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Controladoria Interna

A Controladoria Interna segue com o protocolo de segurança e com suas atividades em regime de 

teletrabalho, executando sua missão em prol da autarquia. #Foconasaude 

O Manual de Identidade Visual  contempla todas 

as ações de Marketing e Comunicação desen-

volvidas para criação e manutenção da imagem 

institucional da área de Controladoria Interna do 

Centro Paula Souza, em conformidade com a 

identidade visual validada pela Asscom.

São apresentadas as etapas sequenciais das ações 

com ilustração de peças de comunicação já 

desenvolvidas e aplicadas. Encontram-se também 

as devidas orientações quanto ao processo de 

elaboração dos arquivos e regras que precisam ser 

seguidas para veiculação. O material já está 

disponível em nossa página ocial para consulta:

Para compreender o presente e seguir para um futuro melhor e mais promissor é 

necessário que o Poder Público se preocupe em criar rotinas que possam favorecer a 

eciência e a ecácia administrativa, privilegiando a sociedade com bons 

atendimentos, considerados de excelência e muita qualidade.

 

Leia mais:

Criação e Gerenciamento de Drivers (indicadores de desempenho)

https://ci.cps.sp.gov.br/wp-content/uploads/sites/13/2020/05/Informativo-CI-n9.pdf

No 6º episódio do Pode Falar, o Controlador-Geral do Estado de MG, Rodrigo Fontenelle, conversa com Rossana 
Guerra, Auditora de Contas Públicas da Controladoria-Geral do Estado da Paraíba, Gerente de Controle Interno do 
TJPB, membro do The Institute of Internal Auditors (THE IIA) e membro do Conselho de Administração do IIA 
BRASIL, sobre a evolução do papel do controle interno...     

  A partir de 1º de julho, não será mais necessário entregar, pessoalmente, documentações em uma das unidades 
da Corte paulista para receber um número de protocolo. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP), 
para facilitar a vida do jurisdicionado e aprimorar o sistema de entrega e de recepção de documentos, lançou o 
‘Protocolo Digital’.

https://ci.cps.sp.gov.br/

https://ci.cps.sp.gov.br/

https://ci.cps.sp.gov.br/manual-de-identidade-ci/

Eciência e Ecácia no Serviço Público
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O Agente Público é todo aquele que desempenha trabalhos em entidades da 

administração direta, indireta ou fundacional de quaisquer dos Poderes da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Esse termo, por ser abrangente, compreende os agentes políticos, os servidores 

públicos, os empregados públicos e ...

 

Leia mais: https://ci.cps.sp.gov.br/wp-content/uploads/sites/13/2020/06/Informativo-CI-n10.pdf
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Leia mais:

Leia mais:

Protocolo Digital do Tribunal de Contas começa a funcionar em 1º de julho

Pode Falar - O direito fundamental a uma boa administração

#Foconocontrole
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