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Palavra do Diretor Geral

Prezados amigos(as),
 Um forte abraço a todos!

  
Sejam bem vindos a mais uma edição do nosso Boletim.

Nesta 10ª edição, compartilhamos o Artigo Técnico intitulado “Como
a gestão dos ativos públicos pode expandir ou retrair o crescimento
econômico”.

 O artigo traz uma abordagem interessante que, apesar de tratar
acerca de uma temática específica para a cidade de Salvador,
entendemos sua importância para o Estado, haja vista as
possibilidades de avanços que poderão ser oportunizadas ao setor
do turismo, a partir da implantação do novo Centro de Convenções
(Salvador terá um Centro de Convenções de Grande Porte). Apesar
desse investimento estar voltado para Salvador, de certa forma,
beneficiará também o Estado. 

 Fiquem atentos para as normas que foram destacadas e em
seguida, coloquem em prática as determinações estabelecidas pelas
mesmas, em especial para a Resolução do Tribunal de Contas dos
Municípios, nº 1357 de 2017 a qual dispõe sobre o cadastro dos
Ordenadores de Despesas junto ao TCM-BA.

 Gostaríamos de alertar novamente a todos os jurisdicionados quanto
ao prazo para a postagem dos esclarecimentos sobre o acúmulo de
cargos no âmbito municipal, no sistema SIGA, de forma que não
sejam surpreendidos com uma provável “Tomada de Contas” no seu
município. 

  
Retransmita esta e as futuras edições entre seus amigos e
colaboradores. Compartilhe também conosco suas considerações
sobre esta ferramenta, no sentido de contribuir com o seu
aperfeiçoamento. O nosso contato é: contato@gapgp.com.br 

  
Caso deseje realizar o cadastro avulso para o recebimento das
nossas edições, cadastre-se no endereço:
http://gapgp.com.br/index.php/associe-se, Não terá nenhum custo.

 

 

 
JOSEMAR OLIVEIRA

 Diretor da GAP - Gestão Pública
e Privada

  
 

*JOSEMAR OLIVEIRA - Contador; Mestre
em Contabilidade, Professor da
Universidade Federal da Bahia (UFBA);
Instrutor do ENAP – Escola Nacional de
Administração Pública; Consultor de
Entidades Públicas Municipais; Diretor
Técnico da GAP – Gestão em
Administração pública e Privada.
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1. Mensagem da Quinzena

"...O teu trabalho é a oficina em que podes forjar a tua própria luz.”
 (Emmanuel)

 
2. Atividades da GAP
Conheça aqui as opções de atividades que são desenvolvidas pela equipe técnica da GAP.

Consultoria
Neste segmento de atuação, a

GAP conta com consultores
técnicos para a prestação de

serviços aos Gestores.

Assessoria
Neste segmento de atuação, o
Gestor poderá contar com um a
GAP na prestação dos serviços.

Áreas de Atuação
As áreas de atuação da GAP
Consultoria estão votadas à

prestação de serviços de
consultoria e assessoria.

 

Equipe de Trabalho
Formado por especialistas na

área de contabilidade e gestão
governamental, a GAP alia a

experiência técnica.

Cursos e Treinamentos
Neste espaço você terá acesso a
todas as informações dos cursos

presenciais que são ofertados
pela GAP.

Projetos
Nesta área você encontra

softwares necessários para sua
utilização na área de Gestão

Governamental.

 

Concurso Público
Neste espaço você terá acesso a

todos os cursos preparatórios
ofertados pela GAP, provas de

concursos já realizados.

Espaço Acadêmico
Esta é uma página do Professor.

Nela, os professores, seus
alunos e quaisquer pessoas,
devidamente cadastradas.

Seja um Associado
Descubra as vantagens de ser

um Associado GAP e junte-se a
nós!.

 

3. Fique por dentro
 

O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia
(TCM), prorrogou por mais 60 (sessenta) dias, a partir do
dia 11/10/2017, o prazo inicialmente estabelecido pelo
EDITAL Nº 291/2017, publicado no Diário Oficial
Eletrônico de 11/08/2017. 

 Está disponível no sistema SIGA/Analisador
funcionalidade para Apuração de indícios de
acumulação ilícita de cargo,
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emprego ou função pública entre os servidores municipais e o excedimento do teto remuneratório. 
 Lembramos que a prorrogação do prazo é de mais 60 dias a partir da data 11/10/2017 .

  
Maiores informações no site do TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA.

 

4. Normatização do Setor Público

Portaria STN 764-2017 – Transferência de Emendas Parlamentares DOU
 Dispõe sobre a classificação por natureza da receita orçamentária para aplicação no âmbito dos Estados, Distrito

Federal 
 e Municípios.

PL 8.327/2017
 Dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social, na área de saúde, de que trata o art. 4º

da 
 Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, e dá outras providências.

