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Palavra do Diretor Geral

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

  
Estamos de volta, para compartilhar com você mais uma edição do
nosso Boletim.

A partir de agora, temos uma novidade. Estamos trazendo para
você, leitor, a Agenda de Obrigações do Mês. Nela, apresentamos
orientações acerca da data limite para se cumprir as obrigações.
Fique atento para não perder nenhum prazo.

  
Nesta 11ª edição, compartilhamos o Artigo Técnico cujo tema em
destaque é “Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP):
Desafios e Benefícios”.

 É importante que os (as) Senhores (as) Gestores (as) tomem
conhecimento dos novos Atos Normativos do Tribunal de Contas dos
Municípios da Bahia (TCM-BA) como a RESOLUÇÃO 1360/2017, o
PARECER NORMATIVO n °40/2017 e a ORDEM DE SERVIÇO n°
30/2017. Além dos ACÓRDÃOS do Tribunal de Contas da União-
TCU, todos eles de extrema importância ao interesse municipalista.

 Gostaríamos de alertar 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. 

  
Sinta-se à Vontade para curtir e compartilhar a nossa página nas
Redes Sociais.

  
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

"A força da alienação vem dessa fragilidade dos indivíduos, quando apenas conseguem identificar o que os
separa e não o que os une.”

 (Milton Santos)

 
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, 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 .
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http://gapgp.com.br/index.php/para-voce/espaco-academico


 
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.

Acórdão 2355/2017 - Obra Pública - Defeito - Responsabilidade Civil - TCU
 Contrato Administrativo. Obras e serviços de engenharia. Defeito construtivo. Responsabilidade civil. Código Civil.

Acórdão 2345/2017 - TCU
 Responsabilidade. Contrato administrativo. Obra atrasada. Multa. Sanção administrativa. Obrigatoriedade.

Acórdão 8564/2017- TCU
 Finanças Públicas. Despesa pública. Festividade. Alimentação. Evento.

5. Cursos
EM BREVE NOVIDADES!

6. Concursos
O Instituto Baiano de Metrologia e Qualidade – IBRAMETRO torna público o edital n°
01/2017 de processo seletivo simplificado destinado a contratação de pessoal, por
tempo determinado, em Regime Especial de Direito Administrativo – REDA, para atuar
nos municípios de Barreiras, Itabuna, Juazeiro, Paulo Afonso, Eunápolis, Salvador,
Simões Filho, Feira de Santana e Vitória da Conquista.

  
Maiores informações: Clique aqui

7. Artigo do mês
Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP): Desafios e Benefícios

 André de Medeiros Jacob 
 Maicon Elvis dos Santos

A contabilidade aplicada ao setor público é a aplicação das normas e dos princípios contábeis fundamentais nas
entidades públicas. Nesse sentido, com a adoção dos padrões internacionais de contabilidade, é natural que o setor
público também acompanhe o processo de convergência. As finanças públicas brasileiras passam por um processo
de amadurecimento. 

  
Com a Lei 12.527/2011, a Lei da Transparência, os Entes da federação devem apresentar, em seus respectivos
portais e outros meios de divulgação, as informações sobre a execução orçamentária, ações e projetos executados,
procedimentos licitatórios, entre outras informações. Uma das diretrizes que fundamentam o processo de
convergência da antiga contabilidade para a nova é a busca de informações que passam a ser comparáveis. Ao se
adotar um padrão contábil para todo o País, será possível também estabelecer comparativos entre as contas dos
Entes da federação.

 

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
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%2a/NUMACORDAO%3A2355%20ANOACORDAO%3A2017/DTRELEVANCIA%20desc%2C%20NUMACORDAOINT%20desc/false/1/false
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%2a/NUMACORDAO%3A2345%20ANOACORDAO%3A2017%20COLEGIADO%3A%22Plen%C3%A1rio%22/DTRELEVANCIA%20desc/false/1
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%2a/NUMACORDAO%3A8564%20ANOACORDAO%3A2017%20COLEGIADO%3A%22Segunda%20C%C3%A2mara%22/DTRELEVANCIA%20desc/false/1
http://selecao.ba.gov.br/EditalRetificacoes.aspx


 
A Portaria STN 634 determinou que União, Estados, Municípios e Distrito Federal deveriam adotar o Plano de Contas
Aplicado ao Setor Público (PCASP) e as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP) até o final
de 2014, enquanto os procedimentos patrimoniais serão adotados paulatinamente a partir de 2015. Ainda neste
processo, com a convergência da contabilidade aos padrões internacionais, temos a implantação do novo plano de
contas aplicado ao setor público. Em alguns Estados, como o Espírito Santo, este plano já foi implantado. A Prefeitura
de Sete Lagoas, em Minas Gerais, também já adotou este novo plano de contas. Este estudo tem o objetivo de
mostrar os benefícios que a adoção do novo PCASP pode trazer aos Entes, que podem ser tanto em termos de
transparência como também em execução financeira e orçamentária. Segundo as Normas Brasileiras de
Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, temos o seguinte objetivo da contabilidade pública.

  
[...] fornece aos usuários informações sobre os resultados alcançados e os aspectos de natureza orçamentária,
econômica, financeira e física do patrimônio da entidade do setor público e suas mutações, em apoio ao processo de
tomada de decisão; a adequada prestação de contas; e o necessário suporte para a instrumentalização do controle
social. (CFC, s.d., p. 6).

  
Como instrumento de controle social, a contabilidade deve evidenciar de forma coerente a realidade da entidade
pública, contribuindo dessa forma para a tomada de decisão e também para a adequada prestação de contas dos
recursos públicos.

