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Palavra do Diretor Geral

Prezados Prezados amigos (as),

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

 Nesta 12ª edição, trazemos um alerta quanto aos prazos para o
cumprimento das Obrigações junto aos órgãos de fiscalização.
Vejam os respectivos prazos no nosso Calendário de Obrigações,
que consta nessa Edição. 

 É importante que os (as) Senhores (as) Gestores (as) tomem
conhecimento das novas determinações expedidas pelo Tribunal de
Contas da União (TCU), que irá realizar auditoria no Ministério do
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, com o intuito de elaborar
um diagnóstico das obras financiadas com recursos federais, que
estão paralisadas há mais de um ano. Certamente essas ações
trarão impactos nos municípios diversos. Fiquem atento!!!

  
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.

1. Mensagem da Quinzena

"A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo.”
 (Nelson Mandela)

 
2. Atividades da GAP
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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.
  

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

4. Normatização do Setor Público
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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.

NOTA TÉCNICA UPB N. 10/2017
 Esclarecimentos sobre o débito da Fazenda Pública decorrente de sentença condenatória e o regime de precatórios

judiciais, bem como o procedimento para quitação pela Fazenda Pública.

INTRUÇÃO NORMATIVA TCM 14-2017
 PAGAMENTO DE TERÇO DE FÉRIAS E DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO A AGENTES POLÍTICOS.

POSSIBILIDADE. MUDANÇA DE POSICIONAMENTO.

RESOLUÇÃO Nº 1360/2017
 Altera dispositivos da Resolução TCM nº 1346/2016, que dispõe sobre a contabilização e aplicação dos créditos 

 decorrentes de precatórios, oriundos de diferenças das transferências do FUNDEF de exercícios anteriores, 
 e estabelece outras providências.

5. Cursos
EM BREVE NOVIDADES!

6. Concursos
O Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, no Estado da Bahia,
torna público que estará recebendo inscrições para uma nova seleção
pública de estagiários. São requisitos para participar: estar cursando a
partir do 6º semestre do curso de bacharelado em Direito. A finalidade
da iniciativa, regida pelo edital nº 001/2017, é selecionar 26 estagiários
para desempenhar atividades em jornada de 20 horas semanais, com
direito a bolsa auxílio de R$ 700,00, além de um seguro de acidentes
pessoais e auxílio transporte.

  
Maiores informações: Clique aqui

8. Agenda de Obrigações
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Supremo julga constitucional o
programa Mais Médicos
O Supremo Tribunal Federal (STF) julgou
improcedente, no dia 30/11/2017, a Ação
Direta de Inconstitucionalidade (ADI)
5035, que questiona a legislação que
criou o programa Mais Médicos. Por
maioria, os ministros rejeitaram pedido
formulado pela Associação Médica
Brasileira (AMB), que pediu a declaração
de inconstitucionalidade de vários pontos
da Medida Provisória 691/2013, depois
convertida na Lei 12.871/2013.

CDH discute demissão de
servidores por mau
desempenho
A demissão de servidores públicos
estáveis por insuficiência de
desempenho será debatida em
audiência pública da Comissão de
Direitos Humanos e Legislação
Participativa (CDH) na próxima
semana. A medida está prevista no
PLS 116/2017, que regulamenta a
avaliação de servidores e prevê a
perda de cargo por baixo
desempenho. O projeto está em
análise na Comissão de Assuntos
Sociais (CAS). 

Auditoria vai apurar obras
federais paralisadas há
mais de um ano
O Tribunal de Contas da União
(TCU) vai realizar auditoria no
Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão para
elaborar um diagnóstico das obras
financiadas com recursos federais
que estão paralisadas há mais de
um ano. O resultado deverá ser
incluído no próximo plano de
fiscalização de obras públicas do
TCU, o Fiscobras 2018. A decisão
foi tomada pelos ministros da Corte
de Contas, em sessão plenária de
8 de novembro, e consta do
Acórdão 2.451/2017. Trata-se de
deliberação a respeito do Processo
013.444/2017-4, relatado pelo
ministro do TCU Vital do Rêgo.
 
 

Tesouro divulga o relatório
Aspectos Fiscais da
Seguridade Social no Brasil
O Tesouro Nacional publica nesta
quarta-feira o relatório "Aspectos
Fiscais da Seguridade Social no
Brasil". O texto mostra, com
tabelas e gráficos, que o déficit da
Seguridade Social não apenas
existe como vem se agravando
desde 2007, resultado de um
crescimento das despesas mais
acelerado do que o das receitas. A
Desvinculação de Receitas da
União (DRU) não pode ser

Câmara aprova depósito de
disponibilidade de caixa
dos Municípios em
cooperativas de crédito

Mais um avanço motivado pela
mobilização municipalista entra
para a lista de conquistas deste
ano. A Confederação Nacional de
Municípios (CNM) informa que o
Plenário da Câmara dos
Deputados aprovou a possiblidade
de os Municípios depositarem suas
disponibilidades de caixa em
cooperativas de crédito. A

Fundeb: portaria publicada
no Diário Oficial traz
ponderações para 2018

Os gestores municipais já podem
conhecer as ponderações
aprovadas para o Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização
dos Profissionais da Educação
(Fundeb) em 2018. Os critérios são
aplicáveis às etapas, modalidades
e estabelecimentos de ensino na
Educação Básica, para
redistribuição dos recursos.

9. Notícias
 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=363404
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2017/11/30/cdh-discute-na-segunda-feira-demissao-de-servidores-por-mau-desempenho
http://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/auditoria-vai-apurar-obras-federais-paralisadas-ha-mais-de-um-ano.htm
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%2a/NUMACORDAO%3A2.451%20ANOACORDAO%3A2017/DTRELEVANCIA%20desc%2C%20NUMACORDAOINT%20desc/false/1/false
https://contas.tcu.gov.br/etcu/AcompanharProcesso?p1=13444&p2=2017&p3=4
http://www.tesouro.fazenda.gov.br/-/tesouro-divulga-o-relatorio-aspectos-fiscais-da-seguridade-social-no-brasil
http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/0/Relat%C3%B3rio+Previd%C3%AAncia_6/6ebd2d1f-1a43-4f5a-9e82-01140211b3b3
http://www.cnm.org.br/comunicacao/noticias/camara-aprova-deposito-de-disponibilidade-de-caixa-dos-municipios-em-cooperativas-de-credito
http://www.cnm.org.br/comunicacao/noticias/fundeb-portaria-publicada-no-diario-oficial-traz-ponderacoes-para-2018


responsabilizada por essa
situação. 

autorização prevista no Projeto de
Lei Complementar 100/2011, foi
deliberado no dia 28 de novembro
de 2017.
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As notícias exibidas quinzenalmente pelo Boletim Informativo Eletrônico da GAP são obtidas de diversos sites oficiais, nas três Esferas de Governo, além de blogs e/ou sites, de

diversos profissionais renomados, atuantes no âmbito da Administração Pública, em geral, e, portanto, são de inteira reponsabilidade de quem as publicou originalmente, ficando

assim, a GAP, isenta de qualquer responsabilidade pelo conteúdo das informações ora apresentadas. As imagens são meramente ilustrativas, obtidas da internet.
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