DECRETO Nº 9.177, DE 23 DE OUTUBRO DE 2017
 Regulamenta o art. 33 da Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos,

e 
 complementa os art. 16 e art. 17 do Decreto nº 7.404, de 23 de dezembro de 2010 e dá outras providências.

NT nº 34/2017 - Consórcios públicos para aquisição de medicamentos
 Nota Técnica da Confederação Nacional dos Municípios sobre Consórcios públicos para aquisição de medicamentos.

RESOLUÇÃO 1357/2017
 Dispõe sobre o cadastro de Ordenadores de Despesas junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da

Bahia.

5. Cursos
EM BREVE NOVIDADES!

6. Concursos
A Universidade Federal da Bahia (UFBA) abriu as inscrições de um concurso público
destinado a preencher 65 vagas de professor, sendo duas reservadas a negros. Há
ofertas para docentes em três categorias, a depender da titulação acadêmica: auxiliar,
assistente e adjunto, com exigência de graduação, mestrado e doutorado,
respectivamente.

  
Maiores informações: UFBA

7. Artigo do mês
Como a gestão dos ativos públicos pode expandir ou retrair o crescimento econômico

 Tadeu Luciano Seco Saravalli**

O maior proprietário isolado de riqueza, praticamente em todos os países somos todos nós, coletivamente, os
contribuintes. E, o gestor pessoal dessa riqueza é o governo. A realidade é que quase todos os governos têm mais
riqueza do que conhecimento. Inclusive, inúmeras nações passam por sérios endividamentos sucessivos, como o
Brasil, onde a Gestão Púbica está ávida para incrementar seus cofres e possui vários ativos públicos, porém, sofre
com a escassez de investimentos em infraestrutura e com a predominância do mau governo. 

  
Podemos destacar como ativos públicos do governo: ativos totalmente financeiros, como depósitos bancários e

https://www.tcm.ba.gov.br/aviso-post/prorrogacao-do-prazo/
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=36&data=18/09/2017
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Projetos/PL/2017/msg297-agosto2017.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/decreto/D9177.htm
http://www.cnm.org.br/biblioteca/exibe/3106
http://www.tcm.ba.gov.br/wp-content/uploads/2017/11/resolucao-1357-17_cadastro-de-ordenadores-de-despesas-junto-ao-tcm_sugestao-de-rm-e-mp-public-01-11.pdf
http://www.ufba.br/


Senado aprova urgência e
regra para aplicativos de

fundos de pensão; ativos comerciais públicos, como empresas estatais e imóveis e ativos públicos não comerciais,
com estradas, entre outros.

 A má gestão não joga apenas dinheiro pelo ralo. Ela evita oportunidades. De certa forma, isto faz toda a diferença no
grau de eficiência com que a riqueza pública gera valor a seus detentores: os cidadãos.

  
O próprio Estados Unidos da América, que é bem organizado, mais de 25% de toda a terra pertence ao governo
federal. O governo possui prédios com um valor escriturado nos livros de 1,5 trilhão de dólares. Além disso, os ativos
de governos estaduais e municipais norte-americanos correspondem a quatro vezes esses ativos federais, ou seja, 6
trilhões de dólares, de acordo com o FMI (2013).

  
O foco quando se trata de riqueza pública é o rendimento e não a propriedade. O aprimoramento da gestão de
riqueza pública poderia render retornos maiores que os investimentos mundiais conjuntos em infraestrutura, como
transporte, energia, água e comunicações (FÖLSTER et al, 2016). Mas, é fácil compreender a resistência política à
reestruturação de ativos públicos. Interesses pessoais se beneficiam da imprecisão e tampouco esse processo ajuda
políticos a ganhar eleições.

  
Há países que decidiram ser proprietários ativos de seus ativos públicos de uma forma profissional para a
maximização do valor aliada à transparência para acompanhar sua riqueza nacional. É o caso da Suécia, Áustria e
Singapura.

  
No caso da Suécia, a partir de 1991 iniciou-se um novo tratamento para a gestão dos ativos públicos. Em 1996,
Göran Persson, quando se tornou primeiro-ministro, queria provar que os governos podem ser proprietários
competentes de ativos públicos e para isso, iniciou uma experiência de três anos (1998-2001) de uma administração
dinâmica de portfólio sueco “como se ele pertencesse a acionistas privados”. Essa experiência incluiu a introdução da
disciplina do setor privado e uma cultura de participação acionária e, no final, o portfólio cresceu 12%, mesmo depois
que quase um terço do portfólio original ser privatizado. O aumento do valor foi quase duas vezes o do mercado de
ações local, que subiu apenas 6% durante o mesmo período.

  
Até então, o conjunto de ativos públicos suecos não havia sido percebido como portfólio coerente e, tampouco
nenhum desses ativos havia sido avaliado ou administrado de modo profissional. Esse grupo de empresas comerciais
incluía, ex-monopólios de grande porte: a Vattenfall (energia), a Telia (telecomunicações), a SJ (serviços ferroviários),
a Posten (distribuição postal), a SAS (companhia aérea nacional), a AssiDomäm (produtos florestais) e o grupo
Celsius (indústria da defesa).

