemento, II Série, de 23/03/2020 

Define orientações para os serviços públicos em cumprimento do Decreto nº2-A/2020,de 

20/03 em execução da declaração do estado de emergência efetuada pelo Decreto do 

Presidente da República nº 14-A/2020,de 18/03 

24/03/2020 

 Decreto –Lei N.º 10-E/2020, DR nº 59/2020, 2.º suplemento, II Série, de 24/03/2020 

Regime excecional de autorização de despesa para resposta à pandemia da doença 

Covid 19 e procede à primeira alteração ao Decreto –Lei nº 10-A/2020,de 13/03 

29/03/2020 

 Portaria nº 82/2020, DR nº 62-B/2020, I Série, de 29/03/2020 

Estabelece os serviços essenciais para efeitos de acolhimento, nos estabelecimentos de 

ensino, dos filhos ou outros dependentes a cargo dos respetivos profissionais 

02/04/2020 

 Resolução da Assembleia da República nº 22-A/2020, DR nº 66 /2020,1.º suplemento, I 

Série, de 02/04/2020 

Autorização de renovação do estado de emergência 

 Decreto do Presidente da República nº 17-A/2020, DR nº 66 /2020,1.º suplemento, I Série, 

de 02/04/2020 

Renova a declaração do estado de emergência com fundamento na verificação da 

situação de calamidade pública 

 Decreto nº 2-B/2020, DR nº 66 /2020, 2.º suplemento, I Série, de 02/04/2020 

Regulamenta a prorrogação do estado de emergência decretada pelo Presidente da 

República (revogado pelo Decreto nº 2-C/2020) 

06/04/2020 

 Decreto –Lei nº 12-A/2020, DR nº 68 /2020, 3.º suplemento, I Série, de 06/04/2020 
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Estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia da doença Covid 19  

 Lei nº 4-B/2020, DR nº 68 /2020, 3.º suplemento, I Série, de 06/04/2020 

Regime excecional de cumprimento das medidas previstas nos Programas de 

Ajustamento Municipal e endividamento das autarquias locais no âmbito da pandemia 

Covid 19 e procede à segunda alteração à Lei nº 1-A/2020,de 19 de março 

 Lei nº 4-A/2020, DR nº 68 /2020, 3.º suplemento, I Série, de 06/04/2020 

Procede à alteração da Lei nº 1-A/2020,de 19/03 e ao Dl nº 10.A/2020,de 18 de março que 

estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à situação epidemiológica do 

novo Coronavírus- Covid 19 

10/04/2020 

 Lei nº 6/2020, DR nº 71-A/2020, I Série, de 10/04/2020 

Regime excecional para promover a capacidade de resposta das autarquias locais no 

âmbito da pandemia Covid 19  

 Lei nº 5/2020 DR nº 71-A/2020, I Série, de 10/04/2020  

Quarta alteração ao Dl nº 10-A/2020 de 13/03 que estabelece medidas excecionais e 

temporárias relativas à situação epidemiológica Covid 19 

17/04/2020 

 Resolução da Assembleia da República nº 23-A/2020, DR nº 76 /2020, 1.º suplemento, I 

Série, de 17/04/2020 

Autoriza a renovação do estado de emergência  

 Decreto do Presidente da República nº 20-A/2020, DR nº 76 /2020, 2.º suplemento, II 

Série, de17/04/2020 

 Decreto nº 2-C/2020, DR nº 76 /2020, 1.º suplemento, I Série, de 17/04/2020 

Regulamenta a prorrogação do estado de emergência (revogado pelo Decreto nº 20/2020, 

de 01/05) 

 Decreto do Presidente da República nº 20-A/2020, DR nº 76 /2020, 2.º suplemento, II 

Série, de17/04/2020 

Procede â segunda renovação da declaração do estado do estado de emergência, 

com fundamento na verificação de uma situação de calamidade pública  

19/04/2020 

 Portaria nº 97/2020, DR nº 76 -B/2020, I Série, de 19/04/2020 

Altera a Portaria nº 82/2020, de 29/03 que estabelece os serviços essenciais para efeitos 

de acolhimento nos estabelecimentos de ensino, dos filhos ou outros dependentes a cargo 

dos respetivos profissionais 

23/04/2020 

 Decreto-Lei nº 18/2020,DR nº 80/2020, 1.º suplemento, I Série, de 23/04/2020 
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Estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia da doença Covid 19 

