Qualiﬁcando a Gestão Pública

Curso Online Encerramento de Mandato
Objetivo: : Proporcionar aos gestores e servidores públicos conhecimento legal e teórico sobre os aspectos administrativos, financeiros e operacionais frente ao encerramento de mandato.
Público-alvo: Gestores e servidores públicos das mais diversas áreas que trabalham direta ou indiretamente com a
temática.
Metodologia: A metodologia de trabalho é focada na exposição da legislação regente, estudo de casos concretos,
apresentação de jurisprudência dos Tribunais de Contas e Tribunais Superiores sobre a temática, compartilhamento
de experiência entre os participantes. O conteúdo programático será desenvolvido em ambiente virtual.
Carga horária: 12 horas online, divididas em três módulos de 04 horas.

Dia: 27/11/2020

Dia: 26/11/2020
Módulo I
8h: BLOCO 1
• O cenário da gestão pública antes da LRF
• Pressupostos da Gestão Fiscal Responsável – O que
mudou com a LRF?
• As sanções da LRF e da Lei nº 10.028/2000 - Lei dos
Crimes Fiscais
10h: Intervalo
10h15: BLOCO 2
• As vedações no último ano de mandato
• As vedações impostas pela LRF
• Aumento de gastos com pessoal nos últimos 180 dias
do mandato

Módulo III
8h: BLOCO 5
• Condutas vedadas pela Lei Eleitoral
• Calendário de vedações e consequências (envolvendo
todas as normas)
• Colaboração com outros entes públicos
10h: Intervalo
10h15: BLOCO 6
• Processo de transição de governo
• Dez passos para a boa governança
12h: Encerramento do curso.

Módulo II
13h: BLOCO 3
• Operações de crédito
• Restos a pagar e disponibilidades de caixa
• Limites da Dívida Pública
10h: Intervalo
15h15: BLOCO 4
• Ponderações em função do Covid-19
• Novos recursos repassados pela União em função do
Covid-19
• Distribuição gratuita de bens e alimentação escolar em
tempos de pandemia
17h: Encerramento do primeiro dia.
Professora: Lorena Ribeiro – Advogada integrante do escritório Moura e Siqueira Advogados Associados, especializado em Direito
Público (ênfase em direito municipal). Mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e professora da mesma
instituição.

O CURSO É ONLINE
INFORMAÇÕES:

Anaximandro - Tel: (31) 2125-2403 / anaximandro@amm-mg.org.br
Edir Sena - Tel: (31) 2125-2411 / edir@amm-mg.org.br
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