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RELATÓRIO
divulgação e formação das Freguesias da Região Centro
no âmbito da Lei nº 57/2011, de 28 de Novembro no SIIAL (2012)
1. Introdução
Por solicitação da Direcção Geral das Autarquias Locais, a CCDRC promoveu em 2012 junto da totalidade
das Freguesias da Região Centro, um conjunto de sessões de informação e esclarecimento bem como
visitas técncas, no âmbito da prestação de informação relativa aos recursos humanos destas autarquias,
decorrente do estipulado na Lei nº 57/20111, de 28 de Novembro.
Esta obrigação das freguesias, de base periódica, efetua-se através da aplicação informática do Sistema
Integrado de Informação da Administração Local (SIIAL), sob gestão da Direcção Geral das Autarquias
Locais (DGAL), sendo posteriormente transmitida ao Sistema de Informação e Organização do Estado
(SIOE2) nos termos do artigo 8º da Lei nº 57/2011, de 28 de Novembro.
De modo a divulgar esta obrigação junto das freguesias e de dotar os seus executivos e colaboradores do
conhecimento necessário à correta prestação de informação, a CCDRC realizou em 2012, através da
Direção de Serviços de Apoio Jurídico e à Administração Local, em conjunto com as Divisões Sub-Regionais
da Guarda, de Castelo Branco, de Leiria e de Viseu, um conjunto de 15 sessões técnicas de divulgação e
formação, que decorreu essencialmente no 1º trimestre de 2012 que pretenderam dar a conhecer estas
obrigações ao universo das Juntas de Freguesia da Região Centro.
Nestas quinze sessões técnicas de divulgação e formação estiveram presentes 465 representantes de 521
Freguesias da Região Centro (47,23% das Freguesias da Região Centro), conforme se constata no ponto 4.1
deste relatório.
Numa segunda fase (resto do ano de 2012), foram realizadas pela DCTF, a nível de Município e com a
colaboração da respetiva Câmara Municipal, 37 de sessões técnicas de trabalho (em 36 Municípios)
dedicado às freguesias que apresentavam algum distanciamento relativamente a estes procedimentos, tendo
estado presentes 395 representantes de 328 Freguesias das 459 que compõem o universo dos trinta e seis
Municípios onde foram realizadas estas sessões (ver ponto 4.2 deste relatório).
De referir que foram ainda realizadas 4 sessões plenárias de repescagem em Munícipios do Distrito da
Guarda e de Castelo Branco por iniciativa das respetivas Divisões Sub-Regionais (ver ponto 4.3 deste
relatrório), bem como várias visitas técnicas de trabalho a cargo da DCTF (ponto 4.4 do relatório).

