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Maio - Convênios e Prestação 

de Contas -  dias 15 e 16  

Palestrante: 

Ministro Benjamin Zylmer  

Professora: 

Drª . Karine Lílian 

Local : Rua Marques de Abran-

tes, 99 - 1° andar  - Flamengo   

Salas Multiuso A e B. 

 

Junho - Contratação Direta 

sem Licitação -  dias 1 e 2 ju-

nho; 

 

Julho  - Pregão e Sistema de 

Registro de Preços– dias  20 e 

21.  
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Editorial 
   Criatividade pra enfrentar 

a crise!  

 

   O Estado do Rio de Janeiro 

vive uma das suas piores cri-

ses. 

   Essa afirmação é entendida 

e sentida por todos que vivem 

aqui. A cada dia que passa 

nos parece que as soluções 

para a superação da crise, 

estão ainda mais distantes, 

gerando uma sensação cres-

cente de incapacidade e insa-

tisfação. 

   É nos municípios, dentre 

eles os fluminenses, que as 

consequências da crise é vi-

venciada de forma, muitas 

vezes, drástica, intensificando 

a situação caótica presente 

em várias gestões locais. As 

sucessivas perdas econômicas 

ainda foram agravadas pela 

crise política. E a percepção 

geral é de  

que as soluções vão demorar 

ainda mais a chegar. 

   Este é o cenário no qual a 

Associação Estadual dos Mu-
nicípios do Rio de Janeiro – 

AEMERJ, se coloca como 

valoroso instrumento de aglu-

tinação de forças, um lugar 

onde se pode somar compe-

tências, garantir espaço para a 

circulação e difusão de ideias 

inovadoras, estimulo a ado-

ção de boas práticas de gestão 

e de formação e aperfeiçoa-

mento de gestores locais . 

   Ao investir mais na comu-

nicação, como estamos fazen-

do mais recentemente, ao 

inaugurarmos a Escola AE-

MERJ de Gestão Pública 

Municipal ou ao nos prepa-

rarmos para o Encontro de 

Tecnologia da Informação 

para Gestão Pública, quere-

mos dar exemplo.  

   O momento é crítico, mas, 

é na crise que precisamos ter 

criatividade, para enfrenta-la 

com vigor e para isso fortale-

cer nossa Associação é o pri-

meiro movimento, neste sen-

tindo. 

   A hora é de arregaçar as 

mangas e reciclar, reinventar, 

renovar. Essas são ações que 

devemos perseguir de forma 

integrada e articulada.  

   Participem da AEMERJ e 

de suas iniciativas.  

Contem conosco!! 

Curso de Convênios e Prestação de Contas   

tem vagas limitadas 

   Dando continuidade às 

atividades programadas e 

divulgadas para o primeiro 

semestre de 2017, a Escola 

AEMERJ de Gestão Pú-

blica Municipal ,realiza 

nos dias 15 e 16 de maio, o 

Curso de Prestação de 

Contas de Convênios.  
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

O curso tem vagas limita-

das e a Palestra de Abertu-

ra caberá ao Ministro Ben-

jamin Zymler  ficando as 

aulas para a professora 

Karine Lílian Machado.         

Ministro do Tribunal de 

Contas da União desde 

2001, onde ingressou no 

cargo de Ministro-

Substituto em 1998 o mi-

nistro Benjamin Zymler 

também ocupou o cargo de 

Presidente da Corte de 

Contas, no Biênio 

2011/2012.  

   Dentre outras obras o 

ministro Zymler é autor de 

―Direito Administrativo e 

Controle‖,  ―O Controle 

Externo das Concessões de 

Serviços Públicos e das 

PPPs — Parcerias Público-

Privadas‖. 

 

 

 

 

 

 

     Já a professora Karine 

Lílian de Sousa Costa Ma-

chado é Auditora Federal 

de Controle Externo do 

TCU, onde é servidora 

desde 1994.  

   Graduada em Direito e 

com MBA em Gestão da 

Administração Pública, é 

coautora do livro 

―Licitações & Contratos – 

Orientações Básicas‖, edi-

tado pelo TCU.  

   O curso vai ter grande 

ênfase nas Condições para 

celebração de convênio e 

dos contra tos de repasse, 

além da Gestão dos recur-

sos do convênio: conce-

dente e convenente. 

   Para garantir já a sua 

vaga no curso, aproveitan-

do as condições especiais 

para grupos de servidores 

municipais, basta fazer a  

inscrição pelo site da AE-

MERJ:     

www.aemerj.org.br  

http://www.aemerj.org.br

