SEMGE - Secretaria Municipal de Gestão

Servidores municipais participam de curso de capacitação
26-Mar-2018

Nos próximos dias 27 e 28 de março (terça e quarta-feira) servidores das quatro empresas públicas municipais (Cogel,
Desal, Limpurb e Saltur), da Controladoria e Procuradoria Geral do Município, além da Secretaria Municipal da Fazenda,
terão a oportunidade de conhecer mais sobre a nova lei das estatais. O curso de capacitação ofertado pela Secretaria
Municipal de Gestão (Semge), vai acontecer no auditório da sede da Sefaz, das 8h às 17h.

O curso que tem como tema "Questões Polêmicas, Novidades e Repercussões da Nova Lei das Estatais de Acordo
com a Lei Nº 13.303/16 e o Decreto Nº 8.945/16", visa aprofundar os conhecimentos sobre o estatuto jurídico das
empresas públicas, sociedades de economia mista e de suas subsidiárias.

De acordo com o secretário de Gestão, Thiago Dantas, é importante aprimorar os conhecimentos dos servidores para
o fortalecimento e a garantia dos resultados positivos na gestão, além de dar uma motivação a mais. Atividades como
estas motivam o servidor e trazem resultados positivos ao município, enfatizou.

A expectativa é que 60 servidores/ empregados públicos, que atuam na área de contratação, licitação, gestão e
fiscalização de contratos e assessoria Jurídica das empresas públicas do município e profissionais envolvidos diretamente
com o tema, participem do curso que tem 16 horas de duração.

O gestor também destacou que no primeiro semestre deste ano, mais de 1.000 servidores/ empregados passarão por
cursos de qualificação em diversas áreas. Vamos realizar cinco cursos, sejam eles de capacitação ou motivacionais,
através do Programa de Valorização do Servidor, finalizou Thiago Dantas.

Instrutores

O curso ofertado pela Semge aos servidores terá dois instrutores, Bernardo Strobel Guimarães e Ricardo Alexandre
Sampaio, ambos advogados. No dia 27 (terça-feira), a aula será ministrada por Bernardo Strobel Guimarães, que é
mestre e doutor em Direito do Estado, além de especialista em Gestão Estratégica de Empresas pelo ISAE/FGV e
professor de Direito Administrativo da PUCPR.

Já no dia 28 (quarta-feira), é a vez de Ricardo Alexandre Sampaio, consultor na área de licitações e contratos, além de
ter sido integrante da coordenação editorial e da equipe de redação da Revista Zênite Informativo de Licitações e Contratos
(ILC) e colaborador da obra Lei de licitações e contratos anotada. 6. ed. Curitiba: Zênite, 2005.

http://www.gestaopublica.salvador.ba.gov.br

Produzido em Joomla!

Criado em: 25 May, 2019, 06:02