A Lei n.º 57/2011, de 28 de Novembro, institui e regula o funcionamento do Sistema de Informação da Organização do
Estado (SIOE) e aplica -se a todos os serviços integrados, serviços e fundos autónomos, Regiões Autónomas,
autarquias locais e outras entidades que integrem o universo das administrações públicas em contas nacionais.
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O SIOE é uma base de dados relativos à caracterização de entidades públicas e dos respectivos recursos humanos
com vista a habilitar os órgãos de governo próprios com a informação indispensável para definição das políticas de
organização do Estado e da gestão dos respectivos recursos humanos. A gestão do SIOE está a cargo da DireçãoGeral da Administração e do Emprego Público.
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De um modo geral, a formação ministrada a autarcas e colaboradores das Juntas de Freguesia, constou da
apresentação e explicação detalhada do tipo de informação a prestar através de um conjunto de mapas
sobre recursos humanos e ainda a informação adicional relativa ao preenchimento do mapa dos pagamentos
em atraso (mensal), bem como a sua execução prática, sempre que possível, com recurso a meios
informáticos disponibilizados pelas Autarquias.
De realçar ainda que estas sessões técnicas de divulgação e de formação no âmbito do SIIAL permitiram
cumulativamente a atualização de informação na aplicação sInpocalCENTRO da CCDRC prestada pelas
freguesias da Região Centro.
2. Conteúdo da informação a prestar pelas Freguesias no âmbito da Lei nº57/2011, de 28 de Novembro
2.1. Caracterização geral da informação a reportar através do SIIAL
Nos termos do artigo 6º da Lei nº 57/2011, de 28 de Novembro, a caracterização dos recursos humanos das
entidades públicas e, no presente caso, das freguesias, inclui, sem identificação de elementos de natureza
pessoal, a quantificação do número de trabalhadores em exercício efectivo de funções, tendo em conta:
- O tipo de relação jurídica de emprego;
- O tipo de cargo, carreira ou grupo;
- O género;
- O nível de escolaridade e área de formação académica, se for o caso;
- O escalão etário;
- Dados sobre fluxos de entradas e saídas no período de referência;
- Dados sobre remunerações, suplementos, subsídios, benefícios, gratificações e outros abonos
em numerário ou espécie no período de referência;
- Número de trabalhadores com deficiência ou doença crónica;
- Número de prestadores de serviço, distribuído por modalidade contratual e por género e
respectivo encargo.
A informação a reportar, nos termos do artigo 6º da Lei nº 57/2011, de 28 de Novembro, deve ser registada
num conjunto de 6 quadros de preenchimento trimestral (“Número de trabalhadores”, “Entradas e saídas de
trabalhadores (fluxos)” e “Salários, benefícios e gratificações”) e num conjunto de 4 quadros de
preenchimento semestral.
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De realçar que de acordo com o artigo 10.º da Lei nº 57/2011, de 28 de Novembro, o incumprimento deste
dever de informação por parte das Freguesias, implica a retenção de 10 % na transferência do Orçamento do
Estado no âmbito do Fundo de Financiamento das Freguesias, no mês ou meses seguintes ao
incumprimento e a não tramitação de quaisquer processos relativos a recursos humanos ou aquisição de
bens e serviços que sejam dirigidos ao Ministério das Finanças.
2.2. Identificação dos quadros de reporte a preencher trimestralmente
Os seis quadros de reporte de informação a preencher trimestralmente respeitam ao:
- Número de trabalhadores (“stock”)
Quadro 1. Identifica o Número de trabalhadores por cargo politico / mandato e relação
jurídica de emprego, por cargo /carreira /grupo e sexo;
- Entradas e saídas de trabalhadores (fluxos)
Quadro 2.1. Identifica o Número de trabalhadores admitidos e regressados durante o
trimestre de referência, por cargo /carreira / grupo e sexo;
Quadro 2.2. Identifica o Número de trabalhadores que saíram durante o trimestre de
referência , por cargo /carreira /grupo e sexo;
- Salários, benefícios e gratificações
Quadro 3.1. Identifica as Remunerações e duração do trabalho (dos trabalhadores a tempo
completo remunerados pela totalidade do mês de referência;
Quadro 3.2. Identifica as Remunerações e duração do trabalho (dos trabalhadores a tempo
completo remunerados sómente por parte do mês de referência;
Quadro 3.3. Identifica as Remunerações e duração do trabalho (dos trabalhadores a tempo
parcial no mês de referência.
A periocidade de prestação desta informação segue a seguinte ordem:
1 a 10 de Abril do ano de 2012: os quadros preenchidos relativos ao 1º trimestre de 2012;
1 a 10 de Julho do ano de 2012: os quadros preenchidos relativos ao 2º trimestre de 2012;
1 a 10 de Outubro do ano de 2012: os quadros preenchidos relativos ao 3º trimestre de 2012;
3
Relatório da iniciativa de divulgação e formação das Freguesias da Região Centro, no âmbito dos procedimentos de reporte de
informação referente aos recursos humanos no Sistema Integrado de Informação da Administração Local (SIIAL) – 2012

RELATÓRIO
divulgação e formação das Freguesias da Região Centro
no âmbito da Lei nº 57/2011, de 28 de Novembro no SIIAL (2012)

1 a 10 de Janeiro do ano de 2013: os quadros preenchidos relativos ao 4º trimestre de 2012;
e assim sucessivamente ao longo dos anos.
2.3. Identificação dos quadros de reporte a preencher semestralmente
Os quatro quadros de reporte de informação a preencher semestralmente respeitam a:
Quadro 4. Identifica o Número de trabalhadores por escalões etários, por cargo / carreira / grupo
e sexo;
Quadro 5. Identifica o Número de trabalhadores por níveis de escolaridade, por cargo / carreira
/grupo e sexo;
Quadro 6. Identifica a modalidade de prestações de serviços e respectivos encargos por sexo;
Quadro 7. Identifica o Número de trabalhadores portadores de deficiência.
Relativamente aos prazos em que a informação referente ao preenchimento dos quadros atrás identificados
deve ser registada na plataforma do SIIAL, há a explicitar as seguintes datas de referência:
1 a 10 de Julho do ano de 2012: os quadros preenchidos relativos ao 1º semestre de 2012;
1 a 10 de Janeiro do ano de 2013: os quadros preenchidos relativos ao 2º semestre de 2012;
e assim sucessivamente ao longo dos anos.
3. Suporte das sessões técnicas de divulgação e formação
O planeamento desta cooperação com as freguesias da Região Centro compreendeu, para além de duas
reuniões3 de técnicos da CCDRC com a DGAL, em Lisboa, para esclarecimento de matérias conteudo e de
procedimentos de trabalho, compreendeu a elaboração, pela DSAJAL, de um pequeno manual de trabalho
para as Freguesias, baseado em elementos facultados pela DGAL, e designado por “Textos de apoio ao
reporte de informação referente aos recursos humanos das freguesias no Sistema Integrado de Informaçãio
da Administração Local”4 que integra a informação necessária à compreensão do pretendido e dos
procedimentos a ter em consideranção.

