
 

 

ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA
A responsabilidade civil, penal e administrativa da  

Administração Pública e de seus agentes diante das ações e 
omissões da atividade fiscalizatória

 

OBJETIVOS DO CURSO
programa completo e atualizado sobre as principais questões que 
giram em torno 
administrativa) na atividade fiscalizatória
castastrofes ocorridas recentemente, 
Boate Kiss n o Rio Grande do Sul, tornou
obrigação de estudar a respeito da
sobre os agentes públicos (prefeitos, secretários, fiscais, 
bombeiros, etc). A precaução e qualificação dos agentes públicos 
se mostram indispensáv
controle da Administração Pública.
responsabilidade na gestão dos contrato
inclusive no caso da concessão de serviços públicos. 

 

PROGRAMA: 

Módulo I –  Noções de 
Administração Pública

• As Influências do Estado Gerencial
dos procedimentos para os resultados;

• Poder de Polícia do Estado: competência dos Municíp ios

• Autorização e funcionamento de estabelecimentos 
comerciais, indu

• Uso de espaços públicos;

• Autorização e controle de propagandas, placas e anú ncios, 
etc.; 

• Controle dos mercados públicos, feiras e comércio e m 
geral; 

• Autorização e funcionamento de eventos, shows, parq ues de 
diversões, circos, rodeios, etc. 

• Teoria geral da responsabilidade civil

• Responsabilidade civil extracontratual 

• Responsabilidade na Concessão de Serviços Públicos
• Responsabilidade da Administração Pública e decisõe s 

judiciais 

• Excludentes de Responsabilidade Civil do Estado

ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA  E SUAS RESPONSABILIDADES
A responsabilidade civil, penal e administrativa da  

Administração Pública e de seus agentes diante das ações e 
omissões da atividade fiscalizatória  

DO CURSO: O curso apresenta aos intere
programa completo e atualizado sobre as principais questões que 

da responsabilidade (civil, penal e 
na atividade fiscalizatória .  

castastrofes ocorridas recentemente, em especial d as mortes na 
o Rio Grande do Sul, tornou -se mais evidente a 

de estudar a respeito da  responsabilidade que recai 
sobre os agentes públicos (prefeitos, secretários, fiscais, 

A precaução e qualificação dos agentes públicos 
se mostram indispensáv el nessa nova modalidade de formas de 
controle da Administração Pública.   O curso também abordará a 
responsabilidade na gestão dos contrato s administrativos, 

no caso da concessão de serviços públicos. 

Noções de Poder de Polícia e a r esponsabilidade da 
Administração Pública  

As Influências do Estado Gerencial : mudança do controle 
dos procedimentos para os resultados;  

Poder de Polícia do Estado: competência dos Municíp ios

Autorização e funcionamento de estabelecimentos 
comerciais, indu striais etc.; 

Uso de espaços públicos;  

Autorização e controle de propagandas, placas e anú ncios, 

Controle dos mercados públicos, feiras e comércio e m 

Autorização e funcionamento de eventos, shows, parq ues de 
diversões, circos, rodeios, etc.  

eoria geral da responsabilidade civil  

Responsabilidade civil extracontratual na CF/88

Responsabilidade na Concessão de Serviços Públicos
Responsabilidade da Administração Pública e decisõe s 

Excludentes de Responsabilidade Civil do Estado

RESPONSABILIDADES:  
A responsabilidade civil, penal e administrativa da  

Administração Pública e de seus agentes diante das ações e 

O curso apresenta aos intere ssados um 
programa completo e atualizado sobre as principais questões que 

(civil, penal e 
Diante das 

as mortes na 
mais evidente a 

responsabilidade que recai 
sobre os agentes públicos (prefeitos, secretários, fiscais, 

A precaução e qualificação dos agentes públicos 
el nessa nova modalidade de formas de 

O curso também abordará a 
s administrativos, 

no caso da concessão de serviços públicos.  

esponsabilidade da 

mudança do controle 

Poder de Polícia do Estado: competência dos Municíp ios  

Autorização e funcionamento de estabelecimentos 

Autorização e controle de propagandas, placas e anú ncios, 

Controle dos mercados públicos, feiras e comércio e m 

Autorização e funcionamento de eventos, shows, parq ues de 

na CF/88  

Responsabilidade na Concessão de Serviços Públicos  
Responsabilidade da Administração Pública e decisõe s 

