
 

 

 

 

 

 

 

O Presidente da Câmara Municipal de Santiago do Cacém, Álvaro Beijinha, através dos despachos 

datados de 16 de setembro de 2020 e de 21 de outubro de 2020, com os pareceres favoráveis da 

Autoridade Local de Saúde e do Destacamento Territorial da Guarda Nacional Republicana de 

Santiago do Cacém, determina que os estabelecimentos comerciais na área geográfica do 

Município podem praticar o horário de funcionamento com abertura a partir das 09h00 e o 

encerramento até às 23h00. 

Ficam excluídos dos despachos do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datados de 16 de setembro 

e de 21 de outubro de 2020, os estabelecimentos listados no Anexo II ao Decreto 2-C/2020 de 17 

de abril (https://dre.pt/application/file/a/131915537).  

Importa, ainda, esclarecer que a mesma Resolução Conselho de Ministros impõe outras limitações, 

nomeadamente:  

 Estabelecimentos de restauração exclusivamente para efeitos de serviço de refeições no 

próprio estabelecimento e os estabelecimentos de restauração e similares que prossigam a 

atividade de confeção destinada a consumo fora do estabelecimento ou entrega no 

domicílio, diretamente ou através de intermediário, os quais não podem fornecer bebidas 

alcoólicas no âmbito dessa atividade. O acesso do público aos estabelecimentos de 

restauração e similares a partir das 00h00 não comporta novas admissões, devendo estes 

estabelecimentos encerrar à 01h00; 

 Estabelecimentos de ensino, culturais e desportivos, farmácias e locais de venda de 

medicamentos não sujeitos a receita médica, consultórios e clínicas, designadamente 

clínicas dentárias e centros de atendimento médico veterinário com urgências, atividades 

funerárias e conexas; 

 Os estabelecimentos de prestação de serviços de aluguer de veículos de mercadorias sem 

condutor (rent-a-cargo) e de aluguer de veículos de passageiros sem condutor (rent-a-car), 

podem, sempre que o respetivo horário de funcionamento em vigor o permita, encerrar à 

01h00 e reabrir às 06h00; 
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 Não é permitida a realização de celebrações e de outros eventos com uma aglomeração 

superior a cinco (5) pessoas, salvo se pertencerem ao mesmo agregado familiar; 

 É reduzido o número de concentrações de dez (10) pessoas para cinco (5) pessoas; 

 Nos eventos de natureza familiar incluindo casamentos e batizados, cerimónias civis ou 

religiosas e demais eventos comemorativos, não são permitidas mais de cinquenta (50) 

pessoas;  

 É determinado pela autarquia como limite máximo de presenças em funerais de dez (10) 

pessoas, sem que este prejudique a presença de cônjuge ou em união de facto, ascendentes 

e descendentes, parentes e afins; 

 No interior dos estabelecimentos de restauração e similares apenas é permitida a ocupação 

de 50 % da respetiva capacidade, ou, em alternativa, sejam utilizadas barreiras físicas 

impermeáveis de separação entre os clientes que se encontrem frente a frente e um 

afastamento entre mesas de um metro e meio. A partir das 00h00 o acesso ao público fica 

excluído para novas admissões, sendo o encerramento à 01h00. Recurso a mecanismos de 

marcação prévia, a fim de evitar situações de espera para atendimento nos 

estabelecimentos. No espaço exterior dos estabelecimentos não deve ser admitida a 

permanência de grupos superiores a cinco (5) pessoas, salvo se pertencerem ao mesmo 

agregado familiar; 

 Até às 20h00 dos dias úteis, nos estabelecimentos de restauração, cafés, pastelarias ou 

similares que se localizem num raio circundante de trezentos (300) metros a partir de um 

estabelecimento de ensino, básico ou secundário, ou de uma instituição de ensino superior, 

não é admitida a permanência de grupos superiores a quatro (4) pessoas, salvo se 

pertencerem ao mesmo agregado familiar. 

Estão abrangidos todos os estabelecimentos de comércio a retalho e de prestação de serviços. A 

presente decisão poderá ser reavaliada a qualquer momento de acordo com a evolução 

epidemiológica no Concelho. 

Para mais informações contactar o Gabinete de Apoio ao Empresário através do número 269 829 

419 ou via e-mail: ddet@cm-santiagocacem.pt  
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