30/04/2020 

 Resolução do Conselho de Ministros nº 33-C/2020, DR nº 85/2020, 3.º suplemento, I Série, 

de 30/04/2020 

Estabelece uma estratégia de levantamento de medidas de confinamento no âmbito do 

combate pandemia da doença Covid 19 (anexo contendo as datas de abertura  e 

respetivas atividades) 

 Resolução do Conselho de Ministros nº 33-A/2020, DR nº 85/2020, 3.º suplemento, I Série, 

de 30/04/2020 

Declara a situação de calamidade no âmbito da pandemia da doença Covid 19 (revogada 

pela Resolução nº 38/2020) 

 Decreto nº 2-D/2020, DR nº 85/2020, 3.º suplemento, I Série, de 30/04/2020 

Regulamenta o estado de emergência e o estado de calamidade para o período entre o1 e 

03 de maio de 2020 

 

01/05/2020 

 Decreto –Lei n.º 20/2020, DR nº 85-A/2020, I Série, de 01/05/2020 

Altera as medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia da doença Covid 19 

(procede à sétima alteração ao DL nº 10-A/2020,de 13 /03) 

07/05/2020 

 Lei nº 12/2020, DR nº 89 /2020, I Série, de 07/05/2020 

Promove e garante a capacidade de resposta das autarquias locais no âmbito da doença 

Covid 19 procedendo à primeira alteração às Leis nº 4-B/2020,de 06/04 e nº 6/2020,de 

10/04 

11/05/2020 

Despacho nº 5419-A/2020 - DR nº 91/2020, 1.º suplemento, II Série, de11/05/2020 

Prorrogação da vigência do Despacho nº 3614-D/2020, mantendo-se as orientações nele 

contidas com as necessárias alterações decorrentes do estado de calamidade no âmbito 

pandemia da doença Covid 19 

 13/05/2020 

 Resolução do Conselho de Ministros nº 34-A/2020, DR nº 92/2020, 1.º suplemento, I Série, 

de 13/05/2020 

Prorroga a reposição a reposição título excecional e temporário do controlo das pessoas 

nas fronteiras no âmbito pandemia da doença Covid 19 

16/05/2020 

 Decreto –Lei nº22 /2020, DR nº 95-A/2020, I Série, de 16/05/2020 

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


 

 

 

64 
8.ª VERSÃO DE 30 DE MAIO DE 2020 

 

PLANO DE CONTINGÊNCIA 

(COVID-19) 

Altera as medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia da doença Covid 19, 

procede à décima primeira alteração ao DL nº 10-A/2020,de 13/03 

17/05/2020 

 Resolução do Conselho de Ministros nº 38 /2020, DR nº 95-B/2020, I Série, de 17/05/2020 

Prorroga a declaração da situação de calamidade no âmbito pandemia da doença Covid 

19 

 25/05/2020 

 Decreto –Lei nº24 /2020, DR nº 101/2020, I Série, de 25/05/2020 

Regula o acesso, a ocupação e a utilização das praias de banhos, no contexto pandemia 

da doença Covid 19 para a época balnear de 2020 (aplicável às piscinas com as devidas 

adaptações) 

 PORTARIA N.º 125-A/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 101/2020, 1.ºSUPLEMENTO, 

SÉRIE I DE 2020-05-25 

Prorrogação do prazo estabelecido no n.º 5 do artigo 14.º da Portaria n.º 151/2016,de 25 de 

maio, que cria o Sistema de Aconselhamento Agrícola e Florestal (SAAF) 

 PORTARIA N.º 125/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 101/2020, SÉRIE I DE 2020-05-25 

Revoga a Portaria n.º 106/2020,de 2 de maio, que estabelece para o transporte aéreo um 

limite máximo de passageiros 

26/05/2020 

 DESPACHO N.º 5793-A/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 102/2020, 1.º SUPLEMENTO, 

