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Palavra do Diretor Geral

Prezados amigos (as),

É com muita alegria que compartilhamos mais uma edição do nosso
Boletim Informativo. Essa será a nossa primeira edição deste ano de
2018, totalizando um acumulado de 14 (quatorze) edições quando
incluímos o ano de 2017. Para aqueles que estão tendo a
oportunidade de conhecê-lo pela primeira vez, sejam muito bem-
vindos à leitura.

O ano de 2017 foi um ano de contingenciamento de gasto, motivado,
de maneira geral, pela grande queda de arrecadação dos
municípios. Sugerimos aos Gestores, portanto, diante desse cenário
que não se apresentará muito diferente do ano anterior, investirem
em ações compensatórias, visando suprir essas dificuldades, a
exemplo de: Projetos de Parceria Público Privada (PPP); Captação
de Projetos junto ao Governo Federal e/ou Estadual, dentre outros.
Essas ações visam suprir as deficiências de recursos apresentadas.
Independente de quaisquer circunstâncias, é importante se manter o
contingenciamento adotado, desde que não se perca a qualidade
dos serviços a serem prestados à comunidade.

Aos Gestores e técnicos alertamos sobre a necessidade de um
efetivo planejamento para uma adequada prestação de contas anual,
junto ao Tribunal de Contas dos Municípios, cujo prazo se expira ao
final de março de 2018. Nesse sentido, incluímos nesta Edição um
Calendário de Obrigações que lista todos os itens necessários à
efetivação de sua prestação de contas Anual, junto ao TCM-BA.

  
Retransmita esta e as futuras edições entre seus amigos e
colaboradores. Caso necessário, compartilhe 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 esperança é o sonho do homem acordado.”
 (Aristóteles)
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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
 

Municípios têm até 30 de janeiro para enviar informações dos
gastos em educação para o Siope!

 Termina no dia 30 de janeiro o prazo para envio das
informações dos gastos em educação referente ao 6º bimestre
de 2017 para o Sistema de Informações sobre Orçamentos
Públicos em Educação (Siope). A Confederação Nacional de
Municípios (CNM), alerta os gestores da importância do
cumprimento do prazo e da comprovação na utilização dos
25% sobre os investimentos do orçamento em educação.

  
Maiores informações: CLIQUE AQUI.
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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.

Condutas vedadas aos agentes Públicos Federais em Eleições - Eleições 2018
 A Advocacia-Geral da União (AGU) divulgou cartilha com informações sobre os direitos e as normas que devem

orientar a atuação dos agentes públicos nas eleições deste ano.

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
EM BREVE NOVIDADES !

6. Concursos
A Indústrias Nucleares do Brasil (INB) e a Fundação de
Desenvolvimento da Pesquisa (Fundep) tornam pública e
estabelecem normas para a realização de Processo
Seletivo Público destinado a selecionar candidatos para
formação de cadastro de reserva em cargos de níveis
médio, técnico e superior.

  
Maiores informações: Clique aqui

7. Agenda de Obrigações
 
A GAP – Gestão em Administração Pública e Privada, estará disponibilizado até março em todas as edições
quinzenais, a Agenda de Obrigações Anuais de todas as entidades direta ou/e indiretamente ligadas ao setor Público
com base nas Resoluções 1.060; 1.061; 1.062 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia – TCM-BA.
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Entra em vigor lei que exige
manutenção de sistemas de ar
condicionado
Todos os edifícios, públicos ou privados,
serão obrigados a fazer a manutenção de
seus sistemas de ar condicionado. É o
que determina a Lei 13.589/18. A lei já
está valendo para novas instalações de ar
condicionado. Para sistemas já
instalados, o prazo para cumprimento dos
requisitos é de 180 dias depois da
regulamentação da lei, a ser feita
posteriormente.

Calendário de obrigações
municipais pode ser
acessado pelos gestores
A União dos Municípios da Bahia
(UPB), conforme faz anualmente,
divulga aos gestores o calendário
de obrigações a serem observadas
no exercício de 2018. A orientação
traz prazos e cita os dispositivos
legais a respeito de execução e
relatórios a serem encaminhados
aos órgãos de controle,
contribuição previdenciária,
cronogramas, relacionamento com
o legislativo e demais itens da
contabilidade e gestão fiscal do
município. 

Gestor local de saúde deve
regularizar nova conta da
saúde
O Fundo Nacional de Saúde
informa que foram abertas as
novas contas vinculadas ao
financiamento Federal das Ações e
Serviços Públicos de Saúde no
âmbito da Portaria 3.992/2017. A
partir dessa desta segunda (8) os
repasses financeiros passarão a
ser realizados apenas nessa nova
conta, a qual está vinculada ao
Bloco de Custeio das Ações e
Serviços Públicos de Saúde.
 
 

Ministérios da Educação e
da Fazenda divulgam
estimativa de receita anual
do Fundeb
Os ministérios da Educação e da
Fazenda divulgaram, por meio de
portaria interministerial publicada
em 28 de dezembro de 2017, os
parâmetros operacionais para o
Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação
(Fundeb), no exercício de 2018. A
publicação traz ainda a estimativa
da receita anual do fundo e
coeficientes de distribuição dos
recursos por ente governamental,
no caso do estado da Bahia. 

Sancionada e publicada, lei
permite cooperativas de
crédito a captarem recursos
de Municípios

A permissão para que as
cooperativas de crédito captem
recursos de Municípios, de seus
órgãos ou entidades e das
empresas por eles controladas, foi
sancionada e publicada no Diário
Oficial da União (DOU) no dia 5 de
janeiro. A norma altera o artigo 2º
da Lei Complementar 130/2009,
que trata do sistema nacional de
crédito cooperativo.