3

Os técnicos da CCDRC presentes nas referidas reuniões com a DGAL foram o Dr. António Cachulo e Sr. Joaquim
Peixoto.
4

Os textos de apoio elaborados pela CCDRC estão disponíveis para consulta e para impressão no portal da CCDRC
em https://www.ccdrc.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=1902&Itemid=34&lang=pt
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Independentemente destes “textos de apoio”, o trabalho realizado junto das freguesias teve igualmente como
objetivo, sempre que possível, o treino dos seus colaboradores e executivos na utilização da plataforma
informática do SIIAL (com as respetivas chaves de acesso fornecidas pela DGAL diretamente às
Freguesias), no intuito de autonomizar estes elementos autarquicos na prestação de informação dos futuros
reportes trimestrais e semestrais.
4. Sessões técnicas com as Freguesias da Região Centro
4.1. Sessões técnicas de divulgação e formação (1º trimestre de 2012)
O trabalho de divulgação e esclarecimento das Freguesias da Região Centro materializou-se, numa primeira
fase, correspondente sobretudo ao 1º trimestre de 2012, num conjunto de 15 sessões plenárias, realizadas
nas cidades capitais de Distrito, pelas seguintes equipas da CCDRC.
- Dr. António Cachulo e Sr. Joaquim Peixoto (DCTF);
- Dr. Luís Couto Paula, Drª Paula Cristina Prata Ramos Pereira e Sr. José Monteiro Escaleira (DSR
da Guarda e DSR de Castelo Branco);
No Distrito de Leiria, onde, sob a coordenação da DSR de Leiria, nas pessoas da sua Chefe de Divisão, Engª
Rufina Lucília Marques Vilão e da Drª Sílvia Maria Saraiva Fonseca Falcão Gouveia, foram realizadas 4
sessões para as freguesias dos Concelhos do Distrito de Leiria, todas elas nas instalações do NERLEI Associação Empresarial da Região de Leiria. A sala disponibilizada por esta entidade estava equipada com
terminais informáticos, o que permitiu que todas as freguesias presentes puderam aceder à plataforma do
SIIAL (com as respetivas palavras passe fornecidas pela DGAL) e registar a correspondente informação
sobre recursos humanos e sobre eventuais
pagamentos em atraso.

Fotografia 1.
Sessão técnica realizada nas instalações do
NERLEI no dia 7 de Fevereiro, para as
Freguesias do Concelho de Leiria.

5
Relatório da iniciativa de divulgação e formação das Freguesias da Região Centro, no âmbito dos procedimentos de reporte de
informação referente aos recursos humanos no Sistema Integrado de Informação da Administração Local (SIIAL) – 2012

RELATÓRIO
divulgação e formação das Freguesias da Região Centro
no âmbito da Lei nº 57/2011, de 28 de Novembro no SIIAL (2012)
Nestas sessões técnicas, ministradas pelo Dr. António Cachulo e pelo Sr. Joaquim Peixoto, estiveram
presentes 56 das 91 Freguesias (61,5%) dos dez Concelhos do Distrito de Leiria que integram a Região
Centro (conforme explicitado na tabela 1).
Sessões de formação e trabalho - 1ª fase (1º trimestre de 2012)
Nº

Distrito

3ª
4ª

Leiria

Local

Freguesias
presentes
nº
%

data

convocadas

03.02.2012

26

15

57,69%

16

29

20

68,97%

28

23

15

65,22%

18

14.02.2012

13

6

46,15%

9

Resultados totais nas freguesias dos Concelhos da área de Leiria

91

56

61,54%

71

Alvaiázere, Ansião, batalha, Figueiró
dos Vinhos, Castanheira de Pêra

1ª
2ª

Concelhos

NERLEI
Leiria
Associação Empresarial 07.02.2012
da Região de Leiria
Marinha Grande, Pedrógão Grande,
10.02.2012
(Leiria)
Pombal

Porto de Mós (e freguesias que
faltaram às 3 sessões anteriores)

participantes

Tabela 1 – Relação de sessões técnicas e respetivas presenças realizadas para as freguesias dos
dez Concelhos do Distrito de Leiria integrantes da Região Centro

Para as freguesias dos dezassete Concelhos do Distrito de Coimbra (ver tabela 2), foi sido realizada uma
sessão plenária no auditório da CCDRC onde se apresentou a aplicação SIIAL e se explicou o conteúdo da
informação objeto de reporte no âmbito dos recursos humanos e dos pagamentos em atraso e, uma outra
sessão, especificamente para as Freguesias do Concelho da Pampilhosa da Serra, tendo esta sido realizada
em espaço da Câmara Municipal da Pampilhosa da Serra equipado com terminais informáticos, o que
permitiu que todas as freguesias presentes pudessem aceder à plataforma do SIIAL (com as respetivas
palavras passe fornecidas pela DGAL) e
registar a correspondente informação sobre
recursos humanos e sobre eventuais
pagamentos em atraso.
Fotografia 2.
Sessão técnica realizada no auditório da
CCDRC no dia 16 de Fevereiro, para as
Freguesias dos Concelhos do Distrito de
Coimbra.