  
Nesta experiência sueca, muitos observadores estavam céticos com relação à ideia de reformular a gestão dos ativos
públicos, ao invés de seguir a rota de uma plena privatização. Na metade do caminho da reestruturação, em razão o
índice de 25% de participação na economia do portfólio, os grandes bancos entenderam que as reformas tiveram um
impacto significativo no crescimento econômico e de investimentos na Suécia (Merrill Lynch, 2000).

  
Diante de tudo isso, as boas experiências referentes à gestão inteligente dos ativos públicos são interessantes tanto
para pensar quanto para resolver a situação atual das receitas do governo brasileiro, seja na esfera federal, estadual
e municipal.

  
**Tadeu Luciano Seco Saravalli é advogado na área de Direito Público, Especialista em Gestão Pública pela
UFScar, Pós-Graduando no Master em Liderança e Gestão Pública com Módulo Internacional na Harvard
Kennedy School of Governament do CLP – Centro de Liderança Pública, Membro do Grupo Temático Clima e
Energia da Rede Pacto Global da ONU.

  
Referências Bibliográficas

 Saravalli, T. L. (2017). Como a gestão dos ativos públicos pode expandir ou retrair o crescimento econômico. Fonte:
gestaopublicaeficiente: http://gestaopublicaeficiente.org.br/opiniao/como-gestao-dos-ativos-publicos-pode-expandir-
ou-retrair-o-crescimento-economico/

8. Notícias
 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2017-10/senado-aprova-urgencia-e-regra-para-aplicativos-de-transporte-sera-votada
http://gestaopublicaeficiente.org.br/opiniao/como-gestao-dos-ativos-publicos-pode-expandir-ou-retrair-o-crescimento-economico/


Iniciado julgamento sobre
orçamento impositivo na área de
saúde
O Plenário do Supremo Tribunal Federal
(STF) iniciou o julgamento da Ação Direta
de Inconstitucionalidade (ADI) 5595,
proposta pela Procuradoria-Geral da
República (PGR) para questionar
dispositivos da Emenda Constitucional
(EC) 86/2015, a denominada “Emenda do
Orçamento Impositivo” que, segundo a
ação, provocará redução drástica no
orçamento da saúde, violando diversos
preceitos constitucionais.

transporte será votada
neste mês.
O Senado Federal aprovou no dia
24, por 46 votos a 7, a urgência
para votação do Projeto de Lei
28/2017, que regulamenta o uso de
aplicativos de transporte
remunerado privado de
passageiros, como o Uber, Cabify
e 99. A presidente do Senado
Federal colocou em votação no
plenário o pedido urgência. Com
isso, a proposta não precisará mais
tramitar nas comissões. 

Começam a ser aplicadas
provas para avaliação da
educação básica
A aplicação das provas do Sistema
de Avaliação da Educação Básica
(Saeb) começou no dia 23 e vai até
o dia 3 de novembro. Segundo o
Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (Inep), esta será a maior
edição do Saeb, com a
participação de 6.569.728 alunos,
de 73.684 escolas, localizadas em
5.570 municípios brasileiros.
 
 

26% dos municípios gastam
acima do limite com
funcionalismo
As prefeituras brasileiras estão
com a folha de pagamento acima
do limite estabelecido pela Lei de
Responsabilidade Fiscal (LRF),
que instituiu um teto máximo da
despesa de pessoal para os
municípios em 60% da receita
corrente líquida, do qual, 54% é
reservado ao Poder Executivo e
6% ao Legislativo. Segundo um
estudo realizado pela
Confederação Nacional dos
Municípios (CNM), 26% das
cidades que prestaram
informações ao Tesouro Nacional
tinham estourado o limite fixado
pela Constituição. 

Novo prazo para o envio
dos dados de investimento
em educação será 30 de
janeiro

Mudanças significativas foram
promovidas no Sistema de
Informações sobre orçamentos
Públicos em educação (Siope)
durante este ano. Dentre elas, a
Portaria Interministerial 424/2016
estabelece dia 30 de janeiro como
prazo final para o envio das
informações sobre investimentos
em educação do ano anterior.

 A partir de 2017, o Siope passa a
captar os dados bimestralmente,
em observância aos regramentos
do artigo 165, parágrafo 3º, da
Constituição Federal e do artigo 52
da Lei 101/2000 de
Responsabilidade Fiscal (LRF).

Política de promoção da
saúde da coluna vertebral
pode ser executada pelo
SUS

Para promover políticas públicas
de promoção da saúde da coluna
vertebral, a Comissão de
Seguridade Social e Família da
Câmara dos Deputados aprovou o
Projeto de Lei (PL) 637/2015. O
texto estabelece que o Sistema
Único de Saúde (SUS) formule e a
execute as ações, e acrescenta
essa previsão na Lei 8.080/1990
Orgânica da Saúde.
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