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1. RESUMO 

 

O presente estudo pretende fazer uma análise em torno da Administração Pública e a Nova 

Legislação Brasileira. Sabe-se que existem grandes dificuldades em administrar, 

principalmente no que se refere ao setor Público. Neste sentido, o problema que se pretende 

levantar nesta pesquisa é o da análise do conceito Convênio, pontuando e confrontando os 

entraves neste setor, analisando os impactos orçamentários e a Lei de Responsabilidade 

Fiscal. A metodologia utilizada para tal pesquisa foi à bibliográfica, fazendo uma breve 

análise entre as legislações em vigor e as que tramitam no Congresso Nacional no que tange a 

esfera administrativa pública e os convênios. Entende-se que as maiores dificuldades na 

Administração Pública é sua responsabilidade frente à legislação que é clara quanto à 

responsabilidade. Deve-se considerar que os resultados aqui obtidos dizem respeito somente a 

teoria estuda. Salienta-se que a aplicação desse mesmo estudo em outros setores 

administrativos pode contribuir para melhor entender e criar possibilidades objetivas de 

teorizar a prática gerencial no Brasil. 

 

Palavras chave: Administração; Pública; Convênio; Nova; Legislação 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

   É possível identificar as grandes transformações globais nos diferentes setores da 

economia, bem como entender que essas renovações nas organizações é fundamental para 

uma Administração Pública de qualidade. Neste sentido, a Administração Pública precisa 

atentar-se e adaptar-se a essas novas mudanças no sentido de desenvolver estratégias de 

gestão, atendendo aos anseios da população com eficiência.  

Sendo assim, o trabalho de pesquisa aqui apresentado, buscou identificar dentro da 

pesquisa bibliográfica uma análise de conteúdos teóricos, numa metodologia analítica 

descritiva a Administração Pública e o Convênio na Nova Legislação Brasileira. Observa-se 

que este cenário vem acompanhado de discussões e contradição na responsabilidade 

administrativa do Estado. 

Contudo, esse estudo pretende colaborar com o leitor na adoção de ações gestoras na 

tomada de decisões, levando a rigor o gerenciamento e administrativos em todas as suas fases, 

além de destacar as dificuldades existentes de uma administração pública. 
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Todavia, cabe questionar qual a importância de se ter nos veios da Administração 

Pública o entendimento sobre a Nova Legislação Brasileira? Bem como verificar se os 

objetivos do governo vêm atendendo às controversas jurídicas e administrativas? Essas e 

outras respostas serão aqui apresentadas de modo a ressaltar com base nas pesquisas já 

existentes de alguns autores que refletiram sobre Administração Pública e as Leis.  

 

3. OBJETIVOS 

 

            O presente artigo de pesquisa tem como objetivo geral analisar sobre a Administrativa 

Pública frente às Novas Leis.  

  Objetivos Específicos: Conceituar Administração Pública; Apresentar as Leis que 

abrangem a Administração Pública e o conceito de Convênio; Analisar administração Pública 

frente às Novas Leis; 

 

4. METODOLOGIA 

 

Na elaboração deste trabalho de pesquisa utilizou-se a pesquisa bibliográfica. De 

acordo com Boccato (2006) pesquisa bibliográfica nada mais é do que a revisão da literatura 

sobre as principais teorias que norteiam o trabalho científico. Essa revisão é o que pode-se chamar 

de levantamento bibliográfico ou revisão bibliográfica, a qual pode ser realizada em livros, 

periódicos, artigo de jornais, sites da Internet entre outras fontes. Esse tipo de pesquisa permite 

construir um conhecimento próprio, cuja essência é a própria conclusão embasada em 

informações verdadeiramente confiáveis.  

