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

Emergência - Medidas em vigor de 1 a 14 de fevereiro de 2021) 

Na sequência da renovação do estado de emergência com fundamento na verificação de uma situação de 

calamidade pública, efetuada pelo Decreto do Presidente da República, n.º 9-A/2021, de 28 de janeiro, e 

com base no Decreto n.º 3-D/2021, de 29 de janeiro, que prorroga a aplicação do Decreto n.º 3-A/2021, 

de 14 de janeiro, que regula o estado de emergência decretado, bem como de acordo com o Despacho 

1242-D/2021, de 29 de janeiro, que determina os pontos de passagem autorizados na fronteira terrestre, 

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

23:59 horas do dia 14 de fevereiro, são as abaixo enunciadas, podendo, em qualquer altura, proceder-se à 

reapreciação destas se se julgar conveniente:  

1. Iniciativas e atividades 

- Cancelamento/suspensão, de acordo com a legislação em vigor, de todas as iniciativas e 

atividades presenciais organizadas, apoiadas e/ou licenciadas pelo Município. 

2. Transportes 

- Cancelamento de cedências de transporte do Município; 

- Suspensão do serviço do autocarro Serpentina. 

3. Equipamentos e serviços municipais  

- Encerramento dos serviços e equipamentos do Município de Serpa, com as seguintes exceções: 

- Parque de Campismo (não são admitidas novas entradas); 

- Serviços localizados no Parque de Máquinas (garantia dos serviços essenciais e previstos 

no normativo supra); 

- Serviços localizados no Edifício sede da CMS (garantia dos serviços essenciais e previstos 

no normativo supra); 

- Serviços localizados no Edifício da Divisão de Cultura e Património (garantia dos serviços 

essenciais e previstos no normativo supra) 

- Serviços localizados no Edifício do Centro de Apoio ao Desenvolvimento (garantia dos 

serviços essenciais e previstos no normativo supra); 

- Cemitério Municipal de Serpa (garantia dos serviços essenciais e previstos no normativo 

supra); 

- Serviços localizados no Edifício do Centro Social e Educativo de Serpa (garantia dos 

serviços essenciais e previstos no normativo supra); 

- Jardim Municipal de Serpa; 

- Instalações do Mercado Municipal de Serpa (venda de produtos alimentares). 

4. Feiras e mercados 

- Cancelamento do Mercado Mensal de Serpa. 
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5. Atendimento ao público 

- O atendimento presencial em todos os equipamentos e serviços municipais, decorrentes dos 

serviços essenciais e previstos no normativo supra, é realizado mediante marcação prévia através 

dos contactos disponíveis no site da autarquia (e-mail e telefone); 

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

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

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

mail (geral@cm-serpa.pt); 

- Nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 58/2016, de 29 de agosto, pessoas com deficiência 

ou incapacidade, pessoas idosas, grávidas e pessoas acompanhadas de crianças de colo, 

beneficiam do direito ao Atendimento Prioritário. 

6. Encerramento pontos de passagem na fronteira terrestre 

- Encerramento do ponto de passagem transfronteiriço localizado na Ponte de São Marcos (Vila 

Nova de São Bento-Serpa) / Paymogo 

 

Serpa, 1 de fevereiro de 2021 

O Presidente da Câmara, 

 

/Tomé Alexandre Martins Pires/ 
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