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“Tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele 

possa ser realizado.” 1 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Fonte: https://www.pensador.com/frases/ 
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Plano de Estágio 

A partir da aceitação por parte da CMP do estágio curricular em Gestão de Recursos 

Humanos, foi elaborado e definido um plano de atividades, juntamente com a supervisora 

da CMP, Carla Matos, para serem realizadas ao longo do período de estágio, das quais se 

destacam: 

❖ Manuseamento do Programa Sistema de Gestão de Pessoal (SGP); 

❖ Gestão da Formação; 

❖ Processamento salarial/vencimentos; 

❖ Avaliação de Desempenho; 

❖ Procedimentos concursais/Recrutamento e Seleção; 

❖ Gestão e arquivo de processos individuais dos trabalhadores; 

❖ Plano de férias; 

❖ Planificação de Mapa de Pessoal e Estrutura Orgânica do Município. 

Os objetivos do estágio curricular são aplicar os conhecimentos adquiridos e permitir 

desenvolver um trabalho contínuo para que a estagiária enriqueça os seus conhecimentos 

e competências, de modo a ter um contacto mais próximo com o contexto real no mundo 

do trabalho.  
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Resumo do Trabalho Desenvolvido 

 

O presente relatório surge no seguimento do estágio curricular realizado na Câmara 

Municipal de Penamacor, com vista à conclusão da Licenciatura em Gestão de Recursos 

Humanos do Instituto Politécnico da Guarda (IPG). 

Este relatório, enquadrado na área de Gestão de Recursos Humanos (GRH) incide sobre 

todas as atividades e tarefas realizadas no estágio e reflete toda a aprendizagem e 

conhecimentos adquiridos ao longo do curso. 

O estágio, com a duração de dois meses e meio, aproximadamente, com data de início a 

11 de junho de 2019 e data de término a 30 de agosto do mesmo ano, permitiu desenvolver 

um conjunto de atividades, nomeadamente o manuseamento do programa Sistema de 

Gestão de Pessoal, a Gestão da Formação, essencialmente no Processamento 

salarial/vencimentos. Outras atividades a serem abordadas foram a Avaliação de 

Desempenho, os Procedimentos concursais/Recrutamento e Seleção, a gestão e arquivo 

de processos individuais dos trabalhadores, o plano de férias e a planificação de Mapa de 

Pessoal e Estrutura Orgânica do Município. 

Deste modo, a finalidade do presente relatório é apresentar e descrever detalhadamente 

as atividades desenvolvidas ao longo deste. 

 

 

Palavras-Chave: Gestão de Recursos Humanos, Câmara Municipal de Penamacor, 

Administração Pública, Processamento Salarial/Vencimentos. 
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Glossário 

ADSE- Assistência na Doença aos Servidores do Estado 

CCA - Conselho Coordenador de Avaliação 

CEI/CEI+ - Contrato Emprego - Inserção 

CGA- Caixa Geral de Aposentações  

CMP - Câmara Municipal de Penamacor 

DGAEP - Direção-Geral da Administração e do Emprego Público 

DGAL - Direção Geral das Autarquias Locais  

DMR – Declaração Mensal de Remunerações  

DUC- Documento Único de Cobrança  

GESP - Gabinete de Estágios e Saídas Profissionais  

GRH - Gestão de Recursos Humanos 

IEFP – Instituto do Emprego e Formação Profissional  

IPG - Instituto Politécnico da Guarda 

PEPAL - Programa de Estágios Profissionais na Administração Local 

RH – Recursos Humanos 

RHP - Recursos Humanos e Pessoal  

SBA - Sistema de Beneficiários da ADSE 

SIADAP - Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração 

Pública  
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1 
 

Introdução 

O presente relatório tem por base o estágio realizado na Câmara Municipal de Penamacor, 

no âmbito da conclusão da licenciatura em Gestão de Recursos Humanos, e descreve 

todas as atividades e tarefas realizadas durante o mesmo.  

Este estágio com uma duração total de 400h, realizado no período de 11 de junho até 30 

de agosto de 2019, permitiu ter uma primeira interação profissional e a possibilidade de 

aplicar na prática os conhecimentos adquiridos ao longo do curso, a partir das unidades 

curriculares que o integram. 

Este relatório está dividido em dois capítulos essenciais. O primeiro capítulo remete para 

a uma apresentação do concelho de Penamacor, começa pela sua caracterização 

identitária e descrição de algumas atividades aí desenvolvidas, depois o município é 

enquadrado no contexto da organização administrativa do país. É, também, apresentada 

a Visão do Município, a sua Missão, os seus Objetivos Gerais, a sua Estrutura 

Organizacional e os principais Setores de Atividade.  

No segundo capítulo são referidas todas as atividades e tarefas realizadas pela estagiária 

no Departamento de Recursos Humanos e Pessoal (RHP).  

Por último, apresentam-se algumas considerações finais. 
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Capítulo I 

Apresentação da Instituição Acolhedora do 

Estágio 
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1. A instituição 

1.1. Caracterização do Concelho de Penamacor 

Penamacor é um concelho da Beira Baixa, pertencente ao Distrito de Castelo Branco. É 

limitado a Norte pelo concelho do Sabugal, a Sul pelo concelho de Idanha-a-Nova, a 

Oeste pelo do Fundão e a Leste pela Estremadura espanhola. Segundo a PORDATA, a 

população residente em 2017 era de 4963 habitantes, distribuídos pelas 12 freguesias. 

As distâncias da sede do concelho aos centros urbanos de maior dimensão, são de 48 

quilómetros para a Covilhã, 50 para Castelo Branco e 66 para a Guarda. 

O concelho é composto de 12 freguesias: Águas, Aldeia do Bispo e Aldeia de João Pires 

(em União de Freguesias); Bemposta e Pedrógão (em União de Freguesias); Aranhas, 

Benquerença, Meimoa, Meimão, Penamacor, Salvador e Vale da Senhora da Póvoa 

(figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Mapa de Penamacor  

Fonte: Imagens do Google 
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1.2. Principais atividades que promovem o Concelho 
 

1.2.1. Feira Terras do Lince 

Promovida pela Câmara Municipal de Penamacor, mais 

concretamente pelo Gabinete de Cultura, a Feira Terras 

do Lince (cartaz ilustrado na figura 2) mostra os produtos 

regionais, dos quais se destacam o mel, o azeite, as 

azeitonas, os enchidos, os doces, e os licores, dando a 

conhecer o que de melhor se produz no concelho. Ao 

certame não falta música, animação e teatro de rua, 

artesanato regional, gastronomia, bem como as 

tradicionais tasquinhas e animação infantil. 

 

 

 

1.2.2. Madeiro 

Sendo uma tradição, o Madeiro é uma fogueira que é realizada no adro da igreja. Todos 

os anos, por todas as freguesias do concelho, os jovens em idade de cumprir o serviço 

militar unem-se para cortar e transportar os troncos que alimentarão a fogueira. O grande 

monte de madeira, é ateado ao cair da noite do dia 24 em todas as freguesias, à exceção 

de Penamacor, que arde de 23 para 24, e mantém-se aceso durante vários dias. Depois da 

ceia de Natal, a população reúne-se em redor da fogueira. Em Penamacor, a chegada do 

Madeiro tem data marcada e o ato assume foros de festividade. De facto, no dia 8 de 

Dezembro, a população acorre generosamente à rua para saudar o cortejo de tratores e 

reboques, em número que procura sempre bater o antecedente, onde os jovens do ano, 

dantes só os rapazes e agora também as raparigas, empoleirados nos troncos, atiram os 

frutos do ramo de laranjeira que a praxe manda trazer, cantando acompanhados à 

concertina. Juntamente com esta tradição, passou a realizar-se uma feira denominada 

“Penamacor Vila Madeiro”, hoje sendo uma marca registada e que tal como a Feira Terras 

do Lince é promovida pela Câmara Municipal de Penamacor, pelo Gabinete de Cultura, 

Figura 2- Feira Terras do Lince 

Fonte: Imagens do Google  
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e mostra os produtos regionais, dando assim a conhecer o que de melhor se produz no 

concelho, sendo considerado um mercado de Natal com decoração de ruas, animação, 

passeios pedestres e tasquinhas. 

O Madeiro de Penamacor ganhou fama de ser o maior do país (figuras 3 e 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Recolha do Madeiro 

Fonte: Site da CMP 

Figura 4 - Madeiro a arder 

Fonte: Site da CMP 
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1.3. Setores de Atividade geradores de maior 

empregabilidade no Concelho 
 

Tradicionalmente, a economia de cada país divide-se em três setores: 

✓ Setor Primário 

Que compreende as atividades ligadas à natureza, como sejam a agricultura, a silvicultura, 

as pescas, a pecuária, a caça ou as indústrias extrativas, existindo no concelho de 

Penamacor: 

• Agricultura 

A agricultura continua hoje a ser, apesar de tudo, o sector mais relevante da economia do 

concelho, graças à persistência de culturas tradicionais que alimentam alguma 

agroindústria, cujos produtos se valorizam pela alta qualidade exibida. O azeite, a 

azeitona de conserva e o queijo são já produtos de largo escoamento, enquanto os 

enchidos têm também boas hipóteses de vingar. 

Noutro segmento, a produção de mel conhece igualmente um considerável incremento, 

salientando-se a criação recente de uma Central Meleira por parte da Meimoacoop, cuja 

área de influência alastra pelos concelhos de Sabugal e Belmonte. 

A produção animal é outro sector importante. Bovinos e gado lanígero constituem o 

grosso dos efetivos, mas a instalação de uma cunicultura veio provar que outras variantes 

são possíveis. 

• Silvicultura  

A sua exploração proporciona um desejável equilíbrio ecológico e também uma 

significativa fonte de rendimento, por via da cortiça. O pinheiro bravo reveste a maior 

parte das serranias, donde são extraídas largas toneladas de madeira para serração e pasta. 

De permeio fica o eucalipto, espécie que abunda mais do que o desejável, pouco 

acrescentando em valor ao concelho, já que, na sua larguíssima maioria, as áreas onde se 

inscreve estão por conta da indústria celulósica. 
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✓ Setor Secundário 

No qual são englobadas as atividades industriais transformadoras, a construção civil, a 

produção de energia. 

• Indústria  

Tratando-se de um concelho caracteristicamente rural, a pouca indústria existente assenta 

essencialmente na transformação dos produtos agrícolas tradicionais, donde resultam o 

azeite, o queijo, o mel e, ultimamente, os enchidos. A extração de madeiras, o fabrico de 

móveis e outras aplicações derivadas da madeira, vão ocupando alguma mão obra, 

enquanto o sector da panificação e pastelaria, com cinco unidades, procura suster a 

concorrência externa. A restauração tem vindo a ganhar alguma dinâmica, mercê da 

conjugação de duas circunstâncias: por um lado, aproveitando, a permanência de 

trabalhadores dos serviços permanentes ou ocasionais, e, por outro, contribuindo ela 

própria para a criação de hábitos de frequência nas populações locais. Os cafés e similares 

acabam por fazer valer o elevado número de estabelecimentos, a que corresponde, via de 

regra, o mesmo número de postos de trabalho. A oferta hoteleira é escassa e muito 

condicionada. A construção civil é, de longe, o sector que mais gente emprega direta e 

indiretamente, destacando-se as empresas com alvarás de obras públicas. 

