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CORONAVÍRUS SARS-COV-2 (COVID-19) – Medidas preventivas (Situação de contingência) 

Na sequência da Resolução de Concelho de Ministros n.º 70-A/2020, de 11 de setembro, que declara a 

situação de contingência no âmbito da pandemia da doença COVID-19, o Município de Serpa, decide que 

a partir do dia 15 de setembro de 2020, as medidas preventivas em vigor são abaixo enunciadas, podendo, 

em qualquer altura, proceder à reapreciação desta decisão se se julgar conveniente: 

1. Iniciativas e atividades: 

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

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

direcionadas para a população sénior. 

2. Transportes: 

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

Serpentina. 

3. Equipamentos e serviços municipais 

Continuam encerrados ao público os seguintes equipamentos: 

- Piscinas Municipais.  

4. Atendimento ao público 

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

funcionamento, mediante marcação prévia, das 09h00 às 12h30 e das 13h30 h às 17h00, através 

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

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

O serviço de Tesouraria está disponível das 09h00 às 12h30 e das 13h30 às 16h00, com acesso 

condicionado a um utente de cada vez. 

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

a funcionar das 09h00 às 13h00 e das 13h30 às 15h00, para atendimento presencial, mediante o 

uso de máscara de proteção e cumprimento das demais regras gerais de ocupação, permanência 

e distanciamento físico. 

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

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

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

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

5. Horário a aplicar aos estabelecimentos comerciais do concelho 

O horário de abertura dos estabelecimentos comerciais, à exceção de restaurantes e similares, 

são os definidos nas respetivas licenças de utilização. O encerramento far-se-á até às 23:00horas. 

Serpa, 18 de setembro de 2020 

O Vice-Presidente da Câmara, 

 

/Carlos Alberto Bule Martins Alves/ 
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