
 

 

Freguesia de Santiago da Guarda 
 

AVISO 
 

No seguimento da declaração do Estado de Emergência efetivada pelo Decreto do Presidente 
da República n.º 14-A/2020, de 18 de março e nos  termos do disposto do número 2 do artigo 
17º do Decreto-Lei nº 2-A/2020 de 20 de março que procedeu à execução da declaração do 
Estado de Emergência, a Freguesia de Santiago da Guarda e no sentido de garantir a 
minimização de risco dos trabalhadores e utentes dos cemitérios desta freguesia, determina as 
seguintes medidas a implementar nos cemitérios: 
 

1. Não haverá durante este periodo exumações ou transladações, apenas se 
mantendo as inumações conforme as normas emanadas da Direção Geral de 
Saúde; 

2. Os cemitérios serão encerrados ao público, excepto aos agentes funerários, 
familiares e amigos dos participantes nas cerimónias de inumação 
(enterramento) agendadas; 

3. Nenhum caixão funerário poderá ser aberto dentro do espaço do cemitério, no 
âmbito da realização de funerais, por exemplo para a realização da despedida; 

4. Apenas podem acompanhar o funeral até ao destino final, os familiares mais 
próximos do defunto, até ao limite máximo de 10 (dez) pessoas, recomendando-
se o uso de máscara aos participantes; 

5. Devem ser mantidas as distâncias de segurança entre os trabalhadores do 
cemitério e o grupo de acompanhantes e agentes funerários; 

6. Distância mínima de dois metros entre pessoas para a permanência pelo tempo 
estritamente necessário, sem prejuizo do respeito pelas regras de acesso e 
afetação previstas na Portaria nº 71/2020, de 15 de março; 

7. Nas inumações, os trabalhadores do cemitério deverão manter-se afastados, 
aproximando-se apenas para descer a urna e colocar a terra; 

8. Os trabalhadores do cemitério devem usar equipamento de proteção individual; 
9. Recomenda-se que as pessoas dos grupos mais vulneráveis (crianças, idosos, 

grávidas e pessoas imunodeprimidas ou com doença crónica) não participem em 
funerais. 

As presentes medidas serão implementadas a partir do dia 2 de abril de 2020. 
Para mais esclarecimentos, poderão contatar com os serviços da Freguesia através do telefone: 
236679005/917162674 ou ainda pelo e-mail: junta.freguesia.sg@sapo.pt 
 
Proteja-se! Fique em casa! 

 
 
Santiago da Guarda, 31 de março de 2020 

 
 
O Presidente da Junta 

 
___________________________ 
(David Manuel Baptista Rodrigues) 