 

Principais empresas: 

❖ Ibersaco2 

A Ibersaco é a maior fabricante português de sacos de polipropileno (PP) e uma das 

exportadoras líderes no mercado internacional, de cariz familiar e isenta de qualquer ajuda 

comunitária. Com sede em Póvoa de Santa Iria, a sua fábrica está instalada em 

Penamacor. 

A Ibersaco é a maior produtor português de embalagem flexível, em ráfia de PP, 

produzindo diariamente 170.000 sacos para:  

• Adubos 

 
2 Fonte: Site Ibersaco 
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• Rações 

• Químicos 

• Explosivos  

• Cereais 

• Açúcar 

• Farinhas de panificação  

• Fuba 

• Sal 

• Lenha 

• Carvão  

• Inertes  

• etc. 

 

❖ Penazeites3 

Na Penazeites S.A. dedicam-se à produção e comercialização de azeite nos mercados 

nacional e internacional com marcas próprias, tendo, nos últimos anos, alargado a oferta 

com produtos derivados e complementares ao azeite. A empresa tem a sua sede e 

instalações na Zona Industrial de Penamacor, na Beira Baixa. A olivicultura tem longa 

tradição e assume predominância nesta região, estando associada a usos e costumes 

vários. A Beira Baixa carateriza-se por olivais tradicionais adultos com oliveiras de 

grande porte. As oliveiras, por serem tão numerosas, são emblemáticas desta paisagem e, 

resultado das condições edafoclimáticas, reúnem condições únicas para a produção de 

azeite de elevada qualidade. 

 

❖ Serramel4 

Trata-se de uma empresa familiar que se dedica à apicultura há mais de um século. 

Em Portugal estão presentes nas principais lojas, desde a grande distribuição ao comércio 

tradicional, passando pelas lojas Gourmet. Mas os sabores Serramel chegam a mais de 20 

 
3 Fonte: Site Penazeites 

4 Fonte: Site Serramel 
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países em 4 continentes – Europa, América, Ásia e África – pois cerca de 40% da 

produção destina-se à exportação. 

Produtos 

• Mel 

• Mel com Frutas 

• Dietéticos  

• Embalagens especiais 

• Granolas  

 

❖ Meimoacoop5 

É uma unidade agroindustrial de produção de queijo. Para complementar a atividade 

pecuária, aparece então a prática de apicultura, devido à grande diversidade da flora da 

região. Assim, esta cooperativa atua essencialmente na produção de queijos e mel. 

Numa região bastante envelhecida e com uma carência acentuada de respostas sociais de 

qualidade, a cooperativa sente-se na obrigação de intervir na área social, formando uma 

parceria com a PóvoaSol CSS - Centro de Solidariedade Social envolvendo-se na 

Construção do Lar Residencial para Idosos no Vale da Srª da Póvoa. 

É ainda de salientar que estão presentes várias empresas nas 12 freguesias do concelho 

de construção civil que empregam muitos trabalhadores, sendo os maiores 

empreendimentos, o Antonio J. Cruchinho & Filhos Lda sendo uma empresa de 

Construção Civil, Obras Públicas, Serviços Florestais e Transportes de Mercadorias. 

Outra das maiores empresas é o António Lourenço, Lda em que a construção de obras 

públicas e particulares é a principal atividade da empresa, diversificando a sua atuação 

noutras áreas tais como a prospeção e captação de água, trabalhos ligados ao setor agrícola 

e florestal e mais recentemente na comercialização de pneus. 

 

✓ Setor Terciário (ou dos serviços) 

 
5 Fonte: Site Meimocoop 
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Engloba o comércio local, o turismo, os transportes, as atividades financeiras e o 

ensino. 

No concelho de Penamacor estão presentes a Repartição de Finanças, o Serviço se 

Segurança Social, a Conservatória do Registo Civil e Predial e Cartório Notarial e os 

Bombeiros Voluntários de Penamacor. Nas 12 freguesias do concelho, estão presentes 

muitos comércios locais, como lojas, e 13 restaurantes distribuídos pelas mesmas, bem 

como, em Penamacor há um Centro de Saúde, o Agrupamento de Escolas Ribeiro 

Sanches, e os bancos. Existe ainda, o Palace Hotel & SPA Termas De S.Tiago, onde estão 

colocados vários trabalhadores.  

Estão ainda presentes algumas IPSS que empregam muitos trabalhadores. 

IPSS’S  

As Instituições Particulares de Solidariedade Social, conhecidas como IPSS, procuram 

essencialmente dar resposta a emergências de cariz social e apoiar os cidadãos mais 

vulneráveis. No concelho de Penamacor estão presentes as seguintes: 

• Lar D. Bárbara Tavares da Silva 

• Centro de dia das Águas 

• Centro de dia de Bemposta 

• Centro de dia do Meimão 

• Centro de dia do Pedrogão de São Pedro 

• Centro de dia do Vale da Senhora da Póvoa 

• Santa Casa da Misericórdia 

• Creche e Infantário 

• Centro de dia da Aldeia do Bispo 

• Centro de dia do Salvador 

• Centro de dia da Aldeia de João Pires 

• Centro de dia da Liga dos Amigos das Aranhas 

• Centro de dia da Benquerença 

• Centro de dia de S. Domingos da Meimoa 

• Instituto Social Cristão Pina Ferraz (Assistência a crianças e jovens carenciados). 

Na zona Industrial de Penamacor existem ainda 26 empresas, algumas das quais já foram 

referidas acima. 
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1.4. A Câmara Municipal de Penamacor 
 

A Câmara Municipal de Penamacor (CMP) está localizada na Vila de Penamacor e tem 

como Executivo Municipal os seguintes elementos: 

o Presidente 

António Luís Beites Soares  

Pelouros: 

▪ Gestão e Finanças 

▪ Proteção Civil 

▪ Obras Públicas e Particulares 

▪ Urbanismo e Ordenamento do Território 

▪ Freguesias 

▪ Recursos Humanos 

▪ Educação 

▪ Economia e Empreendedorismo 

▪ Agricultura e Florestas 

▪ Turismo, Lazer e Desporto 

▪ Cultura 

▪ Ação Social 

o Vice-presidente 

Manuel Joaquim Ribeiro Robalo  

Pelouros: 

▪ Energia 

▪ Inovação e Tecnologia 

▪ Aprovisionamento e Stocks 

▪ Infraestruturas Municipais 

▪ Serviços Municipais 

▪ Transportes 
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o Vereador 

Filipe André Leitão Ramos Batista  

o Vereadora 

Sandra Maria Pires Vicente  

Pelouro: Associativismo 

o Vereadora 

Anabela Castilho Campos 

Pelouro: Juventude 

Segundo a DGAEP, a Administração Pública é entendida num duplo sentido: sentido 

orgânico e sentido material. No sentido orgânico, a administração pública é o sistema de 

órgãos, serviços e agentes do Estado e de outras entidades públicas que visam a satisfação 

regular e contínua das necessidades coletivas; no sentido material, a administração 

pública é a própria atividade desenvolvida por aqueles órgãos, serviços e agentes. 

Considerando o seu sentido orgânico, é possível distinguir na Administração Pública três 

grandes grupos de entidades: 

• Administração direta do Estado - (Lei n.º4/2004 de 15 de Janeiro, na versão atual) 

• Administração indireta do Estado - (Lei n.º3/2004 de 15 de Janeiro, na versão atual)  

• Administração Autónoma. 

A Câmara Municipal de Penamacor (CMP) pertence ao grupo de entidades denominado 

por Administração Autónoma, o qual obedece a um modelo de: serviços de administração 

direta (centrais e periféricos) e indireta (entidades públicas empresariais). Este grupo 

integra a Administração Local (autónoma) constituída pelas autarquias locais (pessoas 

coletivas de base territorial, dotadas de órgãos representativos próprios que visam a 

prossecução de interesses próprios das respetivas populações). A competência dos órgãos 
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e serviços da Administração Local (autónoma) restringe-se também ao território da 

respetiva autarquia local e às matérias estabelecidas na lei.6 

Assim, a Autarquia Local é uma entidade pública que visa desenvolver a sua ação sobre 

uma parte definida do território. É dotada de órgãos representativos como: 

❖ Assembleia Municipal, que é um órgão deliberativo do município (aprova e 

fiscaliza as propostas apresentadas pela Câmara e para as quais esta não tem 

competências para atuar sozinha); 

❖ Câmara Municipal, que é um órgão executivo. 

As autarquias locais são constituídas pelas freguesias, pelos municípios e pelas regiões 

administrativas. As freguesias são as autarquias locais que, dentro do território municipal, 

visam a prossecução de interesses próprios da população residente em cada circunscrição 

paroquial.7 

Os órgãos representativos da freguesia são: 

❖ A Assembleia de Freguesia (órgão deliberativo); 

❖ A Junta de Freguesia (órgão executivo). 

Na CMP o Executivo é composto pelo Presidente da Câmara (com 44 anos), Vice-

Presidente (com 49 anos) e três Vereadores (com 49, 38 e 31 anos).  

A Assembleia Municipal é composta por 24 deputados municipais. Dos quais nove são 

Presidentes de Junta de Freguesia. Os deputados municipais têm idades compreendidas 

entre 26 anos e 70 anos. O Presidente de Junta de Freguesia de Aranhas encontra-se com 

57 anos, o de Benquerença com 43 anos. O Presidente de Junta do Meimão tem 31 anos, 

o de Meimoa 68 anos, seguidamente o Presidente de Junta de Penamacor apresenta-se 

com 65 anos, o de Salvador com 37 anos. O presidente de Junta da União de Freguesias 

de Aldeia do Bispo, Aldeia de João Pires e Águas com 27 anos, o Presidente da União de 

Freguesias de Pedrogão de São Pedro e Bemposta com 59 anos e por último, o Presidente 

de Junta de Freguesia de Vale da Senhora da Póvoa, apresenta-se com 28 anos.  

 
6 Fonte: DGAEP (https://www.dgaep.gov.pt/) 

7 Fonte: Portal Autárquico (http://www.portalautarquico.dgal.gov.pt) 
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Às autarquias locais são conferidas atribuições de uma pessoa coletiva, essas 

atribuições das autarquias são os fins ou interesses que a lei põe especialmente a seu 

cargo visando o interesse público. Para esses fins, são conferidas pela lei, aos órgãos das 

autarquias locais, as competências, isto é, os poderes funcionais para o desempenho 

dessas atribuições.  

Nesta lógica faz todo o sentido introduzir a Visão, Missão, Objetivos, Estrutura 

Organizacional da CMP e os seus principais Setores de Atividades, tal como acontece 

com uma qualquer organização. No caso particular dos municípios, a Visão, Missão e 

Objetivos, decorrem das atribuições e competências constantes da legislação em vigor.  

