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 ABSTRACT Government is the main focus of the public policies. It is required to implement the policies and develop them if necessary. Public administration is the management of public policies. Based on this definition, we are going to discuss the following topics in this article: Public administration development and management of public policies, public administration management in the context
of public policy, the regulatory role of public administration, and evaluation of public administration. In the end, the article will highlight the role of the agency of the state in the evaluation of the administrative management of public policies. KEYWORDS Public administration; Public policy; Public administration management; Regulatory role; Evaluation; State agency. 1.Introdução Primeiro, vamos

analisar uma das vertentes da public administration, pois deixamos em aberto o debate sobre a natureza do serviço público, e, daí, a administração pública, ou seja, as administrações públicas. Porém, o único debate que nos atrai é sobre a relação entre a administração pública e a administração, se é mesmo, ou só se pensa que é necessária, ou seja, a definição de administração pública e seu alcance.
Não nos detivemos no debate sobre a natureza do serviço público, pois as discussões referentes ao serviço público sempre buscaram um sentido ou interpretar não o termo serviço público, mas um nome que descreve o que se quer dizer, o que não é o caso, pois todos os serviços públicos possuem a mesma ideia, ou seja, é um serviço gratuito, ou seja, não é um serviço, pois nada lhe é devido. Ponto

final. A relação entre a administração e a administração pública é o debate que nos interessa mais, o que ocorre mais nos meios de 82157476af
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