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APRESENTAÇÃO
A Revista de Gestão Pública Municipal é uma publicação técnica
que visa propiciar aos profissionais que atuam no setor público
municipal conhecimento suficiente e adequado para o exercício
das funções públicas.
Voltada principalmente para as demandas dos municípios de
pequeno porte, a Revista de Gestão Pública Municipal
apresenta os principais temas da administração pública,
especialmente:
















Licitações e Contratos;
Direito Financeiro;
Planejamento e Orçamento Público;
Responsabilidade Fiscal;
Câmara de Vereadores;
Contabilidade Pública;
Dívida Municipal;
Gestão Previdenciária;
Agentes Políticos;
Servidores Públicos;
Concurso Público;
Gestão da Saúde;
Gestão da Educação;
Convênios;
Prestação de Contas.

A Revista destina-se a todos os profissionais que militam no
âmbito municipal, especialmente os prefeitos, secretários,
vereadores,
advogados,
contadores,
administradores,

assessores, servidores públicos e ocupantes de cargos de
chefia e direção.
De abrangência nacional, a Revista de Gestão Pública Municipal
possui leitores em todos os Estados da Federação e em quase
todos os 5.561 municípios brasileiros.
Nosso principal objetivo é trazer informação relevante e atual
para auxiliar nas decisões dos gestores públicos, sempre
abordando a visão que o Poder Judiciário e os Tribunais de
Contas possuem sobre a matéria.

Espero que gostem desta edição,

João Alfredo Nunes da Costa Filho
Coordenador da Revista
Auditor de Prefeituras e Câmaras
Prof. Msc. em Gestão Pública

SOBRE O AUTOR

Para quem não me conhece, me chamo João Alfredo Nunes da
Costa Filho e já atuo há quase 20 (vinte) anos no setor público.
Possuo graduação em administração e contabilidade,
especialização em gestão pública/direito e mestrado em gestão
de organizações.
Nos órgãos públicos por onde passei exerci as funções de
Gerente de Planejamento e Controle Interno, Presidente de
Comissão de Licitação, Pregoeiro Oficial, Gestor Público,
Auditor de Contas Públicas e Administrador.
Durante minha vida profissional tornei-me especialista em
identificar e resolver os problemas das prefeituras e câmaras de
vereadores, graças as mais de 500 (quinhentas) auditorias que
realizei nas áreas de contabilidade pública, licitações e
contratos, convênios, gestão fiscal, orçamento público,
planejamento, endividamento público, programas sociais,
concursos, previdência e gestão da educação e saúde.
Diante desta experiência, resolvi repassar este conhecimento
para outras pessoas, pois isto ajuda a transformar o setor
público e também a carreira de muitos profissionais. Já são mais
de 1.000 pessoas treinadas que vêm modificando a gestão da
prefeitura e da câmara municipal, seja atuando como servidor
público ou como profissional autônomo.

DEPOIMENTOS DOS ASSINANTES
“A Revista Gestão Pública Municipal é uma ferramenta de
extrema importância, principalmente pelos assuntos discutidos”
Luiz Francisconi
Prefeito
“A Revista Gestão Pública Municipal é de grande valor para
nossa vida como funcionário público. Nos agrega
conhecimentos, e nos permite cometer menos erros na
aplicação das leis que regem a administração pública. Agradeço
de coração o trabalho de vocês. Que continuem assim!”
Maximiniano Gomes
Advogado e Auditor Público da Prefeitura de Coronel Macedo
“Muito importante, é uma ferramenta que todos os gestores
públicos deveriam utilizar e está sempre se atualizando,
parabéns aos organizadores e que continuem com a
publicação”.
Ronaldo Melo
Prefeitura Caruaru
“Parabéns pela iniciativa da Revista Gestão Pública Municipal”
Zildo Vicente
Vereador
“Conteúdo sempre atualizado para novos conhecimentos”
Willian
Prefeitura de Ribeirão do Sul

