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Novo Regime de Licitações e Contratações na Administração Pública
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A Administração Central do CPS trabalha a todo vapor para que o serviço público seja entregue à 

sociedade com primazia, pensando na qualidade e proteção à saúde de seus agentes. #Foco na saúde

Foco na gestão e na saúde

A sigla ESG vem ganhando as conversas e decisões de 

gestores mais atentos aos movimentos globais. A sigla 

vem do inglês Environmental, Social, Governance 

levando então em consideração, além da performance 

nanceira futura de uma companhia ou de um 

investimento, os seus impactos sociais, ambientais e 

também aspectos éticos e de governança. A 

administração pública está intimamente ligada às 

práticas da ESG visto que seus impactos repercutem 

nos diversos compromissos que possui com a 

sociedade.  
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Conra o Informativo completo

Controladoria Interna do CPS participa 
da XIX Semana Jurídica do TCESP

A Controladoria Interna do CPS participou da XIX Semana 

Jurídica nos dias 9, 10 e 11 de agosto de 2021. O evento teve 

como objetivo debater temas trazendo cenários relevantes e de 

interesse ao âmbito jurídico e às atividades de competência dos 

órgãos de controle externo, realizando o intercâmbio de 

conhecimentos entre os colaboradores.   

ENVIRONMENTAL

SOCIAL

GOVERNANCE

Avaliação de processos com a visão dos riscos
Risco é representado pela possibilidade de que um evento ocorrerá e afetará, em sua 

grande maioria, negativamente a realização dos objetivos traçados pela instituição. Riscos 

são geralmente eventos que causam impactos desfavoráveis e geram obstáculos à criação 

de valor ou desgaste ao já existente. São incertezas, pois não há garantia da sua total 

mitigação, mesmo considerando que a gestão de riscos seja ativa, a m de antecipar as 

ocorrências, sendo, o oposto de gestão de crises que...

Social

GovernançaAmbiental

Ética e Integridade na Administração Pública

A Administração Pública consiste no conjunto de atividades desempenhadas ou dirigidas 

pelas autoridades constituídas e por seus órgãos estatais, com o objetivo de assumir as 

atividades necessárias à promoção do bem comum, que se exteriorizam através dos 

serviços públicos, destinados à satisfação da coletividade em geral.  

Com fundamento no art. 37 da Constituição Federal de 1988, a Administração Pública tem 

como um dos seus princípios norteadores, a ... Leia mais.

Leia mais.

https://ci.cps.sp.gov.br/informativos-da-ci/novo-regime-juridico-das-licitacoes-e-contratacoes-da-administracao-publica/
https://ci.cps.sp.gov.br/informativos-da-ci/etica-e-integridade-na-administracao-publica/
https://ci.cps.sp.gov.br/informativos-da-ci/avaliacao-de-processos-com-a-visao-dos-riscos/
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