A autarquia rege-se pela Lei Convergente, ou seja, contém duas leis essenciais para o 

bom funcionamento desta, sendo elas a Lei 35/2014 de 20 de junho que remete para a Lei 

Geral do Trabalho em Funções Públicas e pela Lei 7/2009 de 12 de fevereiro que remete 

para o Código do Trabalho.  

 

1.4.1. Visão da Organização 

A visão é essencial para guiar todas as ações de uma organização e está diretamente 

relacionada com o seu planeamento estratégico e com o seu alcance efetivo de suas metas 

no futuro. 

Segundo o Regulamento da Organização dos Serviços Municipais, a Visão da Câmara 

Municipal de Penamacor apresenta-se como: 

“O Município de Penamacor orienta a sua ação com vista à promoção e dinamização do 

concelho a nível económico, social e ambiental no sentido de o transformar num concelho 

dinâmico, competitivo e solidário, no contexto da globalização e da sociedade do 

conhecimento”. 
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1.4.2. Missão da Organização 

A missão de uma empresa é o seu propósito fundamental, sua razão de ser, sua finalidade 

e o porquê de sua criação. Ela tem relação direta com a identidade da organização e, por 

esse motivo, geralmente não sofre alterações com o passar dos anos”.8 

Segundo o Regulamento da Organização dos Serviços Municipais, a Missão da Câmara 

Municipal de Penamacor apresenta-se como: 

“O Município tem como missão corresponder às aspirações dos cidadãos, mediante a 

promoção de políticas públicas inovadoras, apostando na aplicação sustentável dos 

recursos disponíveis e na qualidade da prestação dos serviços”. 

 

1.4.3. Objetivos gerais 

Segundo o Regulamento da Organização dos Serviços Municipais, o desempenho das 

suas atribuições e competências os serviços municipais devem prosseguir os seguintes 

objetivos: 

 

• Melhoria da qualidade de vida dos Munícipes, promovendo um serviço e espaço 

públicos de qualidade garantindo a inclusão, a integração, a solidariedade e o bem-

estar social; 

• Obtenção de elevados índices de melhoria na prestação de serviços à população, 

respondendo de forma célere às suas necessidades e aspirações; 

• Obtenção de ganhos de eficiência e de eficácia, através de uma análise exaustiva 

e ponderada de recursos disponíveis, recursos humanos, materiais e financeiros e 

proceder à sua correta adequação, otimização e reafectação; 

• Criação de fatores de diferenciação competitivos alicerçados no quadro de 

recursos naturais/históricos/patrimoniais e identitários de Penamacor; 

• Identidade territorial e urbanística, fomentando instrumentos de planeamento que 

garantam o desenvolvimento urbanístico equilibrado do concelho, a coesão 

demográfica e social, a dinamização das atividades económicas e a 

sustentabilidade económica da população; 

 
8 Fonte: Dicionário Financeiro 
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• Desenvolvimento de novas estratégias para atração de investidores e 

dinamização de atividades económicas ligadas à criação de emprego; 

• Afirmação concelhia através do reforço da identidade e da valorização de recursos 

endógenos. 

1.4.4. Estrutura Organizacional  

Segundo o Regulamento da Organização dos Serviços Municipais “O Município de 

Penamacor adota o modelo de estrutura hierarquizada, tendo em conta a simplicidade de 

níveis hierárquicos a flexibilidade e a boa articulação/colaboração entre todos os 

serviços”. É de salientar que existem 103 colaboradores atualmente na Organização. 

Num enquadramento legal, segundo o nº 1 do artº 20 da Lei nº4/2004, os tipos de 

organização interna podem ser estruturas hierarquizadas ou estruturas matriciais. Neste 

caso em concreto, trata-se de uma estrutura hierarquizada. Assim, no artº 21 da mesma 

lei, refere-se que esta estrutura pode ser constituída por unidades orgânicas nucleares e 

flexíveis. Na CMP, a estrutura hierarquizada é considerada como unidade orgânica 

flexível, composta por divisões e estas podem ser criadas, alteradas ou extintas por 

despacho do dirigente máximo, ou seja, pelo Presidente da Câmara. 

Assim sendo, os serviços são organizados da seguinte forma (figura 5): 
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A partir da figura 5 pode observar-se que os serviços da CMP se estruturam em três 

unidades orgânicas, a Divisão de Obras, a Divisão Administrativa e Financeira e a 

Unidade Operacional de Serviços Externos. 

A Divisão de Obras, é composta pela Unidade de Planeamento e Urbanismo, dirigida por 

um dirigente de 3º grau, constituída pelos serviços de Obras Públicas e Contratação (a 

que estão afetos dois Técnicos Superiores e um Assistente Técnico), pelos serviços de 

Obras Particulares, Planeamento e Ordenamento do Território (integrado por um Técnico 

Superior e um Assistente Técnico), e pelos serviços de Fiscalização (apenas com um 

Assistente Técnico). O Serviço de Coordenação Administrativa de Obras também está 

integrado na Unidade de Planeamento e Urbanismo. O Serviço de Coordenação 

Administrativa de Obras apresenta um Coordenador Técnico e tem como serviços os 

Serviços Administrativos, os Serviços de Execuções e os Serviços de Acompanhamento 

de Vistorias, estes compostos por um Assistente Técnico e um Assistente Operacional. 

Figura 5 - Organograma da CMP 

Fonte: Site da CMP 
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Outra Unidade é a Unidade Operacional de Serviços Externos, com um dirigente de 4º 

grau. Esta contém os serviços de Gestão de Stocks e Armazém, pelo Serviço de Água, 

Saneamento e Resíduos Sólidos Urbanos, Manutenção de Infraestruturas e Serviços 

Urbanos e por último, Gestão de Cadastro de Redes. Esta unidade é formada por 40 

Assistentes Operacionais, por 3 Encarregados Operacionais e 2 Técnicos Superiores, 

sendo que um encontra-se em Regime de Acordo de Cedência de Interesse Público.  

Por último, temos a Divisão Administrativa e Financeira, coordenada e dirigida por um 

dirigente de 2º grau, contém 2 subunidades orgânicas: o Serviço de Coordenação 

Administrativa e o Serviço de Coordenação Financeira.  

O Serviço de Coordenação Administrativa engloba os serviços de Tesouraria (constituída 

por um Assistente Técnico), os Serviços Administrativos (composto por um Assistente 

Técnico e quatro Assistentes Operacionais), o Gabinete de Cultura, Informação e Turismo 

(formado por quatro Técnicos Superiores), o serviço de Ação Social e Educação 

(constituído por três Técnicos Superiores), o Museu Municipal (composto por um 

Técnico Superior, um Assistente Técnico e um Assistente Operacional), os Serviços 

Gerais (formado por seis Assistentes Operacionais), o serviço de Arquivo e Gestão 

Documental (constituído por um Técnico Superior, um Assistente Técnico, encontrando-

se em situação de mobilidade, e dois Assistentes Operacionais) e por último Juventude e 

Desporto (composto por quatro Técnicos Superiores e um Assistente Técnico), apresenta 

ainda um Coordenador Técnico.  

O Serviço de Coordenação Financeira, com um Coordenador Técnico é constituído pelos 

serviços de Contabilidade e Finanças, Recursos Humanos e Pessoal e Aprovisionamento 

e Património. O primeiro serviço é composto por dois Técnicos Superiores e um 

Assistente Técnico. Os Recursos Humanos e Pessoal neste momento são constituídos por 

dois Assistentes Técnicos, sendo que uma colaboradora se encontra em situação de 

mobilidade intercategoria. No caso de Aprovisionamento e Património existe um 

Assistente Técnico e um Assistente Operacional.  

 

A Câmara Municipal dispõe, ainda, na dependência direta do Presidente da Câmara, e 

com a finalidade de prestar apoio aos órgãos e serviços municipais, os seguintes 

gabinetes: 

• Gabinetes de Apoio ao Presidente e Vereação (Constituído por um Chefe de 

Gabinete e um Técnico Superior); 
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• Gabinete de Proteção Civil e Florestas (formado por um Técnico Superior); 

• Gabinete jurídico (neste momento não é constituído por ninguém); 

• Gabinete de Informática (composto por um Especialista Informático e por um 

Técnico de Informática); 

• Gabinete de Gestão Operacional (neste momento não é constituído por 

ninguém). 
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Atividades Desenvolvidas 
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2. Atividades desenvolvidas 

Neste capítulo pretende-se apresentar e descrever todas as atividades e tarefas realizadas 

pela estagiária ao longo do estágio, no Departamento de Recursos Humanos e Pessoal 

(RHP) da instituição.  

 

2.1. Competências do Departamento de Recursos Humanos e 

Pessoal 
 

 

O Departamento de Recursos Humanos e Pessoal (RHP) da CMP está integrado nos 

serviços de coordenação Financeira, na Unidade Orgânica da Divisão Administrativa e 

Financeira como está referido na Estrutura Organizacional no ponto 1.3.4. Cabe a este 

serviço, o cumprimento de atribuições e competências a nível de Remunerações, de 

Planeamento e Gestão de Pessoal e de Programas Ocupacionais, Estágios e Seguros 

descritos a seguir. 

 

Ao serviço de Recursos Humanos e Pessoal compete superintender, coordenar e 

dinamizar, os seguintes serviços:   

 

a) Planeamento e gestão de pessoal; 

b) Gerir os processos de recrutamento de pessoal, promovendo o normal decurso dos 

procedimentos concursais; 

c) Apoiar na gestão e na organização do processo de Avaliação de Desempenho; 

d) Assegurar todo o processo relativo à formação profissional, designadamente, 

levantamento e análise das necessidades de formação; 

e) Avaliar a formação realizada e a tramitação técnica e administrativa dos 

procedimentos de formação; 

f) Elaborar pareceres e projetos com diversos graus de complexidade e executar 

outras atividades de apoio especializado na área cadastral e de remunerações; 

g) Gerir contratos de trabalho em funções públicas, períodos experimentais; 
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h) Realizar e tratar dados estatísticos no âmbito dos Recursos Humanos, 

designadamente balanço social, formação profissional, despesas com pessoal, 

entre outros. 

