
sUMÁrio

9 - a (des) neCessidade de MotivaÇÃo das deMissÕes dos 
eMPreGados PÚBliCos das estatais
rafaela nunes Madureira

21 - a atUaÇÃo do triBUnal de Contas nas PolÍtiCas 
PÚBliCas de edUCaÇÃo e saÚde
Patrícia verônica nunes Carvalho sobral de souza

35 - a exeCUÇÃo da desPesa PÚBliCa UM aPontaMento 
da variaÇÃo PerCentUal e verifiCaÇÃo de Gastos na 
seCretaria de saÚde do MUniCÍPio de PiCos-Pi.
Karina alves de sousa
neila Pio de Morais
Maria do socorro de sousa Pinheiro

48 - a JUdiCialiZaÇÃo da saÚde e a sUa rePerCUssÃo Para o 
Poder PÚBliCo
dasaev ribeiro dos santos
nayla Catarina de oliveira

65 - a JUsta Medida entre o PositivisMo exaCerBado e o 
estado de exCeÇÃo HerMenÊUtiCa
ingrid Pereira da silva

79 - a PartiCiPaÇÃo PoPUlar na GestÃo do sisteMa ÚniCo 
de saÚde: limites e potencialidade
leila dayana Gomes Milanez
egídia Maria Moura de Paulo Martins vieira 
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86 - asPeCtos relevantes do sisteMa de reGistro de PreÇos
Joel Carlos rodrigues Barbosa

100 - Breves ConsideraÇÕes soBre o PrinCÍPio da 
Moralidade adMinistrativa: do seu conceito à efetivação no 
cenário da administração Pública
Jéssica de souza lima
Joel Carlos rodrigues Barbosa

112 - nUdGes aPliCados aos orGÃos de Controle externo 
Brasileiros
renata Borges de almeida lima
delano Carneiro da Cunha Câmara

125 - o Poder Geral de CaUtela do triBUnal de Contas
auridenia de Meneses Costa silva

141 - ParCerias PÚBliCo Privadas: as concessões especiais como 
forma de assegurar o princípio da continuidade da prestação do 
serviço público
daniel Menezes lima
Joana Cecília lopes Gomes
Karolina Martins de sousa

152 - UtiliZaÇÃo de laBoratÓrio de Controle teCnolÓGiCo 
CoMo sUBsÍdio Para toMada de deCisÃo eM aUditoria de 
oBras rodoviÁrias
francisco rogeânio Campos de almeida
Claudeny simone alves santana
leonardo César santos Chaves


