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Palavra do Diretor Geral

Prezados amigos (as),

Sejam bem vindos(a) a mais uma edição do nosso Boletim
Informativo.

O ano de 2018 já se inicia com cobranças para a Área de Controle
Interno, a qual tem a responsabilidade de solicitar dos Gestores o
preenchimento de informações diversas sobre o Município, de forma
Geral, e atender às exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas
dos Municípios. No decurso deste Boletim, trazemos para você
informações sobre o Índice de Efetividade da Gestão Municipal –
IEGM. Veja o que é necessário para atender às exigências do
Tribunal.

Veja também as orientações necessárias aos Gestores que
pretendem, neste ano, se candidatar a um novo posto na política.

  
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

“O homem superior atribui a culpa a si próprio; o homem comum aos outros.”
 (Confúcio)

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

http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://gapgp.com.br
https://plus.google.com/share?url=http://gapgp.com.br
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://gapgp.com.br
https://twitter.com/share?url=http://gapgp.com.br
mailto:contato@gapgp.com.br
http://gapgp.com.br/index.php/associe-se


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
 

Conforme Resolução 1344/16, que institui e regulamenta
a implantação do Índice de Efetividade da Gestão
Municipal – IEGM junto aos jurisdicionados do Tribunal de
Contas dos Municípios do Estado da Bahia e como forma
de agilizar o preenchimento do questionário referente ao
ano de 2017, recomendamos ao Controlador Interno que
acesse os questionários abaixo, para iniciar o
preenchimento das respostas e posteriormente alimentar

o questionário eletrônico.

A disponibilidade do questionário eletrônico está vinculada a Rede Nacional de Indicadores Públicos – REDE
INDICON, e está prevista para o início de fevereiro.

  
Maiores informações: CLIQUE AQUI.

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.

http://gapgp.com.br/index.php/principal/servicos
http://gapgp.com.br/index.php/principal/servicos
http://gapgp.com.br/index.php/principal/areas-de-atuacao
http://gapgp.com.br/index.php/principal/equipe-tecnica
http://gapgp.com.br/index.php/para-voce/cursos
http://gapgp.com.br/index.php/para-voce/projetos
http://gapgp.com.br/index.php/para-voce/concurso-publico
http://gapgp.com.br/index.php/para-voce/espaco-academico
http://www.tcm.ba.gov.br/iegm-tcm-ba/
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=36&data=18/09/2017


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
Está aberto o processo seletivo simplificado da ADAB – Agência Estadual de
Defesa Agropecuária da Bahia. A seleção é regulada pelo edital n.° 01/2018 e
tem como finalidade promover a admissão temporária de profissionais de nível
superior. São 17 vagas para o cargo de Técnico de Nível Superior – Médico
Veterinário. A admissão será em Regime Especial de Direito Administrativo
(REDA)

  
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. 

 

http://www.agu.gov.br/page/content/detail/id_conteudo/191832
http://www.cnm.org.br/cms/images/stories/comunicacao_novo/links/15122017_portaria3388.pdf
http://selecao.ba.gov.br/EditalRetificacoes.aspx






 



Secretaria do Tesouro Nacional
normatiza itens do Cauc.
O Serviço Auxiliar de Informações para
Transferências Voluntárias (Cauc) passou
por mudanças em itens específicos. As
alterações constam em uma portaria,
publicada pela Secretaria do Tesouro
Nacional (STN) no dia 19 de janeiro. As
novas regras dizem respeito aos incisos I
e XIX do artigo 22, da Portaria
Interministerial 424/2016.

 Publicada em dezembro do respectivo
ano, ela define normas para as
transferências de recursos da União
mediante convênios e contratos de
repasse. E possui relação direta com
processos e sistemas da Secretaria do
Tesouro Nacional.

Sistema pode auxiliar
Municípios na fiscalização
do ISS
Tramita no Congresso Nacional um
Projeto de Lei Complementar
(PLP) 461/2017 que pretende
instituir um padrão nacional de
obrigação para o Imposto sobre
Serviços (ISS). O intuito é auxiliar
na fiscalização do tributo.
Instituições financeiras, em
parceria com o Serviço Federal de
Processamento de Dados (Serpro),
já trabalham na construção de um
sistema eletrônico.

