
 

Concelhia de Serpa 

COMUNICADO 

O descontrolo das contas da Câmara Municipal de Serpa  

levou a um aumento do IMI 

 

Os habitantes do concelho de Serpa constaram durante o mês de Abril que o IMI 

(Imposto Municipal sobre os Imóveis) que têm de pagar neste ano é maior do que nos 

anos anteriores. Esta situação é uma consequência do aumento da taxa de 0,30% para 

0,35% aprovada pela Câmara Municipal de Serpa. O aumento substancial das dívidas 

aos fornecedores por parte da Câmara Municipal de Serpa, que atingiu um valor 

superior aos 4,5 milhões de euros no final de 2014, levou à necessidade de aumentar o 

imposto sobre o IMI e irá brevemente levar a um aumento considerável do preço da 

água e do saneamento básico. 

 

O PS há muito que vem alertando a Câmara Municipal de Serpa, liderada pela CDU, 

sobre os gastos excessivos em vários projetos. E voltou a fazê-lo na última reunião da 

Assembleia Municipal, que se realizou no passado dia 30 de Abril. Infelizmente chegou 

agora a hora de pagar a fatura. 

 

Os empresários do nosso concelho que fornecem produtos e serviços à Câmara 

Municipal de Serpa esperam largos meses para receber, o que põe em risco as suas 

empresas e os postos de trabalho. A credibilidade da Câmara Municipal de Serpa junto 

dos bancos piorou significativamente nos últimos anos, pelo que o novo empréstimo de 

cerca de 4 milhões de euros que se tentou efetuar no final do ano, não se concretizou 

pelo excesso de endividamento da autarquia e por só uma entidade bancária se mostrar 

disponível a efetuá-lo, e apenas com uma taxa de juro muito alta. Neste momento a 

dívida da Câmara Municipal de Serpa aos bancos aproxima-se dos 7,1 milhões de 

euros, e a dívida total aproxima-se dos 12 milhões de euros, pelo que cada habitante 

do concelho deve cerca de 750 euros. 

 

Não adianta à CDU tenta escamotear a dívida, pois a única realidade objectiva é a 

de que a mesma cresceu em valor absoluto. A Câmara Municipal de Serpa está 

bloqueada pelas dívidas, pelos empréstimos e pela falta de ideias e de projetos 

mobilizadores que desenvolvam e tragam emprego para o nosso concelho. A única coisa 

que a CDU pode prometer para o futuro é aumentar os impostos e as taxas para pagar o 

desgoverno do passado e do presente. 

 



 
 

 

 

 

Serpa, 12 de Abril de 2015 

 

Contactos:  

Vereador Noel Farinho (969 006 290). Membro da Comissão Política 

Concelhia do PS/Serpa  

Manuel Baioa (965 134 437). Membro da Assembleia Municipal 
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