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Foco no Novembro Azul  
O mês de novembro traz como foco, o incen�vo e cuidados à saúde masculina. E nós incen�vamos todos os homens a 

buscar as devidas orientações quanto aos exames, sempre visando a prevenção e priorizando sua saúde. 
Seguimos com o #Foconasaude #Foconocontrole

Tratamento de dados pessoais pelos entes públicos
A Lei nº 13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD) é uma legislação 

com o propósito na proteção da liberdade e a privacidade de consumidores e 

cidadãos. Em seu bojo, o legislador estabelece que empresas e órgãos públicos devam 

se adequar a referida norma para coleta, armazenamento e utilização de dados de 

pessoas...IN
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Toda denição estratégica é direcionada mediante a visão de seus gestores, que 

instituem mudanças na organização, quer seja pública ou privada. A cada decisão 

tomada é necessário que os agentes se organizem no propósito das ações 

estabelecidas em busca dos ...

 
Leia mais.

Leia mais.

A gestão do tempo e a produtividade devem andar juntas, porque ser produtivo não 

está associado com a quantidade de horas trabalhadas, e sim com a qualidade das 

tarefas executadas. O interessante é dividir as atividades em etapas de maneira que...

Gestão do tempo
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O Superior Tribunal de Justiça (STJ), por sua Primeira Seção, concedeu a ordem no 

Mandado de Segurança n.º 20.940/DF, publicada em 13 de outubro de 2020, ao 

anular a portaria de demissão de servidor público, por maioria de votos, por entender 

que não cou congurada a repetição de conduta desidiosa necessária para a 

aplicação da pena de demissão. 

STJ – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – PRÁTICA DE CONDUTA DESIDIOSA – 

DEMISSÃO – INEXISTÊNCIA DE REITERAÇÃO – NULIDADE – CONCESSÃO DA ORDEM.

Veja a decisão na íntegra clicando aqui. 

Leia mais.

controladoriainforma@cps.sp.gov.br | www.cps.sp.gov.br/ci 
Crédito das imagens: Freepik
Diagramação: Juliana Soares

Denição estratégica e mudança organizacional

Tribunal de Contas atualiza diretrizes e procedimentos 
para scalizar recursos públicos
Com vistas a promover constantes atualizações nos procedimentos e nortear as ações 

de scalização junto aos entes jurisdicionados, o Tribunal de Contas do Estado de São 

Paulo (TCESP) editou uma série de orientações e de novas diretrizes... Leia mais.N
O
TÍ
C
IA

https://ci.cps.sp.gov.br/wp-content/uploads/sites/13/2020/11/Informativo-CI-n23.pdf
https://ci.cps.sp.gov.br/wp-content/uploads/sites/13/2020/11/Informativo-CI-n24.pdf
https://ci.cps.sp.gov.br/wp-content/uploads/sites/13/2020/11/Informativo-CI-n23.pdf
https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201400849784&dt_publicacao=13/10/2020
https://ci.cps.sp.gov.br/wp-content/uploads/sites/13/2020/11/Informativo-CI-n22.pdf
https://www.tce.sp.gov.br/6524-tribunal-contas-atualiza-diretrizes-e-procedimentos-para-fiscalizar-recursos-publicos

