SNC-AP IMPLICA NOVO SIIAL
NOVO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, IMPLICA NOVO SISTEMA DE
INFORMAÇÃO INTEGRADA DAS AUTARQUIAS LOCAIS

Publicado em setembro passado, o novo sistema de normalização
contabilística para as Administrações Públicas pretende acabar com a
fragmentação de sistemas contabilísticos na administração pública,
uniformizar procedimentos e aumentar a transparência das contas.
Trata-se de um grande desafio nacional, em especial para as entidades
públicas que têm de agregar informação, como é o caso desta Direção-Geral, mas também
para as autarquias locais.
Por isso, mal foi publicado o diploma, rapidamente avançámos com candidatura ao fundo
comunitário SAMA 2020, para a preparação e construção de um novo SIIAL.
A candidatura foi aprovada ainda no mês de dezembro, e agora é o tempo em que se desenvolve um trabalho moroso e complexo, que passa pela gestão do processo de candidatura, idealização e construção da base de suporte de dados, e a preparação dos Recursos
Humanos para o novo sistema.
Ou seja, mais um grande desafio que nos anima vencer.
A Diretora-Geral,
Lucília Ferra

MINISTRO E SECRETÁRIO DE ESTADO NA
DGAL – O Ministro Adjunto, Dr. Eduardo
Cabrita e o Secretário de Estado das Autarquias Locais, Dr. Carlos Miguel, visitaram
pormenorizadamente a Direção-Geral das
Autarquias Locais, inteirando-se da sua
estrutura e funcionamento, no passado dia
8 de janeiro.
CICLO DE CONFERÊNCIAS DGAL I 2016
(em breve)
Destaques

40 ANOS DE PODER LOCAL ELEITO (1976-2016) – assinala-se em 12 de dezembro o quadragésimo aniversário das primeiras eleições autárquicas.
27º ANIVERSÁRIO DA ANAFRE - Associação Nacional de Freguesias, assinalado no passado dia 11 deste mês.

NOVO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÃO DAS AUTARQUIAS LOCAIS (SIIAL), em preparação. Candidatura e financiamento comunitário,
aprovados. A nova plataforma de suporte de dados englobará o novo Sistema de Normalização Contabilística para a Administração Pública
(SNC-AP).
FORMAÇÃO AUTÁRQUICA I – por extinção do Centro de Estudos e Formação Autárquica (CEFA), foi criado na orgânica da DGAL um Centro
de Formação Autárquica (CFA).
FORMAÇÃO AUTÁRQUICA II – nos meses de dezembro e janeiro, a DGAL procedeu ao levantamento de necessidades de formação dos municípios.
FORMAÇÃO AUTÁRQUICA III – de acordo com as orientações estabelecidas e os resultados apurados, em breve se dará inicio ao programa
de formação para este ano, inicialmente com ações de formação propinadas.
RISCOS DE CORRUPÇÃO – constituída equipa para a revisão do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas, da DGAL.

ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA ADMINISTRAÇÃO LOCAL (PEPAL) – no âmbito dos procedimentos de recrutamento promovidos pelas entidades autárquicas foram já celebrados 1271 contratos de estágio.
Lista dos estagiários em funções: Área DESTAQUES (ver todos) - LISTA DE ESTAGIÁRIOS COM CONTRATO CELEBRADO - 5ª EDIÇÃO PEPAL
2014/2015
Avisos de procedimentos para seleção de estagiários PEPAL: PEPAL 5ª EDIÇÃO (2014/2015) - CONCURSOS DESERTOS - Avisos de Procedimentos