Nestas sessões ministradas pelo Dr. António Cachulo e pelo Sr. Joaquim Peixoto, estiveram presentes 103
das 221 Freguesias que integram os Concelhos do Distrito de Coimbra (46,6%), sendo de realçar a presença
plena das freguesias do Concelho da Pampilhosa da Serra (conforme explicitado na tabela 2).
6
Relatório da iniciativa de divulgação e formação das Freguesias da Região Centro, no âmbito dos procedimentos de reporte de
informação referente aos recursos humanos no Sistema Integrado de Informação da Administração Local (SIIAL) – 2012

RELATÓRIO
divulgação e formação das Freguesias da Região Centro
no âmbito da Lei nº 57/2011, de 28 de Novembro no SIIAL (2012)

Sessões de formação e trabalho - 1ª fase (1º trimestre de 2012)
Nº

Distrito

Concelhos

Freguesias
presentes
nº
%

Local

data

convocadas

Arganil, Cantanhede, Coimbra,
Condeixa-a-Nova, Figueira da Foz,
Góis, Lousã, Mira, Miranda do
5ª
Corvo, Montemor-o-Velho, Oliveira
Coimbra
do Hospital, Penacova, Penela,
Soure, Tábua, Vila Nova de Poiares

Auditório da CCDRC
(Coimbra)

16.02.2012

209

91

43,54%

101

6ª

Câmara Municipal da
Pampilhosa da Serra

22.02.2012

12

12

100,00%

15

Resultados totais nas freguesias dos Concelhos da área de Coimbra

221

103

46,61%

116

Pampilhosa da Serra

participantes

Tabela 2 – Relação de sessões técnicas e respetivas presenças realizadas para as freguesias dos
Concelhos do Distrito de Coimbra

As três sessões técnicas de divulgação e formação realizadas para as Freguesias dos Concelhos do Distrito
da Guarda, promovidas pelo Dr. Orlindo Vicente, Chefe de Divisão da DSR da Guarda, tiveram lugar nas
instalações do NERGA – Núcleo Empresarial da Região da Guarda, na Cidade da Guarda, e estiveram a
cargo da Drª Paula Cristina Prata Ramos Pereira (DSR de Castelo Branco) e do Sr. José Escaleira (DSR da
Guarda), coordenados pelo Dr. Luís Couto Paula (DSR da Guarda).

Fotografia 3.
Sessão técnica realizada no NERGA no dia 23
de Fevereiro, para as Freguesias dos
Concelhos de Almeida, a Meda, Pinhel e
Sabugal (Distrito da Guarda).

Para além destas três sessões plenárias e atendendo à reduzida participação das freguesias do Concelho de
Seia, a DSR da Guarda promoveu ainda, em colaboração da Câmara Municipal de Seia, no dia 27 de Março
e em horário pós-laboral (às 18:00 horas), uma sessão plenária complementar que teve lugar nas instalações
do Centro de Interpretação da Serra da Estrela (CISE), em Seia, tendo estado representadas 17 freguesias
das 29 que integram o Concelho de Seia. Esta sessão complementar foi ministrada pela Drª Paula Cristina
Prata Ramos Pereira (DSR de Castelo Branco) e pelo Sr. José Escaleira (DSR da Guarda), coordenados
pelo Dr. Luís Couto Paula da DSR da Guarda.
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Nestas sessões estiveram presentes 188 das 319 Freguesias (58,9%) que integram os treze Concelhos do
Distrito de Guarda (conforme explicitado na tabela 3).
Sessões de formação e trabalho - 1ª fase (1º trimestre de 2012)
Nº

Distrito

Concelhos

Local

data

convocadas

Freguesias
presentes
nº
%

participantes

7ª

Almeida, Mêda, Pinhel, Sabugal

23.02.2012

112

80

71,43%

29

8ª

NERGA - Núcleo
Aguiar da Beira, Fornos de
27.02.2012
Algodres, Gouveia, Manteigas, Seia* Empresarial da Região

84

23

27,38%

38

123

85

69,11%

15

319

188

58,93%

82

9ª

Guarda Celorico da Beira, Figueira de
Castelo Rodrigo, Guarda, Trancoso
Seia* (acção de repescagem dados incluidos na 8ª sessão)

da Guarda
(Guarda)

01.03.2012

Centro de Interpretação
da Serra da Estrêla
27.03.2012
(Seia)

Resultados totais nas freguesias dos Concelhos da área da Guarda

Tabela 3 – Relação de sessões técnicas e respetivas presenças realizadas para as freguesias dos
Concelhos do Distrito da Guarda

Para as freguesias dos doze Concelhos do Distrito de Aveiro (ver tabela 4), foram organizadas duas sessões
técnicas, tendo a primeira sido realizada nas instalações do WRC – Web para a Região Centro, Agência de
Desenvolvimento Regional, SA, em Tamengos Cúria, que, equipada com terminais informáticos, permitiu que
todas as freguesias presentes pudessem aceder à plataforma do SIIAL (com as respetivas palavras passe
fornecidas pela DGAL) e registar a correspondente informação sobre recursos humanos e sobre eventuais
pagamentos em atraso.

