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Palavra do Diretor Geral

Prezados amigos(as),
 Nesta 3° 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.

  
O assunto em destaque, aos gestores públicos, em especial aos
Prefeitos Municipais está voltado para a necessidade da elaboração
do Plano Plurianual para a vigência de 2018-2021, sobre esse
assunto tivermos a preocupação de planejar e elaborar um
Seminário que tratou de diversos temas de extrema relevância sobre
a matéria. O evento aconteceu na última sexta feira, dia 26 de Maio
e contaram com a presença de Prefeitos, Secretários, Presidentes
de Câmara, Vereadores, Diretores de Órgãos da Administração
Pública e Demais Profissionais, ligados direta e/ou indiretamente ao
Setor Público Municipal.

 O evento foi um sucesso! Desde já, deixo registrado aqui, nossos
sinceros agradecimentos pela presença de todos e que possam
colocar em pratica todos os conhecimentos adquiridos, na
oportunidade.

  
Em breve realizaremos mais, com outras técnicas. Portanto,
acompanhe-nos nas nossas redes sociais para não perder as
oportunidades.

  
Um forte abraço a todos!

  
JOSEMAR OLIVEIRA

 Diretor da GAP - Gestão Pública e Privada
  

 
JOSEMAR OLIVEIRA

 Diretor da GAP - Gestão Pública
e Privada

1. Mensagem da Quinzena

“Temos o destino que merecemos”. O nosso destino está de acordo com os nossos méritos.”
 Albert Einstein

 
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
 

O PPA é o instrumento de planejamento, de médio prazo, que vai balizar a
gestão e permitir o acompanhamento e avaliação dos resultados
desejados. O Plano Plurianual é a primeira etapa do processo de
planejamento, uma vez que dele derivam as leis de Diretrizes
Orçamentárias e as leis de Orçamento Anual, de modo que, o que não
consta no plano não poderá ser exigido e nem executado pela
administração em seus orçamentos.

Maiores informações no site do Ministério do Planejamento.
 Ou com a GAP GESTÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E PRIVADA

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.planejamento.gov.br/servicos/faq/planejamento-governamental/plano-plurianual-ppa/o-que-eacute-o-ppa
http://gapgp.com.br/index.php/principal/areas-de-atuacao


4. Normatização do Setor Público

MP 778/2017 - Parcelamento da Dívida Previdenciária.
 CNM publica nota técnica para orientar gestores sobre parcelamento de dívidas previdenciárias.

LEI Nº 13.443, DE 11 DE MAIO DE 2017.
 Altera a Lei no 10.098, de 19 de dezembro de 2000, para estabelecer a obrigatoriedade da oferta, em espaços de uso

público, de brinquedos e equipamentos de lazer adaptados para utilização por pessoas com deficiência, inclusive
visual, ou com mobilidade reduzida.

5. Cursos

O SEMINÁRIO BAIANO DE ORIENTAÇÕES TÉCNICAS PARA ELABORAÇÃO E CONTROLE DO PLANO
PLURIANUAL (PPA) elaborado pela GAP – GESTÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E PRIVADA, foi um
sucesso! Contou com a presença de diversos palestrantes especialista da área pública.

 

 

 

 

http://www.cnm.org.br/biblioteca/exibe/2873%22
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13443.htm
https://www.facebook.com/pg/gapgestaopublica/photos/?tab=album&album_id=712690778915393
https://www.facebook.com/pg/gapgestaopublica/photos/?tab=album&album_id=712690778915393
https://www.facebook.com/pg/gapgestaopublica/photos/?tab=album&album_id=712690778915393
https://www.facebook.com/pg/gapgestaopublica/photos/?tab=album&album_id=712690778915393


Lançada da Frente Parlamentar
em defesa dos Municípios.
Foi lançada durante plenária Pauta
Municipalista no Congresso Nacional, da
XX Marcha a Brasília em Defesa dos
Municípios, a Frente Parlamentar Mista
em Defesa dos Municípios Brasileiros
(FMB).

Cartilha para conselheiros
será distribuída a todas as
prefeituras.
O Ministério da Educação assumiu
o compromisso de imprimir e
distribuir a todas as prefeituras
brasileiras a Cartilha para
Conselheiros do Programa
Nacional de Alimentação Escolar
(Pnae). 

