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PELOS  

MUNICÍPIOS 

 

Tecnologia da Informação  
para a cidadania 

Desde 1993 

Curso do Simples Nacional forma a segunda turma 

Visando atender a um número 

maior de gestores e de municí-

pios, ao mesmo tempo que con-

templa inúmeras demandas so-

bre itinerância, a Escola AE-

MERJ de Gestão Pública Mu-

nicipal está oferecendo mais 

uma oportunidade de excelência 

em capacitação como curso de 

Gestão Pública Patrimonial.  

O curso acontecerá em 8 regiões 

de capacitação distribuídas pelo 

Estado, cobrindo os 92 municí-

pios (veja no quadro abaixo).  

A ênfase será nas regras do Ma-

nual de Contabilidade Aplicada 

ao Setor Público - MCASP, fo-

cando o encerramento do exer-

cício de 2017. Em cada local os 

horários serão fixos—9h às 13h 

e 14h às 18h., totalizando 8 ho-

ras de carga horária. Material 

didático impresso e virtual. Cer-

tificado de participação e con-

clusão pela Escola AEMERJ. 

Os municípios que vão sediar  os 

cursos, ainda estão definindo 

junto com a AEMERJ os locais 

da capacitação que, em breve, 

divulgaremos no nosso site: 

www.aemerj.org.br  

Mais uma turma concluiu o curso 

de fiscalização do Simples Nacio-

nal, que aconteceu de 3 a 6 de ju-

lho na Receita Federal., em parce-

ria com a Escola AEMERJ de 

Gestão Pública Municipal 

Com o sucesso desta iniciativa 

pioneira, em breve a Escola abrirá 

novas turmas.  

Escola AEMERJ  itinerante começa com  

Capacitação  em Gestão Pública Patrimonial  

 

 

CRONOGRAMA DE REALIZAÇÃO DO CURSO DE GESTÃO PATRIMONIAL PÚBLICA 

 

Região de Capacitação Município Sede Data de Realização 

METROPOLITANA I RIO DE JANEIRO 08/ago 

METROPOLITANA II ITABORAI 09/ago 

SERRANA NOVA FRIBURGO 10/ago 

BAIXADAS LITORÂNEAS RIO DAS OSTRAS 15/ago 

NOROESTE ITAPERUNA 12/set 

NORTE SÃO JOÃO DA BARRA 14/set 

MÉDIO PARAÍBA BARRA MANSA 19/set 

CENTRO SUL VASSOURAS 20/set 

Quatis 

Implantação do novo siste-

ma viário da cidade aconte-

cerá no próximo dia 1º de 

agosto. 

Cordeiro 

Dia 30 de junho a equipe da 

Sala do Empreendedor da 

Prefeitura de Cordeiro, rece-

beu homenagem do SE-

BRAE/RJ no Hotel Bucsky, 

em Nova Friburgo, pelo 

trabalho realizado pela equi-

pe na implantação do Alvará 

Online.  

Valença 

Prefeitura atinge a meta de 

vacinação em Valença mas, 

a vacinação contra a febre 

amarela segue em frente. 

Objetivo é continuar fortale-

cendo o bloqueio contra a 

doença e proteger a popula-

ção.  

Resende 

Empreendedores sobre rodas 

serão cadastrados pela pre-

feitura. 

O objetivo é garantir a fisca-

lização, conhecendo quem 

são, quantos são e onde es-

tão os comerciantes de veí-

culos adaptados, food trucks, 

traillers e vans.  


