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Palavra do Diretor Geral

Prezados amigos(as),
  

Nesta 4° edição, procuramos apresentar assuntos relevantes que
estão acontecendo no âmbito público, inclusive aqueles decorrentes
de cunho nacional que vocês, ligados direta e/ou indiretamente ao
Setor Público, carecem saber.

  
O assunto em destaque, aos gestores públicos, em especial aos
Prefeitos Municipais ainda está voltado para a necessidade da
elaboração do Plano Plurianual para a vigência de 2018-2021,
assunto este que debatemos no Seminário de orientação ao PPA
que realizamos em Salvador-BA, qual contou com uma presença
significativa de profissionais de diversos municípios.

  
Além dos assuntos ligados ao Planejamento no Setor Público,
destacamos neste Boletim informações relevantes que importam os
Municípios de maneira Geral.

  
Não deixem de conferir!!!

  
Um forte abraço a todos e boa leitura!

 
JOSEMAR OLIVEIRA

 Diretor da GAP - Gestão Pública
e Privada

1. Mensagem da Quinzena

“A verdadeira medida de um homem não se vê pela forma como se comporta em momentos de conforto e
conveniência, mas em como se mantém em tempos de controvérsia e desafio. ”

 (Martin Luther King Jr.)

 
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.

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


 

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

4. Normatização do Setor Público

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

Programa Criança Feliz – Primeira Infância no Suas
 CNM publica Estudo Técnico sobre o programa Criança feliz- Primeira Infância no Suas, atualizada a partir de novos

dados disponibilizados pelo governo federal.

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
http://www.cnm.org.br/biblioteca/exibe/2873%22
http://www.cnm.org.br/biblioteca/exibe/2880


CCJ debate PEC que muda
composição e funcionamento
dos tribunais de contas.
A Comissão de Constituição e Justiça e
de Cidadania (CCJ) promoveu uma
audiência pública para debater a
Proposta de Emenda à Constituição
(PEC) 329/13, que muda as regras de
composição e funcionamento do Tribunal
de Contas da União (TCU), dos tribunais
de contas dos estados, do Distrito Federal
e dos municípios, além do Ministério
Público junto ao TCU.

TCM esclarece sobre
contagem de prazo para
defesa.
O Tribunal de Contas dos
Municípios do Estado da Bahia
esclarece que o prazo de 20 dias
para apresentação de defesa da
prestação de contas anual, por
meio do processo eletrônico e-
TCM, começa a contar a partir do
acesso à notificação eletrônica no
e-TCM ou, automaticamente, após
transcorridos os 10 dias
regulamentares do envio da
notificação eletrônica. 

Comissão aprova
contratação de deficientes
como requisito para
participar de licitações.
A Comissão de Defesa dos Direitos
das Pessoas com Deficiência
aprovou o Projeto de Lei 3729/15,
que inclui a contratação de
pessoas com deficiência como
requisito para participação de
empresas em licitações. A
proposta altera a Lei de Licitações
(8.666/93) e recebeu parecer pela
aprovação.

 Hoje a Lei de Benefícios
Previdenciários (8.213/91) já obriga
as empresas com 100 ou mais
empregados a preencher de 2% a
5% dos seus cargos com pessoas
com deficiência.
 
 

MP que regula acordos de leniência firmados pelo BC e CVM
 Medida Provisória 784/2017, que dispõe sobre o processo administrativo sancionador no âmbito do Banco Central e

da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

5. Cursos

EM BREVE NOVIDADES!.

6. Concursos
São 2.000 vagas para o cargo de Soldado da Polícia Militar e 750
vagas para Soldado do Corpo de Bombeiros Militar. A função
exige nível médio (antigo segundo grau), idade mínima de 18 e
máxima de 30 anos, estatura mínima de 1,60m para candidatos
do sexo masculino e de 1,55m para candidatas do sexo feminino,
além de Carteira Nacional de Habilitação válida, na categoria "B".
Das 2.750 vagas, 2.491 serão para homens e 259 vagas para
mulheres, e o edital reserva ainda 30% do total para candidatos
negros.

  
Maiores informações, CLIQUE AQUI

7. Notícias
 

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/ADMINISTRACAO-PUBLICA/535793-CCJ-DEBATE-PEC-QUE-MUDA-COMPOSICAO-E-FUNCIONAMENTO-DOS-TRIBUNAIS-DE-CONTAS.html
http://www.tcm.ba.gov.br/tcm-esclarece-sobre-contagem-de-prazo-para-defesa/
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/535834-COMISSAO-APROVA-CONTRATACAO-DE-DEFICIENTES-COMO-REQUISITO-PARA-PARTICIPAR-DE-LICITACOES.html
http://www.cnm.org.br/comunicacao/noticias/publicada-medida-provisoria-que-regula-acordos-de-leniencia-firmados-pelo-bc-e-cvm
http://www.ibfc.org.br/concurso/concurso_selecionado/307


Congresso Nacional
promulga emenda que
libera prática da vaquejada
A Mesa do Congresso Nacional
promulgou no dia 6 de junho, a
Emenda Constitucional (EC)
96/2017. A medida libera práticas
como as vaquejadas e os rodeios
no Brasil. A solenidade ocorreu no
Plenário do Senado Federal. A
promulgação foi publicada no
Diário Oficial da União (DOU) no
dia 7 de junho. 

Proposta busca estabelecer
os Tribunais de Contas
como órgãos permanentes
e essenciais ao controle
externo da administração
pública.

Aguardando Parecer do Relator na
Comissão de Constituição e
Justiça e de Cidadania (CCJC), a
proposta que altera o § 1º do art.
31 e o art. 75 da Constituição
Federal para estabelecer os
Tribunais de Contas como órgãos
permanentes e essenciais ao
controle externo da administração
pública.

FNDE repassa R$ 406
milhões para
alimentação e transporte
escolar

Quarta parcela de 2017
beneficia estados e municípios
de todo o Brasil!!!

 A partir do dia 6 de junho,
estados e municípios de todo o
Brasil poderão investir os
recursos referentes à quarta
parcela de 2017 do Programa
Nacional de Alimentação
Escolar (Pnae) e do Programa
Nacional de Apoio ao
Transporte do Escolar (Pnate).
Responsável pelos repasses
dos dois programas, o Fundo
Nacional de Desenvolvimento
da Educação (FNDE), autarquia
vinculada ao MEC, transferiu
R$ 406 milhões aos entes
federativos .

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.cnm.org.br/comunicacao/noticias/congresso-nacional-promulga-emenda-que-libera-pratica-da-vaquejada
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2122682
http://www.fnde.gov.br/fnde/sala-de-imprensa/noticias/item/10969-fnde-repassa-r$-406-milh%C3%B5es-para-alimenta%C3%A7%C3%A3o-e-transporte-escolar
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