             Por ser um trabalho investigativo, minucioso em busca do conhecimento e base 

fundamental para o todo de uma pesquisa, a elaboração dessa proposta de pesquisa se 

justifica, a princípio, por elevar o grau de importância do momento da fusão das teorias, como 

também, justifica-se pela intenção de torná-la um objeto facilitador do trabalho daqueles que 

possivelmente tenham dificuldades na localização identificação e manejo do grande número 

de bases de dados. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

5.1 CONCEITO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
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                Dentro do cenário da Administração entende-se que administrar é sem dúvida, a 

ação de gerir, governar, gerenciar ou governar.  Para Lima (2009) a administração Pública 

pode ser considerada como a atividade do estado exercida pelos seus órgãos encarregados do 

desempenho das funções públicas, dentro de uma relação jurídica que se estrutura ao influxo 

de uma finalidade cogente. 

              Na literatura de Figueiredo (2011)  a palavra Administração, grafada em maiúsculo,  

no sentido subjetivo, pode ser entendida como sinônimo de Governo, ao passo que 

administração,  com letra minúscula, é o conjunto de atividades preponderantes executórias de 

pessoas jurídicas de Direito Público ou a elas delegadas e  que gere interesses coletivos, na 

persecução dos fins desejados pelo estado. Já, para Meirelles (2003) os vocábulos grafados 

com minúsculas referem-se à atividade administrativa em si mesma. 

              Para Monteiro (2009) administração pública, pode ser definida objetivamente como a 

atividade concreta e imediata que o Estado desenvolve para assegurar os interesses coletivos e 

subjetivamente como o conjunto de órgãos e de pessoas jurídicas aos quais a Lei atribui o 

exercício da função administrativa do Estado. Ainda, para o autor supracitado, sob o aspecto 

operacional, administração pública é o desempenho perene e sistemático, legal e técnico dos 

serviços próprios do Estado, em benefício da coletividade. A administração pública pode ser 

direta, quando composta pelas suas entidades estatais , União, Estados, Municípios e DF, que 

não possuem personalidade jurídica própria, ou indireta, quando composta por entidades 

autárquicas, fundacionais e paraestatais. 

              Nos estudos feitos em Di Pietro (1999 ) a Administração Pública tem como principal  

objetivo o interesse público, seguindo os princípios constitucionais da legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. É conceituada com base nos seguintes 

aspectos: orgânico, formal e material. Para Di Pietro (1999):  Em sentido objetivo, material ou 

funcional, a administração pública pode ser definida como a atividade concreta e imediata que o 

Estado desenvolve, sob regime jurídico de direito público, para a consecução dos interesses coletivos. 

Em sentido subjetivo, formal ou orgânico, pode-se definir Administração Pública, como sendo o 

conjunto de órgãos e de pessoas jurídicas aos quais a lei atribui o exercício da função administrativa 

do Estado. 

               Neste sentido entende-se que a atividade administrativa executada pelo Estado, por 

seus órgãos e agente, com base em sua função administrativa. É a gestão dos interesses 

públicos, por meio de prestação de serviços públicos. É a administração da coisa pública. Por 

outro lado, no sentido subjetivo é o conjunto de agentes, órgãos e entidades designados para 

executar atividades administrativas. 
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             Portanto, e neste sentido, entende-se que administração pública, em sentido material 

é administrar os interesses da coletividade e em sentido formal é o conjunto de entidade, 

órgãos e agentes que executam a função administrativa do Estado. De acordo com Di Pietro   

(1999) as atividades estritamente administrativas devem ser exercidas pelo próprio Estado ou 

por seus agentes. 

             Nas linhas de Figueiredo (2011) a Administração Pública, em presença do princípio 

vinculado da legalidade, se incorporada ao próprio conceito de Direito das condições 

existenciais da sociedade asseguradas pelo poder público. Conforme o  autor, o Direito é o 

complexo das condições existenciais de uma organização política, conceito que incorpora as 

relações de subordinação e de coordenação existentes na Administração Pública. 

               Para Figueiredo (2011) a atividade administrativa, em qualquer dos poderes, como 

impõe a norma fundamental do artigo 37 da Constituição Federal de 1988, obedece aos 

princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, dado que a forma de 

prestação dos serviços Públicos não se inscreve como princípio constitucional, mas como um 

dever do Estado. Pode-se afirmar que, dentro da ordem democrática da Constituição Federal 

não bastam regras, é fundamental que estas sejam justas e, principalmente que haja uma 

ordem dinâmica, mais que apenas regras escritas. A ordem democrática inclui os valores 

sociais, os costumes e a jurisprudência. Dentro deste cenário, Aristóteles observou que a 

ordem pode ser governada por um indivíduo, por um grupo ou por muitos, sendo esta última a 

mais justa e mais conveniente.  

