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MUDAR e INOVAR
Depois de mais de 20 anos em instalações situadas na rua José Estevão, a
Direção-Geral das Autarquias Locais está agora localizada na rua Tenente
Espanca, bem próximo da Praça de Espanha.
À acentuada degradação de um espaço físico com limitações várias, sucedem-se instalações arejadas e funcionais que nos permitem um novo élan
nas atividades quotidianas.
A uma cada vez maior e mais diversificada exigência e diversidade de solicitações, adiciona-se agora a possibilidade de criar coisas novas, diferentes e
úteis.
O ciclo de conferências «Administração Local 2015» bem como outras iniciativas em preparação traduzem esta realidade, e é minha convicção que simbolizarão um novo tempo na nossa capacidade de atuar.
A Diretora-Geral, Lucília Ferra

Fevereiro 2015

PEPAL - DISTRIBUIÇÃO DE ESTÁGIOS PELAS ENTIDADES PROMOTORAS
Publicado no Diário da República o
Despacho n.º 1402/2015 do Secretário de Estado da Administração Local, que distribui pelas entidades da
administração local 1500 estágios
relativos à 5.ª edição do Programa
de Estágios Profissionais na Administração Local (PEPAL).
Entretanto a DGAL enviou às entidades promotoras com estágios atribuídos um documento com orientações
sobre as fases seguintes e outras
informações pertinentes.
saber mais >>

PORTUGAL – 2020
A Diretora-Geral das Autarquias Locais esteve presente em dezembro passado na cerimónia de lançamento dos programas operacionais de Portugal
2020, e na qual foram empossados os respetivos gestores.
Já este ano, entre outras iniciativas, teve ocasião de acompanhar a cerimónia de assinatura do Protocolo para a Instalação de Espaços do Cidadão nos
Balcões dos CTT.
APLICAÇÃO DO POCAL EM ANÁLISE
Reuniu-se no dia 23 de fevereiro com uma extensa ordem de trabalhos, o
Subgrupo de Apoio Técnico ao POCAL, o qual integra vários organismos
públicos. Na ocasião estiveram em análise, entre outros aspetos, decorrências práticas da aplicação do Regime Financeiro das Autarquias Locais e
das Entidades Intermunicipais e também da Lei do Orçamento de Estado
(em particular no que se refere à Redução do Endividamento de médio e
de longo prazo e às Despesas com Pessoal), a aplicação da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso, e diversos aspetos relacionados com o
POCAL bem como a legislação que prevê a dissolução e integração de empresas municipais. Os entendimentos estabelecidos serão publicados no
Portal.

FORMAÇÃO INTERNA
No âmbito das suas atividades e desempenho, a DGAL facultou aos seus
colaboradores durante o ano transato 13 ações de formação em diversas matérias, nomeadamente nas
áreas dos Recursos Humanos, Comunicação, Direito, Contabilidade, incluindo práticas de e-learning.
Já este ano e no auditório das atuais
instalações tiveram lugar novas
ações de formação, respetivamente
sobre o POCAL, Contratação Pública
e Atribuições e Competências das
Autarquias Locais, as quais abrangeram, até à data, um total de cerca
de 25 funcionários.
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