 

Relativamente à competência de Remunerações compete a este serviço: 

 

a) Realizar o processamento mensal de remunerações, subsídios, abonos, descontos 

dos trabalhadores e mapas a remeter às entidades respetivas; 

b) Efetuar as penhoras de vencimentos e pensão de alimentos, controlar a 

organização, informação e atualização dos processos referentes ao pagamento dos 

abonos e subsídios familiares, bem como do controlar a parentalidade; 

c) Acompanhar o controlo da assiduidade dos trabalhadores; 

a) Acompanhar o serviço de inscrição, controlo e cancelamento dos funcionários, 

agentes e respetivos familiares na Assistência na Doença aos Servidores do Estado 

(ADSE), bem como das despesas de saúde comparticipadas pela ADSE; 

d) Declarar e oficiar sobre assuntos relacionados com o serviço; 

e) Elaborar modelos de impressos utilizados pelo serviço; 

f) Participar na elaboração do orçamento anual da despesa com pessoal dos 

trabalhadores do Município, juntamente com a Contabilidade; 

g) Gerir a aplicação informática de recursos humanos SGP e apresentar sugestões e 

propostas de desenvolvimento e atualização; 

h) Apoiar a Divisão e Serviço de Coordenação quando solicitado; 

i) Assegurar outras atribuições que sejam superiormente cometidas em matéria de 

recursos humanos; 

 

Em matéria de planeamento e gestão de pessoal, compete a este serviço, designadamente: 

 

a) Manter atualizados os processos individuais dos trabalhadores; 

b) Executar as ações administrativas referentes aos processos de recrutamento, 

seleção, contratação, mobilidade, promoção e cessação de funções dos 

trabalhadores; 

c) Organizar e manter atualizado o cadastro de pessoal; 

d) Assegurar todo o apoio administrativo no processo de avaliação de desempenho 

dos trabalhadores; 
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e) Elaborar as listas de antiguidade dos trabalhadores; 

f) Assegurar os processos administrativos e todo o expediente relacionado com 

acidentes de trabalho e respetivos sinistros; 

g) Elaborar o balanço social; 

h) Estudar a aplicação de legislação sobre pessoal e elaborar e divulgar informações 

com interesse para os trabalhadores; 

i) Acompanhar a situação social dos trabalhadores; 

j) Acompanhar o serviço de higiene, segurança e saúde no trabalho; 

k) Manter informação atualizada sobre o mapa de pessoal; 

l) Preparar todas as informações sobre a sua área de atividade a apresentar ao 

responsável; 

m) Propor e colaborar na execução de medidas tendentes ao aperfeiçoamento 

organizacional; 

n) Assegurar o expediente relativo à formação profissional; 

o) Assegurar os demais procedimentos administrativos e o expediente do serviço. 

 

Em matéria de programas ocupacionais, estágios e seguros, compete a este serviço, 

designadamente: 

 

a) Instruir as candidaturas dos programas ocupacionais para carenciados e 

subsidiados do Instituto de Emprego e Formação Profissional; 

b) Instruir as candidaturas de estágios profissionais e prestar o apoio necessário aos 

formandos; 

c) Colaborar na elaboração de candidaturas de outros programas de emprego e 

formação profissional, e acompanhar o seu desenvolvimento; 

d) Executar o processamento dos subsídios, bolsas de estágio e outros abonos 

legalmente estipulados; 

e) Manter devidamente organizados e atualizados os processos individuais de 

cadastro de todos os indivíduos inseridos em programas de emprego e formação 

profissional; 

f) Assegurar o serviço relacionado com os seguros de pessoal.9 

 
9 Fonte: Regulamento da Organização dos Serviços Municipais 
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2.2. Atividades Desenvolvidas no Departamento de RHP 
 

No primeiro dia de estágio, a estagiária teve uma conversa informal com a chefe de 

gabinete da instituição, com quem o Gabinete de Estágios e Saídas Profissionais (GESP) 

acordou o mesmo, e com a supervisora da instituição para que fosse definido o modo 

geral de funcionamento do estágio.   

De seguida a supervisora, Carla Matos, realizou uma visita guiada à instituição com vista 

a que a estagiária ficasse a conhecer todos os departamentos e secções, apresentando-a a 

todos os trabalhadores para que estivessem informados que estaria a realizar um estágio 

curricular.  

Posto isto, e já instalada no local de trabalho onde a estagiária iria desenvolver todas as 

atividades, foi-lhe transmitido mais aprofundadamente o modo de funcionamento do 

Departamento de RHP, ou seja, as práticas, as atividades e tarefas realizadas no mesmo. 

Assim como iria ser acompanhada pelas duas colaboradoras do Departamento, a 

supervisora Carla Matos e a D. Sabina Seguro.  

2.2.1.  Programa Sistema de Gestão de Pessoal (SGP) 

No dia-a-dia dos Recursos Humanos da CMP é imprescindível o manuseamento do 

Programa SGP. Este programa é a base de todas as atividades realizadas e trata de forma 

exaustiva todas as questões essenciais relacionadas com os trabalhadores, contém toda a 

informação dos colaboradores da instituição, permite o registo de ausências ao trabalho e 

o registo de férias, suporta os procedimentos para o processamento salarial, entre outras.  

O SGP tem como principais funcionalidades:  

• Gestão da Informação biográfica e profissional, tais como, habilitações literárias 

e profissionais, a situação profissional e remuneratória, a formação, as faltas 

(ausências/absentismo), o regime jurídico, as prestações sociais, o controlo de 

gestão de carreiras, a atualização de todos os dados que dizem respeito ao 

agregado familiar, como por exemplo, o controlo de subsídios a crianças e jovens 

consoante o ano escolar, a idade, as matrículas nas escolas, entre outros; 

• Processamento de Vencimentos, calculando assim os abonos e descontos; as 

horas extraordinárias; as ajudas de custo; as comparticipações; os subsídios de 

férias e de natal e preparação em suporte digital de vencimentos para os bancos; 
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• Emissão de Mapas e Declarações Obrigatórias, como a declaração de IRS, o 

mapa/ declaração da ADSE e o mapa para a Caixa Geral de Aposentações 

(CGA).  

Este programa tem ainda como complementos o mapa de pessoal e o mapa/plano de 

férias. 

Apesar de toda a informação do trabalhador e consequente processo individual estar 

inserido no programa SGP, existe ainda em suporte de papel todo o cadastro referente ao 

trabalhador. Todos os documentos e todas as comunicações entre os trabalhadores e a 

entidade patronal são elaborados por escrito em formato de papel, como sejam, o 

pedido/alteração de férias (anexos 1), as ajudas de custo (anexo 2), a justificação de faltas 

(anexo 3), o descanso compensatório (anexo 4), a relação de trabalho suplementar e 

registo de descanso compensatório (horas extraordinárias) (anexo 5), a prestação de 

trabalho suplementar (anexo 6) e, apesar de neste momento não estar em funcionamento, 

a justificação da não marcação biométrica do ponto (anexo7). 

Como atividade, a estagiária inseriu todas estas informações/formulários no programa 

SGP, arquivando todos os documentos posteriormente nos processos individuais de cada 

trabalhador. 

Para inserir, ou verificar qualquer informação acerca do trabalhador começa-se sempre 

por inserir o número do funcionário ou o nome do funcionário e a partir daí realiza-se o 

que se pretende, como mostra a figura 6. 
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2.2.1.1. Tipos de Faltas 

Segundo o artigo 134º da Lei Geral do trabalhador em Funções Públicas, Lei 35/2014 de 

20 de junho, os tipos de faltas são: 

a) As dadas, durante 15 dias seguidos, por altura do casamento;  

b) As motivadas por falecimento do cônjuge, parentes ou afins;  

c) As motivadas pela prestação de provas em estabelecimento de ensino;  

d) As motivadas por impossibilidade de prestar trabalho devido a facto que não seja 

imputável ao trabalhador, nomeadamente observância de prescrição médica no 

seguimento de recurso a técnica de procriação medicamente assistida, doença, 

acidente ou cumprimento de obrigação legal;  

e) A motivada pela prestação de assistência inadiável e imprescindível a filho, a neto 

ou a membro do agregado familiar do trabalhador;  

f) As motivadas por deslocação a estabelecimento de ensino de responsável pela 

educação de menor por motivo da situação educativa deste, pelo tempo 

estritamente necessário, até quatro horas por trimestre, por cada menor;  

Figura 6 - Manuseamento do SGP 

Fonte: Recursos Humanos do Município de Penamacor 
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g) As de trabalhador eleito para estrutura de representação coletiva dos 

trabalhadores, nos termos do artigo 316.º;  

h) As dadas por candidatos a eleições para cargos públicos, durante o período legal 

da respetiva campanha eleitoral, nos termos da correspondente lei eleitoral;  

i) As motivadas pela necessidade de tratamento ambulatório, realização de consultas 

médicas e exames complementares de diagnóstico, que não possam efetuar-se fora 

do período normal de trabalho e só pelo tempo estritamente necessário;  

j) As motivadas por isolamento profilático;  

k) As dadas para doação de sangue e socorrismo;  

l) As motivadas pela necessidade de submissão a métodos de seleção em 

procedimento concursal;  

m) As dadas por conta do período de férias;  

n) As que por lei sejam como tal consideradas.10 

Após as faltas serem registadas no programa, este fará o desconto automaticamente no 

seu vencimento dos dias em que o trabalhador esteve ausente de acordo com a sua 

categoria e com a sua remuneração base. Como atividade, a estagiária anotou todas as 

faltas numa folha destinada a isso, em suporte de papel e de seguida introduziu essas 

mesmas faltas no programa SGP. 

 

2.2.2. Programa Sistema de Beneficiários da ADSE (SBA) 

Este programa, tem como principais funcionalidades:  

• Tratamento do cadastro dos beneficiários;  

• Tratamento das comparticipações do regime livre;  

• Tratamento das comparticipações do regime convencional;  

• Consulta da conta corrente dos funcionários. 

Tem ainda como objetivos controlar a idade limite de comparticipação, autorizando a 

recolha de movimentos só para beneficiários estudantes, efetuar o tratamento de 

informação sobre todos os benefícios recebidos pelos funcionários. 

 
10 Fonte: http://www.pgdlisboa.pt/ 
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Foi demostrado à estagiária o funcionamento do programa, e coube-lhe inserir todas 

as despesas de saúde referentes aos beneficiários. 

 

2.2.3. Gestão e arquivo de processos individuais dos trabalhadores  

As primeiras atividades realizadas foram o arquivo e a gestão dos processos individuais 

dos trabalhadores, ou seja, a estagiária organizou alguns dos processos existentes que 

mereciam mais atenção, como foi o caso dos novos funcionários do último processo 

concursal (num total de 17). Em relação a estes, a estagiária organizou os seus dossiers 

que consistiam na identificação da sua vida profissional (contratos, currículos e toda a 

envolvente do concurso referentes a esses trabalhadores), as suas justificações de 

ausências bem como uma parte referente às formações que os trabalhadores vão realizar 

ou frequentar enquanto permanecem na instituição e as suas avaliações de desempenho. 

Uma das atividades mais frequentes foi o arquivo de justificações de faltas, baixas 

médicas, requerimentos de férias ou outro tipo de declarações. Quanto à justificação de 

faltas, a estagiária anotou essas ausências numas folhas (anexo 8), numa pasta própria 

para esse efeito. Quando essas faltas estão registadas (figuras 7 e 8), arquivam-se nos 

processos individuais dos funcionários.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7 - Manutenção de Ausências 

Fonte: Recursos Humanos do Município de Penamacor 
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2.2.4. Plano de férias 

 

Relativamente ao plano de férias, os trabalhadores preenchem uma folha com os dias de 

férias que pretendem (anexo 9). Após estas estarem todas pré-definidas, essas folhas vão 

diretamente para o Presidente para homologar, atualmente quem homologa é o Vice-

Presidente por descentralização de competências. Quando estão homologadas, as mesmas 

passam ao departamento de RHP para então serem introduzidas/marcadas no programa 

SGP (Sistema de Gestão de Pessoal). Se um trabalhador pretender alterar dias de férias 

quer seja por inconveniência do serviço ou por vontade própria, é necessário preencher 

um requerimento para ser realizada a alteração. Da mesma maneira que são homologadas 

as férias, as alterações das mesmas também têm de ser autorizadas, neste caso, pelo Vice-

Presidente. 

