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EDITAL N.º 20/GAEOM/2020 

  
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE SERPA, JOÃO FRANCISCO EFIGÉNIO PALMA, 
TORNA PÚBLICO, de harmonia com o artigo 56.º n.º 1 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, as 
deliberações de eficácia externa, proferidas na sessão ordinária do Órgão Deliberativo, realizada no dia 30 
de junho de 2020: 
 

Moção 

Pela regulamentação do direito ao suplemento de insalubridade, penosidade e risco para os 

trabalhadores das autarquias locais 

A Assembleia Municipal de Serpa, reunida no dia 30 de junho de 2020, manifesta o seu apoio e 

agradecimento a todos os que, em resposta às necessidades resultantes da pandemia, estiveram e 

continuam na linha da frente, designadamente os profissionais de saúde, bombeiros e os nossos 

trabalhadores das autarquias locais, entre os muitos outros que diariamente trabalham para que todos 

estejamos mais seguros e nada, dentro do possível nos falte. Ainda irá ser feito o balanço das 

consequências terríveis para muitas famílias que perderam empregos e rendimentos e vivem com enormes 

dificuldades. Agora, o tempo continua a ser de combater este vírus com todos os cuidados, com a 

consciência de que não podemos parar de viver e trabalhar embora com as condições possíveis em cada 

momento. 

A Assembleia Municipal vem, como os exemplos da realidade dos nossos dias bem demonstraram em 

matéria de condições de trabalho, exigir que o governo ultrapasse a omissão legislativa que existe desde o 

Decreto-Lei 184/89, ou seja com mais de 20 anos, e regulamente e permita a aplicação e o pagamento das 

compensações devidas aos trabalhadores em suplemento remuneratório, que exercem as suas funções em 

condições de risco, penosidade ou insalubridade. Esta atribuição não constituí um privilégio, mas sim um 

direito dos trabalhadores e uma justa compensação pelo conteúdo e natureza das funções exercidas. 

Naturalmente que, sem prejuízo da reposição das compensações relativas a duração e horários de trabalho 

adequados, de acréscimo de dias de férias e de benefícios para efeitos de apresentação, conforme eram 

previstos pelo Decreto-Lei nº 53-A/98, de 11 de março, garantindo condições mais favoráveis aos 

trabalhadores, exigimos que, no imediato, seja aplicado o suplemento remuneratório por trabalho executado 

em condições de risco, penosidade e insalubridade. 

Caso seja aprovada esta moção, enviar para o governo, grupos parlamentares e ANMP e comunicação 

social. 

 

Moção apresentada pelos eleitos da CDU e aprovada, por maioria, com as abstenções dos eleitos do PS e 

Coligação PSD/CDS e os votos a favor dos eleitos da CDU 
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MOÇÃO  

 

Medidas necessárias e urgentes de apoio às Micro, 

Pequenas e Médias Empresas 

 

A situação de pandemia que o País enfrenta obrigou a responder, em primeiro plano, ao grave problema de 

saúde pública. Contudo, outros problemas se colocam como a degradação da situação económica e social, 

designadamente no que respeita às micro, pequenas e médias empresas, que constituem 99 % do tecido 

empresarial português. 

 

No nosso concelho a quase totalidade da dinâmica empresarial tem por base as micro, pequenas e médias 

empresas. Numa economia local que apresenta enormes fragilidades a crise instalou-se e é transversal aos 

múltiplos setores de atividade desde a restauração ao alojamento, à construção civil e limpeza, do pequeno 

comércio, aos feirantes, à reparação automóvel, dos cabeleireiros e barbeiros, às esteticistas, aos ginásios, 

dos táxis, às artes e espetáculos, à prestação de serviços contabilísticos, entre tantas outras.  

 

Neste momento muitos pequenos empresários e as suas famílias vivem uma situação de grande aflição.  

 

Desde a emergência de saúde pública à escala internacional que se traduziu, designadamente, na 

classificação do COVID 19 como uma pandemia, foi estabelecido pelo governo um alargado conjunto de 

medidas de contenção da atividade económica e social com vista a prevenir a transmissão da doença.  

