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EDITAL COVID-19 N. º 11  

MEDIDAS PREVENTIVAS COM VISTA À CONTENÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS -ABERTURA 

DE CEMITÉRIOS E CERIMÓNIAS FÚNEBRES 17 maio 2020 

Perante a atual evolução em Portugal do surto do novo Coronavírus (COVID-19), e na sequência do 

fim do Estado de Emergência e do início do pedodo de desconfinamento, determina-se que sejam 

cumpridas as seguintes medidas e orientações no que respeita ao acesso aos cemitérios e às 

cerimónias fúnebres: 

A) Acesso aos cemitérios no concelho de Reguengos de Monsaraz 

Os horários de funcionamento dos cemitérios no concelho de Reguengos de Monsaraz serão fixados 

pelas entidades responsáveis pela sua gestão (Juntas de Freguesia), as quais procederão à sua 

divulgação junto das populações pelos meios adequados. 

As entradas nos cemitérios deverão ser feitas de forma faseada, de maneira a que esteja dentro 

das instalações, em cada momento, um número reduzido de pessoas. Deverão, ainda, ser cumpridas 

as seguintes regras: 

a) Só deverão entrar, em simultâneo, duas pessoas por cada campa e durante o tempo máximo 

de 45 minutos, tempo necessário para proceder ao culto, limpeza e asseio das campas; 

b) Uso obrigatório de máscara e luvas; 

c) Proibição de partilha de objetos de limpeza; 

d) Deverá ser mantido o distanciamento social mínimo recomendado pela Direção-Geral de 

Saúde (2 metros). 

B) Cerimónias fúnebres 

Relativamente às cerimónias fúnebres, e na sequência do Edital COVID -19 N. º 5, de 18 de março, 

deverão ser seguidas as seguintes recomendações: 

i) Os funerais continuarão a ser feitos apenas com a presença de familiares dos defuntos; 

ii) .Restrição da permanência a um máximo de 20 pessoas em funerais, onde se recomenda 

a não abertura da urna; 

iii) Restrição da permanência a um máximo de 10 pessoas em velórios, onde se recomenda 

a não abertura da urna; 

iv) Pode ser reservado um espaço para o velório, mas apenas no dia do funeral e sem o 
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habitual cortejo fúnebre e cumprindo as normas de afastamento social; 

v) No caso de se estar a realizar uma cerimónia fúnebre, a entrada de visitantes terá de 

aguardar até que a cerimónia termine; 

vi) Uso obrigatório de máscara; 

vii) Deverá ser mantido o distanciamento social mínimo recomendado pela Direção-Geral de 

Saúde (2 metros). 

Mais se informa que outras situações serão analisadas caso a caso, em função da evolução da 

pandemia e das orientações da Direção Geral da Saúde. 

Paços do Município de Reguengos de Monsaraz, 7 de maio de 2020 

José Gabriel Calixto 

Comandante da Proteção Civil Municipal 
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