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Brinquedos de miriti



O papel da administração pública municipal da redução de desigualdade 

Administrar (Planejar e Executar)

A administração pública, está fundamentalmente subordinada aos princípios gerais de gestão

pública, previstos no caput do Art. 37 da Constituição Federal:

• Legalidade

• Impessoalidade

• Moralidade

• Publicidade

• Eficiência



O poder do administrador público é, em verdade, um poder-dever.
Assim, o gestor não só pode fazer o que a lei o autoriza, mas tem o dever
de fazê-lo.



A Constituição de 1988 introduziu
um novo arcabouço institucional
no qual a descentralização se
tornou a principal diretriz da
implementação das principais
políticas sociais no país.



O papel da administração

Implantação/implementação das políticas de educação, saúde,
assistência social, saneamento e habitação.



• Articular com diferentes setores sociais, grupos, coletivos e segmentos sociais;

• Articular entre as diferentes secretarias de governo;

• Articular entre governos de diferentes níveis;

• Planejar políticas que favoreçam a inclusão social e o combate às desigualdades.

O papel da administração



O papel da administração

Planejar políticas que favoreçam a inclusão social e o combate às desigualdades.

Estratégias para implementação de políticas de combate às desigualdades em um
território marcado pela heterogeneidade.



Territorialidade



Utilização da Arte como estratégia de intervençãoUtilização da Arte como estratégia de intervenção



Cada serviço possui o seu plano de metas, avaliado e redimensionado
a cada quadrimestre e repactuado ao final do ano em curso.

Definição de Metas Territorializadas



Nenhuma política pública sozinha da conta de fenômenos como a violência,
a miséria e as desigualdades.

Intersetorialidade



A gestão de forma transparente é o caminho para a conquista de
parcerias: O empresariado local se apresenta como um parceiro em
potencial

Parcerias



Potencialização da Rede Socioassistencial



Adoção da postura de valorização do papel dos conselhos, possibilitando o
acesso às informações acerca dos procedimentos da gestão para que os
mesmos tenham segurança na avaliação das políticas.

Valorizar o Controle Social
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