 

Estas medidas conduziram à suspensão da atividade por parte de muitas micro, pequenas e médias 

empresas, o que por sua vez se traduziu na quebra abrupta de entrada de receitas mantendo estas 

empresas, no entanto, as suas obrigações fiscais e outras.  

 

Um Governo que ditou desta forma o encerramento em definitivo de muitas empresas e colocou em graves 

dificuldades outras. É gritante o abandono de todos aqueles que contribuem há anos e agora foram 

esquecidos. 

 

As medidas adotadas pelo Governo têm sido limitadas e insuficientes para os problemas com que estas 

empresas se defrontam, apresentando critérios de elegibilidade desajustados às especificidades deste 

tecido empresarial o que, a manter-se, pode levar à falência de muitas empresas. 

 

Milhares de sócios-gerentes ficaram de fora dos critérios definidos pelo Governo, de forma escandalosa. 

Apesar da aprovação de uma lei que reporia a mais elementar justiça e que o Presidente da Republica, em 

entendimento com o Governo vetou, vetando não a Lei, mas o direito à proteção social a quem possui 

longas carreiras contributivas. 

 

São já conhecidos os grandes números dos cenários de evolução pós-COVID-19 da economia nacional e 

internacional elaborados por várias agências nacionais e internacionais. Para Portugal, as estimativas da 

quebra da atividade económica apontam para que se observe nos próximos dois anos, uma redução da 
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atividade económica superior aos níveis de redução de atividade ocorridos no decurso da crise internacional 

de 2008-2009.  

 

Num território como o nosso quem será mais uma vez chamado a reconstruir a economia local serão os 

pequenos empresários, que não usufruindo dos benefícios dados às grandes empresas nem dos privilégios 

da banca, irão continuar a desenvolver as suas atividades mantendo a dinâmica do concelho e combatendo 

a desertificação. 

 

Mesmo em fase de desconfinamento progressivo, é expectável que os problemas de sobrevivência 

económica e empresarial sentidos pelas micro, pequenas e médias empresas se acentuem e se 

prolonguem com resultados que poderão ser brutais no domínio do desemprego e da destruição de 

capacidade produtiva.  

 

É, pois, fundamental, criar políticas nacionais que de forma robusta e ampla, venham de encontro às 

características deste tecido empresarial, do ponto de vista social, económico e organizacional. 

 

 

Assim, a Assembleia Municipal de Serpa reunida a 30 de junho de 2020, decide recomendar ao 

Governo, para que:  

 

1. Sejam adotadas medidas urgentes, designadamente, no domínio dos apoios financeiros ao 

funcionamento das micro e pequenas empresas, nomeadamente, com a criação de um Fundo Público de 

Apoio à Tesouraria e à Recapitalização com taxas de juro nulas e com um período de carência alargado;  

2. Sejam adotadas medidas urgentes de compensação e apoio dirigidas aos sócios gerentes, com carreira 

contributiva para a Segurança Social, das micro e pequenas empresas, com um volume de faturação anual 

inferior a, pelo menos, 250 000 euros;  

  

3. O Governo crie, com a máxima urgência, um Gabinete de Apoio directo às Micro e Pequenas Empresas. 

  

4. Dinamização imediata do investimento público, previsto no Orçamento de Estado, contrariando efeitos da 

contracção do mercado interno.  

 

5. Proceda com urgência à adaptação às circunstâncias atuais do DL nº12/2013, de 25 de Janeiro (regime 

jurídico de proteção na eventualidade de desemprego de natureza contributiva) para os casos de 

encerramento (sem razões fraudulentas) das micro, pequenas e médias empresas;  

6. Proceda à eliminação do Pagamento por Conta (PPC) do presente ano (2020) e liberte célere, os 

reembolsos do IVA, IRC e IRS. 

 

Serpa, 30 junho de 2020 
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Aprovada esta Moção, deverá ser enviada a: 

Presidente da República; Presidente da Assembleia da República; Grupos Parlamentares da Assembleia da 

República; Primeiro-ministro; Ministério da Economia, Câmara Municipal de Serpa; Freguesias do Concelho 

de Serpa; Assembleias de Freguesia do Concelho de Serpa; ANMP; ANAFRE; e aos órgãos de 

comunicação social. 