 O PLP também traz um ponto
importante, que é a fixação de data
para repasse dos valores
recolhidos com ISS. Pelo texto, as
prefeituras teriam acesso aos
recursos até o dia 15 de cada
mês. 

Projeto exige que prefeitos
detalhem situação
econômica dos municípios
seis meses antes de eleição
A Câmara analisa o Projeto de Lei
8465/17, que obriga os prefeitos a
apresentar à Justiça Eleitoral
relatório sobre a situação
econômico-financeiro do município
seis meses antes das eleições
municipais.

 Pela proposta, o relatório deve
conter receitas e despesas do
município, nos três exercícios
financeiros anteriores, e a previsão
para o exercício financeiro do ano
corrente; os contratos, convênios e
parcerias do município, que
estejam vigentes e que envolvam a
disponibilização de recursos
públicos para terceiros; os dados
relativos à saúde, informando o
número de médicos e enfermeiros
disponibilizados na rede pública de
saúde municipal.
 
 

Aprovado projeto que
obriga empresa a fornecer
bloqueador solar a quem
trabalha ao sol
O Plenário do Senado aprovou o
projeto que inclui o protetor, o
bloqueador ou o filtro solar entre os
equipamentos e produtos de
proteção dos trabalhadores, desde
que eles exerçam suas atividades
ao sol (PLC 111/05). O Ministério
do Trabalho terá de incluir tais
produtos na legislação de proteção
aos trabalhadores.

Recursos para arborização
em Municípios está em
análise no Senado

Alguns Municípios podem ter
recursos para a arborização e para
a restauração de áreas
degradadas, se o Projeto de Lei da
Câmara (PLC) 188/2015 for
aprovado pelo Congresso Nacional
e pela Presidência da República. O
projeto destina para esse objetivo,
10% do valor arrecadado com
multas ambientais e com a taxa

PEC garante participação de
20% aos Municípios nos
impostos a serem criados

Um pedido antigo dos prefeitos, o
aumento na arrecadação dos
Municípios. Para tal, está em
análise na Comissão de
Constituição de Justiça (CCJ) do
Senado, proposta de Emenda à
Constituição (PEC) que garante às
prefeituras uma porcentagem da
arrecadação de novos impostos
instituídos pela União.

 De acordo com o texto da PEC

8. Notícias
 

http://www.cnm.org.br/comunicacao/noticias/secretaria-do-tesouro-nacional-normatiza-itens-do-cauc-cnm-alerta-gestores
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/projeto-pode-auxiliar-municipios-na-fiscalizacao-do-iss
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/ADMINISTRACAO-PUBLICA/551827-PROJETO-EXIGE-QUE-PREFEITOS-DETALHEM-SITUACAO-ECONOMICA-DOS-MUNICIPIOS-SEIS-MESES-ANTES-DE-ELEICAO.html?utm_campaign=boletim&utm_source=agencia&utm_medium=email
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2008/10/14/aprovado-projeto-que-obriga-empresa-a-fornecer-bloqueador-solar-a-quem-trabalha-ao-sol
http://www.cnm.org.br/comunicacao/noticias/recursos-para-arborizacao-em-municipios-esta-em-analise-no-senado
http://www.cnm.org.br/comunicacao/noticias/pec-garante-participacao-de-20-aos-municipios-nos-impostos-a-serem-criados


O projeto obriga ainda o Sistema
Único de Saúde (SUS) a distribuir
gratuitamente protetor solar aos
pacientes acometidos de doenças
causadas ou agravadas pelo sol,
como câncer de pele. 

cobrada pela autorização de poda
ou corte de árvores.

109/2015, além dos repasses já
estabelecidos, os Municípios
poderão receber 20% em cima dos
novos impostos criados.

Coleção Município
Transparente
Numa ação preventiva de apoio às
prefeituras de todo o país, o
Ministério da Transparência (CGU)
disponibiliza a coleção "Município
Transparente". A série
disponibiliza, em meio digital,
publicações voltadas ao
aprimoramento da gestão de
recursos federais.

  
 

71 3012-4200 / 8638

71 98254-8740

gapgp.com.br

/gapgestaopublica

/gapgestaopublicaeprivada

/gap-gestao-em-administração-publica-e-privada

/gestaopublica

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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