Fotografia 4.
Sessão técnica realizada no WRC – Web para
a

Região

Centro

–

Agência

de

Desenvolvimento Regional (SA), no dia 8 de
março, para as Freguesias dos Concelhos de
Águeda, Anadia, Mealhada e Oliveira do Bairro
(Distrito de Aveiro)

A segunda sessão (plenária) decorreu nas instalações da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro –
Baixo Vouga, na Cidade de Aveiro, tendo sido apresentada a aplicação SIIAL e explicado o conteúdo da
informação objeto de reporte no âmbito dos recursos humanos e dos pagamentos em atraso.
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Nestas sessões técnicas ministradas pelo Dr. António Cachulo e pelo Sr. Joaquim Peixoto, estiveram
presentes 40 das 114 Freguesias (35,1%) da Região Centro que integram o Distrito de Aveiro (conforme
explicitado na tabela 4).
Sessões de formação e trabalho - 1ª fase (1º trimestre de 2012)
Nº

Distrito

Concelhos

Local

data

convocadas

Freguesias
presentes
nº
%

participantes

WRC - Web Para a

Águeda, Anadia, Mealhada, Oliveira Região Centro, Agência
08.03.2012
de Desenvolvimento
do Bairro

11ª

49

24

48,98%

26

Comunidade
Intermunicipal da Região
09.03.2012
de Aveiro - Baixo Vouga
(Aveiro)

65

16

24,62%

19

Resultados totais nas freguesias dos Concelhos da área de Aveiro

114

40

35,09%

45

Regional, SA (Anadia)

Aveiro
12ª

Albergaria-a-Velha, Aveiro,
Estarreja, Ílhavo, Murtosa, Ovar,
Sever do Vouga, Vagos

Tabela 4 – Relação de sessões técnicas e respetivas presenças realizadas para as freguesias dos
Concelhos da Região Centro integrantes do Distrito de Aveiro

Para as Freguesias dos onze Concelhos do Distrito de Castelo Branco, promovidas pelo Arqtº José Luís Laia
Rodrigues, Chefe da Divisão Sub-Regional de Castelo Branco, foram realizadas duas sessões plenárias que
tiveram lugar nas instalações da Biblioteca Municipal de Castelo Branco, tendo sido ministradas pela Drª
Paula Cristina Prata Ramos Pereira (DSR de Castelo Branco) e do Sr. José Escaleira (DSR da Guarda),
coordenados pelo Dr. Luís Couto Paula (DSR da Guarda).

Fotografia 5.
Sessão

técnica

realizada

na

Biblioteca

Municipal de Castelo Branco no dia 6 de Março,
para as Freguesias dos Concelhos de Castelo
Branco, Covilhã, Idanha-a-Nova, Vila de Rei e
Vila Velha de Ródão (Distrito de Castelo
Branco).

Nestas duas sessões técnicas, estiveram presentes 67 das 160 Freguesias (41,9%) que integram os
Concelhos do Distrito de Castelo Branco afetos à Região Centro (conforme explicitado na tabela 5).
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Sessões de formação e trabalho - 1ª fase (1º trimestre de 2012)
Nº

Distrito

Concelhos

Local

data

convocadas

Castelo Branco, Covilhã, Idanha-a06.03.2012
Nova, Vila de Rei, Vila Velha de
Castelo Ródão
Biblioteca Municipal de
Castelo Branco
Branco
Belmonte, Fundão, Oleiros,
13.03.2012
13ª
Penamacor, Proença-a-Nova, Sertã
10ª

Resultados totais nas freguesias dos Concelhos da área de Castelo Branco

Freguesias
presentes
nº
%

participantes

80

35

43,75%

44

80

32

40,00%

32

160

67

41,88%

76

Tabela 5 – Relação de sessões técnicas e respetivas presenças realizadas para as freguesias dos
Concelhos do Distrito de Castelo Branco

Por último, realizaram-se duas sessões plenárias (ver tabela 6) para as Freguesias dos catorze Concelhos do
Distrito de Viseu que integram a Região Centro, nas instalações da Assembleia Municipal de Viseu (Solar
dos Peixotos) ministradas pelo Dr. António Cachulo e pelo Sr. Joaquim Peixoto, com o apoio do Sr. António
Jorge Assunção da DSR de Viseu, e onde estiveram presentes 67 das 198 Freguesias da Região Centro que
integram o Distrito Viseu (33,8%).
Fotografia 6.
Sessão técnica realizada no auditório da
Assembleia Municipal de Viseu, ao Solar dos
Peixotos, no dia 20 de Março, para as
Freguesias dos Concelhos de Castro Daire,
Oliveira de Frades, Sátão, S.Pedro do Sul, Vila
Nova de Paiva, Viseu e Vouzela (Distrito de
Viseu).

