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Na sequência da publicação do Decreto da Presidência do Conselho de Ministros 
n.º 3-A/2021, de 14 de janeiro, que regulamenta a aplicação do estado de 
emergência, em vigor entre as 00h00 do dia 15 de janeiro e as 23h59 do dia 30 
de janeiro, informa-se: 
 
Encerramento ao público de equipamentos municipais 
 

• Piscinas, pavilhões e ginásios; 
• Auditórios, galerias, museus, bibliotecas e arquivo; 
• Postos de turismo. 
• Suspensão de atividades municipais 

Atividades desportivas, culturais e artísticas, recreativas, de lazer 
e de diversão promovidas pelo Município ou por parceiros que utilizem as 
instalações municipais. 

 
Manutenção do funcionamento de instalações e serviços 
 
• Atendimento ao público por marcação prévia;  

• Serviços da componente de apoio à família (refeições, prolongamento de 
horário e atividades nas interrupções letivas) e transportes escolares; 

• Regras de utilização de Cemitérios: 
 

- Funcionam todos os dias das 8:00 às 14:00, prolongando-se apenas para a 
realização de funerais; 
- A lotação máxima é de 20 pessoas; 
- Deve ser respeitado o distanciamento social (de 2 metros) e normas de 
higiene, sendo obrigatório o uso de máscaras e a desinfeção das mãos à 
entrada; 
- O tempo máximo de permanência nos cemitérios é de 30 minutos. 
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• A casa mortuária de Alenquer tem as seguintes normas de 
funcionamento:  

 
- Funciona todos os dias das 8:00 às 22:00; 
- A lotação máxima é de 5 pessoas; 
- A sua utilização é exclusiva para os cadáveres destinados aos 
cemitérios municipais de Alenquer; 
- Deve ser respeitado o distanciamento social (de 2 metros) e normas 
de higiene, sendo obrigatório o uso de máscara e a desinfeção das 
mãos à entrada. 
 

 Mercados Municipais de Alenquer, nos casos de venda de produtos 
alimentares; 

 Feira Mensal de Alenquer, nos casos de venda de produtos alimentares; 

 Exercício da atividade por vendedores itinerantes, para disponibilização 
de bens de primeira necessidade e/ou produtos alimentares; 

 Parques e jardins de gestão municipal. 
 

 
Alenquer, 15 de janeiro de 2021 
 

O Presidente da Câmara Municipal 
 

 
(Pedro Folgado, Dr.) 


