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

Calamidade - Medidas em vigor de 1 a 16 de maio de 2021) 

Com o término do Estado de Emergência, o Governo, com a publicação da RCM n.º 45-C/2021, de 30 de 

abril, declara a situação de calamidade no âmbito da pandemia da doença COVID-19. Neste momento, de 

acordo com a avaliação de risco de propagação da doença, Serpa enquadra-se nos concelhos de nível 1 

(nível mais baixo de risco), prosseguindo as medidas de desconfinamento no concelho, conforme estratégia 

definida pela RCM n.º 19/2021, de 13 de março. Assim, as medidas aplicáveis e em vigor ao abrigo do Plano 

de Contingência da Câmara Municipal de Serpa, a partir do dia 1 e até ao dia 16 de maio, são as enunciadas, 

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

1. Iniciativas e atividades: 

- Condicionamento, de acordo com a legislação em vigor. 

2. Transportes 

- Suspensão do serviço do autocarro Serpentina. 

3. Equipamentos e serviços municipais encerrados 

- Piscinas Municipais. 

4. Atendimento ao público 

- O serviço de atendimento ao público (geral e águas/saneamento) encontra-se em 

funcionamento, mediante marcação prévia, das 9.00 h às 12.30 horas e das 13.30 h às 17.00 horas, 

através do número do atendimento geral (284 540 101), atendimento de águas e saneamento 

(800 209 642), geral (284 540 100), ou do email geral@cm-serpa.pt (em qualquer horário); 

- O serviço de tesouraria está disponível das 9.00 h às 12.30 horas e das 14.00 h às 16.30 horas, 

com acesso condicionado a um utente de cada vez; 

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

se a funcionar, mediante marcação prévia, das 9:00 h às 12:30 horas e das 14.00 h às 17.30 horas; 

- 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, sem necessidade de marcação prévia. 

Serpa, 1 de maio de 2021 

O Presidente da Câmara, 

 

 

/Tomé Alexandre Martins Pires/ 
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