SÉRIE II DE2020-05-26  

Implementação de um procedimento simplificado de instrução dos pedidos de concessão 

de autorização de residência 

 PORTARIA N.º 126/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 102/2020, SÉRIE I DE 2020-05-26 

Determina a isenção de taxa de registo e de contribuição regulatória para quaisquer 

estruturas de natureza extraordinária e temporariamente criadas para a prestação de 

cuidados de saúde, ou temporariamente dedicadas à prestação de cuidados de saúde, no 

âmbito da resposta à epidemia por SARS-CoV-2 e à doença COVID-19 

27/05/2020 

 DESPACHO N.º 5797/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 103/2020, SÉRIE II DE 2020-05-

27  

Prorroga a vigência do Despacho n.º 4033/2020, publicado no Diário da República, 2.ª série, 

n.º 66, de 2 de abril de 2020 

28/05/2020 

 DECLARAÇÃO DE RETIFICAÇÃO N.º 22/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 104/2020, 

SÉRIE I DE 2020-05-28 

https://www.dgs.pt/corona-virus/home.aspx
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Retifica a Resolução do Conselho de Ministros n.º 38-B/2020, de 19 de maio, que estabelece 

uma medida excecional e temporária de aquisição de espaço para a difusão de ações de 

publicidade institucional do Estado, no âmbito da pandemia da doença COVID-19, publicada 

no Diário da República, 1.ª série, 1.º suplemento, n.º 97, de 19 de maio de 2020 

29/05/2020 

 RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS N.º 40-A/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA 

N.º 105/2020, 1.º SUPLEMENTO, SÉRIE I DE 2020-05-29 

Prorroga a declaração da situação de calamidade, no âmbito da pandemia da doença 

COVID-19 

  DECRETO-LEI N.º 24-A/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 105/2020, 1.º 

SUPLEMENTO, SÉRIE I DE 2020-05-29 

Altera as medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia da doença COVID-19 

 LEI N.º 19/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 105/2020, SÉRIE I DE 2020-05-29 

Estabelece medidas excecionais e temporárias de resposta à pandemia da doença COVID-

19 no âmbito cultural e artístico, procedendo à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 10-

I/2020, de 26 de março 

  LEI N.º 18/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 105/2020, SÉRIE I DE 2020-05-29 

Prorroga os prazos das medidas de apoio às famílias no contexto da atual crise de saúde 

pública, procedendo à primeira alteração à Lei n.º 7/2020, de 10 de abril, que estabelece 

regimes excecionais e temporários de resposta à epidemia SARS-CoV-2 

  LEI N.º 17/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 105/2020, SÉRIE I DE 2020-05-29 

Altera o regime excecional para as situações de mora no pagamento da renda devida nos 

termos de contratos de arrendamento urbano habitacional e não habitacional, no âmbito da 

pandemia COVID-19, procedendo à primeira alteração à Lei n.º 4-C/2020, de 6 de abril 

  LEI N.º 16/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 105/2020, SÉRIE I DE 2020-05-29 

Altera as medidas excecionais e temporárias de resposta à pandemia da doença COVID-

19, procedendo à quarta alteração à Lei n.º 1-A/2020 , de 19 de março, à primeira alteração 

à Lei n.º 9/2020, de 10 de abril, e à décima segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 10-A/2020, 

de 13 de março 
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https://data.dre.pt/eli/dec-lei/10-i/2020/p/cons/20200529/pt/html
https://data.dre.pt/eli/dec-lei/10-i/2020/p/cons/20200529/pt/html
https://data.dre.pt/eli/lei/18/2020/05/29/p/dre
https://data.dre.pt/eli/lei/7/2020/p/cons/20200529/pt/html
https://data.dre.pt/eli/lei/17/2020/05/29/p/dre
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(2) Procedimento de Limpeza 

 

Medidas Essenciais e Prioritárias – Reforço de limpeza (extraído do Plano de 

Contingência da CMS) 

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 

sanitárias, seguindo as instruções e técnicas descritas  

A limpeza dos Edifícios da Câmara Municipal de Serpa é reforçada e são respeitados os 

seguintes procedimentos gerais pelos trabalhadores afetos a esta atividade, sendo os mesmos 

devidamente formados e informados de todos os procedimentos abaixo descritos:  

 Não usar vassouras, espanadores ou outro utensílio/equipamento de limpeza do pó a 

seco; 

 Realizar a limpeza do pó por meios húmidos, utilizando-se para o efeito um pano 

embebido em água e detergente, a fim de remover não só o pó como a sujidade em 

geral; 

 Utilizar o detergente adequado à superfície a tratar; 

 Utilizar sempre os equipamentos de proteção individual, nomeadamente, as luvas e a 

mascara, cumprindo com as regras; 

 Limpar com movimentos de limpeza suaves, de forma a minimizar o levantamento de 

partículas. 