Sessões de formação e trabalho - 1ª fase (1º trimestre de 2012)
Nº
14ª

15ª

Distrito

Concelhos

Local

data

Castro Daire, Oliveira de Frades,
Auditório da
Sátão, S.Pedro do Sul, Vila Nova de
20.03.2012
Assembleia Municipal
Paiva, Viseu, Vouzela
Viseu
de Viseu ("Solar dos
Carregal do Sal, Mangualde,
Peixotos")
Mortágua, Nelas, Penalva do
22.03.2012
Castelo, Stª Comba Dão, Tondela
Resultados totais nas freguesias dos Concelhos da área de Viseu

convocadas

Freguesias
presentes
nº
%

participantes

106

40

37,74%

42

92

27

29,35%

33

198

67

33,84%

75

Tabela 6 – Relação de sessões técnicas e respetivas presenças realizadas para as freguesias dos
Concelhos da Região Centro integrantes do Distrito de Viseu
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Em resumo, o trabalho desempenhado pela CCDRC, durante o 1º trimestre de 2012, no âmbito da
divulgação e formação dos executivos e colaboradores das freguesias da Região Centro, da aplicação
informática do Sistema Integrado de Informação da Administração Local (SIIAL) para efeito da prestação de
informação sobre recursos humanos e sobre pagamentos em atraso, contemplou 15 sessões de divulgação e
formação (acrescida de uma sessão de repescagem) e permitiu chegar a 521 freguesias das 1103
existentes, o que se traduz numa percentagem de aproximadamente 47% de participação efetiva destas
autarquias.
Há ainda que destacar o trabalho individual realizado na formulação de respostas às consultas das
Freguesias no âmbito das Finanças Locais e matérias complementares bem como as sessões de trabalho
singulares efetuadas pelo Dr. António Cachulo e pelo Sr. Joaquim Peixoto que, deslocando-se às
freguesias5, a pedido destas autarquias, puderam colaborar na instrução do modo de organização dos
dossiers destas autarquias bem como na formação no âmbito do SIIAL e do sInpocalCENTRO.
4.2. Sessões técnicas de trabalho
Atendendo à participação limitada (abaixo dos 50%) das freguesias que integram os Municípios dos Distrito
de Aveiro, Castelo Branco, Coimbra e Viseu na Região Centro, equacionou a CCDRC uma segunda fase de
iniciativas designadas de “sessões técnicas de trabalho” com aquelas Freguesias no âmbito da prestação de
informação sobre recursos humanos no SIIAL, bem como da prestação de informação sobre pagamentos em
atraso, que decorreu ao longo dos três últimos trimestres de 2012.
Estas sessões técnicas de trabalho foram, a pedido da CCDRC, agendadas pelas Câmaras Municipais, que
assim convocaram as respetivas Freguesias e facultaram o espaço físico para a sua realização em
ambientes dotados de terminais informáticos e de acesso à “internet”. Caracterizaram-se assim, de um modo
geral, por permitirem a que cada participante tivesse acesso a meios informáticos e registasse a
correspondente informação sobre recursos humanos e sobre eventuais pagamentos em atraso no SIIAL,
conforme estipulado na Lei nº 57/2011, de 28 de Novembro.
As sessões técnicas de trabalho, em número de 37, ministradas pelo Dr. António Cachulo e pelo Sr. Joaquim
Peixoto, permitiram chegar a 372 autarcas e colaboradores de 328 Freguesias em 459 (71,46%) dos 36
Municípios identificados nos quadros 7 a 11.
De referenciar que três destas sessões de trabalho foram realizadas a solicitação direta de Juntas de
Freguesia, nomeadamente da freguesia de Santa Joana do Município de Aveiro (tendo sido realizadas na
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sede desta Autarquia, nos dias 1 e 12 de Junho, em sala dotada de terminais informáticos e de acesso à
“internet” tendo estado presentes 14 das 13 Freguesias do Município de Aveiro) e da Freguesia de da
Gafanha da Encarnação (no dia 22 de Junho tendo estado presentes a totalidade das 4 Freguesias do
Município de Ílhavo).
A relação de sessões técnicas de trabalho realizadas com Freguesias de Municípios de Distritos de Viseu,
Aveiro, Coimbra, Castelo Branco e Leiria (não foi realizada qualquer sessão técnica de trabalho para as
Freguesias dos Municípios do Distrito da Guarda), são as que se apresentam seguidamente (quadros 7 a
11).
Municipios do Distrito de Viseu
Concelhos