Novas iniciativas de
habitação e saneamento
são lançadas na Marcha dos
Municípios.
O Ministério das Cidades divulgou
metas e novos programas nas
áreas de habitação, mobilidade
urbana, saneamento e
desenvolvimento. Os anúncios
foram feitos em cerimônia de
abertura da 20ª edição da Marcha
a Brasília em Defesa dos
Municípios.
 
 

CNM divulga programação
de atividades do projeto

Seminário Internacional
de Auditoria.

6. Concursos

IBGE abre concurso para o 1º Processo Seletivo Simplificado.

Foram reabertas de 22 de maio a 12 de junho as inscrições para o concurso da
Embasa (Empresa Baiana de Águas e Saneamento) destinado a preencher 600
vagas distribuídas entre diversas cidades do Estado, incluindo Salvador, região
metropolitana e interior. Estão em disputa oportunidades em 11 cargos, com
salários que vão de R$ 1.122,84 a R$ 6.793,31. Do total de postos, 145 são
reservados a negros e oito a pessoas com deficiência.

 Maiores informações, CLIQUE AQUI

7. Notícias
 

http://www.cnm.org.br/comunicacao/noticias/lancada-frente-parlamentar-em-defesa-dos-municipios-durante-a-xx-marcha
http://www.fnde.gov.br/fnde/sala-de-imprensa/noticias/item/10842-cartilha-para-conselheiros-ser%C3%A1-distribu%C3%ADda-a-todas-prefeituras
http://www.brasil.gov.br/infraestrutura/2017/05/novas-iniciativas-de-habitacao-e-saneamento-sao-lancadas-na-marcha-dos-municipios
http://www.cnm.org.br/comunicacao/noticias/cnm-divulga-programacao-da-roda-de-conhecimento-de-junho-inscricoes-sao-gratuitas
http://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/inscricoes-abertas-para-o-seminario-internacional-de-auditoria-1.htm
https://www.facebook.com/pg/gapgestaopublica/photos/?tab=album&album_id=712690778915393
https://www.facebook.com/pg/gapgestaopublica/photos/?tab=album&album_id=712690778915393
http://www.ibfc.org.br/concurso/concurso_selecionado/304


TCM divulga manual com
orientação para resposta a
notificações no e-TCM
Tribunal de Contas dos Municípios
para facilitar e agilizar as
prestações de contas dos seus
jurisdicionados, a Diretoria de
Informática do TCM disponibilizou
em seu site, no dia 17/05/2017, um
manual com um passo a passo
completo de orientação para
auxiliar os servidores públicos
envolvidos no processo no envio
de resposta a eventuais
notificação. 

Roda de Conhecimento.

A Confederação Nacional de
Municípios (CNM) divulga
programação de atividades do
projeto Roda de Conhecimento
para o mês de junho. A iniciativa
da entidade tem o objetivo de
orientar prefeitos e agentes
municipalistas sobre temas
importantes para a administração
municipal. A Previdência Social,
Defesa Civil e assuntos jurídicos
pautam a realização do primeiro
evento, marcado para o dia 5 de
junho.

Na oportunidade, os técnicos da
CNM irão esclarecer dúvidas dos
participantes sobre os precatórios.

Em 7 de junho, acontece o
Seminário Internacional de
Auditoria, organizado pelo
Tribunal de Contas da União
(TCU). O evento será na sede
do Instituto Serzedello Corrêa
(ISC), em Brasília. Maiores
informações no site do TCU.

 O objetivo do TCU é que esse
intercâmbio contribua para o
aperfeiçoamento do trabalho
realizado por órgãos de
controle externo e interno, e
pelas demais instituições
públicas brasileiras prestadoras
de contas.

Na oportunidade, os técnicos
da CNM irão esclarecer dúvidas
dos participantes sobre os
precatórios.

71 3012-4200 / 8638

71 98254-8740

gapgp.com.br

/gapgestaopublica

/gapgestaopublicaeprivada

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

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://www.tcm.ba.gov.br/tcm-divulga-manual-com-orientacao-para-resposta-a-notificacoes-no-e-tcm/
http://www.cnm.org.br/comunicacao/noticias/cnm-divulga-programacao-da-roda-de-conhecimento-de-junho-inscricoes-sao-gratuitas
http://www.charlesmudy.com/respmail/

