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Recomendação 

 

Para que a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira e a Empresa 

Municipal Feira Viva pratiquem uma política salarial digna e justa 

 

O Perlim, parque temático de Natal, evento organizado pela empresa municipal Feira 

Viva, abriu uma “bolsa de recursos” com inscrições abertas até ao dia 30 de 

novembro. 

Pretende com esta bolsa recrutar assistentes de montagem e desmontagem e 

assistentes de logística e serviços de apoio que estarão a trabalhar no Perlim durante 

o mês de dezembro.  

As funções para que estes trabalhadores são recrutados envolvem, no caso dos 

assistentes de montagem e desmontagem, “a realização de atividades de transporte 

de materiais, implementação de estruturas no recinto, manuseamento de ferramentas 

e materiais, realização de trabalhos manuais, entre outros”, e no caso dos assistentes 

de logística e serviços de apoio, “controlo de entradas e/ou venda de bilhetes nas 

bilheteiras do evento, comboio, ou outros, apoio ao guarda-roupa, serviço de bar, 

orientação de público, apoio aos fraldários, monitor de atividades”. 

Para tudo isto a empresa municipal Feira Viva propõe-se a pagar 2,5€ à hora, 

pagamento que será realizado depois de emitido o recibo verde ou o ato único 

correspondente. 

Feitas as contas, a Feira Viva propõe-se remunerar estes trabalhadores com um 

valor/hora bastante abaixo do salário mínimo nacional. Vejamos: o salário mínimo 

nacional em 2017 é de 557€. Dividido por 22 dias de trabalho por mês e 8 horas de 

trabalho por dia, obtemos um valor/hora de 3,165€. Já a Feira Viva, a propor-se a 

pagar 2,5€ por hora, está, na verdade, a oferecer um salário mensal de 440€, muito 

abaixo do salário mínimo nacional. 
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A empresa municipal está, como se vê pelo seu anúncio de constituição de uma bolsa 

de recursos disponível em 

http://perlim.pt/docs/2017/Bolsa_de_Recursos_FAQS_2017.pdf, a tentar contratar 

pessoas para montar estruturas, para manusear e operar máquinas, para vender 

bilhetes, para dar apoio ao guarda roupa, para fazer serviço de bar e para ser monitor 

de atividades, entre outras, por um salário bem abaixo do salário mínimo nacional. 

Numa frase: está a aproveitar-se e a explorar muitas pessoas que merecem e devem 

receber mais para fazer este tipo de trabalhos. 

O Bloco de Esquerda opõe-se frontalmente a este tipo de práticas e recomenda à 

Câmara Municipal que imponha justiça e dignidade nas relações contratuais que são 

feitas tanto pela Câmara Municipal como pela Empresa Municipal. A única forma de o 

fazer é estabelecendo uma remuneração justa, que em caso algum pode ser inferior 

ao salário mínimo nacional e que deve corresponder à qualificação dos trabalhadores 

e aos salários praticados para determinada função. 

Não podemos deixar de lembrar que durante a recente campanha eleitoral para as 

autárquicas, o então candidato do PSD, Emídio Sousa, propôs-se a aumentar os 

salários praticados em Santa Maria da Feira. 

É caso para dizer que pode começar pela sua própria casa, obrigando a Feira Viva a 

fazer contratações com valor/hora dignos e justos. Por isso mesmo, o Bloco de 

Esquerda apresenta esta iniciativa: para que a Câmara Municipal de Santa Maria da 

Feira e a Empresa Municipal Feira Viva erradiquem a precariedade e os baixos 

salários, pagando (seja salário mensal, seja valor/hora) de acordo com as funções e 

categorias profissionais e nunca abaixo do salário mínimo nacional, como acontece 

atualmente. 

 

Pelo acima exposto, a Assembleia Municipal de Santa Maria da Feira, reunida em 

_______________, recomenda: 

1 – A erradicação da precariedade e dos baixos salários na Câmara Municipal de 

Santa Maria da Feira e na empresa municipal Feira Viva; 

2 – A proibição de remuneração mensal ou valor/hora que não cumpra com o salário 

mínimo nacional; 

http://perlim.pt/docs/2017/Bolsa_de_Recursos_FAQS_2017.pdf


                                       Bloco de Esquerda – Assembleia Municipal de Santa Maria da Feira 

3 – A obrigação de remunerar os trabalhadores e avençados, pelo menos, de acordo 

com a função para a qual é contratado. 

 

Santa Maria da Feira, 07 de novembro de 2017 

 

 

Os Representantes do Bloco de Esquerda, 

Moisés Ferreira 

Salomé Ventura 


