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Alterações legislativas provocadas 
pela nova Lei de Licitações 
e Contratos Administrativos

Com o advento da aguardada promulgação da Lei 

de Licitações e Contratos Administrativos no último 

dia 1º de abril (Lei 14.133/21), algumas importantes 

alterações legislativas acabaram por repercutir em 

outros diplomas legais. Assim, ao tratar de suas 

disposições gerais, o legislador...
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A Controladoria Interna do CPS acaba de disponibilizar seu 

conteúdo de podcast do Controle na escuta  pela plataforma “ ”

Youtube. Além de conferir temas atualizados sobre controle 

interno e administração pública, entre outros temas, também é 

possível compartilhar e interagir.

E para a estréia, a CI lançou o podcast exclusivo com uma entrevista 

sobre A normatização como fundamento para atuação dos “

agentes nos entes públicos”.

clique aquiPara conferir na íntegra
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Conra e compartilhe!

A importância do planejamento na Gestão 
Pública: suas peças orçamentárias

O uso e desenvolvimento de uma boa governança pode auxiliar no 

enfrentamento de crises, na melhor gestão de recursos, em um 

planejamento mais adequado e em uma execução de gestão mais 

efetiva, que... Leia mais

Gestão de custos: redução de gastos 
sem perder benefícios à sociedade

A utilização e otimização dos recursos públicos disponíveis, devem 

atender os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eciência. A observância, a tais princípios, facilita o 

desenvolvimento de técnicas necessárias para uma boa gestão de 

custos no setor público, que exige... Leia mais

Uma das medidas para enfrentar esse momento difícil é procurar ter hábitos que aumentem a 

imunidade física e também a emocional. Uma dica importante é estar rodeado de pessoas especiais, 

mesmo que virtualmente e viver momentos de afeto. #Foco na saúde

Aumente sua imunidade física e emocional
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Dia do

TRABALHO
“Parabéns a todos que trabalham por uma 

Administração Pública ef iciente”

1 de maio

https://www.migalhas.com.br/depeso/343161/alteracoes-legislativas-lei-de-licitacoes-e-contratos-administrativos
https://www.youtube.com/watch?v=26tDjjO8vWw
https://ci.cps.sp.gov.br/informativos-da-ci/a-importancia-do-planejamento-na-gestao-publica-suas-pecas-orcamentarias/
https://ci.cps.sp.gov.br/informativos-da-ci/gestao-de-custos/
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