Foi assim, uma atividade que a estagiária desenvolveu, a marcação/alteração de férias no 

programa SGP (figura 9).  

Figura 8 - Recolha de Ausências 

Fonte: Recursos Humanos do Município de Penamacor 
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2.2.5. Planificação de Mapa de Pessoal e Estrutura Orgânica do 

Município  

O mapa de pessoal é um instrumento de gestão, de elaboração anual, que contém a 

indicação do número de postos de trabalho de que o órgão ou serviço carece para o 

desenvolvimento das suas atividades (permanentes ou temporárias). 

No caso de órgãos e serviços desconcentrados, o mapa é desdobrado em função e em 

número igual ao das unidades orgânicas desconcentradas. 

Tratando-se de um mapa de efetivos, o mesmo deve contemplar o número de postos de 

trabalho estritamente necessários à prossecução das atribuições e desenvolvimento das 

competências e atividades do órgão ou serviço. Neste sentido, não devem ser previstos 

postos de trabalho cuja ocupação não seja expectável no decurso do ano em causa. 

Figura 9 - Manutenção do Calendário de Férias 

Fonte: Recursos Humanos do Município de Penamacor 
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Cada posto de trabalho deve ser caracterizado de acordo com: 

• A atribuição, competência ou atividade que se visa cumprir ou executar; 

• O cargo ou carreira e categoria que lhes correspondam; 

• A área de formação académica ou profissional que os/as trabalhadores/as devam 

ser titulares, sempre que imprescindível; 

• O perfil de competências transversais da respetiva carreira ou categoria, 

complementado com as competências específicas do posto de trabalho. 

A caraterização de cada posto de trabalho condiciona necessariamente os termos de 

abertura dos procedimentos concursais para os postos não ocupados. Assim, no que se 

refere, designadamente, à titularidade de uma determinada área de formação académica 

ou profissional, a mesma só poderá ser exigida se previamente prevista no mapa. 

A competência para aprovação do mapa de pessoal é da entidade competente para a 

aprovação da proposta de orçamento. As alterações que determinem o aumento do 

número de postos de trabalho estão sujeitas a autorização prévia do membro do Governo 

de que o órgão ou serviço depende, de cabimento orçamental e do reconhecimento de 

sustentabilidade futura pelo membro do Governo responsável pela área das finanças. 

Sempre que a alteração decorra do regresso de trabalhador/a com direito à ocupação de 

posto de trabalho no órgão ou serviço de origem, nos termos legais, a mesma não está 

sujeita às autorizações acima referidas, sem prejuízo do necessário cabimento orçamental. 

Todos os órgãos ou serviços devem disponibilizar o mapa de pessoal através de afixação 

em local próprio e publicação na respetiva página eletrónica.11 

O mapa de pessoal da CMP apresenta-se em anexo (anexo 10). Foram facultadas à 

estagiária umas breves noções acerca de mapas de pessoal mas infelizmente não foi 

possível realizar nenhuma atividade. São ainda preenchidos mapas que concedem 

informações à Direção Geral das Autarquias Locais (DGAL) acerca do pessoal que existe 

nesta Autarquia, reportando as saídas e as entradas. Estes mapas são trimestrais ou 

semestrais e servem para esta entidade ter informação de todas as despesas que a CMP 

 
11 Fonte: DGAEP 
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tem com os funcionários. No dia 1 de janeiro de cada ano é realizado este mapa de 

forma dar a conhecer quantos colaboradores existem nesse mesmo dia (anexo 11). 

 

2.2.6. Processamento salarial/vencimentos 

 

Relativamente ao processamento de salários/vencimentos, ao longo do período de estágio 

a estagiária acompanhou sempre esse processo e foi-lhe facultado toda a informação e 

todo o conhecimento que possuem acerca deste. Muito resumidamente, o processamento 

de vencimentos está dividido em etapas. Etapas essas que são: 

1. Introduz-se nos cadastros individuais todas as alterações que existem para 

realizar, como por exemplo pessoal novo, ou seja, entradas e saídas de pessoal, 

mudanças de categorias, inscrições, entre outras.  

2. Inserem-se todas as ausências dos trabalhadores do mês anterior, como faltas por 

doença, férias, assistência à família, entre outras.  

3. Registam-se todas as despesas de saúde num programa que é destinado apenas a 

estas, o SBA já referido anteriormente (figura 10). Após estas estarem inseridas, 

tem de se fechar esse processamento para que estas apareçam no programa SGP, 

nos recibos dos trabalhadores.  
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4. Introduzem-se as ajudas de custo (o mais usual é os quilómetros feitos pelos 

trabalhadores) (figura 11), as horas extraordinárias e os abonos para falhas (figura 

12).  

Figura 10 - Recolha de Movimentos do SBA 

Fonte: Recursos Humanos do Município de Penamacor 
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Figura 11 - Recolha de Ajudas de Custo 

Fonte: Recursos Humanos do Município de Penamacor 

 

Figura 12 - Recolha de Abonos para Falhas 

Fonte: Recursos Humanos do Município de Penamacor 
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5. Retiram-se os mapas e resumos para se confirmar se está tudo bem ou se 

alguma coisa precisa de alterações. Estes mapas e resumos consistem nas 

despesas referentes aos Eleitos Locais (designada por folha 10 nesta autarquia), 

ao Pessoal do Quadro (designada por folha 20), ao Pessoal com Contrato a Termo 

Certo (designada por folha 30), os Programas de Formação e Emprego (designada 

por folha 60) e por último o mapa referente ao Pagamento de Senhas dos membros 

da Assembleia Municipal (designada por folha 80). Os resumos que são retirados 

são referentes às despesas totais dos vencimentos, das despesas de saúde, entre 

outros. São também retirados os ficheiros para os Bancos para se encaminharem 

para a Contabilidade para se poder realizar o pagamento dos vencimentos. Todos 

os mapas e resumos são dirigidos para a Contabilidade, mantendo sempre uma 

cópia nos RH e os recibos dos vencimentos também permanecem no 

Departamento de RHP. 

Quando estas etapas estiverem concluídas e antes de encerrar o mês, enviam-se os mapas 

de descontos à Caixa Geral de Aposentações (CGA), à Segurança Social, o ficheiro para 

a companhia de seguros, sindicatos e cria-se o Documento Único de Cobrança (DUC). 

Seguidamente faz-se o respetivo pagamento à Assistência na Doença aos Servidores do 

Estado (ADSE).  

No final, pode-se encerrar o mês, ou seja, para começar a trabalhar num mês, o anterior 

tem de estar obrigatoriamente encerrado.  

Posto isto, realiza-se uma Declaração Mensal de Remunerações (DMR), em que estão 

todas as despesas descritas, para ser entregue às finanças. 

Os vencimentos do mês só terminam quando a DMR é concluída. 

Além da estagiária acompanhar e participar em todos os processamentos salariais 

realizados ao longo do período de estágio, duas atividades também realizadas foram a 

entrega dos recibos aos funcionários e o cálculo dos abonos para falhas.  

Este abono para falhas é destinado os funcionários que estão afetos ao recebimento de 

pagamentos de terceiros (no caso da Tesouraria, Piscinas Municipais, Divisão de Obras e 

Fundo de Maneio). 

 Este é calculado de acordo com a fórmula: 

(𝐴𝑏𝑜𝑛𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑓𝑎𝑙ℎ𝑎𝑠 ∗ 12) ÷ (𝑛 ∗ 52) 
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Em que n é o número de dias de trabalho por semana.  

Neste momento, a fixação do montante para este abono é de 86,29€. No caso da CMP, os 

trabalhadores recebem 3,98€ pelo dia inteiro e 1,99€ caso falte meio-dia.  

 

2.2.7. Procedimentos Concursais/ Recrutamento e Seleção 

 

Quanto ao recrutamento, a estagiária acompanhou dois processos distintos. O primeiro 

processo foram duas candidaturas no Instituto do Emprego e Formação Profissional 

(IEFP) em que foi proposto uma oferta para Contratos de Emprego-Inserção (CEI) e outra 

oferta para Contratos de Emprego-Inserção + (CEI+), com duração de seis meses e um 

ano, respetivamente. A estagiária neste processo apoiou a realização da candidatura no 

site do IEFP, ajudando assim na realização deste. O outro processo foi referente a um 

Programa de Estágios Profissionais na Administração Local (PEPAL) da DGAL para 

jovens que nunca possuíram um emprego, ou seja, jovens à procura do primeiro emprego, 

com a duração de um ano. Relativamente a este processo a estagiária apoiou a pré-

candidatura e o preenchimento de alguns questionários e formulários. Uma vez que ainda 

está em curso não foi possível acompanhar mais.  

 

2.2.8. Avaliação de Desempenho 

 

De acordo com a Lei 66-B/2007 de 28 de dezembro, a avaliação de desempenho pretende 

medir o desempenho de cada trabalhador. Nesta autarquia a avaliação de desempenho é 

feita de duas formas: a autoavaliação e a avaliação por objetivos recorrente à avaliação 

bienal e ao Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração 

Pública (SIADAP), neste caso são aplicados o SIADAP 2 e o SIADAP 3. O primeiro 

corresponde aos dirigentes e o segundo aos seus funcionários. Não sendo uma atividade 

desenvolvida durante o período de estágio foi explicado à estagiária o modo de 

funcionamento deste e todas as suas etapas.  
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Fases do Procedimento 

• Eleição da Comissão Paritária; 

• Planeamento – existe uma reunião com o Conselho Coordenador de Avaliação 

(CCA) para definir orientações e critérios para ponderação curricular; 

• Autoavaliação – realiza-se uma ficha de autoavaliação (anexo 12) em que há uma 

análise conjunta entre avaliador e avaliado (preparação para avaliação, mas sem 

vincular); 

• Avaliação – tendo presentes as orientações da CCA, os parâmetros e os 

indicadores de desempenho, realiza-se uma ficha de avaliação (anexo 13); 

• Harmonização – há uma análise das propostas de avaliação para assegurar 

cumprimento de percentagens (quotas) relativas à diferenciação de desempenho e 

inicia-se o processo de validação das propostas de desempenho relevante e 

desempenho inadequado e de reconhecimento de desempenhos excelentes; 

• Reunião de avaliação – o avaliador dá conhecimento da avaliação, após 

harmonização com o CCA e são contratualizados os parâmetros de avaliação para 

o novo período; 

• Validações e reconhecimentos – Existe a validação das propostas de 

desempenho relevante e desempenho inadequado, bem como a análise do impacto 

de desempenho para efeitos de reconhecimento de desempenhos excelentes, neste 

ponto as propostas validadas são devolvidas ao avaliador para seguimento normal 

do processo e as não validadas são devolvidas na mesma ao avaliador com 

fundamentação, dando-lhe um prazo para reformular a proposta. Se o avaliador 

manter a proposta, tem de a fundamentar adequadamente perante o CCA. Por 

último se o CCA uma vez mais não aceitar a proposta, atribui ele a proposta final 

de avaliação que transmite ao avaliador para que este dê conhecimento ao avaliado 

e remeta para homologação; 

• Apreciação para Comissão Paritária – Após tomar conhecimento da proposta 

de avaliação que foi validada pelo CCA e que vai ser submetida a homologação 

do Presidente da Câmara, o avaliado tem 10 dias úteis para requerer, 

fundamentado, apreciação pela Comissão Paritária. Esta, pronuncia-se no prazo 

de 10 dias; 
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• Homologação – tem 5 dias úteis para dar conhecimento ao avaliado. Se não 

homologar avaliações atribuídas pelo avaliador ou CCA, o Presidente da 

Câmara atribui nova menção qualitativa e respetiva quantificação, e fundamenta. 

