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Resultados da
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Interna do CPS 
2021

 A Controladoria Interna do CPS realiza seus trabalhos com vistas a fomentar e favorecer a cultura 

organizacional, com melhores controles, potencializando uma gestão administrativa baseada em dados, 

avaliações técnicas, análise de resultados e instrumentos que permitam decisões mais assertivas. 

 Fortalece ainda, a observância aos normativos existentes, políticas de integridade instituídas pela 

alta gestão e privilegia uma administração pautada em boas práticas. 

 A seguir, o detalhamento dos resultados alcançados:
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Fonte: https://ci.cps.sp.gov.br/resultados-2021/
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Relatório Anual das Atividades de 

Controle Interno

 A CI adotou uma postura 

responsável e assídua, de modo a 

a t ende r  o s  c ronogramas  de 

atividades previamente planejados.  

Essa conduta permitiu ganhos 

i m p o r t a n t e s  p a r a  q u e  a 

implementação de melhor ias 

ocorresse de maneira mais eciente.

 Somando-se a i sso,  ta l 

postura privi legiou o diálogo 

durante as assessorias com as áreas 

controladas, ensejando o alcance de 

objetivos comuns.

 Os trabalhos real izados 

permitiram a consolidação do 

Relatório Anual das Atividades de 

Controle Interno - RAACI, cujo o teor 

reetiu os ganhos qualitativos e 

quantitativos aferidos durante o 

exercício de 2021 na autarquia.

 Esse importante documento 

encontra-se à disposição da alta 

gestão e dos órgãos de controle 

mantidos pelo Estado de São Paulo. Resultados 2021

https://www.youtube.com/watch?v=Ep1Qgigup_k&t=18s


O CPS aderiu ao Programa Nacional de Prevenção 

à Corrupção e participa de um processo evolutivo 

e colaborativo que visa reduzir os níveis de 

corrupção no setor público. A adesão ao 

programa não é uma obrigatoriedade, sendo 

assim a decisão foi tomada com o objetivo de 

melhorar e aprimorar as técnicas de prevenção, 

detecção, investigação, correção, monitoramento 

e transparência na autarquia.

Conra a matéria na íntegra. clique

ADESÃO AO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO À 
CORRUPÇÃO (PNPC)

https://ci.cps.sp.gov.br/wp-content/uploads/sites/13/2021/12/Informativo-PNPC.pdf


www.ci.cps.sp.gov.br

controladoriainforma@cps.sp.gov.br
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