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PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 05/2021 

30 DE ABRIL DE 2021 
 

  DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DE CURSO PREPARATÓRIO ÀS 

VEREADORAS E VEREADORES NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

GUARÁ/SP. 

 

   TÚLIO DE MATTOS FIGUEIREDO, Presidente da Câmara 

Municipal de Guará/SP, faz saber que o Plenário APROVOU e PROMULGA a seguinte 

Resolução: 

 

   Art. 1º. A Câmara Municipal de Guará realizará curso preparatório aos 

vereadores. 

 

   Parágrafo único. Para realização do curso, o Poder Legislativo poderá 

utilizar do quadro de funcionários e de convênios já firmados, bem como celebrar outros 

específicos com a finalidade prevista no caput deste artigo.  

 

   Art. 2º. O curso será realizado com a carga de 20 (vinte) horas aulas, 

sendo possível ser realizado de forma presencial ou remota (virtual). 

 

   Art. 3º. O curso deverá ser realizado, preferencialmente, no primeiro 

trimestre do primeiro ano da legislatura. 

 

   Art. 4º. Ao final do curso serão conferidos certificados aos participantes 

que tenham, no mínimo, frequentado 75% (setenta e cinco por cento) das aulas. 

 

   Art. 5º. O curso será ministrado em relação aos seguintes assuntos: 

 

   I – Os poderes da República (Poder Legislativo, Poder Executivo e 

Poder Judiciário); federação e federalismo brasileiro; 

   II – Poder Legislativo e Ministério Público; 

   III – Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Orçamento 

Anual; 

   IV – Regimento Interno da Câmara Municipal de Guará; 

   V – Lei Orgânica Municipal de Guará; 

   VI – Constituição Federal e Estadual; 

   VII – Funções essenciais à Justiça: Ministério Público e Advocacia 

Pública; 
   VIII - Funções, direitos e deveres do vereador; 

   XIX – Órgãos de controle e fiscalização: 

   a) internos (controladoria, corregedoria e ouvidoria) e; 

   b) externos (Tribunais de contas, Ministério público, Legislativo). 

   X – Poder Legislativo e o Poder Executivo. 

 

   Art. 6º. O curso preparatório será ministrado por servidores da Câmara 

Municipal de Guará, bem como pode conter vereadores e convidados especiais feitos pela 

procuradoria da Câmara. 
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   Art. 7º. A Câmara notificará os vereadores com 10 (dez) dias de 

antecedência do início do curso.  

 

   Art. 8º. Para a realização do curso o Poder Legislativo poderá obter 

apoio institucional. 

 

   Art. 9º. A coordenação do curso a que se refere esta lei deverá ser 

exercida pelo Diretor da Secretaria e Procurador Jurídico da Câmara Municipal de Guará, 

cada qual em sua área, que poderão requisitar a colaboração de servidores efetivos, 

comissionados ou vereadores, os quais serão designados e nomeados por Ato da Mesa 

Diretora. 

 

   § 1º. A coordenação poderá convidar, para colaborar na organização e 

realização do curso, pessoas de reconhecida competência e experiência em Administração 

Pública e nas áreas e temas jurídicos de que se trata o artigo 5º desta Lei. 

 

   § 2º. O calendário do curso será elaborado pela coordenação. 

 

   § 3º. As estruturas física, humana e material para o curso serão 

disponibilizadas pela presidência da Casa a partir da solicitação da coordenação do curso. 

 

   Art. 10. As despesas decorrentes desta lei correrão por conta de 

dotações próprias e suplementas se necessário. 

 

   Art. 11. Os vereadores que realizarem o curso preparatório terão 

seus nomes divulgados pela Câmara Municipal, bem com o registro permanente no site da 

Câmara Municipal de Guará, de forma a ser transparente para o acesso da população. 

 

   Art. 12. Ficam dispensados de participarem do curso os 

vereadores que contem formação superior em Direito ou Administração Pública, bem como os 

vereadores que já tiverem realizado curso análogo com carga horária idêntica ou superior. 

 

   Art. 13. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, 

mas terá sua aplicação exigida apenas a partir da Legislatura 2025/2029. 

 

Guará/SP, 30 de abril de 2021. 

 

 

 
 

 

Túlio de Mattos Figueiredo 

Vereador 

 

 

 

 


