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Controladoria Interna

Todas as medidas de cuidados e privações nesse momento, garan�rão abraços futuros, encontros alegres 

e com certeza, grandes reflexões e mudanças. Seguimos com o #Foconasaude 

Estamos na era digital, em que as atividades administrativas e de gestão do Poder Público repercutem 
diretamente no desenvolvimento econômico dos mercados, nos empregos oferecidos e na política 
necessária para fomentar melhorias, cada vez mais importantes para a sociedade.
 

O uso da tecnologia e dos sistemas de informação em favor das 
Controladorias Internas

Com o objetivo de promover o debate de temas afetos ao âmbito jurídico e às 
atividades de competência dos órgãos de controle externo, o Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo (TCESP) promove, de 11 a 14 de agosto, a XVIII Semana Jurídica.   

Entre os meses de abril e junho, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) 
aplicou mais de R$ 470 mil em multas aos ordenadores de despesas, gestores e 
responsáveis por bens e valores públicos no Estado e em 644 municípios scalizados. 
As penalidades impostas pela Corte estão previstas conforme o estabelecido pela 
Constituição Estadual e pela Lei Complementar nº 709/93.

A atuação das Controladorias Internas de forma preventiva
As Controladorias Internas nos entes públicos vêm ganhando projeção nos últimos anos como relevantes 

instrumentos para a mitigação dos riscos, para o aperfeiçoamento dos atos praticados e para propagar a 

eciência e a ecácia nas políticas públicas implementadas e mantidas pelos governantes.
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Leia mais:

Leia mais.

Em 3 meses, TCESP aplica mais de R$ 477 mil em multas aos gestores

Tribunal realiza XVIII Semana Jurídica de 11 a 14 de agosto

#Foconocontrole

Leia mais.

Leia mais.

TCESP | ARTIGO: Que tipo de líder você é? 

Liderança. Uma palavra que sempre foi muito debatida e que agora, em função da 
pandemia, volta com força. A liderança em tempos de crise se torna ainda mais 
relevante para o sucesso de uma empresa, de uma instituição, de um governo. Mas 
qual é o estilo de liderança mais adequado para este momento?   Leia mais:
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Leia mais.

Leia mais.
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