Prof. Calil Simão
A responsabilidade absoluta tem como causa a desorganização

Curso avançado
Limitação de Responsabilidade

Exclusivo para Prefeitos

Jurista e Autor de diversas obras jurídicas nas áreas
de Direito Administrativo e Direito Constitucional.
Acesse para mais informações:
* http://www.calilsimao.com.br/cursos-avancados

Visa diminuir e limitar a
responsabilidade pessoal por todo e
qualquer ato da Administração Pública

Investimento: R$ 17.000,00

@profcalilsimao

Todos os nossos cursos são especiais, personalizados, diferentes de tudo o que
está disponível no mercado quanto ao conteúdo, e, ainda contam com o fato
das turmas serem estruturadas cuidadosamente, com restrição de vagas de
modo que as orientações, discussões e recomendações tornam-se muito mais
personalizadas e especiais.
objetivo | Curso com orientações e definição de estratégias para

minimizar responsabilidades no exercício da função.
O objetivo do curso é instruir e capacitar os prefeitos para que realizem em suas
unidades político-administrativas alterações organizacionais que amenizem a sua
responsabilidade direta por determinados atos e assim evite que responda
pessoalmente por todo e qualquer ato proveniente de falha da Administração Pública.
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OBRAS DO AUTOR

Calil Simão é jurista e escritor com diversas obras e artigos
científicos publicados nas áreas de Direito, possui pós-gradução (lato
e stricto sensu) pela Universidade de Coimbra (UC) e pela Instituição
Toledo de Ensino (ITE), sendo investigador vinculado ao Centro de
Estudos Sociais da Universidade de Coimbra (CES) e a Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo (PUC).
http://www.calilsimao.com.br | suporte@calilsimao.com.br

@profcalilsimao
Conteúdo Programático
(1) Aula inaugural com debates gerais sobre a responsabilidade Municipal;
(2) Enfrentamento dos problemas setoriais na Administração Municipal;
(3) Atos de Improbidade Administrativa Municipal;
(4) A relação institucional com o Ministério Público, com o Poder
Legislativo e com o Poder Judiciário;
(5) A organização municipal (divisão operacional e controle interno);
(6) Estruturação Municipal de Gabinete;
(7) Estruturação Municipal de Competências.

