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DESAFIANTE
A integração e
partilha de serviços ou competências municipais é
um novo desafio
que se coloca às
autarquias locais e
uma resposta às
expetativas atuais
da gestão munici-

junho 2015

INTEGRAÇÃO E PARTILHA DE SERVIÇOS ENTRE MUNICÍPIOS
PRIMEIRO - MINISTRO PRESIDIU A CERIMÓNIA NA DGAL
Decorreu no dia 13 de maio na Direção-Geral das Autarquias Locais, em cerimónia presidida pelo Primeiro - Ministro Dr. Pedro Passos Coelho, com a presença do Ministro Adjunto e do Desenvolvimento Regional, Professor Miguel
Poiares Maduro e do Secretário de Estado da Administração Local, Doutor António Leitão Amaro, a assinatura de Acordos de Integração e Partilha de Serviços entre municípios, envolvendo 11 municípios da região de Aveiro e outros três representados pela Associação de Desenvolvimento do Baixo Guadiana.

pal.

A Comunidade intermunicipal da
Região de Aveiro e a Associação
de Desenvolvimento do Baixo
Guadiana já subscreveram este
programa inovador regulado por
Despacho próprio (ver nesta edição).
A assinatura dos contratos de
financiamento foi presidida pelo
Primeiro - Ministro e decorreu nas
instalações da DGAL.
Pela primeira vez esta DireçãoGeral teve a honra de ser distinguida com a visita de um Primeiro
– Ministro, e isso constitui um
crédito e desafio suplementar na
nossa atividade.
A presença de autarcas oriundos
de vários pontos do continente e
das regiões autónomas nas conferências e seminários organizados pela DGAL, testemunha a
oportunidade em se suscitar a
reflexão e debate sobre matérias
de interesse nuclear para a vida e
desenvolvimento das comunidades locais.

Um entre vários outros desafios
que procuram ir ao encontro de
uma Administração Pública mais
moderna e atuante.
A Diretora-Geral,
Lucília Ferra

A concessão de apoios à integração e partilha de serviços e competências dos
municípios é regulada pelo Despacho nº 5119-B/2015, publicado no DR - 2ª
Série, de 15-05-2015, o qual prevê uma dotação máxima de 3,5 milhões de
euros para este programa. Os contratos de financiamento são assinados, respetivamente, por cada entidade promotora, esta Direção-Geral (DGAL) e a
respetiva CCDR.

A DGAL ESTEVE PRESENTE

- No Congresso da REGIÃO DE AVEIRO,
com uma intervenção sobre “A nova legislação e a delegação de
competências” –
dia 28 de maio.

CONFERÊNCIAS E SEMINÁRIOS
FUNDOS COMUNITÁRIOS - 6 / 5

- Na Conferência AS FREGUESIAS NO ESTADO DE DIREITO DEMOCRÁTICO,

EMPREENDEDORISMO – 26 / 5
Grandes temas que modelam o
presente e futuro das autarquias
locais e dos territórios a que corresponde a sua ação, têm estaSala do Senado da Assembleia da República
– dia 2 de junho

do e vão continuar a estar em

ENERGIA - 29 / 5

análise, reflexão e debate no
ciclo de conferências e nos seminários promovidos pela Direção-

COOPERAÇÃO INTERNACIONAL

Geral

das

Autarquias

Locais

(DGAL).
Com o termo do mandato do Comité Europeu sobre a Democracia Local e Regional
(CDRL), em dezembro de 2013, o Comité

Em tempo de globalização e de

AMBIENTE – 19/ 6

constantes e aceleradas evoluções, pretende-se contribuir pa-

de Ministros do Conselho da Europa tomou
a iniciativa de criar o Comité Europeu so-

ra a divulgação de conhecimento

bre Democracia e Governação (CDDG)

com valor acrescentado em prol

com o propósito de acompanhar a atuação

de uma Administração Local ain-

intergovernamental no campo da governa-

da mais dinâmica, moderna e

ção democrática, com particular foco na

atualizada, suscitando um novo

democracia local e regional. Neste contexto,

interesse e expetativa em seu

cabe à DGAL assegurar a representação

nacional neste Comité.

Reunião do Comité Democracia e Governação do Conselho da Europa
Em Estrasburgo, nos dias 16 e 17 de Abril,
teve lugar a 3ª Reunião do Comité Europeu
sobre Democracia e Governação (CDDG) do
Conselho da Europa, cujo mandato visa
acompanhar, numa perspetiva intergovernamental, as atuações nacionais no campo

da governação democrática, com particular
foco na democracia local e regional.
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redor.
Para isso contamos com um
conjunto de oradores que dispensam apresentações, dos melhores recursos humanos que o
país dispõe, e a quem agradecemos a disponibilidade para colaborarem neste novo desafio a
que nos propusemos, agradecimentos extensivos a todos os

que nos têm dado o prazer de
participar nestes eventos.

