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EDITAL 

CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ALCANENA, FUNCIONAMENTO  

PERÍODO DE 30 OUTUBRO A 02 NOVEMBRO 

 MEDIDAS EXCEPCIONAIS COVID 19 

 

N.º de Registo 15315  Data 26/10/2020  Processo   

 

FERNANDA MARIA PEREIRA ASSEICEIRA, Presidente da Câmara 

Municipal de Alcanena e da Comissão Municipal de Emergência e Proteção 

Civil, torna público que:  

 

Considerando que se aproximam datas de grande simbolismo, o Dia de Todos os 

Santos e o Dia dos Finados, e considerando a atual situação que vivemos, 

causada pela pandemia Covid-19, o Município de Alcanena, respeitando as 

orientações da Direcção-Geral de Saúde, e após aprovação na Comissão 

Municipal de Emergência e Proteção Civil, irá manter o cemitério aberto 

mediante certas restrições, devendo ser cumpridas as condições constantes do 

PLANO DE CONTINGÊNCIA COVID-19 |CEMITÉRIO MUNICIPAL DE 

ALCANENA 

 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO  

 

O Cemitério Municipal de Alcanena estará aberto entre as 08h00 e as 20h00 nos 

dias 30 e 31 de Outubro e 02 de Novembro. 

 

 No dia 01 de Novembro o horário será das 08h00 às 22h.  

 

 

http://www.cm-alcanena.pt/
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ENTRADA E SAÍDA  

 

1- As pessoas que não são da mesma família, são responsáveis por 

respeitar os devidos distanciamentos (2m) quer à entrada quer à 

saída, fazendo-se as entradas e saídas por ambos os portões.  

 

2-  Em cada entrada/saída serão disponibilizados dispensadores com 

álcool gel, sendo obrigatória a higienização das mãos;  

 

PERMANÊNCA  

 

1- O uso de máscara é obrigatório em todo o cemitério, devendo ser 

colocada antes de entrarem.  

 

2- Manter o distanciamento social mínimo (2 metros), dentro do 

Cemitério, desde que não sejam pessoas da mesma família.  

 

3- Para uma utilização segura de equipamentos e materiais de 

limpeza (baldes, regadores, vassouras, etc.), é proibida a partilha 

dos mesmos, pelo que estes objetos deverão ser pessoais; 

 

4- Desinfectar as mãos antes da utilização das torneiras; 

 

5- Serão distribuídos pelo recinto do Cemitério vários contentores de 

lixo que deverão ser utilizados para a devida deposição dos 

resíduos, devendo ser utilizados por uma pessoa de cada vez, 

evitando ajuntamentos junto destes contentores;  

 

 

6- Não será permitida a entrada e a permanência no Cemitério a 

quem apresentar qualquer sintoma de febre, tosse ou dificuldade 

respiratória, sendo a pessoa aconselhada a dirigir-se para casa e 

contactar a Linha Saúde 24;  

http://www.cm-alcanena.pt/
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FUNERAIS E CELEBRAÇÕES RELIGIOSAS  

As regras referidas anteriormente, aplicam-se à realização de funerais ou de 

qualquer celebração religiosa; 

 Dando cumprimento às regras em vigor, caso venha a verificar-se a realização de 

funeral nestes dias o Cemitério Municipal de Alcanena encerrará ao público, 

uma hora antes do funeral, e pelo período necessário, de modo a garantir a 

inexistência de ajuntamentos e o controlo das distâncias de segurança, e 

respeitando o momento fúnebre. 

 

RECOMENDAÇÃO 

Recomendamos que as pessoas dos grupos mais vulneráveis, como pessoas 

idosas, grávidas e pessoas com doença crónica evitem a deslocação ao 

Cemitério nestes dias, podendo fazê-lo em maior segurança fora deste 

período.  

 

 

Para constar e devidos efeitos se publica este Edital, que vai ser divulgado e 

afixado nos lugares públicos do costume, no Cemitério Municipal de Alcanena e 

na página oficial desta Câmara Municipal em www.cm-alcanena.pt, onde pode 

também ser consultado o Plano de Contingência do Cemitério Municipal – 

COVID 19. 

A Presidente da Câmara 

 

 

 

 

(Fernanda Maria Pereira Asseiceira) 
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