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Propiciar ao aluno o conhecimento teórico, doutrinário, prático e instrumental necessários para a 

atuação voltada à Administração Pública, sua forma, normas e instrumentos de gestão, incluindo a 

participação popular, com ênfase na eficiência e eficácia das políticas e programas voltados à 

satisfação do interesse público. 

 

 

Poderes/deveres dos administradores públicos e estrutura da administração pública. A transparência 

na gestão pública democrática. A transparência na gestão pública democrática. Figuras jurídicas 

introduzidas pela reforma administrativa. Formas de prestação dos serviços públicos. Agentes 

públicos. O poder local/ as regiões metropolitanas/ os consórcios intermunicipais. O planejamento 

estratégico. 

 

OBJETIVOS 
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1. Introdução à administração pública 

1.1. Estado brasileiro. Evolução histórica da constitucionalização de normas referentes 

à administração pública. A trilogia de funções no estado. A competência constitucional 

dos entes no estado federal. 

1.2. A organização do estado. Órgãos públicos – classificação e competência. 

Atividades estatais (atividades instrumentais e atividades fim) 

1.2.1. Princípios constitucionais 

1.2.2. Princípio da legalidade 

1.2.3. Princípio da impessoalidade 

1.2.4. Princípio da moralidade 

1.2.5. Princípio da publicidade 

1.2.6. Princípio da eficiência 

  

2. Poderes/deveres dos administradores públicos e estrutura da administração pública 

2.1. Administração direta (serviço público – forma de prestação e titularidade/ 

descentralização e desconcentração). 

2.2. Administração indireta (descentralização – transferência da execução de serviços 

públicos – autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, 

agências reguladoras e executivas – base constitucional/ legal/ características/ 

diferenças). 

 

3. A transparência na gestão pública democrática 

3.1. O problema da eficiência da administração pública. Os novos modelos gerenciais. 

A administração por resultados. A reforma administrativa estatal. 

3.2. Controle social 

3.3. Movimentos Populares 

3.4. Conselhos 

3.5. Organizações não governamentais 

3.6. Controle externo da administração pública (Legislativo, MP, TCE) 

 

4. Figuras jurídicas introduzidas pela reforma administrativa (contratos de gestão, 

organizações sócias e organizações da sociedade civil de interesse público). 

 

5. Formas de prestação dos serviços públicos 

5.1. Licitações na administração pública – Lei Federal 8666/93 

5.2. Concessão e permissão de serviço público – Lei Federal 8987/95 

5.3. As parcerias na administração pública. O voluntariado. As ONG´s. 

 

6. Agentes públicos (categorias, normas e princípios constitucionais que regem os 

agentes públicos, direitos e deveres). 

 

7. O poder local/ as regiões metropolitanas/ os consórcios intermunicipais. 

 

8. O planejamento estratégico. 
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