Excludentes de Responsabilidade Civil do Estado  



 

• Limites e Prerrogativas na Fiscalização
 

Módulo II – Responsabilidade do Poder Público nos Contratos 
Administrativos (terceirização serviços)

• Fiscalização na e

• A Responsabilidade Civil do Estado na Lei 8666/95 e  
8987/95 

• Responsabi lidade previdenciária

•  (im) possibilidade de retenção do pagamento 

• Responsabilidade do procurador público na elaboraçã o de 

parecer 

• Responsabilidade dos agentes políticos

• A responsabilidade do controle interno.

• A responsabilidade subs
• O controle judicial sobre decisões administrativas 

técnicas – exemplo: obras públicas;
 

Módulo III – Responsabilidade Administrativa dos Agentes 
Públicos nos atos (omissões) fiscalizatórios

• Deveres e direitos dos fiscais m
presunção de legalidade;

• O Poder de Polícia do Município 
fazer; 

• Responsabilidade técnica

• Responsabilidade na concessão de Alvará

• Dever de fiscalização

• Responsabilidade Criminal nas ações/omissões 

fiscalizató rias 

• Processo Criminal e Processo Administrativo Discipl inar

• Diligências necessárias para evitar a responsabiliz ação 

pessoal doa gente público
 

Módulo IV – Poder de Política e o 
Administração Pública

• Poderes do Controle Interno

• Respons abilidade do controle Interno e Prefeitos

e Prerrogativas na Fiscalização  

Responsabilidade do Poder Público nos Contratos 
(terceirização serviços)  

Fiscalização na e xecução do contrato administrativo

A Responsabilidade Civil do Estado na Lei 8666/95 e  

lidade previdenciária , trabalhista e civil 

possibilidade de retenção do pagamento  

Responsabilidade do procurador público na elaboraçã o de 

Responsabilidade dos agentes políticos  

A responsabilidade do controle interno.  

A responsabilidade subs idiária da Administração Pública.
O controle judicial sobre decisões administrativas 

exemplo: obras públicas;  

Responsabilidade Administrativa dos Agentes 
Públicos nos atos (omissões) fiscalizatórios  

Deveres e direitos dos fiscais m unicipais – fé pública e 
presunção de legalidade;  
O Poder de Polícia do Município – o que pode e não pode 

Responsabilidade técnica  

Responsabilidade na concessão de Alvará  

Dever de fiscalização  

Responsabilidade Criminal nas ações/omissões 

rias  

Processo Criminal e Processo Administrativo Discipl inar

Diligências necessárias para evitar a responsabiliz ação 

pessoal doa gente público  

Poder de Política e o Controle Interno da 
Administração Pública  

Poderes do Controle Interno  

abilidade do controle Interno e Prefeitos

Responsabilidade do Poder Público nos Contratos 

xecução do contrato administrativo  

A Responsabilidade Civil do Estado na Lei 8666/95 e  

, trabalhista e civil  

Responsabilidade do procurador público na elaboraçã o de 

idiária da Administração Pública.  
O controle judicial sobre decisões administrativas 

Responsabilidade Administrativa dos Agentes 

fé pública e 

o que pode e não pode 

Responsabilidade Criminal nas ações/omissões 

Processo Criminal e Processo Administrativo Discipl inar  

Diligências necessárias para evitar a responsabiliz ação 

Controle Interno da 

abilidade do controle Interno e Prefeitos  



 

• Responsabilidade Civil por falta de planejamento

• Controle pelo Tribunal de Contas e Ministério Públi co

• Poder- dever de aplicar penalidades

• Pode disciplinar: controle e limites

• A responsabilidade civil e administrati

ausência de planejamento.
 

 

 

Responsabilidade Civil por falta de planejamento

Controle pelo Tribunal de Contas e Ministério Públi co

dever de aplicar penalidades  

Pode disciplinar: controle e limites  

A responsabilidade civil e administrati va do Estado por 

ausência de planejamento.  

Responsabilidade Civil por falta de planejamento  

Controle pelo Tribunal de Contas e Ministério Públi co  

va do Estado por 


