
Quer saber mais sobre fiscalização e
controle?

O.s ,çervkiori'.s da área (Id.)rtzntsIraIw(1 e do.s gabinetes P1rla1,/1an' que tiverem interesse em, se
:infLrrmar mais .robre o fri/,aJis(aiiz(Içao e controle podem consultar /Jib!io,LT(I/U1 ('.S/)cCZj/Ca e
tamjuru "navegar" »or siteS de ó'rga os e instituições (iiZ'ees(2S. AS (liras abaixo são da equipe (1(1
(,e'rêricia de Leono,,,ia e /"inan<:as da Gerêncza-(eral de Con.s ultoria 'Iiniática.

Os livros e artigos sugeridos
• Controle da administração pública"

a autora do liv o é Odete Meiiauare i editora. a
Revist. :o iiDunau 993.	Ogin

• "O controle interno na administra-
ção pública federal brasileira": o autor ao
livro é Roberto Boce (10 -i nelh e a editora, a Esat
(1988. 1 05 páginas). A série é Textos Eazendános,
18.

• Controles da administração pública:
funções da Câmara; A ordem cronológica
dos precatórios; Tribunal de Contas (con-
trole externo); Poder Judiciário: o autor é
José Nilo de Castro e os ternas são tratados na
Revista Boletim ae Direito Administrativo". no se
guinte fascículo: volume 13, n°2. páginas 89 a 92.

de OO

• Controle da administração pública -
o poder de autotutela (controle interno);
Atuação do Tribunal de Contas (controle
externo); Eficácia do controle popular: o
autor é Kiyol u Haradi e os trinas são tratado ria
Revista "Boletim de Direito Administrativo", no se-
guinte fascículo: volume 13. n° 1 1, páginas 732 a
735, novembro de 1997. 

• Controles da administração pública
(interno e externo): o autor é José de (itro
Meia e e terna e tratado na Revista "Boletim de
Direito Administrativo", no seguinte fascículo: v. 12,

oç'inar lo a 1 5 aneiro de 996.

• Autotutela - poder de revisão dos at'
pela administração a.::oraé N1riaSdviu/ariei.
di Pietro: o terna d tratado na Revista "Boletim de
Du eito Administrativo, no seguinte fascículo: volu-
nu' i 2. a 4, páginas 94 a 202. abril de 1996.

• Controle externo da administração
pública estadual e municipal: possibilidades
e limites da fiscalização das Casas Parla-
mentares e do Tribunal de Contas—,

-lilda Regina Silveira Aibandes de Souza. O artigo
oi publicado na Revista "Boletim de Direito Munici-
paF'. no seguinte fascículo: volume 14, ri° S. página
797 , maio de 1998

• O controle do ato administrativo e o
Estado de Direito: Oautn é FaioilYunerJúnror
O ctic a mi publicado na 'Revista dos Tribunais -
Cadernos de Direito Constitucional e Ciência PojXk,,,
ca". O fascículo é o volume 7, n°29, páginas 1 -
132, outubro a dezembro de1999. 