 

Moção apresentada pelos eleitos da CDU e aprovada, por maioria, com 8 votos contra dos eleitos do PS, a abstenção 

do eleito da Coligação PSD/CDS e 15 votos a favor dos eleitos da CDU.  

 

CONTA DE GERÊNCIA RELATIUVA AO ANO FINANCEIRO DE 2019 

A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com as abstenções dos eleitos do PS e da Coligação 

PSD/CDS e os votos a favor dos eleitos da CDU, de acordo com o disposto no artigo 25.º n.º2 alínea l) Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar a Conta de Gerência relativa ao ano financeiro de 2019. 

 

 

PROPOSTA DE SEGUNDA ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA  

Procedeu-se à análise do assunto designado em epígrafe, cuja deliberação, proferida na reunião da Câmara 

Municipal, realizada no dia 22 de junho, a seguir se transcreve: 

 

«O Chefe da Divisão de Administração Geral, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, informa 
que, no âmbito do ciclo anual de gestão, o órgão deliberativo municipal pronuncia-se no sentido de proceder 
à aprovação de um Mapa de Pessoal, que, de acordo com o planeamento dos serviços, quantifica e 
carateriza os postos de trabalho necessários ao desenvolvimento das atividades, atribuições e 
competências. 
Nos termos da legislação em vigor, designadamente os artigos 28º e 29º, do Anexo I, à Lei nº 35/2014, de 
20 de junho – Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, sempre que a previsão dos trabalhadores se 
revelar insuficiente, para levar a cabo a realização das atividades dos serviços, de acordo com as 
atribuições e estratégias do Município, pode proceder-se a alterações ao respetivo Mapa de Pessoal para 
recrutamento dos recursos humanos que se venham a revelar necessários, para além dos inicialmente 
previstos. 
Desta forma, a presente alteração ao Mapa de Pessoal, circunscreve-se à criação de 1 (um) lugar por 
tempo indeterminado, de Técnico Superior da área funcional de Arquitetura, para satisfação de 
necessidades permanentes da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, de forma a permitir a 
consolidação do técnico superior que se encontra a exercer funções no Município de Serpa, em regime de 
mobilidade entre serviços, proveniente do Município de Vendas Novas. 
Foi solicitada a devida informação de cabimento à Unidade de Gestão Financeira, pelo documento interno 
4213/2020, que deu origem à da ficha de cabimento com o número sequencial 16567. 

Considerando que, nos termos do disposto na alínea o), do n.º 1, do artigo 25º, conjugada com a alínea 

ccc), do n.º 1, do artigo 33º, ambos da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro e da alínea a), do n.º 2, do artigo 

3º, do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, compete à Assembleia Municipal, sob proposta da 
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Câmara Municipal aprovar, manter ou alterar o Mapa de Pessoal do Município, propõe-se que a presente 

seja remetida à reunião da Câmara Municipal, para apreciação e posterior envio a reunião da Assembleia 

Municipal de Serpa, para deliberação. 

 

 
 

 Deliberação 

De acordo com o disposto na alínea o), do n.º 1, do artigo 25º, conjugada com a alínea ccc), do n.º 1, do 

artigo 33º, ambos da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro e da alínea a), do n.º 2, do artigo 3º, do Decreto-Lei 

n.º 209/2009, de 3 de setembro, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, com as abstenções dos eleitos 

do PS e os votos a favor dos eleitos da CDU, submeter à aprovação da Assembleia Municipal, a segunda 

alteração ao Mapa de Pessoal do Município de Serpa, nos termos acima descritos.» ------------------------------- 

 

 Deliberação  

De acordo com o disposto na alínea o), do n.º 1, do artigo 25º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro e 

alínea a), do n.º 2, do artigo 3º, do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, a Assembleia 

Municipal deliberou, por maioria, com as abstenções dos eleitos do PS e da Coligação PSD/CDS e os 

votos a favor dos eleitos da CDU, aprovar a segunda alteração ao Mapa de Pessoal do Município de 

Serpa, nos termos acima descritos.  

 

E, para constar, se publica o presente edital e outros de igual teor, que vão ser afixados nos locais públicos 

do costume. 

Serpa, 2 de julho de 2020 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 
JOÃO FRANCISCO EFIGÉNIO PALMA 