Local

data

Freguesias do Distrito de Viseu
presentes
convocadas
participantes
nº
%

Sátão

"Espaço Internet do Sátão"

19.04.2012

12

12

100,00%

12

Viseu

Escola Superior de Tecnologia de
Viseu

26.04.2012

34

17

50,00%

18

Santa Comba Dão

Centro Educativo

31.05.2012

9

9

100,00%

10

Castro Daire

Auditório Municipal

05.06.2012

22

19

86,36%

14

Carregal do Sal

Espaço Internet do Carregal do Sal 11.06.2012

7

6

85,71%

7

Mangualde

Biblioteca Municipal

13.06.2012

18

5

27,78%

5

Mortágua

Biblioteca Municipal

14.06.2012

10

10

100,00%

17

Oliveira de Frades

"Espaço internet de Oliveira de
Frades"

15.06.2012

12

10

83,33%

10

Vouzela

Escola Secundária

"

12

10

83,33%

11

Nelas

"Espaço internet de Nelas"

19.06.2012

9

6

66,67%

6

Penalva do Castelo

Biblioteca Municipal

20.06.2012

13

13

100,00%

15

Vila Nova de Paiva

Biblioteca Municipal

26.06.2012

7

7

100,00%

9

S.Pedro do Sul

"Espaço internet"

03.07.2012

19

6

31,58%

7

Tondela

Casa da Cultura de Tondela

16.07.2012

26

15

57,69%

15

210

145

69,05%

156

Tabela 7 – Relação de sessões técnicas de trabalho realizadas em Municípios do Distrito de Viseu
Municipios do Distrito de Castelo Branco
Concelhos

Local

data

Freguesias do Distrito de Castelo Branco
presentes
convocadas
participantes
nº
%

Fundão

Sede da Junta de Freg. do Fundão 12.10.2012

31

18

58,06%

21

Penamacor

Biblioteca Municipal

26.11.2012

12

7

58,33%

11

Castelo Branco

"Espaço Internet"

05.12.2012

25

19

76,00%

23

Oleiros

"Espaço Internet"

10.12.2012

12

12

100,00%

13

Idanha-a-Nova

Incubadora de Empresas (ZI)

13.12.2012

17

9

52,94%

11

97

65

67,01%

79

Tabela 8 – Relação de sessões técnicas de trabalho realizadas em Municípios do Distrito de Castelo Branco
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Municipios do Distrito de Aveiro
Concelhos

Local

data

Aveiro

Junta de Freguesia de Santa
Joana

01.06.2012

Ílhavo

JF Gafanha da Encarnação

Mealhada

Freguesias do Distrito de Aveiro
presentes
convocadas
participantes
nº
%
14

13

92,86%

22.06.2012

4

4

100,00%

5

"Espaço Internet"

19.10.2012

8

8

100,00%

13

Anadia

WRC (Tamengos)

25.10.2012

15

10

66,67%

11

Sever do Vouga

Biblioteca Municipal

22.11.2012

9

8

88,89%

10

Oliveira do Bairro

Câmara Municipal

27.11.2012

6

6

100,00%

9

Vagos

"Espaço Internet"

18.12.2012

11

9

81,82%

10

67

58

86,57%

76

12.06.2012

18

Tabela 9 – Relação de sessões técnicas de trabalho realizadas em Municípios do Distrito de Aveiro
Municipios do Distrito de Coimbra
Concelhos

Local

data

Freguesias do Distrito de Coimbra
presentes
convocadas
participantes
nº
%

Figueira da Foz

Junta de Freguesia de Tavarede

10.07.2012

18

16

88,89%

20

Vila Nova de Poiares

Câmara Municipal

26.09.2012

4

4

100,00%

6

Góis

"Espaço Internet"

01.10.2012

5

4

80,00%

5

Mira

"Espaço Internet"

04.10.2012

4

3

75,00%

5

Miranda do Corvo

Biblioteca Municipal

09.10.2012

5

4

80,00%

6

Cantanhede

Museu da Pedra

26.10.2012

19

12

63,16%

17

Penela

Biblioteca Municipal

13.11.2012

6

4

66,67%

6

Lousã

Biblioteca Municipal

16.11.2012

6

6

100,00%

9

Penacova

Câmara Municipal

23.11.2012

11

2

18,18%

2

78

55

70,51%

76

Tabela 10 – Relação de sessões técnicas de trabalho realizadas em Municípios do Distrito de Coimbra
Municipios do Distrito de Leiria
Concelhos
Alvaiázere