              Segundo Di Pietro (1999) os poderes da União, dos Estados-Membros, do Distrito 

Federal e dos Municípios são conferidos pela Constituição Federal. Cumpre ainda distinguir, 

na análise da atividade administrativa, Governo e Administração. Para a autora, o Governo é o 

conjunto dos Poderes do estado, objetos de estudo do Direito Constitucional, enquanto a 

Administração constitui-se do conjunto de órgão e funções de atuação do Governo. Neste 

sentido, a Administração é o instrumento para se Governar, compreendendo as pessoas 

jurídicas, órgão e agentes englobando as atividades por ele exercidas.  

          De acordo com Monteiro ( 2009): [...] as dimensões éticas do Estado contemporâneo se 

viram imensamente ampliadas no correr deste século, não só com a definitiva sedimentação da 

legalidade, essencial à realização do Estado de Direito, mas com o viçoso ressurgimento autônomo da 

legitimidade, essencial à realização do Estado Democrático e, ainda, como conquista in fieri, a 

introdução da licitude, também como valor autônomo, capaz de levar à realização do Estado de Justiça 

no próximo milênio.  
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             Por certo, a ingerência da democracia fez emigrar a legitimidade do direito e, 

conseguintemente das ações do Estado, da mera força coativa para a capacidade de aceitação 

social do direito posto.  

             Contudo é importante destacar que as atividades Administrativas devem ser realizadas 

em conformidade com aquilo que a lei estabelece e de acordo com os princípios 

constitucionais que regem a Administração Pública. A Constituição brasileira estabelece, no 

artigo 37, que as atividades desenvolvidas pela Administração Pública devem obedecer aos 

princípios da Legalidade, ou seja, obediência à lei, o principio da Impessoalidade que é a 

inexistência de preferência, privilégios ou diferenciações que não sejam previstos na lei, o 

principio da Moralidade que envolvem os princípios éticos da justiça e probidade e, para 

finalizar o principio da Eficiência, que nada mais é do que o desempenho satisfatório das 

atividades a fim de alcançar os melhores resultados na prestação dos serviços públicos. 

 

5.2 Administração Pública e as Novas Leis 

Historicamente, com a Constituição Federal de 1988, os municípios brasileiros 

receberam ampla autonomia sendo reconhecido como parte da Federação, aumentou–lhes a 

participação na receita tributária, conseqüentemente as responsabilidades, atribuindo-lhes 

maiores competências a partir da descentralização das políticas Públicas.   

Conforme conta na literatura de Meirelles (2003) devido à necessidade de sanar o 

grande número de obrigações, a Administração Pública não conseguia fazer prestação de 

serviço público de qualidade, consequentemente, surgiu a insatisfação pública. E foi neste 

cenário que os Convênios Federais surgiram e se tornaram de grande importância para a 

Administração Pública Municipal, visto que, através deles é possível contribuir para o 

crescimento Socioeconômico dos Municípios.  

É importante salientar que um dos grandes desafios do administrador público é a 

otimização e utilização dos recursos disponíveis que são cada vez mais raro frente às despesas 

públicas cada vez mais crescentes. Pode-se observar que os problemas enfrentados pelos 

Gestores Públicos por não saberem devido à falta de profissional qualificado para concretizar 

uma administração pública de qualidade.  

De acordo com Lino (2001) as dificuldades em resolver problemas de natureza 

complexa a Administração Pública opta pela descentralização de seu poder, criando pessoas 

jurídicas para lhe auxiliar com o objetivo de controlar as pendências administrativas. O objeto 

do convênio deve atender o interesse público, não podendo visar o lucro do partícipe 
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recebedor do recurso. Pode-se, dizer, em outras palavras que o gestor público deve agir com a 

maior fidelidade possível no direcionamento do dinheiro público.  

