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Palavra do Diretor Geral

Prezados amigos(as),
 Nesta 2° edição, procuramos demostrar assuntos relevantes que

estão acontecendo no âmbito público, inclusive aqueles decorrentes
de cunho nacional que vocês, ligados direto e/ou indiretamente ao
Setor Público, carecem saber.

  
Deixamos aqui também o nosso convite a todos os Prefeitos,
Presidentes de Câmara, Secretários Municipais, Vereadores,
Controladores e demais profissionais integrantes do Setor Público a
participar do nosso 2° SEMINÁRIO BAIANO DE ORIENTAÇÕES
TÉCNICAS PARA ELABORAÇÃO E CONTROLE DO PLANO
PLURIANUAL (PPA): aspectos preventivos e prioritários de
Planejamento para maior eficácia na elaboração, controle e
fiscalização do plano Plurianual para a vigência de 2018 a 2021,
tanto por parte do Poder Executivo quanto do Legislativo.
SAIBA COMO CONTROLAR OS PROGRAMAS DE GOVERNO DO
SEU SMARTPHONE.

  
Este evento ocorrerá no Auditório da UNIJORGE – Campos
Tancredo Neves, no dia 26/05/2017, das 08h30 ás 17h30 Horas.

 Estamos esperando todos vocês!!!
  

 
JOSEMAR OLIVEIRA

 Diretor da GAP - Gestão Pública
e Privada

1. Mensagem da Quinzena

MÃE...
 São três letras apenas,

 As desse nome bendito:
 Três letrinhas, nada mais...

 E nelas cabe o infinito
 E palavra tão pequena
 Confessam mesmo os ateus

 És do tamanho do céu
 E apenas menor do que Deus!

Mario Quintana

 
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
 

Acontece nos dias 15 a 18 de maio de 2017, á 20ª edição da Marcha a
Brasília em Defesa dos Municípios. O evento é realizo todo ano pela
CNM – Confederação Nacional de Municípios.

 O evento contará com mesas de debates com temas de extremas
relevâncias para os municípios como as reformas: Previdenciária,
Trabalhista, Tributária, entre outras.

 Para acessar a programação clique AQUI.
 A INSCRIÇÃO E MAIORES INFORMAÇÕES ESTÃO NO SITE DA XX

MACHA CMN.

4. Normatização do Setor Público

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 776, DE 26 DE ABRIL DE 2017.
 ALTERA A Lei nº 6.015, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1973, QUE DISPÕE SOBRE OS REGISTROS PÚBLICOS.

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.marcha.cnm.org.br/programacao
http://www.marcha.cnm.org.br/index
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Mpv/mpv776.htm
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/b110756561cd26fd03256ff500612662/dc06fbb9e67b6bd2032569fa0073be05?OpenDocument


DECRETO Nº 9.036, DE 20 DE ABRIL DE 2017
 Dispõe sobre a priorização de políticas de fomento aos projetos de empreendimentos públicos dos Estados, do

Distrito Federal e dos Municípios.

NT nº 19/2017 CNM
 Recursos para os Fundos Municipais da Infância e Adolescência (FIA) .

5. Cursos

6. Concursos

IBGE abre concurso para o 1º Processo Seletivo Simplificado.

Estão abertas as inscrições para o 1º Processo Seletivo Simplificado
oferece vagas para as funções de Analista Censitário, de Nível
Superior e Agente Censitário Administrativo, Agente Censitário
Regional e Agente Censitário de Informática, de Nível Médio. Para
preenchimento de 24.984 vagas. No início do mês, o primeiro edital
publicado oficializou a abertura de 1.039 postos. Juntos, eles totalizam
26.023 oportunidades temporárias em cargos de todos os níveis
escolares, com salários de até R$ 4 mil, para atuação em todo o país
no Censo Agropecuário 2017.

  
O processo seletivo é organizado pela Fundação Getúlio Vargas
(FGV). A banca recebe candidaturas pelo site
www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/ibge-pss. As taxas custam entre R$
22 e R$ 78. Do total de chances, 5% são reservadas a pessoas com
deficiência e 20% a candidatos negros.

  
Maiores informações no site do IBGE

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/decreto/D9036.htm
http://www.cnm.org.br/biblioteca/exibe/2854
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.fgv.br/fgvprojetos/concursos/ibge-pss
http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/temporario_abertos.shtm


ISS: CONGRESSO CANCELA A SESSÃO
DO ISS PARA ANÁLISE DOS VETOS
A sessão conjunta do Congresso Nacional para
análise vetos presidenciais, que ocorreria no dia 2
de maio, foi cancelada. O Senado ainda não
agendou nova data para a votação dos
parlamentares.

FUNDO NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO (FNDE) VAI
LIBERAR R$ 110 MILHÕES
PARA USO DAS
PREFEITURAS DA BAHIA
O Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação
(FNDE) vai liberar R$ 110 milhões
para uso das prefeituras da Bahia. 

SENADO
APROVA
OPERAÇÃO DE
CRÉDITO
EXTERNO DE
US$ 150
MILHÕES PARA
MUNICÍPIOS
Foi aprovada no
Senado, a
autorização para a
União contratar
operação de crédito
externo de US$ 150
milhões com o Banco
Interamericano de
Desenvolvimento
(BID).

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. As imagens
são meramente ilustrativas, obtidas da internet.
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http://gapgp.com.br/index.php/para-voce/noticias/37-legislacao/493-iss-congresso-cancela-a-sessao-do-iss-para-analise-dos-vetos
http://gapgp.com.br/index.php/para-voce/noticias/34-educacao/494-fundo-nacional-de-desenvolvimento-da-educacao-fnde-vai-liberar-r-110-milhoes-para-uso-das-prefeituras-da-bahia
http://gapgp.com.br/index.php/para-voce/noticias/36-financas/495-senado-aprova-operacao-de-credito-externo-de-us-150-milhoes-para-municipios
http://www.charlesmudy.com/respmail/

