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Palavra do Diretor Geral

Prezados Prezados amigos (as),

É com muita alegria que compartilhamos mais uma edição do nosso
Boletim Informativo. Essa será a nossa última edição deste ano de
2017 que se finda.

Com muito trabalho, árduo e tempestivo, estamos conseguindo
findar mais um ano. Próximo ao final do exercício, nos antecipamos
em dizer que, apesar das dificuldades dos Gestores, nós os
parabenizamos, haja vista que os mesmos, com muito trabalho e
orientação técnica da nossa equipe, estão certos de que
conseguiram a aprovação das contas.

Aos demais, orientamos para observância dos índices
constitucionais e legais, de forma a não serem surpreendidos
quando da finalização do exercício de 2017.

Este ano foi de contingenciamento, em decorrência da grande queda
de arrecadação, por parte da diminuição dos repasses pelo Governo
Federal. Contudo, não podemos nos desanimar e, sim, nos
adequarmos à realidade, contingenciando, no que for possível, de
forma a não perder a qualidade dos serviços prestados e sempre
observando as normas legais e vigentes, que cada vez mais surgem,
para regulamentar os diversos assuntos do setor público municipal.

Para esse acompanhamento, vocês Gestores, precisam estar muito
bem assessorados, em todos os sentidos, fortalecendo, cada vez
mais, seu sistema de controle interno, de maneira a prevenir as
inconsistências, regularizando-as, antes mesmo delas ocorrerem e,
caso surjam, que sejam sanadas, antes da prestação de contas aos
órgãos de controle externo.

Este ano de 2017, nossa empresa completou 10 (dez) anos de
existência e, visando registrarmos esse momento tão especial,
realizamos um pequeno encontro comemorativo, apenas com
Gestores que são nossos clientes, com Palestras de motivação e de
gestão Pública.

Aqueles que não puderam participar, entendemos a grande
dificuldade de agenda, haja vista que o mês de dezembro se torna,
cada vez mais, um momento de confraternização diversas, além de
ser também um momento de preocupação, pois se constitui como
único período para regularização de pendências, antes do término do
exercício. A estes, não faltará oportunidade, para podermos
confraternizar.

Agradecemos a todos os Gestores que puderam dedicar um pouco
do seu tempo para compartilhar conosco esse momento tão
especial, que entendemos ser apenas mais um passo, para
continuarmos cada vez mais aprimorando nossas atividades de
Consultoria e Assessoria em Contabilidade Aplicada ao Setor
Público e sobre Finanças Públicas Municipais.

 
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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Agradecemos também ao Palestrante Welington do Carmo Cruz que,
junto comigo, dividiu a palavra e proporcionou uma linda mensagem
de motivação, na sua brilhante palestra.

A todos estes, bem como aos demais Gestores e leitores do nosso
Boletim, desejamos um excelente Natal e um Ano Novo cheio de paz
e harmonia.

Um forte abraço e até 2018, firme e forte!!!
  

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.

 

 

1. Mensagem da Quinzena

“Comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, e de repente você estará fazendo o
impossível.”

 (Francisco de Assis)

 
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!.
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3. Fique por dentro
 

Câmara dos Deputados aprova projeto que define atribuições de agentes comunitários
de saúde!

O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou a proposta que define as atribuições
profissionais dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às
endemias. A matéria será enviada à sanção presidencial. Entre outros pontos, a
proposta prevê a atuação dos profissionais na realização de campanhas ou de mutirões
para o combate à transmissão de doenças infecciosas e a outros agravos, mas sem
contar como hora extra..

 

Maiores informações no site da CÂMARA DOS DEPUTADOS.
 

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.

PORTARIA Nº 3.388, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2017
 Dispõe sobre a aplicação de recursos de programação aprovados pela Lei 13.528, de 29 de novembro de 2017 para transferência fundo a

fundo destinada à aquisição de veículos ambulância tipo A pelos entes Municipais, Estaduais e Distrito Federal.

5. Cursos
Evento de confraternização dos 10 anos da GAP- Gestão em Administração Pública e Privada.

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/SAUDE/550824-CAMARA-APROVA-PROJETO-QUE-DEFINE-ATRIBUICOES-DE-AGENTES-COMUNITARIOS-DE-SAUDE.html
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
http://www.cnm.org.br/cms/images/stories/comunicacao_novo/links/15122017_portaria3388.pdf








 

6. Concursos
A Secretaria da Administração do Estado da Bahia – SAEB, publicou no Diário Oficial do Estado o
edital n° 002/2017 de processo seletivo simplificado destinado a contratação de 

 pessoal, por tempo determinado, em Regime Especial de Direito Administrativo – REDA, para atuar
no município de Salvador. O certame oferece 16 vagas para Assistente de Atividade Administrativa,



Técnico de Nível Médio - Informática, Técnico de Nível Superior - Biologia.
 

