QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS
HUMANOS
A transferência de competências do ex-CEFA, em matérias
de formação autárquica, para
a DGAL, implicou uma avaliação rápida e consistente de necessidades e
interesses dos municípios neste domínio.
Após se obterem conclusões do levantamento
efetuado no fim do ano sobre as necessidades
de formação dos municípios, foram definidas
as orientações para se dar início ao Plano de
Formação, priorizando-se, em função das possibilidades objetivas, a formação de natureza
obrigatória e propinada.
Selecionadas as opções, ultimam-se agora os
contactos e a divulgação das primeiras ações
previstas, e que disponham de um número de
formandos suficiente para se realizarem.
Com a colaboração experiente de técnicos do
ex-CEFA, e com a expetativa de um desempenho mais proficiente, retomar-se-ão no futuro
atividades fundamentais para a capacitação
dos agentes locais.
Em simultâneo decorrem procedimentos análogos no interior da DGAL, porque a evolução
da gestão pública não se compadece com Recursos Humanos menos informados mas sim
com colaboradores capazes de absorver os
novos desafios.
A Diretora-Geral,
Lucília Ferra

Despesas com refeições escolares | Ano transato—Levantamento efetuado
nos primeiros dias de março.
Dia Internacional da Mulher (8 de março) - Homenagem do município de
Montijo às mulheres que contribuíram para a construção do Poder Local |
Diretora-Geral das Autarquias Locais entre as distinguidas.
Novo Sistema de Normalização Contabilística—DGAL representada em
debates sobre o SNC-AP, em seminários que tiveram lugar no Porto e em
Coimbra, por Andra Nikolic, diretor do Departamento de Recuperação Financeira.
Boa Governação a Nível Local—sob a iniciativa do Conselho da Europa, decorreu em Sófia uma Conferência Internacional sobre a Boa Governação a
Nível Local, tendo sido abordados três princípios de boa governação: Eficiência, Ética Pública e Abertura e Transparência. Jorge Simões representou a
DGAL.
Decisores públicos de Timor na DGAL, no passado dia 21 de abril - Maria
Goretti Marques Belo,
Diretora
Nacional
para a Modernização
Administrativa, Adérito Guterres, Diretor
do Secretariado de
Apoio à Instalação dos
Municípios, Amândio
Sousa, Diretor Nacional para o Apoio à Administração dos Sucos, Leonor
Faria, Secretária do Gabinete do Vice-Ministro da Administração Estatal e
um representante da embaixada, compuseram a delegação que se inteirou
em Lisboa, da organização da Administração Local portuguesa e da organização e funcionamento da Direção-Geral das Autarquias Locais.
III Conferência das Nações Unidas sobre Habitação e Desenvolvimento sustentável | A DGAL, através de João Pedro Gato, acompanha os trabalhos
preparatórios.

Estudo de caso |Iniciativa “Jovem Autarca” do município de Santa Maria da Feira - Recursos Humanos da DGAL inteiraram-se
do projeto em curso, no passado dia 13 de abril, com as presenças e intervenções de Nuno Pinho, Teresa Ferreira e Margarida
Estágios Profissionais na Administração Local (PEPAL) – no âmbito dos procedimentos de recrutamento promovidos pelas
entidades autárquicas foram já celebrados 1336 contratos de estágio.”
Mapa de empréstimos, período de prestação de contas, e mapa do endividamento, disponíveis no SIIAL ,e já adaptados para
dar resposta às recentes alterações legislativas, com informação a partir do 1.º trimestre de 2016.
Seminário Sistematização da Regulamentação Municipal | Promovido pela CCDR do Norte, em 15 de abril no Porto, com a
presença da Diretora-Geral e da Subdiretora-geral, Francisca Ramalhosa.
Pagamentos das entidades autárquicas ao Serviço Nacional de Saúde | Informação atualizada este mês através do SIIAL, com
o preenchimento mapa para reporte dos números de utente do SNS dos trabalhadores destas entidades, nos termos da Lei do
Orçamento do Estado para 2016.
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