Capitais precisam enviar a
matriz de saldos contábeis
neste início de ano

As capitais brasileiras devem
enviar as informações contábeis
para a Matriz de Saldos Contábeis
(MSC), neste início de ano.
Atenção dos gestores locais para o
procedimento, determinado pela
Secretaria do Tesouro Nacional
(STN), uma vez que, além das
capitais, a exigência também será
aplicada aos demais Municípios no
decorrer do exercício. A matriz foi
desenvolvida pela STN para
representar informações
detalhadas extraídas diretamente
da contabilidade do Município, com
o objetivo de gerar relatórios

8. Notícias
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contábeis e demonstrativos fiscais
exigidos pela Lei 101/2000 de
Responsabilidade Fiscal (LRF) de
forma padronizada.

66% dos servidores federais
expulsos em 2017 cometeram
atos de corrupção.
Segundo o Ministério da Transparência e
Controladoria-Geral da União. O
enfrentamento à impunidade no Poder
Executivo Federal resultou, em 2017, na
expulsão de 506 agentes públicos por
envolvimento em atividades contrárias à
Lei nº 8.112/1990 (Regime Jurídico dos
Servidores). Ao todo, foram registradas
424 demissões de funcionários efetivos;
56 cassações de aposentadorias; e 26
destituições de ocupantes de cargos em
comissão. Os dados não incluem os
empregados de empresas estatais, a
exemplo da Caixa, Correios e Petrobras.
O principal motivo das expulsões foi a
prática de atos relacionados à corrupção,
com 335 das penalidades aplicadas ou
66% do total. Já o abandono de cargo,
inassiduidade ou acumulação ilícita de
cargos são fundamentos que vêm em
seguida, com 125 dos casos. Também
figuram entre as razões que mais
afastaram servidores: proceder de forma
desidiosa (negligência) e participação em
gerência ou administração de sociedade
privada.

Projeto que permite
brigadas voluntárias nos
Municípios tramita no
Senado
Os Municípios podem passar a
organizar brigadas voluntárias para
combate a incêndios, se o Projeto
de Lei da Câmara 71/2012 for
aprovado pelo Legislativa e pelo
Executivo. A matéria prevê que
voluntários auxiliem, sem
remuneração, em atividades
complementares às do Corpo de
Bombeiros. A medida está em
análise na Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania
(CCJ) do Senado Federal. 

Nova página da Receita
reúne serviços públicos
prestados ao cidadão
A Receita Federal lançou uma
nova página de serviços ao
cidadão. O site reúne em um único
local, informações e acesso aos
serviços públicos prestados pela
instituição. No novo ambiente de
serviços da Receita Federal, estão
disponíveis orientações e serviços
relacionados às pessoas físicas e
jurídicas, vídeos informativos,
avisos importantes, acesso ao
ambiente virtual (e-CAC), além de
diversas outras funcionalidades
que visam a facilitar a interação do
cidadão com a Receita.
 
 

Programa prevê parceria
com empresas para levar
Banda Larga a todos os
Municípios
Universalizar o acesso à rede
mundial de computadores é o
objetivo do programa federal
Internet para Todos. Diferente de
outras iniciativas governamentais,
a política pública propõe contar
com a participação de empresas
para alcançar a meta de levar
internet Banda Larga aos
Municípios brasileiros, por meio de

Compartilhamento da
licença-maternidade está
pronto para votação na CCJ
A proposta de emenda à
Constituição que permite o
compartilhamento da licença-
maternidade pelo pai e pela mãe
do bebê recebeu voto favorável do
relator na Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania
(CCJ). A PEC 16/2017 estabelece
que haja um acordo entre a mãe e
o pai para dividir o período para

PEC libera sigilos bancário,
fiscal e patrimonial de
candidatos
O relator da PEC apresentou a
Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania (CCJ) seu relatório em
que recomenda a aprovação da
proposta de emenda à Carta
Magna do país (PEC 13/2012) que
libera ao Ministério Público, aos
Tribunais de Contas, aos
Conselhos de Contas e a
entidades registradas na Justiça
Eleitoral as informações bancárias,
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antenas, instaladas por empresas
prestadoras de serviço deinternet.

cuidar do filho recém-nascido ou
recém-adotado. 

fiscais e patrimoniais de candidatos
a todos os cargos eletivos.
Segundo o texto em análise, os
sigilos bancário, fiscal e patrimonial
estariam abertos aos órgãos de
fiscalização e controle já a partir do
registro de cada candidatura, de
vereador à presidente da
República.
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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.

 
 

 

Av. Santos Dumont, Km 1,5, nº 1883, Aero Espaço Empresarial e Hotel, Sala 510, Lauro de
Freitas, Bahia. CEP 42700-000. Site: gapgp.com.br. e-mail.: contato@gapgp.com.br

Copyright © 2017 GAP. Todos os direitos reservados.
Se não quiser receber mais emails da GAP, clique aqui.

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=24/11/2017&jornal=515&pagina=54&totalArquivos=176
https://www.facebook.com/gapgestaopublica
http://gapgp.com.br/
https://www.instagram.com/gapgestaopublicaeprivada/?hl=pt-br
https://www.linkedin.com/company/gap-gest%C3%A3o-em-administra%C3%A7%C3%A3o-p%C3%BAblica-e-privada/
http://www.charlesmudy.com/respmail/

