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TCEMS adere a sistema de
avaliação sobre qualidade e
agilidade
Foi promovido pelo TCEMS (Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul) na sextafeira (18) a avaliação
QATC (Qualidade e Agilidade dos Tribunais de Contas do Brasil), dispositivo criado pela Atricon (Associação dos
Membros dos Tribunais de Contas do Brasil).
O lançamento foi feito no auditório da Excoex (Escola Superior de Controle Externo), sendo apresentado o sistema
aos servidores. A intenção é dar mais um passo para oferecer melhores serviços públicos.
"A avaliação feita pela Atricon ocorre sempre a cada dois anos e o QATC é muito importante, pois tem como foco
principal a padronização dos Tribunais de Contas alinhada às boas práticas internacionais de gestão no controle
externo", frisa o diretor de Gestão e Modernização do TCEMS, Douglas Avedikian.
A QATC contém oito dimensões, começando desde a constituição do Tribunal, passando pelo planejamento, por
todos os tipos de auditorias, controle interno, gabinetes, chegando até a comunicação social e externando até a
sociedade.
No total serão 513 critérios a serem avaliados que contemplam todas as áreas do TCEMS. O processo de
avaliação da Atricon teve início no ano de 2013 (1ª fase) e atualmente (2017) se encontra na terceira fase.
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12:27  Técnicos da Gerência de Meio Ambiente participam de Capacitação em Licenciamento e Fiscalização...
12:02  Crise política trava pauta do Congresso e preocupa Assomasul
11:35  Prefeito Dr. Izauri participou da XX Marcha a Brasília
11:31  Roger Moore, ator de "007", morre aos 89 anos
11:10  PC autuou 14 pessoas em flagrante no final de semana em Amambai
11:02  Agora são 9 as equipes classificadas à 2ª fase da Copa Assomasul
10:51  Enfermeiros, auxiliares e técnicos em enfermagem são homenageados na Câmara de Aral Moreira
10:30  Oferta da semana Tomodachi Imobiliaria
10:02  Cepal e Unicef pedem reforço na proteção da infância na América Latina
09:57  Pipoca cobra ações e melhorias para zona rural e sede do município
09:51  Saúde de Amambai faz apelo pela vacinação contra a gripe
09:44  Prefeitura de Amambai desenvolve oficinas pedagógicas
09:03  OAB deve protocolar pedido de afastamento de Temer até quintafeira
08:03  Conselho do FCO aprova mudanças para dar celeridade aos financiamentos
07:55  DOF apreende quase quatro toneladas de maconha na fronteira com o Paraguai
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