 

Frequência da Limpeza 

Limpeza de pontos 

críticos 

(2 a 3 vezes por dia) 

Limpeza de 

pontos críticos 

(6 vezes por dia 

no mínimo) 

Limpeza corrente 

(1 vez por dia) 

Limpeza de 

conservação 

(1 vez por semana) 

Hall de entrada 

Escadas 

Corredores 

Instalações sanitárias  

Pavimento dos 

gabinetes 

 

Botões  

Interruptores 

Corrimões 

Relógio de ponto 

Fotocopiadoras  

Telefones  

Computadores  

 

Mobiliário (mesas, 

cadeiras e secretárias) 

Pavimento dos 

gabinetes 

Portas  

Vidros das janelas 

Estores e precianas 

Varandas 

 

 

PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA 

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

Antes de se iniciar a limpeza de qualquer área, deve-se: 

 Recolher os resíduos espalhados; 

 Abrir portas e  janelas para favorecer a ventilação do espaço; 

 Afastar o equipamento existente das paredes para facilitar a limpeza. 

 

A sequência da limpeza geral deverá ser: 

 1.º Pontos de luz e teto (se aplicável);  

 2.º Paredes;  

 3.º Janelas e portadas (face interior e exterior);  

 4.º Mobiliário e utensílios;  

 5.º Chão. 

 

Na limpeza dos espaços (teto, paredes), quando aplicável, deve ter-se em atenção a orientação 

da limpeza: 

Orientação horizontal – da zona mais afastada para a mais próxima da porta (limpeza 

do fundo da sala para a porta de saída). 

Orientação vertical – de cima para baixo, ou seja, em primeiro lugar limpar o teto e por 

fim o chão.  

 

Na limpeza de superfícies (secretárias, mesas, cadeiras, armários, etc.), devem respeitar-se as 

seguintes orientações: 

- Realizar a limpeza a húmido e detergente adequado; 

- Após a limpeza, as superfícies devem ficar o mais secas possível e nunca 

“encharcadas”. 

 

1.º - Caso não disponha de desinfetante, prepara a solução de lixivia (hipoclorito de sódio) 1 

parte de lixivia para 99 partes iguais de água; 

2.º - Lavar primeiro tudo com pano humedecido em água e o detergente habitual; 

3.º - Espalhar uniformemente a solução de desinfeção; 

GABINETES E SALAS DE REUNIÃO – Pano Azul (mesas, secretárias, cadeiras e armários)  

COPAS / AREAS REFEIÇÃO – Pano Verde (mesas de refeição e áreas de preparação de alimentos) 

ATENÇÃO 

LIMPEZA DE ÁREAS SANITÁRIAS - Pano Amarelo (banheiras; poliban; bacias; azulejos e paredes) 

LIMPEZA DE ÁREAS SANITÁRIAS – Pano Vermelho (sanitas) 

https://www.dgs.pt/corona-virus/home.aspx
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4.º - Deixar atuar nas superfícies durante pelo menos 10 minutos (fundamental); 

5.º - Limpar com água; 

6.º Deixar secar ao ar. 

- Todos os materiais e equipamentos usados na limpeza (baldes, panos, cabeças de esfregonas 

e cabos, vasilhame de produto) são desinfetados após a sua utilização, utilizando para o efeito 

a solução de lixivia - diluição de 1 parte de lixivia para 9 partes iguais de água e colocados a 

secar ao ar. 

- A água deve ser preferencialmente quente e mudada frequentemente ou sempre que se 

encontre visivelmente suja, para evitar a redistribuição de microrganismos. 