• Reclamação da homologação – decisão sobre reclamação no prazo de 15 dias 

úteis.   

Como foi referido acima, não foi uma tarefa realizada, pois devido aos prazos 

estabelecidos por lei, os mesmos não coincidiam com o período de estágio. A 

colaboradora do serviço explicou toda a envolvente associada para a estagiária ter a noção 

do modo de funcionamento deste.  

 

2.2.9. Gestão da Formação 
No que diz respeito à gestão da formação, a única formação que houve durante o período 

de estágio e que a estagiária acompanhou diretamente, foi de Primeiros Socorros e 

Suporte Básico de Vida, realizado por enfermeiros do Centro de Saúde de Penamacor e 

estudantes da Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias do Instituto Politécnico de Castelo 

Branco. Foi informado à colaboradora que esta formação se iria realizar nas instalações 

da CMP e que precisavam de saber quantos trabalhadores queriam participar. Deste 

modo, a trabalhadora do serviço de RHP juntamente com o apoio da estagiária, contactou 

todos os edifícios/departamentos pertencentes à CMP para se ter conhecimento de quais 

os funcionários interessados, anotando todos os nomes, ou seja, fazendo uma lista para 

depois serem facultados à instituição, ao enfermeiro do Centro de Saúde de Penamacor, 

que organizou a formação. 

 

2.2.10. Outras atividades desenvolvidas 

  

Outra atividade frequente, apesar de não ser diretamente relacionado com os Recursos 

Humanos (RH), foi realizar a entrada em formato digital, no programa denominado 

FutureDoc (Sistema de Gestão Documental), de todo o tipo de documentos afetos à CMP, 

como por exemplo, faturas, recibos, justificações de faltas, ou seja, todos os documentos 

que dão entrada na mesma.   
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2.2.11. Manual de Acolhimento  

Uma vez que não existe Manual de Acolhimento nesta instituição, foi proposto à 

estagiária criar um. Visto que este precisa de aprovação do Senhor Presidente da Câmara, 

por enquanto é, ainda, apenas uma proposta. Nesta atividade, tentou-se que o manual 

fosse o mais conciso possível para não se tornar aborrecido, apresentando apenas as ideias 

essenciais. Os principais pontos deste são uma nota de boas-vindas, a explicação para que 

existe este manual, descrever como é realizado o programa de acolhimento e integração, 

contém uma breve caraterização acerca do Município, dando a conhecer a sua Missão, a 

sua Visão, os seus Objetivos Gerais e o Organograma da Câmara Municipal de 

Penamacor. Pretende também dar a conhecer os deveres do trabalhador, a duração de 

trabalho semanal e o horário de trabalho. Um outro ponto presente neste manual são os 

contactos úteis que o novo funcionário pode vir a necessitar.   

O Manual de Acolhimento e Integração é um elemento facilitador do processo de 

acolhimento e integração de novos colaboradores na organização. 

O principal objetivo deste manual é fornecer informações ao recém-contratado sobre a 

entidade empregadora que facilitem a sua integração na instituição, bem como no serviço 

específico onde vai exercer a sua atividade. 

Este documento permite dar conhecimento da estrutura organizacional e do 

funcionamento da instituição aos mais variados níveis, devidamente enquadrados nos 

objetivos gerais da instituição e nas suas áreas estratégicas de atuação (anexo 14). 

A estagiária obteve um bom feedback acerca desta proposta. 
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Considerações Finais 

A realização deste estágio, que completa a Licenciatura em Gestão de Recursos Humanos, 

tornou-se uma experiência bastante enriquecedora, pois a estagiária pode observar e 

compreender as práticas aplicadas no Departamento de Recursos Humanos de uma 

instituição da Administração Local. A concretização do mesmo permitiu desenvolver e 

consolidar matérias lecionadas ao longo do curso. 

É de realçar que no início do estágio, o medo de falhar, de não estar à altura das exigências 

e de sobretudo não corresponder às expetativas era constante, o que foi desaparecendo 

com a facilidade de integração e por ter sido acolhida tão bem, sentindo-se “em casa”. O 

estágio e o ambiente em que decorreu permitiu o desenvolvimento da autonomia da 

estagiária, ampliando desta forma os seus conhecimentos e aquisição de novas 

competências. 

Penso que a vontade de aprender e a disponibilidade de ajudar constantemente os 

trabalhadores contribuiu bastante para a aprendizagem da discente.  

A escolha do local de estágio, na Câmara Municipal de Penamacor, nunca esteve em 

causa, pois além de ser perto da localidade de residência da estagiária, era uma 

curiosidade perceber o funcionamento de uma Autarquia Local. 

A Licenciatura em Gestão de Recursos Humanos e a realização do estágio curricular, 

concedeu conhecimentos quer para a vida pessoal, quer para a vida profissional.  

Os objetivos foram quase todos cumpridos, à exceção da Avaliação de Desempenho e do 

Mapa de Pessoal, mas foi transmitido toda a sua envolvente, as suas etapas e 

procedimentos.   

A todos, a estagiária só tem a agradecer, findando assim uma grande etapa da sua vida.  
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Anexo 1 

 

 

Pedido de alteração de férias 
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Anexo 2 

 

Ajudas de Custo 
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Anexo 3 

Justificação de Faltas 
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Anexo 4 

Descanso Compensatório 
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Anexo 5 

Relação de Trabalho Suplementar e Registo de 

Descanso Compensatório 
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Anexo 6 

Prestação de Trabalho Suplementar 
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Anexo 7 

Justificação da não Marcação biométrica do 

ponto 
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Anexo 8 

Folha de Ausências 
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Anexo 9 

Folha de Marcação de Férias 
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Anexo 10 

Mapa de Pessoal   
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Anexo 11 

Mapa DGAL 
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Anexo 12 

Ficha de Autoavaliação 
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Anexo II 

(a que se refere a alínea b) do n.º 1 do artigo 1.º) 

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO 

TRABALHADORES (SIADAP 3)  

FICHA DE AUTO-AVALIAÇÃO 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE ___________  - DIVISÃO  

 

 (A preencher pelo avaliado) 

Avaliado  

Carreira/Categoria  

Unidade orgânica  

Período de avaliação  a   

 

 

1. RESULTADOS 
 

1.1 GRAU DE REALIZAÇÃO DOS OBJECTIVOS FIXADOS 
 Para cada objectivo fixado em que nível considera que se situou o seu desempenho? (Assinale com X 

o nível) 

 

Objectivos fixados 

Superei o 

objectivo 

 

Atingi o 

objectivo 

Não atingi o 

objectivo 

 

Objectivo 1    

Objectivo 2    

Objectivo 3    

Objectivo __    

Objectivo __    

Objectivo __    
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1.2 FUNDAMENTAÇÃO 

 

(Breve fundamentação relativa à realização de objetivos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.COMPETÊNCIAS 
2.1 DEMONSTRAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

 

Para cada competência em que nível considera que se situou o seu desempenho ao longo do ano? 

(Inscreva o número da competência, a sua designação e assinale com X o nível)  

 

COMPETÊNCIA ESCOLHIDA COMPETÊNCIA 

DEMONSTRADA 

A UM NÍVEL 

ELEVADO 

COMPETÊNCIA 

DEMONSTRADA 

 

COMPETÊNCIA 

NÃO 

DEMONSTRADA 

OU 

INEXISTENTE 

N.º DESIGNAÇÃO 

1 Orientação e Realização para 

Resultados 

   

2 Orientação para o serviço Público    

3 Planeamento e Organização    

6 Adaptação e melhoria contínua    

11 Relacionamento Interpessoal    

     

     

 

Obs:  A descrição de cada competência e os comportamentos a ela associados constantes das Listas 

de Competências referem-se ao padrão médio exigível de desempenho (Competência 

Demonstrada) 
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2.2 FUNDAMENTAÇÃO 

 

(Breve fundamentação relativa às competências demonstradas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. FATORES MAIS INFLUENTES NO DESEMPENHO  

 

Classifique cada um dos fatores seguintes quanto ao grau de influência que considera terem tido no 

seu desempenho global. (Na escala apresentada assinale com X, sendo que 1 representa o mais negativo e 6 o 

mais positivo) 

 

Nota: Caso assinale os pontos 1, 2, 5 e 6 é importante que faça uma breve justificação.  

 

FATORES 1 2 3 4 5 6 

Os objetivos a concretizar ao longo do ano foram fixados com clareza        

Os processos e procedimentos de trabalho são os adequados       

O equipamento e condições instrumentais e tecnológicas existentes são os 

adequados 

      

O ambiente de trabalho existente        

O esforço ou investimento individual feitos       

Outros fatores*       
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* Se preencheu este item, descreva quais os “Outros fatores” que considera que influenciaram o 

seu desempenho: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se valorou algum fator nos extremos da escala (pontos 1,2, 5 e 6) justifique sumariamente 

relativamente a cada um (podendo também justificar sumariamente outras valorações que considere 

importantes):  
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4. COMENTÁRIOS E PROPOSTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O avaliado _______________________________________, em __/__/20__ 

 

Recebi. O avaliador _____________________________________, em __/__/20__ 
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Anexo 13 

Ficha de Avaliação 
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  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO 

TRABALHADORES (SIADAP 3) 

FICHA DE AVALIAÇÃO 

 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE PENAMACOR 

 

SERVIÇO:  

 

 

 

(A preencher pelo avaliador) 

 

Avaliador 

 

 

Cargo 

 

NIF           

 

 

Avaliado 

 

 

 

Categoria/carreira 

 

 

Unidade orgânica 

 

  

 NIF           

 

 

 

Período em avaliação 

     

    

 

a 

       

   

 

NIF          
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1. OBJETIVOS DA UNIDADE ORGÂNICA 

Descrição dos objetivos da unidade orgânica 
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2. PARÂMETROS DA AVALIAÇÃO 

 

2.1 RESULTADOS 

(A preencher no início do período de avaliação)                                                                                           (A preencher no final do período de avaliação) 

DESCRIÇÃO DO OBJETIVO  

DETERMINAÇÃO DO (S) INDICADOR (ES) DE MEDIDA E CRITÉRIOS DE SUPERAÇÃO 
 

AVALIAÇÃO 

Objetivo 

superado 

(Pontuação 5) 

Objetivo 

atingido 

(Pontuação 3) 

Objetivo não 

atingido 

(Pontuação 1) 

                                                                                                               

1 

 

Objetivo 

     

Indicador (es) 

de medida 

Tempo 

 

Critérios de 

superação 

 

 

 

 

2 

 

Objetivo 

     

Indicador (es) 

de medida 

 

 

Critérios de 

superação 
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3 

 

Objetivo 

 

 

    

Indicador (es) 

de medida 

Prazo 

Critérios de 

superação 

 

 

 

 

Objetivo 

 

 

 

    

Indicador (es) 

de medida 

 

 

 

Critérios de 

superação 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 

 

 

 

    

Indicador (es) 

de medida 
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Critérios de 

superação 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 

 

 

 

    

Indicador (es) 

de medida 

 

 

 

Critérios de 

superação 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 

 

 

 

    

Indicador (es) 

de medida 
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Critérios de 

superação 

 

 

 

 

 

O avaliador, em ___/___/_____, ______________________________________________________ 

 

O avaliado, em ___/___/_____, _______________________________________________________ 

 

Os objetivos n.º (s) _________ foram reformulados em ____/___/_____ constando de anexo a esta ficha.  

