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Palavra do Diretor Geral

Prezados amigos(as),
  

Nesta 5° edição, tivemos o objetivo de trazer para você, leitor,
assuntos de cunho nacional, relacionados ao âmbito público, e que
têm significativa importância, para aqueles que lidam direta e/ou
indiretamente com o Setor Público.

 É importante que os Senhores (as) Gestores (as) tomem
conhecimento que a União dos Prefeitos da Bahia (UPB) está
lançando diversas Notas Técnicas de interesse municipalista, com o
objetivo de orientar juridicamente os municípios baianos, por meio da
sua Coordenação Jurídica. Neste Boletim, descrevemos mais
comentários a respeito desse assunto.

 Outras fontes de informações importantes também são as Notas
Técnicas produzidas pela Confederação Nacional dos Municípios
(CNM). Nesta edição, destacamos a matéria que visa orientar os
gestores sobre parcelamento de dívidas previdenciárias.

 Além desses assuntos, 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

“O otimista é um tolo. O pessimista, um chato. Bom mesmo é ser um realista esperançoso. ”
 (Ariano Suassuna)

 
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.

A GAP – GESTÃO PÚBLICA E PRIVADA tem a maior satisfação em lhe orientar.
  

Maiores informações com a GAP GESTÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E PRIVADA

4. Normatização do Setor Público

NOTA TÉCNICA CMN N°21/2017
 Orientações acerca do Programa Cartão Reforma

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://gapgp.com.br/index.php/principal/areas-de-atuacao
http://www.cnm.org.br/biblioteca/exibe/2879


UPB divulga notas técnicas
sobre nepotismo, regularização
fundiária e repatriação
Com o objetivo de orientar juridicamente
os municípios baianos, a União de
Municípios da Bahia (UPB), por meio da
sua Coordenação Jurídica, publicou, três
notas técnicas de interesse municipalista.

TCM disponibiliza
“Calendário de Obrigações”
O Tribunal de Contas dos
Municípios disponibiliza, em seu
Site, o “Calendário de Obrigações”,
uma nova ferramenta que tem por
objetivo auxiliar os gestores
municipal na organização dos
principais compromissos da
administração. 

Pedidos de adesão a atas
de outras regiões agora
podem ser feitos por meio
eletrônico
OS Estados, municípios e Distrito
Federal, quando não estiverem
incluídos como participantes em
ata vigente do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação
(FNDE), podem pedir adesão a
atas de outras regiões por meio do
Sistema de Gerenciamento de Atas
de Registro de Preços (Sigarp) do
FNDE.
 
 

 
MP 778/2017 - Parcelamento da Dívida Previdenciária

 CNM publica nota técnica para orientar gestores sobre parcelamento de dívidas previdenciárias.
  

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3, DE 09 DE JUNHO DE 2017
 I.N. nº 3/2017 que aprova o referencial técnico de auditoria interna governamental do Poder Executivo Federal.

5. Cursos

AGUARDE, EM BREVE NOVIDADES!.

6. Concursos
TRE – BA abre processo seletivo

  
Saiu o edital de concurso público do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (Concurso
TRE BA 2017). De acordo com o documento, serão oferecidas 41 vagas para os
cargos de Técnico Judiciário e Analista, nível médio e superior, respectivamente.

  
Maiores informações, CLIQUE AQUI

7. Notícias
 

http://www.upb.org.br/coord_juridico/notas-tecnicas/
http://www.tcm.ba.gov.br/tcm-disponibiliza-calendario-de-obrigacoes/
http://www.fnde.gov.br/fnde/sala-de-imprensa/noticias/item/11063-pedidos-de-ades%C3%A3o-a-atas-de-outras-regi%C3%B5es-agora-podem-ser-feitos-por-meio-eletr%C3%B4nico
http://www.cnm.org.br/biblioteca/exibe/2873%22
http://www.cgu.gov.br/sobre/legislacao/arquivos/instrucoes-normativas/in_cgu_03_2017.pdf
http://www.cespe.unb.br/concursos/TRE_BA_17/arquivos/TRE_BA_2017_ED._1_ABT.PDF


Administração Pública pode
contratar Uber e
congêneres
O plenário do Tribunal de Contas
da União (TCU) considerou que o
Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão (MP)
falhou ao não incluir empresas
como Uber, Cabify e congêneres
no pregão para contratação de
serviço de táxi para os servidores,
empregados e colaboradores dos
órgãos da Administração Pública
Federal do Distrito Federal e
entorno. 

CNM lança cartilha de
orientação a Gestão
Municipal da Vigilância em
Saúde

A Confederação Nacional de
Municípios (CNM) lançou uma
cartilha de orientação a Gestão
Municipal da área de Vigilância em
Saúde, que tem a finalidade de
desenvolver ações de proteção, de
prevenção e de promoção da
saúde da pulação local.

Comissão aprova MP que
permite uso de recursos
da repatriação para
gastos com a Educação

A Comissão Mista que analisa
a Medida Provisória (MP)
773/2017 na Câmara dos
Deputados aprovou o relatório
que autoriza Estados,
Municípios e o Distrito Federal
a utilizarem os recursos da
repatriação para cumprir o
limite constitucional de gastos
com a Educação.

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.

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
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http://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/administracao-publica-pode-contratar-uber-e-congeneres.htm
http://www.cnm.org.br/biblioteca/exibe/2877
http://www.cnm.org.br/comunicacao/noticias/comissao-aprova-mp-que-permite-uso-de-recursos-da-repatriacao-para-gastos-com-a-educacao
http://www.charlesmudy.com/respmail/

