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Palavra do Diretor Geral

Prezados amigos(as),
  

Nesta 6° 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 sobre novas exigências que estão sendo
determinadas pelos órgãos de controle e que merecem bastante
atenção. Em especial aquela relativa ao Programa de Regularização
dos Débitos Previdenciários com a Receia Federal, com prazo até 31
de julho deste. Neste Boletim, descrevemos mais comentários a
respeito desse assunto.

  
Além desses assuntos, destacamos neste Boletim, informações
relevantes que importam os Municípios de maneira Geral.

 Não deixem de conferir!!!
  

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

  
Não deixem de conferir!!!

  
Um forte abraço a todos e boa leitura!

 
JOSEMAR OLIVEIRA

 Diretor da GAP - Gestão Pública
e Privada

  
 

*JOSEMAR OLIVEIRA - Contador; Mestre
em Contabilidade, Professor da
Universidade Federal da Bahia (UFBA);
Instrutor do ENAP – Escola Nacional de
Administração Pública; Consultor de
Entidades Públicas Municipais; Diretor
Técnico da GAP – Gestão em
Administração pública e Privada.

1. Mensagem da Quinzena

“Se as coisas são inatingíveis... ora! Não é motivo para não querê-las... que tristes os caminhos, se não fora a
presença distante das estrelas! ”

 (Mário 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
 

 
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

Sistema Confea/Crea torna obrigatória adoção do Livro de Ordem
 Instrumento verifica autoria de projetos, garantindo memória e transparência para as obras e serviços de engenharia,

iniciados a partir de 1º de julho.
 

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
http://www.creaba.org.br/noticia/3524/Sistema-ConfeaCrea-torna-obrigatoria-adocao-do-Livro-de-Ordem.aspx


Estados e municípios recebem
R$ 948 milhões do salário-
educação
O Distrito Federal, estados e
municípios de todo o Brasil já podem
investir a parcela de junho do salário-
educação. Responsável pelo repasse
dos valores, o Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação
(FNDE), autarquia vinculada ao MEC,
transferiu R$ 948,5 milhões..

Municípios com RPPS
também poderão parcelar
dívidas em até 200 vezes
Mais uma reivindicação
municipalista atendida. A Portaria
333/2017 do Ministério da Fazenda
estende o parcelamento dos
débitos previdenciários
consolidados aos Municípios que
têm Regime Próprio de Previdência
Social (RPPS) para até 200 meses.
A medida publicada no Diário
Oficial da União (DOU) no dia, 12
de julho, beneficia diretamente os
Municípios com dívidas com
RPPS). 

Liberados R$ 287 milhões
para mais de 85 mil escolas
em todo o país
O Ministério da Educação liberou,
R$ 286,97 milhões para escolas
públicas de educação básica de
todo o país. O montante,
repassado por meio do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da
Educação (FNDE) às unidades
executoras de escolas estaduais e
municipais, refere-se à primeira
parcela do Programa Dinheiro
Direto na Escola (PDDE Básico) de
2017.
 
 

 
PORTARIA N° 973, de 13 julho de 2017

 Estabelece critérios e procedimentos para aplicação de recursos orçamentários e financeiros nas ações de
implantação, ampliação ou melhoria de Sistemas de Abastecimento de Água em áreas rurais e comunidades
tradicionais.

  
NOTA TÉCNICA nº27/2017 - CNM

 A Nota Técnica nº 27/2017 apresenta o tratamento contábil do ajuste anual da distribuição dos recursos do FUNDEB.

5. Cursos
Em breve novidades!!

6. Concursos
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

  
A Prefeitura de Salvador, capital da Bahia, publicou seis novos editais de processos
seletivos destinados à contratação de novos servidores para atendimento às
necessidades do município. Ao todo, são disponibilizadas 971 vagas, todas em
Regime Especial de Direito Administrativo - REDA, distribuídas para funções de
níveis fundamental, médio e superior.