Na limpeza e desinfeção de superfícies de áreas comuns (chão), deve-se: 

 Começar pela zona mais limpa; 

 Fazer o contorno da divisão; 

 A esfregona deve ser agitada dentro do balde e bem espremida; 

 Devem adotar-se movimentos ondulantes e manter as franjas da esfregona abertas. 

 

Instalações Sanitárias 

Utilizar panos diferentes: 

Pano Amarelo – para os lavatórios e as áreas à volta destes  

Pano Vermelho – para a área exterior da sanita 

Seguir a sequência: 

1.º Despejar os resíduos, higienizando os contentores; 

2.º Iniciar a limpeza pelo lavatório (1.º as torneiras e só depois o lavatório) e superfícies 

à volta destes  

3.º Lavar dispensadores de consumíveis – toalhetes, sabão liquidam e papel higiénico 

(com reposição se necessário nos wc); 

4.º Limpar as sanitas; 

5.º Limpar o chão. 

 

Limpeza da sanita: 

Parte interior (limpar o interior da sanita apenas com o piaçaba): 

- Se houver urina ou fezes, descarregar primeiro o autoclismo com a tampa fechada 

(sempre que exista) 

- Não deitar lixivia ou produto com amoníaco sobre a urina, porque provoca uma reação 

gasosa nociva para a saúde; 

- Aplicar o produto detergente com base desinfetante e deixar atura durante pelo menos 

5 minutos; 

- Esfregar bem por dentro com o piaçaba; 

- Puxar o autoclismo com o piaçaba dentro da sanita para que este também fique limpo; 

https://www.dgs.pt/corona-virus/home.aspx
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- Voltar a descarregar a água. 

 

Parte exterior (pano vermelho): 

- Espalhar o detergente/desinfetante na parte de cima da sanita e sobre os tampos; 

- Esfregar com o pano: primeiro os tampos e só depois, a parte exterior da sanita (em 

cima e nos lados); 

- Passar com pano só com água; 

- Deixar secar ao ar; 

- Limpar e desinfetar bem o botão do autoclismo. 

- No final da limpeza, deve voltar a passar um pano humedecido com desinfetante em todas as 

torneiras. 

- Limpar frequentemente as maçanetas das portas das casas de banho. 

- Todos os materiais e equipamentos usados na limpeza (baldes, panos, cabeças de esfregonas 

e cabos, vasilhame de produto) são desinfetados após a sua utilização, utilizando para o efeito 

a solução de lixivia - diluição de 1 parte de lixivia para 9 partes iguais de água e colocados a 

secar ao ar. 

- A água deve ser preferencialmente quente e mudada frequentemente ou sempre que se 

encontre visivelmente suja, para evitar a redistribuição de microrganismos. 

 

Limpeza e desinfeção de superfícies que contenham sangue ou outros produtos orgânicos 

(vómito, urina, fezes): 

- Utilizando luvas resistentes, absorver o mais possível o derrame com papel absorvente para 

não espalhar os líquidos; 

- Aplicar de seguida a solução de lixivia na diluição de 1 parte de lixivia em 9 partes iguais de 

água; 

- Deixar atuar durante pelo menos 10 minutos, tapando a zona afetada com toalhetes para não 

ser pisada; 

Lavar a área suja com água e detergente comum. 

 

Deve ser tido em consideração os seguintes pontos críticos, que devem ser limpos 

frequentemente: 

- Manípulos das portas; 

- Botões e interruptores; 

- Relógio de ponto; 

- Corrimões; 

 

Regras de segurança: 

- Conhecer a composição do produto empregue; 

https://www.dgs.pt/corona-virus/home.aspx
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- Respeitar as recomendações de emprego, doses, diluições e incompatibilidades; 

- Utilizar sempre o equipamento de proteção; 

- Lavar imediatamente e abundantemente com água se a pele ou mucosas forem 

atingidas por projeções do produto; 

- Limpar sempre o recipiente em que se diluiu ou utilizou o desinfetante; 

- Respeitar o tempo de conservação da diluição utilizada; 

- Manter as embalagens das soluções desinfetantes fechadas quando não estão a ser 

utilizadas; 

- Nunca utilizar produtos que não sejam autorizados 

 

