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 O contexto vivenciado no ano de 2020 demonstrou a necessidade de todos 

revisitarem suas crenças e formas de trabalho e posicionamento diante das 

diculdades. Todos passaram a rever não somente o seu planejamento operacional, 

mas também o seu planejamento estratégico, minimizando impactos negativos ante 

a possiblidade de contingências. 

 A CI age de forma proativa, mesmo em situações atípicas, acompanhando 

informações a respeito das legislações e entendimentos jurisprudenciais dos órgãos 

de scalização o que impactam em toda a autarquia e ajuda os gestores em novas 

projeções e simulações de cenários. 

 As publicações periódicas são elaboradas com o m de orientar quanto aos 

aspectos conceituais relacionados aos componentes do controle interno e assuntos 

pertinentes à administração pública. Convidamos os leitores a acompanharem as 

atualizações da página no site e realizarem as leituras disponibilizadas 

periodicamente.  

  

Equipe de controle interno do 

Centro Paula Souza

“A principal característica 

do controle interno é o 

compromisso de ajudar os 

gestores a superar suas 

diculdades, uma vez que 

fazem parte da mesma 

estrutura administrativa.” 

A administração pública moderna se diferencia da antiga gestão burocrática por aplicar 

princípios gerenciais e valorizar a prossionalização e o uso das melhores práticas de gestão. 
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Sistema integrado de gestão na administração pública

Leia mais...

 Renovamos para 2021 o 

compromisso de coordenar e 

conduzir as atividades de controle 

interno com vistas a atender o 

interesse público e o cumprimento 

dos princípios norteadores da 

Administração Pública. 

 O s  r e s u l t a d o s  d a s 

atividades de controle podem 

subsidiar iniciativas e ensejar 

melhorias contínuas, contribuindo, 

assim, para a construção da cultura 

do controle interno na autarquia.  
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