 

O avaliador, em ___/___/_____, _______________________________________________________ 

 

O avaliado, em ___/___/_____, ________________________________________________________ 

Pontuação do Parâmetro 
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2.2 COMPETÊNCIAS 

 

(A preencher no início do período de avaliação)                                (A preencher no final  

                                                                                                                do período de avaliação)  

COMPETÊNCIAS ESCOLHIDAS 

 
AVALIAÇÃO 

Competência 

demonstrada a 

um nível 

elevado 

(Pontuação 5) 

Competência 

demonstrada 

 

(Pontuação 3) 

Competência 

não 

demonstrada 

ou inexistente 

(Pontuação 1) 

N.º DESIGNAÇÃO 

1 Orientação para resultados     

2 Orientação para o serviço público     

3 Planeamento e Organização        

6 Adaptação e melhoria Contínua     

11 Relacionamento Interpessoal     

      

      

      

 

Obs: A descrição de cada competência e os comportamentos 

         a ela associados constantes das Listas de Competências 

          referem-se ao padrão médio exigível de desempenho 

         (Competência Demonstrada) 

 

 

O avaliador, em ___/___/_____, 

______________________________________________________ 

 

O avaliado, em ___/___/______, 

______________________________________________________ 

 

3. AVALIAÇÃO GLOBAL DO DESEMPENHO 

 

 A B C (AXB) 

Pontuação do Parâmetro 
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PARÂMETROS DA AVALIAÇÃO 

 
PONTUAÇÃO PONDERAÇÃO 

PONTUAÇÃO 

PONDERADA  

RESULTADOS    

COMPETÊNCIAS     

    

 

 

 

 

 

 

 

 

4. COMUNICAÇÃO DA AVALIAÇÃO AO AVALIADO 

 

 

Tomei conhecimento da avaliação em reunião de avaliação realizada em __/__/_____ 

 

O avaliado, 

___________________________________________________________________ 

 

 

Observações: 

 

 

 

 

 

 

5. FUNDAMENTAÇÃO DA MENÇÃO DE DESEMPENHO RELEVANTE 

 

AVALIAÇÃO FINAL – MENÇÃO 

QUALITATIVA 

DESEMPENHO 

RELEVANTE 

 

DESEMPENHO 

ADEQUADO 

 

DESEMPENHO 

INADEQUADO 
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A avaliação com menção de “Desempenho Relevante”: 

 

  Foi validada em reunião do Conselho Coordenador da Avaliação realizada em ___/___/_____, 

conforme consta da respetiva ata. 

 Não foi validada em reunião do Conselho Coordenador da Avaliação realizada em 

___/___/_____, conforme consta da respetiva ata, de cuja parte relevante se anexa cópia, tendo sido 

atribuída a menção de “Desempenho ____________________, correspondendo a ________. 

 

6. FUNDAMENTAÇÃO DA MENÇÃO DE DESEMPENHO INADEQUADO 

 

Parâmetro Resultados: 

 

  

Parâmetro Competências: 

 

 

 

A avaliação com menção de “Desempenho Inadequado”: 

 

 Foi validada em reunião do Conselho Coordenador da Avaliação realizada em ___/___/_____, 

conforme consta da respetiva ata. 

 Não foi validada em reunião do Conselho Coordenador da Avaliação realizada em 

___/___/_____, conforme consta da respetiva ata, de cuja parte relevante se anexa cópia, tendo sido 

atribuída a menção de “Desempenho ____________________, correspondendo a ________. 

 

7. RECONHECIMENTO DO MÉRITO (DESEMPENHO EXCELENTE) 
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Foi reconhecido mérito (Desempenho Excelente) em reunião do Conselho Coordenador da 

Avaliação realizada em ___/___/_____, com os fundamentos que constam da respetiva ata, de 

cuja parte relevante se anexa cópia. 

 

8. JUSTIFICAÇÃO DE NÃO AVALIAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

9. EXPECTATIVAS, CONDIÇÕES E/OU REQUISITOS DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E 

PROFISSIONAL 

 

 

 

 

 

 

10. DIAGNÓSTICO DE NECESSIDADES DE FORMAÇÃO  

 

Áreas a desenvolver 
Acções de formação profissional a 

considerar 

  

  

  

 

11. COMUNICAÇÃO DA AVALIAÇÃO AO AVALIADO, APÓS VALIDAÇÃO/NÃO VALIDAÇÃO PELO 

CONSELHO COORDENADOR DA AVALIAÇÃO 

 

 

Tomei conhecimento da avaliação após validação/ Não validação pelo Conselho Coordenador 

da Avaliação, em __/__/____ 
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O avaliado, 

__________________________________________________________________ 

 

 

12. HOMOLOGAÇÃO/DESPACHO DO DIRIGENTE MÁXIMO DO SERVIÇO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos ___/___/_____, __________________________________________________ 

 

 

13. CONHECIMENTO DA AVALIAÇÃO APÓS A HOMOLOGAÇÃO/DESPACHO DO DIRIGENTE 

MÁXIMO DO SERVIÇO 

 

 

Tomei conhecimento da homologação/despacho do dirigente de nível superior relativo à minha 

avaliação em ___/___/_____ 

 

O avaliado, 

_____________________________________________________________________  
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14. RECLAMAÇÃO / DECISÃO DA RECLAMAÇÃO 

 

Foi apresentada reclamação? 
Sim Não 

  

Decisão da reclamação 

 

 

 

 

15. RECURSO HIERÁRQUICO / TUTELAR 

 

Foi apresentado recurso 

hierárquico / tutelar? 

Sim Não 

  

Decisão do recurso hierárquico / tutelar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Relatório de Estágio, Gestão de Recursos Humanos 

88 
Tatiana Esteves Pereira (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 14 

Manual de Acolhimento 
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 Manual de Acolhimento 

Câmara Municipal de Penamacor 
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Ao novo trabalhador 
 

Seja Bem-vindo! 

 

É com enorme satisfação que o recebemos na Câmara Municipal de Penamacor.  

Integrar um novo elemento na nossa instituição é, acima de tudo, fornecer-lhe as melhores 

condições de adaptação para que, o mais rapidamente possível, se sinta totalmente 

integrado nesta Autarquia. 

Pomos assim ao seu dispor, um conjunto de informações tal como o modo de 

funcionamento e para que serve o presente manual, uma breve introdução do programa 

de acolhimento e integração, descreve-se ainda muito brevemente o Município de 

Penamacor, a sua organização administrativa, a sua missão, visão e objetivos gerais. 

Apresentamos também organograma para melhor entendimento, os deveres do 

trabalhador, a duração do trabalho semanal e o horário de trabalho e por último alguns 

contactos que possam vir a ser úteis. 

Deste modo, este documento foi feito a pensar em si e com o principal objetivo de 

fornecer um conjunto de informações consideradas úteis, transmitir uma imagem, a mais 

aproximada possível dos serviços, proporcionando-lhe desta forma uma melhor 

compreensão e conhecimento da instituição, bem como contribuir para que a sua atividade 

na Câmara Municipal seja pautada por um bom desempenho em prol da população e que, 

particularmente, contribua para o seu enriquecimento e desenvolvimento pessoal. 

 

Damos-lhe assim, as boas vindas e desejamos-lhe os maiores sucessos na sua atividade 

na Câmara Municipal de Penamacor. 
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Para que serve e como funciona o Manual de Acolhimento  

 

O Manual de Acolhimento e Integração é um elemento facilitador do processo de 

acolhimento e integração de novos colaboradores na organização. 

O principal objetivo deste manual é fornecer informações ao recém-contratado sobre a 

entidade empregadora que facilitem a sua integração na instituição. 

Este documento permitir-lhe-á tomar conhecimento da estrutura organizacional e do 

funcionamento da instituição aos mais variados níveis, devidamente enquadrados nos 

objetivos gerais da instituição e nas suas áreas estratégicas de atuação. 

O uso do Manual de Acolhimento prevê ainda contribuir para a criação de um bom 

ambiente de trabalho, capaz de promover o desempenho e a progressão profissionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.e-konomista.pt/artigo/ambiente-de-trabalho/
https://www.e-konomista.pt/artigo/ambiente-de-trabalho/
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O programa de acolhimento e integração 

 

Cabe ao serviço/coordenador: 

• Preparar com antecedência o espaço do colaborador; 

• Informar todos os trabalhadores, especialmente os que vão trabalhar diretamente 

com o novo trabalhador; 

• Prestar toda a informação necessária, como definir competências e procedimentos 

da função a desempenhar. 

No dia do Acolhimento: 

É fornecido um conjunto de impressos para preencher, para a elaboração do Processo 

Individual do trabalhador e para a inscrição na Segurança Social. 

Documentos necessários: 

• Cópia do cartão de cidadão; 

• Cópia do número de contribuinte (NIF); 

• Número de beneficiário da Segurança Social; 

• NIB/IBAN do banco onde o trabalhador tem conta; 

• Certificado de habilitações; 

• Curriculum vitae.  

É celebrado o Contrato de Trabalho, consoante o tipo de vínculo no Município. 

Após o preenchimento dos impressos, o Serviço de Recursos Humanos e Pessoal irá 

processar os dados do novo funcionário no sistema da instituição (SGP).  

Após isso, é-lhe facultado o Manual de Acolhimento e fará uma visita guiada pela 

instituição para integração na mesma.    
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O Município de Penamacor 

Penamacor é um concelho da Beira Baixa, pertencente ao Distrito de Castelo Branco. É 

limitado a Norte pelo concelho do Sabugal, a Sul pelo concelho de Idanha-a-Nova, a 

Oeste pelo do Fundão e a Leste pela Estremadura espanhola. As distâncias da sede do 

concelho aos centros urbanos de maior dimensão, são de 48 quilómetros para a Covilhã, 

50 para Castelo Branco e 66 para a Guarda. 