COOPERAÇÃO INTERNACIONAL (cont.)

A representação nacional, assegurada pela DGAL,
prestou informação sobre a reforma da administração local recentemente implementada.
O relatório oficial da reunião encontra-se disponível
no website do CCDG (www.coe.int/local)

Workshop Internacional sobre o “Estado Atual
do Uso de Instrumentos Electrónicos no Contexto da Partipação dos Cidadãos”
No âmbito das atividades do CDDG do Conselho da
Europa, realizou-se em Budapeste, nos dias 7 e 8 de
Maio, o Workshop Internacional sobre “Current
State of Use of Electronic Tools in the Context of Citizens’ Participation”, cobrindo as temáticas de eGoverno e e-Democracia.
No evento foram apresentados 20 “country reports”,
tendo o contributo nacional sido assegurado pela
DGAL, tal como aconteceu na reunião do CDDG, pelo
Dr. Jorge Abreu Simões.
As conclusões do Workshop serão integradas às do
Workshop sobre “Electronic Tools of Local Democracy: Collection, Decision-Making and Transmission”
que teve lugar, em Bruxelas, a 1 de Abril, sendo
posteriormente submetidas à apreciação do CDDG e
disponibilizadas no respetivo website
(www.coe.int/local)

5.ª EDIÇÃO DO PEPAL - Ponto de situação

No âmbito dos procedimentos de recrutamento promovidos pelas entidades autárquicas, com vista ao preenchimento das vagas de estágio atribuídas pelo despacho
1402/2015 do Secretário de Estado da Administração Local, foram já celebrados 256 contratos de estágio.
Findo o prazo para abertura dos procedimentos de recrutamento definido no n.º 2 do Despacho n.º 1402/2015, de
11 de fevereiro, verificou -se a desistência por parte de
algumas entidades da promoção da totalidade ou de parte
dos estágios que lhes tinham sido atribuídos, num total de
50 estágios. Neste sentido, foi publicado o Despacho n.º
6851/2015, de 19 de junho, que redistribui o contingente de 50 estágios pelas entidades da administração
local que não viram atribuídos o número de estágios solicitados na pré-candidatura e que manifestaram interesse na
promoção de estágios, após nova consulta.
Os novos Avisos de procedimentos para seleção de estagiários PEPAL podem ser consultados no Portal Autárquico,
Área DESTAQUES (ver todos), PEPAL 5.ª EDIÇÃO
(2014/2015) - 2.ª Fase de redistribuição de estágios Avisos de procedimentos
e PEPAL 5.ª EDIÇÃO
(2014/2015) - CONCURSOS DESERTOS - Avisos de Procedimentos.
PRAZO MÉDIO DE PAGAMENTOS POR MUNICÍPIO
Compete à Direção-Geral das Autarquias Locais, no âmbito do SIIAL, publicar o Prazo Médio de Pagamentos por
Município na sua página eletrónica na internet, nos termos
do n.º 20 da Resolução do Conselho de Ministros n.º
34/2008,
de
22
de
fevere iro.
Assim, a informação relativa ao segundo trimestre deste
ano deve ser carreada até 10 de julho para ser publicada
em setembro e a informação relativa ao terceiro trimestre
deve
ser enviada
até
10
de
outubro.
LEI DE COMPROMISSOS E PAGAMENTOS E ATRASO
(LCPA) - PLANO DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTOS
EM ATRASO
Publicação de Nota explicativa Entidades Públicas Reclassificadas - 4.ª alteração à LCPA. Em breve vai ser disponibilizado um novo mapa para preenchimento no SIIAL, nos
termos da Lei n.º 22/2015, de 17 de março, bem como o
respetivo manual.

CONSOLIDAÇÃO DE CONTAS PELOS MUNICÍPIOS
Publicada no Portal Autárquico, na homepage em Alertas, nota explicativa e respetivo anexo sobre a Consolidação de contas pelos Municípios.
No passado dia 12 de junho teve lugar na Universidade do
Minho o workshop de apresentação do Relatório Preliminar
do Estudo de Monitorização das Receitas e das Despesas
dos Municípios Portugueses.
P R O G R A M A
E Q U I P A M E N T O S
Assinados Contratos-Programa com o Grupo Desportivo do
Barril (Mafra), Soc. Filarmónica C. Bejense (Beja), União
de Freguesias de Seixo do Côa e Vale Longo (Sabugal),
Futebol C. Ranhados (Viseu), Confraria S. Sacramento
Freguesia de Vilar (Moimenta da Beira), Fábrica da Igreja
Paroquial da Freguesia de Cambas (Oleiros), Fábrica da
Igreja Paroquial de S. Martinho de Águas Santas (Póvoa
de Lanhoso) e Corporação Fabriqueira Paroquial de Maximinos (Braga).
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