Maiores informações: Clique aqui

7. Artigo do Mês

 
Papel dos tribunais de contas no combate à corrupção

 Rafael Jardim Cavalcante*
 

Em se tratando do eterno dilema econômico de escassez de recursos, urge que o Estado aja de forma econômica, eficiente e efetiva em uma
governança para a produção dos melhores resultados possíveis para a sociedade. Os Tribunais de Contas agem, afinal, para incrementar
esses objetivos últimos: grosso modo, seja transparecendo aos administrados os riscos, oportunidades e recomendações quando identificadas
circunstâncias favoráveis de amplificar ação mais eficiente e efetiva; seja, em um viés de conformidade, demonstrando (e punindo) condutas,
processos e decisões realizadas à margem da lei e aos princípios que regem a Administração Pública.

 

A corrupção de agentes públicos, nessa tônica, é fator intrínseco de ineficiência estatal. Ao sangrar recursos que, de outra forma, tornariam
mais eficientes e efetivas as políticas e gastos públicos, compromete-se a própria legitimação política do Estado em uma intranquilidade
antagônica à “paz social” idealizada nos idos tempos de formação da República. Os Tribunais de Contas, pois, como instituições criadas para
fiscalizar, de modo amplo, a aderência a esses interesses republicanos, controlam a Administração Pública em prol de seu aprimoramento,
estando invariavelmente emaranhados a todo esse contexto de “combate à corrupção”.

 

Na realidade, a corrupção é sempre fruto de falha na governança do Estado. Se os gestores públicos devem trabalhar para os cidadãos – em
regra de ouro da governança pública – a corrupção é a clássica gestão por interesse próprio ou de terceiros. 

 As questões são: o aparato estatal para combater tal corrução é suficiente? As estruturas de controle são eficientes? Onde se encontram os
principais riscos? A estrutura normativa é condizente com as necessidades de controle, sem prejudicar a eficiência? E como potencializar as
ações de controle para tornar todo esse aparato mais eficiente?

 

Na literatura internacional sobre o assunto, o combate à corrupção pode ser resumido no trinômio de prevenção, detecção (fiscalização) e
responsabilização (punição). 

 

Urge, em ciência ao papel constitucional dos Tribunais de Contas e de acordo com o tempo de sua atuação – em auditorias concomitantes e ex
post –, meditar (e prestar contas de resultados) sobre o papel do TCU nessas variáveis. 

 Ciente da demanda da sociedade por essas respostas, em termos de iniciativas estratégicas, o TCU tomou duas providências fundamentais:
 

» Criação do Projeto Combate a Desvios e Irregularidades; 
 » Criação da Secretaria Extraordinária de Operações Especiais em Infraestrutura (SeinfraOperações).

 

O Projeto Combate a Desvios e Irregularidades – criado em outubro de 2015 – é capitaneado pela Coordenação-Geral de Controle Externo dos
Serviços Essenciais ao Estado e conta com o apoio da Secretaria de Métodos e Suporte ao Controle Externo. Tanto se busca, nessa ação,
oferecer respostas para a própria Administração Pública na construção de referencial de combate à fraude e corrupção voltado para o gestor e
a auditoria interna, quanto identificar oportunidades para o aperfeiçoamento do Controle Externo nessa seara. 

 

De modo mais específico, o referencial pretende mapear e disseminar boas práticas no enfrentamento à fraude e à corrupção na Administração
Pública, de maneira a oferecer respostas e ações de atividade ótima relacionadas: à gestão da ética e postura da alta administração; à
transparência e accountability de suas atividades; ao canal de denúncias e procedimentos de apuração, implementação e revisão de controles
preventivos e detectivos; ao papel da auditoria interna e unidade de gestão de riscos; à punição dos responsáveis por fraudes e correção dos
danos; entre outras ações. 

 

* Secretário da Secretaria Extraordinária de Operações Especiais em Infraestrutura do tribunal de Contas da União.
 

Referências Bibliográficas:
 Cavalcante, R. J. (2017). O papel dos tribunais de contas no combate a corrupção. revista do TCU.

8. Agenda de Obrigações

http://selecao.ba.gov.br/default.aspx


Tesouro Nacional divulga versão final do Boletim de
Finanças Públicas dos Estados e Municípios de
2017
O Tesouro Nacional publica nesta quarta-feira (06/12) a versão
final de 2017 do Boletim de Finanças dos Entes Subnacionais,
que traz dados de 2016. Em relação ao boletim preliminar, que
havia sido divulgado em agosto, esta versão traz uma simulação
das notas atribuídas à Capacidade de Pagamento dos Entes
seguindo a metodologia nova, estabelecida pela portaria
501/2017.