Procedimentos segundo a Orientação nº014/2020 de 21/03/2020 

  

https://www.dgs.pt/corona-virus/home.aspx
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(3) Procedimento de acesso às instalações da CMS por entidades externas 

No âmbito do seu Plano de Contingência COVID-19, a Câmara Municipal Serpa, vem estabelecer 

as regras a cumprir por todos os nossos parceiros, na necessidade de entrar nas suas 

instalações: 

 

Os prestadores de serviços devem: 

 Realizar higienização das mãos com água e sabonete líquido, esfregando-as bem 

durante pelo menos 20 segundos ou usar, em alternativa, para higiene das mãos, uma 

solução antissética de base alcoólica (SABA); 

 Reforçar a lavagem das mãos antes e após o contacto com alimentos, após o uso das 

instalações sanitárias, após fumar e após o contacto com superfícies em locais públicos 

(puxadores das portas da carrinha, etc.); 

 Não realizar cumprimentos com contacto físico (abraço, beijo ou aperto de mão); 

 Manter distância de pelo menos 1m entre pessoas; 

 Evitar tossir ou espirrar para as mãos, fazê-lo para o antebraço ou manga ou utilizar 

lenço de papel descartável de imediato e deita-lo num caixote do lixo; 

 Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca; 

 Limpar com frequência as superfícies e equipamentos de contacto (por exemplo 

telemóvel, puxadores de porta das carrinhas, etc.); 

 Se sentir algum sintoma, como tosse, febre ou dificuldade respiratória (no próprio ou 

seus conviventes), informar os responsáveis do Parque Municipal, isolar-se na “área de 

isolamento” e telefonar para a Linha SNS24 (808 24 24 24) 

A Camara Municipal de Serpa agradece a sua colaboração.  

 

Firma __________________________________________________ 

Nome do trabalhador _____________________________________ 

Dia ______ hora ____________ da descarga 

 

Assinatura do trabalhador 
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(4) Circuitos de descontaminação para as valências do Pavilhão Carlos Pinhão 

(circuito de descontaminação dos trabalhadores de RSU, ADC- proximidade e 
zona social) 

Versão atual 
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(5) Plano de pulverizações com peróxido de hidrogénio  
 

PLANO DE CONTINGÊNCIA COVID-19  

PLANO DE PULVERIZAÇÕES COM PERÓXIDO DE HIDROGÉNIO  

LISTAGEM DOS LOCAIS DE MAIOR CONCENTRAÇÃO DE PESSOAS em SERPA 

ESPAÇOS COMERCIAIS SERVIÇOS 
 

BANCOS COM TERMINAL 
MULTIBANCO 

LIDL Casa Mortuária Baco Santander Totta 
Pingo Doce Lar S. Francisco Banco BPI 
Intermaché Bombeiros Voluntários de Serpa Caixa Geral de Depósitos 
Supermercado Figueira (Cruz Nova) Gare Caixa de Crédito Agrícola Mutuo 
Supermercado Figueira (Salvador) Mercado Municipal  
Supermercado S. Pedro Centro de Saúde  
Bazar da Ivone Hospital de S. Paulo em Serpa  
Mercearia da Rua dos Farizes Unidade de Cuidados Continuados  
Mercearia da Rua do Progresso CTT  
Mercearia da Rua do Forte (loja Verde) Posto Territorial da GNR de Serpa   
Mercearia da Rua dos Fidalgos Edifício da União de Freguesias de Serpa  
Mercearia do Vitor Edifício da Câmara Municipal de Serpa  
Mercearia do Janeirinho Parque de Máquinas da CMS   
Mercearia da Rua das Portas de Beja   
Loja de fruta La Salete   
Mercearia do Carlos   
Padaria do Forte   
Padaria no Centro Comercial   
Farmácia Central   
Farmácia jardim   
Clinica de Veterinária de Serpa   
Clinica de Veterinária PECVET   
Restaurante o Rei dos Frangos   
Restaurante/pizaria Serpense   
Restaurante/pizaria o forçado   
Restaurante SteakHouse   
Restaurante Casa do Benfica   
Restaurante o Nay   
Restaurante o Engrola   
Papelaria da Praça   
Papelaria Compasso   
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