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Palavra do Diretor Geral

Prezados amigos(as),
  

Nesta 6° edição, tivemos a preocupação de continuar trazendo para
você, leitor, novidades que afetaram e/ou estão afetando o âmbito
público e que precisam constantemente, serem observados pelos
profissionais do segmento público, em especial os munícipes, ou
mesmo por interessados neste segmento, que cada vez vem
crescendo, no âmbito nacional.

  
Para aqueles municípios que ainda não finalizaram o seu Plano
Plurianual (PPA), por flexibilidade legal do prazo para sua conclusão,
fiquem atentos, pois, em sua maioria, estes se encerram ao final de
setembro, salvo, determinação, na própria lei orgânica municipal.

  
Outro fato importante que merece destaque é que o Tribunal de
Contas dos Municípios, com o propósito de fomentar o controle
social no âmbito municipal, passa a disponibilizar, em seu site, um
banco de dados de legislação municipal. Lá, você poderá ter acesso
a mais uma ferramenta de auxílio nas atividades profissionais
inerentes ao setor público.

  
Retransmita esta e as futuras edições entre seus amigos e
colaboradores, multiplique a circulação para que a disseminação do
conhecimento seja um forte compromisso de todos nós.

  
Caso necessário, faça algumas considerações sobre esta nova
ferramenta utilizada, de forma que possamos cada vez mais
aperfeiçoá-la, através do e-mail: contato@gapgp.com.br

  
Cadastro avulso para o recebimento das nossas edições também é
possível sem nenhum custo, para os profissionais e para a
sociedade. Cadastre-se no endereço:
http://gapgp.com.br/index.php/associe-se

  
Um forte abraço a todos!

 

 
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

“E no meio de um inverno eu finalmente aprendi que havia dentro de mim um verão invencível.”
 (Albert Camus)

 
2. Atividades da GAP
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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
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Mudança na forma de custódia e
movimentação dos recursos
públicos passa a valer a partir do
dia 4 de setembro

TCM disponibiliza banco de
dados com legislação
municipal
O Tribunal de Contas dos
Municípios, com o propósito de
fomentar o controle social no
âmbito municipal, passa a
disponibilizar, em seu site, um

Segundo o IBGE, cerca de
60% dos Municípios são
rurais
Cerca de 60,4% dos Municípios
são predominantemente rurais,

4. Normatização do Setor Público

NOTA TÉCNICA nº 22/2017
 Consórcios públicos para implantação do Serviço de Inspeção Municipal (SIM)

NOTA TÉCNICA nº 08/2017
 Orientações acerca da Nova Lei do ISS

DECRETO Nº 9.094, DE 17 DE JULHO DE 2017
 Dispõe sobre a simplificação do atendimento prestado aos usuários dos serviços públicos, ratifica a dispensa do

reconhecimento de firma e da autenticação em documentos produzidos no País e institui a Carta de Serviços ao
Usuário.

5. Cursos
Alunos da UFBA e Colaboradores da GAP participam SESSÃO ORDINÁRIA no TCM-BA.

 

6. Concursos
A Secretaria de Relações Institucionais do Estado da Bahia - SERIN abre o edital n°
01/2017 de processo seletivo simplificado, com objetivo a contratação de pessoal,
por tempo determinado, em Regime Especial de Direito Administrativo – REDA.

  
Maiores informações, CLIQUE AQUI

7. Notícias
 

http://www.cnm.org.br/comunicacao/noticias/mudanca-na-forma-de-custodia-e-movimentacao-dos-recursos-publicos-passa-a-valer-nesta-segunda-4-de-setembro
http://www.tcm.ba.gov.br/tcm-disponibiliza-banco-de-dados-com-legislacao-municipal/
http://www.cnm.org.br/comunicacao/noticias/cerca-de-60-dos-municipios-sao-rurais-diz-ibge
http://www.cnm.org.br/biblioteca/exibe/2897
http://www.cnm.org.br/biblioteca/exibe/2704
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Decreto/D9094.htm
http://selecao.ba.gov.br/


O Banco do Brasil (BB) e Caixa
Econômica Federal (CEF) assinaram
Termos de Ajustamento de Conduta
(TACs) com o Ministério Público Federal
(MPF), Ministério da Transparência,
Fiscalização e Controladoria-Geral da
União (MTFC-CGU) no final de 2016. O
termo trata da mudança na forma de
custódia e movimentação dos recursos
públicos que abordam os Decretos nº
6.170/2007 e 7.507/2011.

banco de dados de legislação
municipal. Todos os documentos
publicados foram enviados pelos
próprios municípios, através do
sistema e-TCM, junto com a
prestação de contas mensal de
janeiro do exercício corrente. A
partir de agora, anualmente será
promovida a atualização da
legislação municipal contida no site
do TCM, sendo de
responsabilidade de cada
administração municipal o seu
envio. Todas as leis foram
anexadas em formato “PDF”. 

sendo 54,6% como rurais
adjacentes e 5,8% como rurais
remotos. É o que aponta um
estudo - Classificação e
caracterização dos espaços rurais
e urbanos do Brasil: uma primeira
aproximação - do Instituto
Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE).
 
 

Receita altera norma para
apresentação da DITR
A Secretaria da Receita Federal do
Brasil divulgou norma que altera a
apresentação da Declaração do
Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural (DITR) referente ao
exercício de 2017. A medida – que
modifica a Instrução Normativa
RFB 1.715/ 2017 – foi publicada no
Diário Oficial da União (DOU)
nesta segunda-feira, 31 de julho. 

Desenbahia financia
prefeituras com recursos do
FGTS

Com o desembolso de R$ 20,6
milhões no primeiro semestre
deste ano, a Agência de Fomento
do Estado da Bahia (Desenbahia)
atingiu marca histórica de R$ 160
milhões em financiamentos para
prefeituras municipais. E o
atendimento aos municípios deverá
ser ampliado, pois a Caixa
Econômica Federal aprovou
recentemente a instituição
financeira como agente operadora
do FGTS, com limite de R$ 21
milhões.

Segundo CNM, Municípios
devem ficar atentos às
mudanças na Política
Nacional de Atenção Básica

Os Municípios devem ficar atentos
às mudanças no texto da Política
Nacional de Atenção Básica (Pnab)
aprovado nesta quinta-feira, 31 de
agosto, pela Comissão
Intergestores Tripartite (CIT). De
acordo com o Ministério da Saúde,
a minuta da Política também
passou por Consulta Pública.
Foram recebidas mais de seis mil
contribuições. A expectativa foi
incorporar sugestões dos vários
atores envolvidos: movimentos
sociais, pesquisadores, usuários,
trabalhadores e gestores.

Ministério do Turismo
inscreve para curso gratuito
de qualificação na Bahia
Trabalhadores da área do turismo
na Bahia têm até 30 de setembro
para se inscrever no curso on-line
de Atendimento ao Turista. Gratuita
e com duração de 80 horas, a
qualificação é oferecida pelo
Ministério do Turismo (MTur), por
meio do programa ‘Brasil Braços
Abertos’. 

TCM apura acúmulo ilegal
de cargos em municípios
baianos

Está disponível no sistema
SIGA/Analisador funcionalidade
para apuração de indícios de
acumulação ilícita de cargo,
emprego ou função pública entre
os servidores municipais e o
excedimento do teto remuneratório.
O Tribunal de Contas dos
Municípios da Bahia, lembra que o
prazo é de 60 dias a partir da data
(11/08/2017) de publicação do
Edital.
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http://dovirtual.ba.gov.br/tcm/calendario/PDF/A2017/M08/11/TCM11082017.pdf
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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
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