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Palavra do Diretor Geral

Prezados amigos(as),
 Um forte abraço a todos!

  
É uma alegria enorme estarmos aqui novamente compartilhando
mais uma edição do nosso Boletim. 

 Como atuante no exercício da docência, inicio esta edição,
parabenizando todos os professores pela passagem do seu dia.
Consideramos uma homenagem merecida, pois sem o professor,
nada seríamos. E é nessa perspectiva que trazemos para você uma
passagem de Paulo Freire, que diz o seguinte: “Ensinar não é
apenas transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a
sua própria produção ou a sua construção”.

O objetivo desta Edição foi destacar as publicações de diversas
Normas, em especial as Portarias que tratam de temas de grande
importância aos profissionais atuantes do setor público.

  
Aos concurseiros, observem a publicação da COMPANHIA DE
TRANSPORTES DO ESTADO DA BAHIA.

  
Alertamos novamente aos Gestores municipais, apenas aqueles que
foram notificados pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado
da Bahia (TCM-BA), quanto a prorrogação do prazo para postagem
dos esclarecimentos dos indícios de acumulação ilícita de cargo.
Caso os mesmos não tenham conseguido esclarecer de forma
comprobatória dentro do período estabelecido, ganharam mais um
tempo. 

  
Após a leitura, compartilhe conosco suas considerações sobre esta
ferramenta, no sentido de contribuir com o seu aperfeiçoamento. O
nosso contato é: contato@gapgp.com.br 

  
Caso deseje realizar o cadastro avulso para o recebimento das
nossas edições, cadastre-se no endereço:
http://gapgp.com.br/index.php/associe-se, Não terá nenhum custo.

 

 
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

“Há homens que lutam um dia e são bons, há outros que lutam um ano e são melhores, há os que lutam
muitos anos e são muito bons, mas há os que lutam toda a vida e estes são imprescindíveis.”

 (Bertolt Brecht)
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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 Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia
(TCM), prorrogou por mais 60 (sessenta) dias, a partir do
dia 11/10/2017, o prazo inicialmente estabelecido pelo
EDITAL Nº 291/2017, publicado no Diário Oficial
Eletrônico de 11/08/2017. 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. Lembramos que a prorrogação do prazo é de mais 60 dias a partir da data
11/10/2017.

  
Maiores informações no site do TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA.
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STF decide que prazo de
inelegibilidade anterior à Lei da
Ficha Limpa é válido
O Supremo Tribunal Federal (STF)
decidiu que é válida a aplicação do prazo
de oito anos de inelegibilidade àqueles
que foram condenados pela Justiça
Eleitoral, por abuso do poder econômico
ou político, anteriormente à edição da Lei

TCU considera desvio de
finalidade o pagamento de
advogados com recursos
do Fundef
O Tribunal de Contas da União
(TCU) apreciou a representação

Nova versão CAUC já está
disponível
O Tesouro Nacional disponibilizou
nova versão do Serviço Auxiliar de
Informações para Transferências
Voluntárias (CAUC), sistema que
reúne informações dos Estados,
Distrito Federal e Municípios sobre
o cumprimento de requisitos fiscais
necessários à transferência de

4. Normatização do Setor Público

Portaria 1.273/2017
 Dispõe sobre o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (Pnaic), suas ações, diretrizes gerais e a ação de

formação no âmbito do Programa Novo Mais Educação (PNME).

Portaria 2.563/2017
 Regulamenta a aplicação de recursos de programação para financiamento do Transporte Sanitário Eletivo destinado

ao deslocamento de usuários para realizar procedimentos de caráter eletivo no âmbito do Sistema Único de Saúde
(SUS).

PORTARIA Nº 72, DE 2 DE OUTUBRO DE 2017
 Autoriza o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE a realizar a transferência de recurso financeiro

para a manutenção de novas matrículas em novas turmas de educação infantil aos municípios e ao Distrito Federal
que pleitearam e estão aptos para pagamento, conforme Resolução CD/FNDE nº 16, de 16 de maio de 2013.

Decreto 9.056/2017
 Nova alteração na 8ª edição do Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF), com o objetivo de incluir quadro para

apuração do cumprimento do limite para as despesas primárias correntes.

5. Cursos
EM BREVE NOVIDADES!

6. Concursos
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PSS CTB 01/2017.

 A COMPANHIA DE TRANSPORTES DO ESTADO DA BAHIA –
CTB, torna pública a realização do Processo Seletivo
Simplificado para contratação de pessoal, por tempo
determinado, em Regime Celetista. 

 O Edital completo estará disponível para consultas no site
www.ctb.ba.gov.br

8. Notícias
 

http://stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=358095
http://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias-internet/1859-tcu-considera-desvio-de-finalidade-o-pagamento-de-advogados-com-recursos-do-fundef
http://www.tesouro.fazenda.gov.br/-/nova-versao-cauc-ja-esta-disponivel
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=05/10/2017&jornal=1&pagina=17&totalArquivos=288
http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2017/outubro/10/PORTARIA-2563-financiamento.pdf
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Complementar (LC) 135/2010 (Lei da
Ficha Limpa).

feita pelo Ministério Público de
Contas do Maranhão (MPC-MA),
Ministério Público do Estado do
Maranhão (MPE-MA) e Ministério
Público Federal (MPF) sobre a
aplicação dos recursos do Fundef
via precatórios.