Local
Biblioteca Municipal

data
05.07.2012

Freguesias do Distrito de Leiria
presentes
convocadas
participantes
nº
%
7

5

71,43%

8

7

5

71,43%

8

Tabela 11 – Relação de sessões técnicas de trabalho realizadas em Municípios do Distrito de Leiria
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4.3. Sessões plenárias de repescagem
As Divisões Sub-Regionais da Guarda e de Castelo Branco, promoveram um conjunto de quatro sessões
plenárias de divulgação e formação que permitissem minimizar as faltas de presença das Freguesias de
alguns Municípios dos Distritos da Guarda e de Castelo Branco nas ações promovidas durante o 1º trimestre.
Todas estas sessões foram ministradas pela Drª Paula Cristina Prata Ramos Pereira (DSR de Castelo
Branco) e Sr. José Escaleira (DSR da Guarda), coordenados pelo Dr. Luís Couto Paula (DSR da Guarda):
- sessão plenária de sensibilização/informação, realizada no dia 18 de Maio, para as Freguesias do
Município de Gouveia, organizada em estreita colaboração com a Câmara Municipal de Gouveia nas
instalações da Biblioteca Municipal de Gouveia, em horário pós-laboral (às 18:00 horas). Nesta
sessão estiveram presentes 10 das 22 Freguesias do Município de Gouveia (45,4 %), num total de
12 participantes.
- sessão plenária de sensibilização/informação, realizada no dia 20 de Junho, para as Freguesias
dos Municípios de Belmonte, Castelo Branco, Covilhã, Fundão, Idanha-a-Nova e Penamacor,
organizada em estreita colaboração com o gabinete de Apoio ás Freguesias da Câmara Municipal
do Fundão no Auditório da Escola Profissional do Fundão.
Nesta sessão estiveram presentes 28 Juntas de Freguesia (31 pessoas) num total de 77 freguesias
dos referidos Concelhos (36%).
- sessão plenária de sensibilização/informação, realizada no dia 28 de Junho, para as Freguesias
dos Municípios de Oleiros, Proença-a-Nova, Sertã e Vila de Rei, organizada em estreita colaboração
com a Câmara Municipal da Sertã no Salão Nobre a Câmara Municipal da Sertã.
Nesta sessão estiveram presentes 12 Juntas de Freguesia (14 pessoas) num total de 17 freguesias
dos referidos Municípios (71%).
- sessão plenária de sensibilização/informação, realizada no dia 12 de Novembro, para as
Freguesias do Município do Sabugal, organizada em estreita colaboração com a Câmara Municipal
do Sabugal), nas instalações dos Paços do Concelho, em horário pós-laboral (às 18:00 horas).
Nesta sessão estiveram presentes 27 das 40 Freguesias do Município do Sabugal (68 %), num total
de 22 participantes.
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4.4. Visitas técnicas de trabalho
Em 2012 foram efetuadas 10 visitas de trabalho, pelo Dr. António Cachulo e/ou Sr. Joaquim Peixoto, às
Freguesias de Meãs do Campo (Montemor-o-Velho), Antanhol (Coimbra), Sabugosa (Tondela), Amor (Leiria),
Bendafé (Condeixa-a-Nova), Santo Varão (Soure), Covilhã (em 19.07.2012 às quatro Freguesias urbanas),
Vila Verde (Figueira da Foz em 24.07.2012), Vermoil e Redinha (Pombal em 27.07.2012), Ferreira-a-Nova
(Figueira da Foz em 14.12.2012) e Antuzede (Coimbra), tendo localmente sido discutidas questões
relacionadas com a elaboração das contas de gerência, a prestação de informação relativa aos recursos
humanos e sobre os pagamentos em atraso destas autarquias.

5. Conclusão
De referir que tal como no final do 1º trimestre, não foi possível à data de elaboração deste relatório apurar o
número de Freguesias que reportaram informação relativa aos recursos humanos e sobre eventuais
pagamentos em atraso, na aplicação informática do Sistema Integrado de Informação da Administração Local
(SIIAL), sob gestão da Direcção Geral das Autarquias Locais (DGAL), visto que esta CCDR não tem acesso
aos dados da aplicação informática no referente a esta informação.
No entanto, não resta dúvida de que esta iniciativa da CCDRC permitiu que a grande maioria das Freguesias
da Região Centro tivesse uma atenção dedicada em termos de divulgação e formação sobre os
procedimentos inerentes a esta obrigação, como o comprovam aliás as constantes solicitações por parte
destas Autarquias em termos de apoio e para continuação do acompanhamento por parte desta CCDRC.
Revela-se assim indispensável a continuação do acompanhamento próximo das Freguesias da Região
Centro, não só através da realização de sessões técnicas de trabalho dedicadas a esta temática, mas
também no respeitante aos demais assuntos relacionados com a gestão financeira das Freguesias.

Coimbra, 21 de Janeiro de 2013
Eugénio Santiago
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