 

Organização administrativa 

O concelho é composto de 12 freguesias: Águas, Aldeia do Bispo e Aldeia de João Pires 

(em União de Freguesias); Bemposta e Pedrógão (em União de Freguesias); Aranhas, 

Benquerença, Meimoa, Meimão, Penamacor, Salvador e Vale da Senhora da Póvoa. 

 

Visão 

 

O Município de Penamacor orienta a sua ação com vista à promoção e dinamização do 

concelho a nível económico, social e ambiental no sentido de o transformar num concelho 

dinâmico, competitivo e solidário, no contexto da globalização e da sociedade do 

conhecimento. 

 

Missão 

 

O Município tem como missão corresponder às aspirações dos cidadãos, mediante a 

promoção de políticas públicas inovadoras, apostando na aplicação sustentável dos 

recursos disponíveis e na qualidade da prestação dos serviços. 

 

 

 

 

 



Relatório de Estágio, Gestão de Recursos Humanos 

94 
Tatiana Esteves Pereira (2019) 

Objetivos gerais 

 

No desempenho das suas atribuições e competências os serviços municipais devem 

prosseguir os seguintes objetivos: 

✓ Melhoria da qualidade de vida dos Munícipes, promovendo um serviço e espaço 

públicos de qualidade garantindo a inclusão, a integração, a solidariedade e o bem-

estar social; 

✓ Obtenção de elevados índices de melhoria na prestação de serviços à população, 

respondendo de forma célere às suas necessidades e aspirações; 

✓ Obtenção de ganhos de eficiência e de eficácia, através de uma análise exaustiva 

e ponderada de recursos disponíveis, recursos humanos, materiais e financeiros e 

proceder à sua correta adequação, otimização e reafectação; 

✓ Criação de fatores de diferenciação competitivos alicerçados no quadro de 

recursos naturais/históricos/patrimoniais e identitários de Penamacor; 

✓ Identidade territorial e urbanística, fomentando instrumentos de planeamento que 

garantam o desenvolvimento urbanístico equilibrado do concelho, a coesão 

demográfica e social, a dinamização das atividades económicas e a 

sustentabilidade económica da população; 

✓ Desenvolvimento de novas estratégias para atração de investidores e dinamização 

de atividades económicas ligadas à criação de emprego; 

✓ Afirmação concelhia através do reforço da identidade e da valorização de recursos 

endógenos. 
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Organograma  

Segundo o Regulamento da Organização dos Serviços Municipais “O Município de 

Penamacor adota o modelo de estrutura hierarquizada, tendo em conta a simplicidade de 

níveis hierárquicos a flexibilidade e a boa articulação/colaboração entre todos os 

serviços”. É de salientar que existem 103 trabalhadores atualmente na Organização. 

Desta forma, os serviços são organizados da seguinte forma (figura 1): 

É composta por três unidades orgânicas, a Divisão de Obras, a Divisão Administrativa e 

Financeira e a Unidade Operacional de Serviços Externos. 

Divisão de Obras 

 Unidade de Planeamento constituída pelos serviços:  

• Obras Públicas e Contratação;  

• Obras Particulares;  

• Planeamento e Ordenamento do Território; 

• Fiscalização. 

 

 Serviço de Coordenação Administrativa de Obras tem como serviços  

• Serviços Administrativos,  

• Serviços de Execuções e 

• Serviços de Acompanhamento de Vistorias.  

Unidade Operacional de Serviços Externos 

Contém os serviços de:  

• Gestão de Stocks e Armazém;  

• Serviço de Água;  

• Saneamento e Resíduos Sólidos Urbanos;  

• Manutenção de Infraestruturas e Serviços Urbanos; 

• Gestão de Cadastro de Redes.  
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Divisão Administrativa e Financeira 

 

 Serviço de Coordenação Administrativa, englobando os serviços de:  

• Tesouraria;  

• Serviços Administrativos;  

• Gabinete de Cultura, Informação e Turismo;  

• Ação Social e Educação;  

• Museu Municipal;  

• Serviços Gerais;  

• Arquivo e Gestão Documental; 

• Juventude e Desporto.   

 

 Serviço de Coordenação Financeira, constituída pelos serviços de:  

• Contabilidade e Finanças;  

• Recursos Humanos e Pessoal;  

• Aprovisionamento e Património.  

 

 

A Câmara Municipal dispõe, ainda, na dependência direta do Presidente da Câmara, dos 

seguintes gabinetes em que a finalidade é prestar apoio aos órgãos e serviços municipais: 

❖ Gabinetes de Apoio ao Presidente e Vereação; 

❖ Gabinete de Proteção Civil e Florestas; 

❖ Gabinete Jurídico; 

❖ Gabinete de Informática; 

❖ Gabinete de Gestão Operacional. 
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Deveres do trabalhador 

São deveres gerais dos trabalhadores:  

• O dever de prossecução do interesse público;  

• O dever de isenção;  

• O dever de imparcialidade;  

• O dever de informação;  

• O dever de zelo;  

• O dever de obediência;  

• O dever de lealdade;  

• O dever de correção;  

• O dever de assiduidade;  

• O dever de pontualidade. 

Figura 13 - Organograma da CMP 

Fonte: Site da CMP 
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Duração do trabalho semanal: A duração do trabalho corresponde a 35h semanais 

para todos os trabalhadores das categorias que não estejam abrangidos por regimes 

especiais.  

Horário de trabalho: Todos os trabalhadores, independentemente do seu vínculo, devem 

laborar no período de funcionamento, entre as 9h00 e as 17h30m, com horário de almoço 

entre as 12h30m e as 14h00, salvo os Serviços Gerais e os Serviços Externos com período 

de funcionamento entre as 8h00 e as 16h00, com horário de almoço das 12h00 as 13h00. 

Sempre que um trabalhador faltar, quer seja por motivo de férias, doença, ou outro, deve 

preencher os impressos próprios para o efeito, registando o (s) dia (s) e horário em que se 

vai ausentar e recolhendo a assinatura/autorização escrita do seu responsável. 
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Contactos úteis 

 

Edifício dos Paços do Concelho 

» Morada: Largo do Município, 6090-543 Penamacor 

» Telefones e Fax 

Geral: Tel.: 277 394 106 - Tm: 963 180 059; 915 192 106 - Fax: 277 394 196 

» E-mail: Geral: secretaria.gap@cm-penamacor.pt 

Edifício dos Serviços Técnicos 

» Morada: Largo Júlio Rodrigues da Silva, 6090-545 Penamacor 

» Telefones e Fax 

Geral: 277 394 106 - Tm: 963 178 426; 963 180 059 - Fax: 277 394 196 

» E-mail: Geral: serv.obras@cm-penamacor.pt 

» Piquete Tel.: 963 183 208 

 

EXECUTIVO 

Presidente António Luís Beites Soares presidente@cm-penamacor.pt  

Vice-Presidente Joaquim Ribeiro Robalo vice.presidente@cm-penamacor.pt  

Vereador Filipe André Leitão Ramos Batista vereador@cm-penamacor.pt  

Vereadora Sandra Maria Pires Vicente sandra.vicente@cm-penamacor.pt  

Vereadora Anabela Castilho Campos anabela.castilho@cm-penamacor.pt  

 
 

 

 

mailto:presidente@cm-penamacor.pt
mailto:vice.presidente@cm-penamacor.pt
mailto:vereador@cm-penamacor.pt
mailto:sandra.vicente@cm-penamacor.pt
mailto:anabela.castilho@cm-penamacor.pt
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GABINETE DE APOIO AO PRESIDENTE 

Ilídia Cruchinho chefegabinete@cm-penamacor.pt  

Teresa Ribeiro secretariado@cm-penamacor.pt  

 

SERVIÇOS 

Água e saneamento   sas@cm-penamacor.pt  

Aprovisionamento Pedro Agapito 

António Gil 
 

aprovisionamento@cm-penamacor.pt 

antonio.gil@cm-penamacor.pt 

Armazém 
 

José Carlos Gonçalves armazem.stocks@cm-penamacor.pt  

Arquivo Municipal Laurinda Mendes arquivo@cm-penamacor.pt  

Biblioteca Municipal Alcina Cruchinho biblioteca@cm-penamacor.pt 

Contabilidade Paulo Servo 

Simão Carreirinho 

contabilidade@cm-penamacor.pt  

Coordenação de Obras Raúl Laranjeira raul.laranjeira@cm-penamacor.pt  

Desporto Filipe Batista   

Execuções Fiscais António Geraldes sef@cm-penamacor.pt  

Fiscalização Domingos Mota fiscalizacao@cm-penamacor.pt  

Gabinete de Ação Social Filipa Manteigas gab.social@cm-penamacor.pt 

Gabinete de Cultura Sara Gaspar gab.cultura@cm-penamacor.pt 

Gabinete Florestal Raquel Marques gt.florestal@cm-penamacor.pt 

Gabinete de Cultura, Informação e 

Turismo 

Joaquim Nabais gab.info@cm-penamacor.pt  

Gabinete de Informática José Maria 

Jorge Teixeira 

gab.informatica@cm-penamacor.pt  

Gabinete Jurídico   jurista@cm-penamacor.pt  

mailto:chefegabinete@cm-penamacor.pt
mailto:secretariado@cm-penamacor.pt
mailto:sas@cm-penamacor.pt
mailto:aprovisionamento@cm-penamacor.pt
mailto:antonio.gil@cm-penamacor.pt
mailto:armazem.stocks@cm-penamacor.pt
mailto:arquivo@cm-penamacor.pt
mailto:biblioteca@cm-penamacor.pt
mailto:contabilidade@cm-penamacor.pt
mailto:raul.laranjeira@cm-penamacor.pt
mailto:sef@cm-penamacor.pt
mailto:fiscalizacao@cm-penamacor.pt
mailto:gab.social@cm-penamacor.pt
mailto:gab.cultura@cm-penamacor.pt
mailto:gt.florestal@cm-penamacor.pt
mailto:gab.info@cm-penamacor.pt
mailto:gab.informatica@cm-penamacor.pt
mailto:jurista@cm-penamacor.pt
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Museu e Posto de Turismo Maria João Crucho turismo@cm-penamacor.pt  

Obras Particulares José Luís Leitão obras.particulares@cm-penamacor.pt 

Obras Públicas Ana Valente obras.publicas@cm-penamacor.pt  

RH e Pessoal Sabina Seguro pessoal@cm-penamacor.pt  

Sector Administrativo e Financeiro Paulo Servo paulo.servo@cm-penamacor.pt 

Secretaria Maria do Céu Crucho secretaria@cm-penamacor.pt 

Serviço de Obras   serv.obras@cm-penamacor.pt 

Serviços Urbanos José Augusto jose.augusto@cm-penamacor.pt  

 

 

 

mailto:turismo@cm-penamacor.pt
mailto:obras.particulares@cm-penamacor.pt
mailto:obras.publicas@cm-penamacor.pt
mailto:pessoal@cm-penamacor.pt
mailto:paulo.servo@cm-penamacor.pt
mailto:secretaria@cm-penamacor.pt
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