 Por unanimidade, o TCU
considerou desvio de finalidade o
pagamento de honorários com
recursos do Fundef e já está
fazendo levantamento dos
municípios nessa situação, pois vai
instaurar Tomada de Contas
Especial (TCE) contra prefeitos e
advogados que contrataram
irregularmente e que receberam
indevidamente, com vistas à
recomposição do Fundo. 

recursos federais. Com a nova
área do assinante do CAUC, o
usuário assinante receberá avisos,
por e-mail, sempre que a situação
de um item mudar para "A
comprovar" ou quando as certidões
dos itens 1.1, 1.3 e 4.4 estiverem
para vencer em até cinco dias.
 
 

172 municípios baianos
estão em situação de
emergência pela estiagem
O Ministério da Integração
Nacional reconheceu o estado de
Situação de Emergência,

 em decorrência de estiagem, em
172 municípios do estado da
Bahia. 

 O reconhecimento federal vale por
180 dias e algumas situações de
emergência publicadas nesta data
são renovações.

 Segundo o governo, os baixos
índices pluviométricos registrados
nos últimos anos, 

 que estão afetando quase a
totalidade do estado, foram
levados em consideração para a
assinatura do decreto, 

 que é fundamentado em uma
instrução normativa do Ministério
da Integração Nacional. 

Prazo para apresentação de
propostas no Cartão
Reforma é ampliado

O prazo para a apresentação de
propostas para a contratação do
Cartão Reforma foi ampliado. 

 O Ministério das Cidades publicou
a Portaria 585/2017, que define o
novo calendário para o programa.

 A CNM lembra que Cartão
Reforma é uma subvenção
econômica para que famílias com
renda de até R$ 2.811 

 possam adquirir materiais de
construção para reformar, ampliar,
concluir ou promover obras de
acessibilidade de imóveis.

 Os Municípios aptos e
interessados a encaminharem as
propostas deverão estar atentos ao
prazo limite de envio, 

 que finalizará no dia 20 de outubro.
O resultado da seleção das
propostas classificadas 

 será divulgado no dia 31 de
outubro e a assinatura dos
documentos contratuais no dia 24
de novembro.

Projetos municipais de
promoção e defesa dos
direitos da pessoa idosa
podem ter financiamento

Organizado pela Secretaria
Nacional de Promoção e Defesa
dos Direitos da Pessoa Idosa
(SNPI), 

 do Ministério dos Direitos Humanos
(MDH) e pelo Conselho Nacional
da Pessoa Idosa (CNDI),

 a chamada pública vai contemplar
ações realizadas pela União,
Estados, Distrito Federal e
Municípios 

 ue estejam voltadas para a
execução de programas no âmbito
da Política Nacional da Pessoa
Idosa.

 As propostas de trabalho devem
ser apresentadas até o dia 24 de
outubro.

CCJ aprova valor mínimo
distinto para contratos de

http://www.upb.org.br/noticias/170-municipios-baianos-estao-em-situacao-de-emergencia-pela-estiagem/
http://www.cnm.org.br/comunicacao/noticias/prazo-para-apresentacao-de-propostas-no-cartao-reforma-e-ampliado
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https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2017/02/15/ccj-aprova-valor-minimo-distinto-para-contratos-de-ppps-em-cada-ente-federativo


Municípios com atenção
psicossocial reduzem
suicídios em 14%, diz
Ministério da Saúde
Um estudo do Ministério da Saúde
mostrou que os Municípios que
possuem Centros de Atenção
Psicossocial (Caps)

 tiveram uma redução de 14% do
número de suicídios. O assunto foi
tema de debate na Comissão de
Seguridade Social e Família da
Câmara dos Deputados. A
audiência pública discutiu ainda a
prevenção ao suicídio com
gestores de saúde, psiquiatras e
representantes do Centro de
Valorização da Vida (CVV). 

Comissão do Senado
assegura receita do IR
retido na fonte a Estados e
Municípios

A Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania (CCJ) do
Senado Federal aprovou o Projeto
de Decreto Legislativo (PDS)
18/2016, que garante o repasse do
Imposto sobre a Renda (IR) retido
na fonte – em função de
pagamentos feitos a 

 seus empregados, terceiros e
empresas – a Estados e
Municípios. O texto assegura que
esse entendimento constitucional 

 seja rigorosamente seguido pela
Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB).

PPPs em cada ente
federativo

A Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania (CCJ) aprovou
projeto que altera a regra sobre os
valores mínimos para a celebração
de contratos de parceria público-
privada (PPP). A proposta (PLS
472/2012) estabelece faixas
diferenciadas para a União,
estados e municípios, reduzindo os
valores.

 Pelo texto, nas parcerias entre a
União e a iniciativa privada, os
contratos terão valor mínimo de R$
20 milhões. Nos estados, o valor
de partida será de R$ 10 milhões,
enquanto nos municípios o piso
equivalerá a R$ 5 milhões.
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