E foi, neste cenário que buscou-se alternativas para esses problemas com o objetivo 

de discutir o porquê de algumas Entidades Públicas, não conseguem fazer Convênios 

Federais. O que se sabe é que existe uma grande necessidade da Administração Pública em 

saber organizar, planejar e controlar as diversas formas de descentralizações de suas 

organizações para que as necessidades de sua população sejam sanadas, assim os recursos 

arrecadados pela União, Estados e Municípios devem ser aplicados no Municipios, pois é 

neles que vivem o cidadão.  

 De acordo com Meireles (2003) na Constituição de 1934 já estabelecia a existência 

de alguns acordos, cuja prescrição tratava de verdadeiros convênios, em 1946 foi criado o 

Decreto de Lei número 200/67 onde chamou a atenção para a aparelhagem ou os caminhos 

que seriam necessários para a concretização do Convênio. Ainda, conforme o autor citado, o 

Decreto de Lei número 200/67, no que diz respeito à Administração Pública afirma que o uso 

do Convênio será exclusivamente para fins de descentralização de programas, parcerias e 

auxilio na gestão de alguns órgãos e entidades da Administração Pública.  

Comenta Meireles (2003, p. 386-387). O Decreto de Lei número 200/67 no que diz 

respeito à Administração Pública afirma que o uso do Convênio será exclusivamente para fins de 

descentralização de programas, parcerias e auxilio na gestão de alguns órgãos e entidades da 

Administração Pública. A primeira previsão em norma constitucional sobre o surgimento do 

Convênio.  

             Vale destacar que a formalização do convênio está presente no Artigo 116,parágrafo 

primeiro e incisos da Lei número 8.666/93. O artigo 116 parágrafo Primeiro diz que a 

celebração de Convênio, acordo ou ajustes pelos órgãos ou Entidades da Administração 

Pública depende de prévia aprovação de competente plano de Trabalho proposto pela 

organização interessada. Portanto, órgãos Federais podem fazer convênios exclusivamente 

com estados e municípios na execução de programas. Ainda com os mesmos objetivos e em 

regime de mútua cooperação órgãos da Administração Indireta podem fazer convênios com 

órgãos da Administração Indireta.  

              Conforme Meirelles apud Aquino (2009): Convênio é acordo, mas não é contrato. No 

contrato as partes têm interesses diversos e opostos; no convênio os partícipes têm interesses comuns e 

coincidentes. Por outras palavras: no contrato há sempre duas partes (podendo ter mais de dois 

signatários), uma que pretende o objeto do ajuste (a obra, o serviço, etc.), outra que pretende a 

contraprestação correspondente ao preço, ou qualquer outra vantagem. 



7 

 

                Conforme Lino (2001) os recursos financeiros recebidos por órgãos da 

Administração Direta ou Autarquia Federal para a execução do Convênio serão classificadas 

como Receita Orçamentária, registrando a conta de dotação consignada no orçamento ou em 

Crédito Adicional. Contudo, a Administração Pública que estiver bem assessora, sem nenhum 

tipo de obrigações fiscais terá grandes chances de conseguir fazer uma boa administração, 

cuidando do patrimônio Público, dentro das normas da lei da Responsabilidade Fiscal. 

 

6- RESULTADOS 

6.1 ANÁLISE TEÓRICA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

              Este artigo baseou-se na revisão da literatura sobre o tema Administração Pública na 

análise de Leis que regem as formas de Convênio dentro da Administração. Ao abordar o 

tema, pretendeu-se compreender como essas concepções têm influenciado os atuais processos 

de reformas administrativas no contexto nacional e aprofundar o entendimento sobre os 

pressupostos que norteiam a introdução de práticas na administração pública. 