Omissão na
regulamentação de lei pode
vir a ser crime de
responsabilidade
Tramita na Câmara os Deputados,
a inclusão da falta de
regulamentação de lei entre as
condutas passíveis de crime de
responsabilidade contra o livre
exercício dos poderes Legislativo e
Judiciário e dos poderes
constitucionais. O Projeto de Lei
(PL) 1.590/2015 responsabiliza o
gestor que, exceto previsão
contrária, deixar de expedir em até

Reajuste no valor do salário
mínimo impactará
Prefeituras em mais de R$
1,2 bilhão
Atualmente fixado em R$ 937, o
salário mínimo terá um
crescimento de 2,98% no próximo
ano. O Projeto de Lei Orçamentária
(Ploa), que já foi aprovado pelo
Congresso Nacional e aguarda
sanção da Presidência da
República, estipula um valor de R$
965. A Confederação Nacional de
Municípios (CNM) ressalta que
esse aumento terá consequências
negativas sobre os cofres locais.

 

9. Notícias
 

http://www.tesouro.fazenda.gov.br/-/tesouro-nacional-divulga-versao-final-do-boletim-de-financas-publicas-dos-estados-e-municipios-de-2017
http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/617267/Boletim+entes+6dez17/cffd7d36-5497-42e7-ab45-9ca0d4762d19
http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/0/Boletim+de+Finan%C3%A7as+dos+Entes_8set17/6ad83181-517a-4e31-bbe7-2305fff4949a
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=24/11/2017&jornal=515&pagina=54&totalArquivos=176
http://www.cnm.org.br/comunicacao/noticias/omissao-na-regulamentacao-de-lei-pode-vir-a-ser-crime-de-responsabilidade
http://www.cnm.org.br/comunicacao/noticias/reajuste-no-valor-do-salario-minimo-impactara-prefeituras-em-mais-de-r-1-2-bilhao


60 dias, decreto ou regulamento de
Lei. 

Um material elaborado pela
entidade calcula que o impacto
financeiro será de R$ 1,291
bilhões, referente apenas ao ano
de 2018. Se for considerado o
período desde 2003, quando a
política de valorização do mínimo
foi instituída, o valor acumulado
chega a R$ 39,225 bilhões.

 

Aprova projeto que libera
R$ 1,91 bi para Estados e
Municípios a título de FEX
O Plenário da Câmara dos
Deputados aprovou, nesta quarta-
feira, 6 de dezembro, o Projeto de
Lei 8965/2017 apensado ao PL
8132/2017, do Poder Executivo,
que libera o montante de R$ 1,91
bilhão a Estados e Distrito Federal
relativo ao auxílio financeiro para
fomentar o Fundo das Exportações
(FEX) do exercício de 2017. 

Órgãos Públicos Também
Estarão Obrigados ao
eSocial.

Os órgãos públicos da
administração direta, indireta,
autárquica e fundacional dos
Estados e Municípios também
estarão obrigados ao envio das
informações previdenciárias
através do eSocial a partir de 2018.

 Sendo assim a administração
pública deverá repassar por meio
do eSocial, os dados cadastrais,
funcionais e remuneratórios dos
servidores titulares de cargos
efetivos amparados em regime
próprio de previdência social, bem
como daqueles em que o poder
público atua como contratante da
prestação de serviços.

Contador e técnico em
contabilidade não poderão
se enquadrar como MEI

As regras relativas ao Simples
Nacional e ao Microempreendedor
Individual (MEI) foram
profundamente alteradas a partir
de 2018 pela Lei Complementar n.º
155/2016. O Comitê Gestor do
Simples Nacional aprovou as
últimas regulamentações das
matérias que entram em vigor em
1º de janeiro de 2018, por meio das
Resoluções CGSN n.ºs 136 e 137,
publicadas no Diário Oficial da
União. Contadores e técnicos em
contabilidade não poderão ser
enquadrados como MEI a partir de
2018. O MEI que atue nessas
atividades terá que solicitar seu
desenquadramento no portal do
Simples Nacional.

 

http://www.cnm.org.br/comunicacao/noticias/plenario-aprova-projeto-que-libera-r-1-91-bi-para-estados-e-municipios-a-titulo-de-fex
https://trabalhista.blog/2017/09/11/orgao-publicos-tambem-estarao-obrigados-ao-esocial/
https://online.crcsp.org.br/portal/noticias/noticia.asp?c=1429
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