
Nº 7 | Julho 2021Controladoria Interna do Centro Paula Souza 

IN
F

O
R

M
A

TI
V

O
 

XIX Semana Jurídica do 
Tribunal de Contas

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, a partir de 9 de 

agosto, a XIX Semana Jurídica. O evento é direcionado 

a servidores dos Tribunais de Contas de todo o país, 

representantes de órgãos da Administração Pública, 

lideranças políticas e estudantes de Direito, entre 

outros interessados.

Mais informações podem ser obtidas por meio do 

endereço eletrônico epcp-eventos@tce.sp.gov.br
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Exercer a liderança para atitudes visando resultados positivos 

signica executar algo dependente de vontades pessoais dos 

prossionais envolvidos. É fundamental o desenvolvimento de 

competências, estratégias e preparar-se para o futuro. Conra e 

compartilhe essa trilogia de podcast do Controle na Escuta. 
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Manual de Planejamento 
Público TCESP - Julho/2021

A manualização permite que as informações 
cheguem dispostas de forma sistematizada, 
criteriosa e segmentada e, atue como instrumento 
facilitador. Enfatizando a importância do plane-
jamento este manual descreve o Orçamento Público, 
destacando os seus Princípios Orçamentários e o 
processo a que ele se insere, embasado legalmente 
na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), no Plano 
Plurianual (PPA), na Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) e na Lei Orçamentária Anual (LOA)...

O autoconhecimento para melhoria contínua

O autoconhecimento é o conhecer a si mesmo utilizando a sua 

consciência no desenvolvimento de sua autoimagem. É um desao 

que demanda franqueza com a pessoa mais importante em sua vida: 

você mesmo.

Assim, a primeira dica que trazemos é: busque conhecer ...

Aos poucos voltaremos à rotina, aos trabalhos presenciais e ao convívio social.
Mas, enquanto isso, continue fazendo sua parte. Use máscara e proteja suas mãos.  #Foco na saúde
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Os cuidados continuam...

TCESP lança Manual de 
Planejamento Público
Com o objetivo de demonstrar a relevância do planejamento para 
a execução de políticas públicas, proporcionando à sociedade 
serviços de qualidade a um custo que não onere demasiadamente 
os cidadãos nem o setor produtivo, o Tribunal de Contas do Estado 
de São Paulo (TCESP) lançou o Manual de Planejamento Público.

A publicação já está disponível para consulta dos gestores e 
demais interessados de forma virtual. 

Download do Manual

Episódio 1

Episódio 2

Episódio 3

Tudo cará bem.
Faça sua parte!

Leia mais.

Leia mais.

http://epcp-eventos@tce.sp.gov.br
https://www.tce.sp.gov.br/sites/default/files/publicacoes/Manual%20de%20Planejamento%20Pu%CC%81blico%20(vf-200121).pdf
https://www.youtube.com/watch?v=1XayfmP-mMg
https://www.youtube.com/watch?v=2m7nzEK-39c
https://www.youtube.com/watch?v=e4MERp_7JRE
https://ci.cps.sp.gov.br/informativos-da-ci/o-autoconhecimento-para-melhoria-continua/
https://ci.cps.sp.gov.br/informativos-da-ci/manual-de-planejamento-publico-tcesp-julho-2021/
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