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NOTA INTRODUTÓRIA 

As organizações e entidades públicas têm obrigações ou deveres para com outras 

entidades, para com a sociedade/comunidade onde operam e, não menos 

importante, relacionadas com o impacto da sua atividade no meio ambiente. Os 

municípios têm que dar resposta aos desafios que se colocam quer externa quer 

internamente e estabelecer as relações adequadas entre estes domínios. Em 

qualquer entidade existe um ambiente interno do qual fazem parte um conjunto de 

elementos que incluem as pessoas, a cultura da empresa, a gestão, o tipo de 

estrutura, a tecnologia, entre outros. 

No que diz respeito a Gestão de Recursos Humanos dos Municípios, esta 

desempenha um papel muito importante na estratégia da autarquia, porque tem 

como função gerir o capital humano. Compreende a conceção e implementação de 

sistemas formais que permitam a utilização do talento e capacidades das pessoas, 

de forma eficiente e eficaz, para atingir as metas da organização, mas, esta 

continua a ser uma área objeto de muitas penalizações. 

A continuidade das medidas impostas pelos Orçamentos de Estado dos últimos anos 

comprova a estagnação das carreiras e das valorizações remuneratórias, que se 

mantém. 

Uma das principais atividades associadas às competências da Gestão de Recursos 

Humanos foi assegurada, nomeadamente, o processamento de vencimentos e 

pagamento dos mesmos dentro do calendário anual definido, assim como toda a 

tramitação dos procedimentos inerentes aos processos administrativos de 

assiduidade e prestações sociais aos trabalhadores. Houve também a adoção de 

procedimentos ao nível da Gestão de Recursos Humanos, através da 

implementação da atualização de requerimentos e procedimentos adotados no 

âmbito do Sistema de Gestão da Qualidade. 

Continuou-se a adotar medidas no sentido de reduzir o número de recibos de 

vencimento em suporte de papel 

Destaca-se também a realização de procedimentos inerentes à prova anual de 

rendimentos para efeitos do cálculo do abono de família, inscrição e renovação de 

direitos na ADSE, a aplicação da sobretaxa extraordinária do IRS no subsídio de 

natal e à organização dos processos de férias e acumulação de férias dos 

trabalhadores. 

http://www.cm-lousa.pt/
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No ano de 2015, deu-se início a abertura de procedimentos concursais para 1 

Técnico Superior para a secção de Turismo, 1 Técnico Superior para a secção de 

Desporto e Tempos Livres, 2 assistentes técnico para a secção de Desporto e 

Tempos Livres, 1 Assistente Operacional para a secção de Gestão Urbana 

Mobilidade e Ambiente e 1 Assistente Operacional para a Secção de Proteção Civil. 

No entanto, foram anulados os procedimentos concursais referentes a 1 Técnico 

Superior para a secção de Desporto e Tempos Livres, 2 assistentes técnico para a 

secção de Desporto e Tempos Livres e 1 Assistente Operacional para a Secção de 

Proteção Civil, ficando apenas em fase de desenvolvimento os procedimentos 

concursais referentes a 1 Técnico Superior para a secção de Turismo e 1 Assistente 

Operacional para a secção de Gestão Urbana Mobilidade e Ambiente e que até 31 

de Dezembro de 2015 ainda não estavam concluídos. 

Estão ainda em fase desenvolvimento os procedimentos concursais abertos em 08 

Abril de 2014 para 1 Técnico Superior para a Secção de Cultura, 1 Técnico Superior 

para a Secção de Recursos Humanos e 1 Técnico Superior para a Secção de Obras 

Municipais. 

A publicação do ACEEP celebrado entre o Município da Lousã e o STAL foi feita em 

Diário da República, 2ª Série, nº 218 de 06/11/2015, acordo deveras importante na 

organização e Gestão de Recursos Humanos e que se tornou o quarto a ser 

publicado no âmbito da Administração Local. 

Em Setembro de 2014, foram colocados 3 trabalhadores em regime de mobilidade 

intercarreiras para a categoria de Técnico Superior, tendo sido estes trabalhadores 

nomeados por um período de 18 meses estando, em 31/12/2015, a decorrer 

processos concursais. 

Está também em fase de mobilidade interna, por 18 meses, um técnico Superior da 

área da Psicologia, que iniciou funções em 14/09/2015. 