“A melhor coisa foi a aparição do Consultor do Prefeito, leio
todos os artigos. Eles são de grande valia para quem atua no
setor público”
Cláudio Barros
Advogado e Contador
“Gostaria de parabenizá-los pela Revista, a qual acompanho
todo mês e as matérias são de fato extramente pertinentes a
quem se dedica ao setor público.
Martha Cristina
“O Consultor do Prefeito e a Revista Gestão Pública Municipal
tem me ajudado bastante. As informações são muito
esclarecedoras”
Flávio Anastácio
Setor de Convênios
“Sou muito grato pelo material que venho recebendo da Revista
Gestão Pública Municipal”
Nildomar
“Estou admirado com o conteúdo da Revista e quero aproveitar
e parabenizá-lo pela iniciativa. Tenho todas as edições e venho
intercalando minhas leituras com assuntos que tenho trabalhado
na Câmara Municipal”
Félix Savi
Controlador da Câmara de Campo Largo
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ONDE ESTÃO NOSSOS LEITORES
A Revista Gestão Pública Municipal é distribuída em todo Brasil
e possui leitores em boa parte dos 5.561 municípios brasileiros.
Confira alguns órgãos públicos que recebem a Revista Gestão
Pública Municipal:
























Tribunal de Contas da União - TCU
Ordem dos Advogados do Brasil - Minas Gerais
Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro
Ordem dos Advogados do Brasil - São Paulo
Controladoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul
Tribunal de Contas de do Estado de Pernambuco
Governo do Estado do Rio Grande do Norte
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São
Paulo (SABESP)
Câmara de Vereadores de Campinas
Centrais Elétricas de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Sorocaba
Ministério Público do Rio Grande do Sul
Câmara Municipal de Jundiaí
Tribunal de Justiça do Pará
Câmara Municipal de Praia Grande
Associação dos Municípios da Micro Região do Campo
das Vertentes
Câmara Municipal de São Manuel
Câmara Municipal de São Bernardo do Campo
Prefeitura Municipal de Casa Branca
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE
Prefeitura Municipal de ITU
Prefeitura Municipal de Indaiatuba
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Prefeitura Municipal de Dracena
Prefeitura Municipal de Tremembé
Prefeitura Municipal de Coronel Macedo
Prefeitura Municipal de Neves Paulista
Prefeitura Municipal de Limeira
Prefeitura Municipal de São José dos Campos
Sociedade de Advogados – AASP
Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
Secretaria Municipal de Gestão – Maceió
Controladoria Geral – Campo Grande
Câmara Municipal de Eusébio
Prefeitura Municipal de Sobral
Controladoria – Naviraí
Prefeitura Municipal de Lajeado
Prefeitura Municipal de Coronel Barros
Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Taió
Prefeitura Municipal de Palmeira
Prefeitura Municipal de Frei Rogério
Auditoria – Oriximiná
Secretaria de Administração – São Miguel do Araguaia
Secretaria de Educação – Goiânia
Prefeitura Municipal de Catalão
Secretaria de Modernização Administrativa e dos
Recursos Humanos (RS)
Prefeitura Municipal de Florestópolis
Câmara Municipal de Campo Largo
Controladoria Geral do Acre
Câmara Municipal de Itabuna
Prefeitura Municipal de Ipatinga
Prefeitura Municipal de Monsenhor Paulo
Prefeitura Municipal de Cassilândia
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Prefeitura Municipal de Manaus
Prefeitura Municipal de Aratuba
Prefeitura Municipal de Coronel Macedo
Prefeitura Municipal de São Mamede
Câmara Municipal de Sorocaba
Prefeitura Municipal de Princesa
Prefeitura Municipal de Sarandi
Prefeitura Municipal de Pitangui
Prefeitura Municipal de Turmalina
Prefeitura Municipal de Guaíra
Prefeitura Municipal de Barra do São Francisco
Câmara Municipal de Campo Largo
Secretaria de Estado da Educação do Rio de Janeiro
Governo do Estado de Rondônia
Prefeitura Municipal de Garça
Prefeitura Municipal de Palmital
Câmara Municipal de Cubatão
Câmara Municipal de Itararé
Prefeitura Municipal de São Domingos do Prata
Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Cláudia
Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Embu Guaçu
Prefeitura Municipal de Zé Doca
Câmara Municipal de Leopoldina
Prefeitura Municipal de Catanduva
Prefeitura Municipal de Guarapuava
Prefeitura Municipal de Albertina
Prefeitura Municipal de Porto Barreto
Prefeitura Municipal de Pinhão
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