
Capacitar e preparar os agentes públicos e servidores públicos municipais,

com objetivo de apresentar conteúdo favorável ao aperfeiçoamento teórico e

prático desta importante função constitucional mediante discussão sobre

assuntos relevantes, sua eficiente atuação e participação nos rumos da

Sociedade contemporânea, com o objetivo de buscar atender as

necessidades crescentes da população e a qualidade de vida em nossos

municípios é um dos maiores desafios da Câmara Municipal como instituição

e do exercício da vereança. Com a introdução dos conceitos e suas relações

institucionais, possibilitará a reestruturação e revisão normativa das Câmaras

Municipais – potencializando a atuação dos vereadores e servidores públicos

municipais, através da revisão de tarefas ligadas ao efetivo da administração

pública, por consequência, a melhoria da gestão através do aprofundamento

do assunto e relevantes discussões, além de apresentar posicionamentos

contemporâneos diante dos riscos da atualidade.

Objetivo do curso:



Público Alvo:
Presidentes de Câmaras Municipais, 

Vereadores, 

Chefes de Gabinetes, 

Assessores Parlamentares, 

Assessores Legislativos, 

Advogados, 

Contadores, 

Controladores, 

Assessores Jurídicos, 

Procuradores, 

Técnicos e demais servidores públicos e equiparados da Administração

Direta e Indireta, que estejam atuando no objeto do estudo, bem como, os

agentes políticos municipais.

Especialista em Cursos e Treinamentos para
profissionais da Administração Pública.  

HORÁRIOS

13 de julho
2022

14 de julho
2022

CARGA HORÁRIA
TOTAL

12horas

 PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA APLICADO NO PODER LEGISLATIVO COMO INSTITUIÇÃO
E  NO EXERCÍCIO DA VEREANÇA

DATA:

13, 14 e 15 de julho 

LOCAL:

HOTEL DEL REY, 
RUA ERMELINO DE LEÃO, Nº
18, CENTRO.  CURITIBA - PR

QUINTA-FEIRA
Das 08h30 às 12h00 
Das 14h00 às 17h00

SEXTA-FEIRA 
Das 08h30 às 11h00

QUARTA-FEIRA
Das 14h00 às 17h00

15 de julho
2022



Advogado 

Pós-Graduação em Administração Pública

 Mestrando em Direito Penal pela UTCD

Assessor Parlamentar e Jurídico 

Consultor Técnico Legislativo  

Procurador Jurídico de Câmaras Municipais e Municípios

Carlos Adiel Oliveira 

Professor Ministrante

Especialista em Cursos e Treinamentos para
profissionais da Administração Pública.  



          Apresentação do tema e Noções introdutórias;

          Cenário atual e atualidades sobre a função fiscalizatória;

A importância da aplicação da Emenda 19/98, com respeito ao Princípio da

Eficiência na rotina administrativa e no processo legislativo;

Atuação das Comissões Permanentes com ênfase na Comissões de

Legislação e redação seu papel e atribuição referente constitucionalidade

de leis (Regimento Interno e Lei Orgânica); 

Funções e prerrogativas aplicadas nos princípios constitucionais da

Administração Pública; 

Ferramentas disponíveis para o exercício eficiente da função de

fiscalizatória através da atuação da Comissão de Finanças e Orçamento e

das Comissões de Mérito;

Tipos de controle (controle externo, interno e social) exercido pelo Poder

Público e seus reflexos na sociedade no combate a corrupção e crimes

contra a administração pública;

Julgamento das contas municipais; 

Natureza administrativa dos julgamentos de contas; 

   INTRODUÇÃO:

Conteúdo Programático 

Especialista em Cursos e Treinamentos para
profissionais da Administração Pública.  



Aplicação dos critérios do processo administrativo ao julgamento das

contas pela Câmara Municipal; 

Julgamento pelos Tribunais de Contas; 

Eficácia das decisões dos Tribunais de Contas;

Fiscalização das contas municipais – da competência para o julgamento

das contas municipais;

Competência dos Tribunais de Contas;

Competência do Legislativo Municipal para o julgamento das contas do

Município;

Aplicabilidade do devido processo legal e da ampla defesa aos

julgamentos das contas pela Câmara Municipal;

Discussão de casos e temas recorrentes.

Conteúdo Programático 

Especialista em Cursos e Treinamentos para
profissionais da Administração Pública.  



O pagamento deve ser realizado através de depósito bancário em
nome de UNICURSOS inscrita no CNPJ no CNPJ: 19.949.769/0001-89 

Banco do Brasil – 
Ag 1433-8 

CC 54.542-2

Telefone 41-3018-1802

WhatsApp 41-9950-5578

Email: unicursoscapacitacao@outlook.com

unicursoscuritiba       Unicursos Curitiba

www.unicursoscuritiba.com.br

 Evento presencial com vagas limitadas
 Carga horária - 12hs
 Apostila
 Certificado de participação*
 Coffee break
 Networking 

R$ 990,00 / por participante

Investimento:

Inclui:

A UNICURSOS reserva-se o direito de cancelar unilateralmente a realização do curso
ou, ainda, reagendar data/horários de realização, comprometendo-se a informar
antecipadamente os inscritos, o que não caracterizará infração administrativa ou civil,
ficando isenta de qualquer sanção, indenização ou reparação (material e moral).

*  “O certificado de participação do curso será emitido somente para os alunos que
participaram de, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) de horas/aula”.

Pagamento:

Após efetuar o depósito favor enviar o comprovante pelo e-mail: ou
unicursoscapacitacao@outlook.com favor colocar o nome do(s)
participante(s) em anexo.

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES:

Especialista em Cursos e Treinamentos para
profissionais da Administração Pública.  


