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DESPACHO Nº 41 / 2020 
 

ASSUNTO: COVID-19 - DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO DE CALAMIDADE 

Joaquim Pinto Moreira, Presidente da Câmara Municipal de Espinho, considerando: 

a) A declaração da situação de calamidade em todo o território nacional continental até às 

23h59 do dia 31 de outubro, por força da Resolução do Conselho de Ministros n.º 88-A/2020, 

de 14 de outubro; 

b) A manutenção do Estado de Alerta Especial do Dispositivo Integrado de Operações de 

Proteção e Socorro para o Distrito de Aveiro até às 23h59 do dia 31 de outubro; 

c) A manutenção da ativação do Plano Nacional de Emergência de Proteção Civil; 

d) A evolução epidemiológica desfavorável da COVID-19 no concelho de Espinho e nos 

concelhos limítrofes; 

e) A circunstância que no dia 1 e 2 de novembro se verificar enorme afluência de pessoas aos 

cemitérios municipais por força do Dia de Todos os Santos e do Dia dos Fiéis Defuntos; 

f) O facto de tal afluência proporcionar maior proximidade e aglomeração no interior de tais 

recintos, assim como nas suas imediações, ambas situações de risco no contexto da atual 

pandemia; 

g) A decisão unânime dos membros da Comissão Municipal de Proteção Civil, reunida em 16 de 

outubro; 

Ao abrigo do disposto no artigo 35.º da Lei nº27/2006, de 3 de julho, na sua redação (Lei de Bases 

da Proteção Civil), determina: 

1. Encerrar ao público todos os cemitérios do território do concelho de Espinho nos dias 31 de 

outubro, 1 e 2 de novembro, exceto para atos fúnebres; 

2. Fixar o horário de funcionamento entre os dias 26 a 30 de outubro das 09h00 às 19h00 para 

todos os cemitérios do território do concelho de Espinho. 

Notifique-se as paróquias do concelho. 

Espinho, 16 de OUTUBRO de 2020. 

O Presidente da Câmara Municipal, 
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