Desde a entrada em vigor do OE para 2015, as autarquias em equilíbrio financeiro 

deixaram de estar obrigadas, ao cumprimento da meta de redução de pessoal em 

2% por ano, que estava em vigor em toda a administração pública desde 2011. 

Além disso, voltam a poder contratar novos trabalhadores, desde que não haja 

agravamento das despesas com pessoal.   

 As progressões estão proibidas desde 2011 mas os funcionários públicos 

continuam a acumular os pontos pela avaliação de desempenho, embora sem 

efeitos práticos. Segundo a lei, os funcionários que com dez pontos têm direito a 

http://www.cm-lousa.pt/
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progredir. A regra para os prémios de desempenho também é a mesma referente a 

2014: só excecionalmente e com limite de 2% de trabalhadores por serviço e desde 

que não aumentem a despesa com pessoal. 

A valorização remuneratória por desempenho manteve-se fortemente condicionada 

em 2015. Nos termos do OE podem ser atribuídos, mas apenas a 2% dos 

trabalhadores do serviço, desde que não exista aumento global da despesa e deve 

ter em conta a última avaliação de desempenho apresentada. 

Também com o OE para 2015, o subsídio de Natal continuou a ser pago em 

duodécimos tanto aos funcionários do Estado, como aos pensionistas da Caixa 

Geral de Aposentações e da Segurança Social. O valor foi pago mensalmente e 

calculado consoante a remuneração e o respetivo corte nos salários. Quanto ao 

subsídio de férias, este foi pago, por inteiro, no mês habitual (Junho).   

O valor do subsídio de refeição para os trabalhadores da função pública, mantêm-

se nos 4,27 euros.  

Também se manteve a redução do pagamento do trabalho suplementar ou 

extraordinário para os funcionários públicos que trabalhem sete horas por dia ou 35 

horas por semana. Recorde-se que desde o Orçamento do Estado para 2013 que os 

trabalhadores viram reduzidos para metade o valor pago pelo trabalho suplementar 

ou extraordinário. Isto significou que os funcionários que trabalharam mais uma 

hora apenas tiveram um acréscimo salarial de 12,5%, sendo que nas horas 

seguintes este valor ficou nos 18,75%. Já o trabalho suplementar ou extraordinário 

realizado em dia de descanso semanal, obrigatório ou complementar, ou nos 

feriados continuou com um acréscimo de 25% na remuneração por hora. 

Em Janeiro de 2015, estavam no ativo 201 trabalhadores no Município da Lousã, 

sendo 3 dirigentes intermédios, 27 técnicos superiores, 46 assistentes técnicos, 121 

assistentes operacionais, 2 informáticos e 2 trabalhadores oriundo de carreiras não 

revistas (Fiscal e Leituras e Cobranças e Fiscal do Serviço de Higiene e Limpeza). 
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Ao longo do ano, saiu 1 técnico superior por cedência de interesse público e 

ingressaram 8 trabalhadores, sendo 1 técnico superior em regime de mobilidade, 1 

assistente técnico e 6 assistentes operacionais. Assim sendo, estão no ativo 208 

trabalhadores. 

 

 

 

 

 

Fizeram-se candidaturas no âmbito do Programa Estágio Profissional da 

Administração Local – PEPAL 5ª Edição, cujas candidaturas tiveram início em 2015, 

para 5 técnicos superiores nas áreas de Psicologia, História, Saúde Ambiental, 

Economia e Sociologia. Todos os estagiários iniciaram funções ao longo do ano. 

No âmbito dos programas ocupacionais do IEFP, foram feitas 21 candidaturas ao 

longo do ano de 2015 (8 para CEI e 13 para CEI+), estando ao serviço, no final do 

mês de dezembro 39 CEI, 11 CEI+ e 4 CEI+ para pessoas com deficiência. 

A continuidade da organização da festa de Natal para os filhos dos trabalhadores e 

colaboradores do Município continua a ser outra das competências inerentes à 

Gestão de Recursos Humanos, passando pela compra das prendas, organização do 

espetáculo para as crianças e a distribuição das prendas. 

Encontra-se em elaboração o manual de funções, já estando totalmente carregado 

numa base de dados. 

Relativamente a consultas de medicina no trabalho, foram efetuadas 182 consultas 

aos trabalhadores do município, durante o ano de 2015. 
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