FREGUESIA DE MOINHOS DA GÂNDARA
Figueira da Foz
CONTRIBUINTE N.º 507 371 917

E D I T A L N.º 000001/2021
CÉLIA CATARINA QUERIDO OLIVEIRA, Presidente da Junta de Freguesia de Moinhos da
Gândara, com sede na Rua 20 de Junho, N.º 33 lugar de Quinta dos Vigários, torna público que: ---No âmbito da PANDEMIA provocada pela COVID-19 e seguindo as orientações do Decreto n.º 3A/2021 de 14 de janeiro, regulamenta o estado de emergência decretado pelo Presidente da
República e a sua modificação e a prorrogação, em todo o território nacional continental, no
período entre as 00h00 do dia 15 de janeiro de 2021 e as 23h59 do dia 30 de janeiro, o
Executivo da Freguesia de Moinhos da Gândara, informa que irá manter o normal funcionamento do
cemitério de Ribas, com o seguinte horário:
Segunda a Sexta feira - 8h30 - 16h30; ------------------------------------------------------------Sábados/Domingos e Feriados - 9h – 17h. --------------------------------------------------------

Relembramos ainda a todos os visitantes deste local que:-----------------------------------------------•

Use máscara;

•

Respeite o distanciamento de segurança (2m);

•

Respeite as regras da etiqueta respiratória;

•

Lave bem as mãos;

•

Permaneça no local apenas durante o tempo necessário aos cuidados das suas campas.

Esta medida manter-se-á enquanto a comunidade der estrito cumprimento destas normas
e o nível de contágios da freguesia assim o permita, podendo ser revogada a qualquer
momento por este Executivo. ----------------------------------------------------------------------A sua segurança e a de todos também está nas suas mãos! --------------------------------------------Proteja-se para proteger quem mais ama! ----------------------------------------------------------------Não faça do cemitério um local de convívio social. ----------------------------------------------PARA CONSTAR se publica o presente EDITAL e outros de igual teor que vão ser afixados nos
lugares públicos do estilo.

Moinhos da Gândara, 15 de Janeiro de 2021
A Presidente de Junta,

- Célia Catarina Querido Oliveira -
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