  
A prestação de contas por meio da transparência é de fundamental importância para a população. Por meio dela, é
possível verificar o que está sendo feito com os recursos públicos. Não só isso, também se torna uma ferramenta de
controle do povo, que agora deve ter acesso real à execução financeira. Para fomentar este estudo, serão utilizadas
referências bibliográficas como a própria Lei da Transparência de Informações (Lei 12.527/2011) e a Lei de
Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 101/2000), além da Lei 4.320/1964, das Normas Brasileiras Aplicadas ao
Setor Público (do Conselho Federal de Contabilidade) e também o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor
Público disponibilizado pela Secretaria do Tesouro Nacional.

  
As mudanças propostas pelo novo plano de contas não são poucas. A ideia, como será exposto no decorrer deste
estudo, é aproximar um pouco mais a contabilidade pública da contabilidade praticada pelas instituições privadas.

  
Outro ponto significativo é que o novo plano de contas exige um bom controle patrimonial, uma vez que as
informações de patrimônio ganharam destaque. Como a contabilização patrimonial, na prática, não era o principal
foco dos Entes, já se esperava que surgissem dificuldades na apuração desses procedimentos.

  
Por estar intimamente ligada à execução orçamentária, a transparência de informações relativas a este quesito
também é influenciada pela adoção do novo plano de contas, já que a contabilidade evidencia tudo que é executado
financeiramente e patrimonialmente pela Administração Pública.

  
Referências Bibliográficas

 Jacob, A. M., & Santos, M. E. (2015). Plano de Contas Aplicado ao Setor Público. Fonte: Confederação Nacional dos
Municipios: http://www.cnm.org.br/

8. Agenda de Obrigações

http://gestaopublicaeficiente.org.br/opiniao/como-gestao-dos-ativos-publicos-pode-expandir-ou-retrair-o-crescimento-economico/


9. Notícias
 



ELEIÇÕES DOS CONSELHOS
REGIONAIS DE CONTABILIDADE
ACONTECERÃO NOS DIAS 21 E
22 DE NOVEMBRO
As eleições para a escolha de dois terços
dos conselheiros dos Conselhos
Regionais de Contabilidade irão ocorrer
nos dias 21 e 22 de novembro, via
internet, no endereço
www.eleicaocrc.org.br. De acordo com a
legislação vigente, o voto é obrigatório
para todos os contadores e técnicos em
contabilidade, com registro definitivo e
com idade de até 70 anos na data do
sufrágio.

O TCM cria a Diretoria de
Assistência aos Municípios
– DAM
O Tribunal de Contas dos
Municípios do Estado da Bahia –
TCM/BA, visando aprimorar o
relacionamento com os seus
Jurisdicionados e com a Sociedade
em geral, disponibiliza este canal
de comunicação, através da
Diretoria de Assistência aos
Municípios – DAM. 

Cerca de 75% dos
municípios baianos
demitem para fechar contas
Ao menos 50% das prefeituras não
devem pagar o 13º integralmente.
Sem dinheiro nos cofres e com
dificuldade para quitar a folha de
pagamento dos funcionários, cerca
de 75% das prefeituras baianas
decidiram demitir trabalhadores
para fechar as contas no final do
ano. A menos de dois meses de
2017 acabar e sem previsão de
aumento da receita, além das
dispensas de trabalhadores, pelo
menos 50% dos prefeitos não
devem conseguir pagar o 13º
integralmente, segundo estimativa
da União dos Municípios da Bahia
(UPB).
 
 

PL autoriza Municípios a
instituírem multa para
descarte irregular de lixo
em vias públicas
O Projeto de Lei do Senado
Federal (PL) 3.408/2015 autoriza
os Municípios e o Distrito Federal a
instituírem multa para quem
desrespeitar a proibição de
acúmulo e descarte irregular de
lixo em vias públicas ou no interior
de imóveis urbanos ou rurais. A
Comissão de Constituição e
Justiça e de Cidadania da Câmara
dos Deputados aprovou, em
caráter conclusivo, proposta com
alterações. 

Novos medicamentos são
incorporados à lista dos
SUS

O Sistema Único de Saúde (SUS)
passará a oferecer 17 novos
medicamentos em 2017. De
acordo com o governo federal, a
medida é essencial para que
pacientes que estão em tratamento
de doenças graves tenham acesso
a remédios mais modernos e
eficazes.

Aprovada admissibilidade
de PEC que prioriza
crianças com deficiência na
educação infantil

A Comissão de Constituição e
Justiça e de Cidadania (CCJC) da
Câmara dos Deputados aprovou a
admissibilidade de Proposta de
Emenda à Constituição (PEC
216/16) que prioriza o acesso de
crianças com deficiência à
educação infantil, que abrange
creche e pré-escola até os cinco
anos de idade.

  

http://www.crcba.org.br/new/veja-orientacoes-para-participar-do-processo-eleitoral/
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http://www.cnm.org.br/comunicacao/noticias/pl-autoriza-municipios-a-instituirem-multa-para-descarte-irregular-de-lixo-em-vias-publicas
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Câmara aprova Política
Nacional de Agricultura
Urbana
A Comissão de Constituição e
Justiça e de Cidadania da Câmara
dos Deputados aprovou o Projeto
de Lei 906/15, que cria a Política
Nacional de Agricultura Urbana e
estabelece ações que devem ser
empreendidas pelo governo
federal, em articulação com
estados e municípios. 
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