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Controladoria Interna

Pandemia vai acelerar mudanças em tribunais de contas, diz presidente do TCE-SC
Conselheiro Adircélio de Moraes Ferreira Jr. prevê que modelo de atuação será cada vez 
mais preventivo, com orientações e scalização em tempo real.
Leia mais no link completo:
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Reflexos da COVID-19 e os contratos de terceirização na administração pública

IBEGESP lança cartilha sobre contratações públicas durante a pandemia 

IBEGESP elabora uma cartilha interativa descomplicada com os principais pontos sobre a 
Lei nº13.979/2020, que dispõe, entre outras medidas sobre os procedimentos das 
contratações públicas para o enfrentamento da pandemia do coronavírus..

.....................................................................................Leia mais no link completo:  
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C
I O (re)PLANEJAMENTO da cultura organizacional, para (re)ESTRUTURAÇÃO da 

instituição com vistas ao teletrabalho

Desenvolver e manter a gestão dos agentes nos entes públicos é um 

desao e, ao mesmo tempo, uma oportunidade, uma vez que para 

atender as recomendações dos governadores e das autoridades 

sanitárias, em consequência do avanço do COVID-19, o trabalho  “home 

ofce” foi a medida adotada. Leia mais no link abaixo:

Para se alcançar os resultados esperados, sejam pessoas físicas ou 

jurídicas, todos devem planejar as suas ações, mesmo que o imprevisto 

inuencie no cenário, forçando o (re)planejamento das premissas, ainda 

que não se tenha todos os elementos para isso, possibilitando uma 

guerra de incertezas e indenições, o que pode se aproximar do caos. 

Leia mais no link abaixo:

A GUERRA DA INCERTEZA: planejamento, incerteza e uso da técnica de cenários

O PODER DO CONTROLE: O que é necessário para realizar o controle e qual seu 
reflexo para a tomada de decisão?

Ouve-se tanto falar em controle, controle operacional, emocional, 

corporal e mental, são tantos os controles... Mas, será que existe uma 

reexão sobre o seu poder?

Leia mais no link abaixo: 

https://ci.cps.sp.gov.br/wp-content/uploads/sites/13/2020/04/Informativo-CI-n2.pdf

https://ci.cps.sp.gov.br/wp-content/uploads/sites/13/2020/04/Informativo-CI-n4.pdf

https://ci.cps.sp.gov.br/wp-content/uploads/sites/13/2020/04/Informativo-CI-n3.pdf

A equipe da Controladoria Interna obedecendo às recomendações do Ministério da Saúde e portarias da Autarquia, 

prezando pelo bem-estar físico e mental de nossos colaboradores, está empenhada em suas atividades “home ofce” 

para dar continuidade às suas atividades institucionais, para que, em breve, possamos desfrutar da companhia de todos!
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