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Palavra do Diretor Geral

Prezados amigos(as),
 É com muita satisfação que apresentamos a vocês mais um produto

da GAP – Gestão em Administração Pública e Privada, o nosso
Boletim Informativo, que terá sua periodicidade através de edições
quinzenais.

 Nele, vocês poderão ter acesso ao que tem de mais novo nas áreas
de Contabilidade Aplicada ao setor Público (CASP); Prestação de
Contas Públicas; Orçamento Público; Controle Interno; Auditoria
Pública; Patrimônio Público; e demais áreas ligadas direta e/ou
indiretamente ao Setor Público.

 Ficarão atentos às principais Normatizações, mais atualizadas do
Setor Público; ligadas em especial as áreas de Finanças Públicas.
Conhecerão também nosso Calendário de Cursos onde serão,
periodicamente, ofertados pela GAP Treinamentos, com várias
temáticas a serem ministradas por facilitadores especializados e com
notoriedade nas 03 (três) esferas do Governo, além de poderem se
informar sobre as principais notícias que envolvem as áreas
Legislativas e Executivas, estas em especial, às áreas de Finanças
Públicas, Educação, Saúde e demais segmentos do setor público
municipal.

 Poderão também tomar conhecimento de editais dos principais
concursos que envolvem o setor Público Municipal, em especial
aqueles relativos ao Estado da Bahia.

  

 
JOSEMAR OLIVEIRA

 Diretor da GAP - Gestão Pública
e Privada

1. Mensagem da Quinzena
É abril, o mês da páscoa, o momento agora é de reflexão, fraternidade e consciência. Não importa o dia ou o
mês do ano em que você se encontre, importa sim, que no seu coração o espírito de páscoa sempre se faça
presente. E que você possa renovar sempre o seu amor com aqueles que necessitam de uma palavra de
conforto nas horas difíceis.

 Que você se torne o farol de luz a iluminar a escuridão!

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

Consultoria Assessoria Áreas de Atuação

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


Neste segmento de atuação, a
GAP conta com consultores
técnicos para a prestação de

serviços aos Gestores.

Neste segmento de atuação, o
Gestor poderá contar com um a
GAP na prestação dos serviços.

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 prazo para o Poder Executivo enviar ao Legislativo o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) referente a
2017 encerrou no dia 15 de abril. A LDO estabelece diretrizes e metas a partir do Plano Plurianual (PPA) para serem
aplicadas no próximo mandato. Os municípios que não possuem definição dos prazos nas suas leis orgânicas
poderão utilizar dos prazos da Constituição do Estado da Bahia

Saiba mais

4. Normatização do Setor Público
Atualize-se com as principais normas relacionadas ao Setor Público.

  
Técnica nº 1/2017/CCONF/SUCON/STN/MF-DF

 Orçamento municipal de 2018 deve trazer nova classificação da Receita Orçamentária. 
  

NT nº 16/2017 - FPM - Fundo de Participação dos Municípios
 Nota Técnica direcionada aos gestores municipais visa esclarecer questões acerca do repasse do Fundo de

Participação dos Municípios (FPM).

5. Cursos

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://fgm-go.org.br/poder-executivo-tem-ate-dia-15-para-enviar-lei-de-diretrizes-orcamentarias-ao-legislativo/
http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/564899/Nota+T%C3%A9cnica+1+-+Ement%C3%A1rio+da+Receita.pdf/63ab0142-40db-434c-a773-cc3fda7f9e7d
http://www.cnm.org.br/biblioteca/exibe/2769


PREFEITO PODE SER PROCESSADO POR
IMPROBIDADE SE NÃO FIZER VISTORIA
ANUAL
Aprovado na Câmara, o projeto de Lei 2020/07 também
prevê que tanto o prefeito quanto o oficial do Corpo de
Bombeiros poderão ser processados por improbidade
administrativa em alguns casos. 

UNIÃO REPASSA R$ 918
MILHÕES
COMPLEMENTAÇÃO AO
FUNDEB
Os recursos referentes à parcela
de março da complementação da
União ao Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação
Básica. 

PISO FIXO
DE
VIGILÂNCIA
EM SAÚDE:
MUNICÍPIOS
RECEBEM R$
74,4
MILHÕES
O Fundo
Nacional de
Saúde (FNS)
transferiu no dia
22 de março de
2017, R$ 74,4
milhões a fundos
municipais de
saúde e do
Distrito.

6. Concursos

Fique por dentro dos principais concursos público do Estado da Bahia.

O Consórcio Público Interfederativo de Saúde da Região do Alto Sertão abre inscrições para o
Processo Seletivo voltado ao preenchimento de diversos cargos na área da saúde, para o Quadro
de Pessoal da Policlínica da Região de Saúde de Guanambi.

 Os interessados devem se, exclusivamente via internet, por meio do site
www.fundacaocefetbahia.org.br.

 A taxa de inscrição será cobrada no valor de R$ 45,00 ou R$ 60,00.
 Fonte: http://www.fundacaocefetbahia.org.br/policlinica/guanambi/selecao.asp

7. Notícias

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.

http://gapgp.com.br/index.php/para-voce/noticias/37-legislacao/483-prefeito-pode-ser-processado-por-improbidade-se-nao-fizer-vistoria-anual
http://gapgp.com.br/index.php/para-voce/noticias/34-educacao/484-uniao-repassa-r-918-milhoes-da-complementacao-ao-fundeb
http://gapgp.com.br/index.php/para-voce/noticias/35-saude/485-piso-fixo-de-vigilancia-em-saude-municipios-recebem-r-74-4-milhoes
http://gapgp.com.br/index.php/para-voce/noticias/33-destaques/492-seminario-baiano-de-orientacoes-tecnicas-para-elaboracao-e-controle-do-plano-plurianual-ppa
http://www.fundacaocefetbahia.org.br/policlinica/guanambi/selecao.asp


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://www.charlesmudy.com/respmail/