  
Maiores informações, CLIQUE AQUI

7. Notícias
 

http://www.fnde.gov.br/fnde/sala-de-imprensa/noticias/item/11264-estados-e-munic%C3%ADpios-recebem-r$-948-milh%C3%B5es-do-sal%C3%A1rio-educa%C3%A7%C3%A3o
http://www.cnm.org.br/comunicacao/noticias/nova-conquista-municipios-com-rpps-tambem-poderao-parcelar-divida-em-ate-200-vezes
http://www.fnde.gov.br/fnde/sala-de-imprensa/noticias/item/11235-liberados-r$-287-milh%C3%B5es-para-mais-de-85-mil-escolas-em-todo-o-pa%C3%ADs
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=14/07/2017&jornal=1&pagina=48&totalArquivos=96
http://www.cnm.org.br/biblioteca/exibe/2890
http://fgvprojetos.fgv.br/concursos/prefeituradesalvador


Tribunais de Contas
poderão validar dados do
SIOPE
Um convênio assinado entre os
Tribunais de Contas e o Ministério
da Educação, representado pelo
Fundo de Desenvolvimento da
Educação (FNDE).

 O acordo prevê o acesso dos
órgãos de controle ao Sistema de
Informações sobre Orçamentos
Públicos em Educação (SIOPE) . 

Receita Federal alerta
municípios para prazo de
negociação de dívidas

Os municípios baianos têm até o
dia 31 de julho para aderir ao

 Programa de Regularização dos
Débitos Previdenciários com a
Receia Federal e serem

 Beneficiados com o parcelamento
da dívida em até 200 meses, com
redução da taxa de juros.

 Este é o prazo de vigência da
Medida Provisória 778 que entrou
em vigor em maio deste ano,

 Proposta por iniciativa da
Federação dos Municípios
Brasileiros.

Saúde libera R$ 1,7 bilhão
para ampliar atendimento
em todo o país

O Ministério da Saúde investirá R$
1,7 bilhão para qualificar e ampliar
o atendimento à população em
todo o país.

 A medida é resultado da economia
obtida nesta gestão, que tem
possibilitado reverter os recursos
integralmente aos usuários do
SUS. Essa ação possibilitará o
custeio de novos serviços e ações
na Atenção Básica, que inclui
equipes de saúde da família,
consultórios na rua, agentes
comunitários de saúde e equipes
de saúde bucal.

UPB capacita orienta sobre
índices de ICMS repassados
às prefeituras
As perspectivas sobre o índice
prévio de ICMS para os
municípios, em 2018, será tema do
UPB Capacita, evento que ocorre
nesta quinta-feira (20/7), das 8h às
12h30, no auditório da União dos
Municípios da Bahia, no CAB. O
Evento dará conhecimento para os
gestores averiguarem os
percentuais. 

DENATRAN oferece curso
EAD sobre Integração de
municípios ao Sistema
Nacional de Trânsito

O Ministério das Cidades, por meio
do Departamento Nacional de
Trânsito – DENATRAN, no âmbito
do Programa Nacional de
Capacitação das Cidades, oferece
o Curso a Distância: “Integração de
Municípios ao Sistema Nacional de
Trânsito – CIM”.

 Período de inscrição: até 02 de
agosto de 2017.

 Realização do curso: 07 de agosto
a 11 de setembro de 2017.

União transfere gestão de
praias para municípios

Prefeituras interessadas em aderir
deverão preencher o requerimento
junto à SPU, que terá até 30 dias
para analisar o pedido.

 O governo federal vai transferir a
gestão das praias urbanas para os
municípios litorâneos. A Portaria
nº 113 da Secretaria do Patrimônio
da União (SPU), do Ministério do
Planejamento, Desenvolvimento e
Gestão, publicou no dia
13/07/2017, no Diário Oficial da
União, aprova o modelo do termo
de gestão que transfere às
prefeituras municipais a
responsabilidade pela gestão das
praias por 20 anos, com
possibilidade de prorrogação.

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

http://www.atricon.org.br/imprensa/tribunais-de-contas-terao-acesso-a-base-de-dados-do-mec/
http://www.tcm.ba.gov.br/receita-federal-alerta-municipios-para-prazo-de-negociacao-de-dividas/
http://portalfns.saude.gov.br/ultimas-noticias/1648-saude-libera-r-1-7-bilhao-para-ampliar-atendimento-em-todo-o-pais
http://www.upb.org.br/noticias/upb-capacita-orienta-sobre-indices-de-icms-repassados-as-prefeituras/
http://www.upb.org.br/noticias/denatran-oferece-curso-ead-sobre-integracao-de-municipios-ao-sistema-nacional-de-transito/
http://www.upb.org.br/noticias/uniao-transfere-gestao-de-praias-para-municipios/


71 3012-4200 / 8638

71 98254-8740

gapgp.com.br

/gapgestaopublica

/gapgestaopublicaeprivada

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

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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