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Siga a DGAL no

TRANSFERÊNCIAS DE COMPETÊNCIAS | AUTARQUIAS LOCAIS E ENTIDADES INTERMUNICIPAIS
Foi aprovado no Conselho de Ministros de 16 de fevereiro a Proposta de Lei que estabelece o quadro de
transferência de competências para as Autarquias Locais e Entidades Intermunicipais.
Este pacote de Descentralização tem em vista reforçar e aprofundar a autonomia local, através da transferência de
competências da administração direta e indireta do Estado para órgãos mais próximos das pessoas.
A proposta de lei prevê ainda a definição de um mecanismo para a redistribuição de competências, de meios
financeiros e de recursos humanos entre os Municípios e as Freguesias.

CONTAS DAS ADMINISTRAÇÕES
PÚBLICAS E ANUÁRIOS REGIONAIS

ESTATÍSTICAS DAS ADMINISTRAÇÕES
PÚBLICAS

A DGAL tem vindo a colaborar com o
Instituto Nacional de Estatística, ao
nível de prestação de informação do
setor local, no que se refere às
Contas das Administrações Públicas e
aos Anuários Regionais.

No passado dia 23 de janeiro, a DGAL participou
numa reunião no Banco de Portugal, para
aprofundamento da cooperação institucional em
matéria de estatísticas das administrações
públicas. Na reunião estiveram ainda presentes
representantes da Direção-Geral do Orçamento,
INE, Unidade Técnica de Apoio Orçamental,
Conselho de Finanças Públicas, DGTF, Tribunal de
Contas e Inspeção-Geral de Finanças.

Mais informação aceda aqui

SATAPOCAL
(Contabilidade Autárquica)
A 61.º reunião do subgrupo
SATAPOCAL, teve lugar no passado
dia 27 de janeiro, tendo sido
abordadas, entre outras questões,
as normas da Lei do Orçamento do
Estado com impacto nas finanças
locais.

INQUÉRITO PARA AS FREGUESIAS

CERTIDÕES DE RECEITA

Está disponível no Portal Autárquico
um inquérito às freguesias destinado
a preparar a sua adesão ao SNC-AP.
O seu preenchimento deve ser
efetuado até 15 de março.

Estão disponíveis no Portal
Autárquico as certidões de
receita referentes ao ano de
2016, das entidades autárquicas
para as quais a DGAL efetua
transferências financeiras

ENVELHECIMENTO
ATIVO
E SAUDÁVEL

FORMAÇÃO
PARA
POLÍCIAS MUNICIPAIS
No âmbito de contrato estabelecido com a Câmara
Municipal de Sintra, teve inicio em 1 de fevereiro o 23.º
Curso de Polícia Municipal, promovido pela DGAL
enquanto entidade formadora.

Grupo de Trabalho Interministerial encarregue de
apresentar proposta de Estratégia Nacional para o
Envelhecimento
Ativo
e
Saudável
integra
representante da DGAL.
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