   Durante o estudo teório sobre Administração Pública frente aos Convênios, 

Responsabilidade Fiscal as Novas Leis, percebe-se muitos debates sobre os modelos de 

administração pública, principalmente, os vivenciados pelos Estados no decorrer de sua 

evolução, bem como as dificuldades da administração pública em adequar-se às novas 

exigências modernas, que requerem uma administração muito mais eficiente, primando por 

utilizar adequadamente os limitados recursos estatais, isto é, aplicar corretamente o dinheiro 

do contribuinte. 

              Tendo como resultado, percebe-se que no modelo patrimonialista, ou seja, antes das 

novas leis, os cargos públicos eram destinados a enriquecer o soberano e seus agentes. 

Bastava os agentes públicos cumprirem com uma cota ao soberano e o restante poderiam 

apropriar-se para si. Contudo, inexistia preocupação com o interesse coletivo, tratava-se da 

simples apropriação do patrimônio público pelos detentores do poder e seus representantes.  

   E foi, com o ingresso do governo de Getúlio Vargas que houve a passagem para um modelo 

burocrático. Esse modo de administração pública então, surge, com a ideia de tornar a administração 

pública uma atividade profissional, com ingresso e evolução na carreira mediante mérito e, 

principalmente, separação entre soberano e administração pública.  

                No entanto, esse modelo apresenta disfunções, ou desvio das características do 

modelo ideal, causando ineficiência e eliminando a previsibilidade almejada. Soma-se a isso a 
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incapacidade do modelo em adequar-se à atualidade, que ampliou as obrigações estatais e 

exige maior celeridade e eficiência nos resultados da administração pública. 

              O modelo de administração pública gerencial busca enfrentar as disfunções do 

modelo burocrático. Para tanto busca levar mais autonomia e flexibilidade ao gestor público, 

reduzindo a desconfiança frente a ele e ao cidadão. Este último, alias, na filosofia gerencial, 

deve ser tratado como cliente, afinal, a ele destinam-se os serviços prestados pelo Estado. 

              Este novo modelo de Administração Pública, contido na Nova Lei, representa uma 

busca pelo aperfeiçoamento da administração em direção à melhora de resultados e mais 

eficiência na utilização dos recursos estatais, cabendo maior aprofundamento e reflexão em 

sua inserção na administração brasileira. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O sucesso na implantação de planos que tendem a modificar rotinas e 

comportamento Administrativos Públicos depende, inquestionavelmente, da forma como são 

conduzidos. Não se pode negar o fato de que são pessoas que agirão na execução dos 

controles, e que o serviço público tem certas peculiaridades não encontradas na iniciativa 

privada. Naturalmente, ninguém aprecia ser controlado, mas na área pública há especial 

dificuldade nesse campo.  

Pode-se considerar que grande tem sido o esforço do Estado brasileiro para a 

efetivação do modelo de administração pública adequada. Porém, constata-se que a adoção do 

modelo ainda não é efetiva nos três níveis de governo. 

Constatou-se vários entraves que dificultam ou impedem a adoção do gerencialismo 

na administração pública, quais sejam: falta de capacidade de gerenciamento e controle dos 

gestores públicos com base nos pressupostos do modelo da Nova Lei, principalmente no que 

diz respeito a Lei de Responsabilidade Fiscal juntamente com o Convênio. Portanto, os 

gestores públicos não conseguem se articular e pôr em prática os princípios gerenciais frente a 

esses entraves administrativos. 

Portanto, para que o modelo de administração pública gerencial, assim como 

qualquer outra iniciativa de reforma administrativa, se efetive é primordial que haja 

preparação técnica e política dos gestores públicos. Contudo, acredita-se que seja necessário 

que os governantes públicos se qualifiquem em administração pública, bem como todo o 

funcionalismo público municipal. 
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Acredita-se, também, que reformas administrativa, para serem efetivas na 

administração pública, precisam levar em conta a participação social por meio dos conselhos 

gestores de políticas públicas e por meio de outros canais de participação democrática. 

Deve-se considerar que os resultados aqui obtidos dizem respeito somente a teoria 

estuda. Salienta-se que a aplicação desse mesmo estudo em outros setores administrativos 

pode contribuir para melhor entender e criar possibilidades objetivas de teorizar a prática 

gerencial no Brasil. 
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