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Coluna Hot Hot
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TCEMS
adere a sistema de avaliação sobre qualidade e agilidade
Copa do Mundo
A intenção
Costa
Rica é dar mais um passo para oferecer melhores serviços públicos.
Coxim
Cidades
CPI do BNDES
Foi promovido pelo TCEMS (Tribunal de Contas do Estado
Crise Prisional
de Mato Grosso do Sul) na sextafeira (18) a avaliação QATC
Dourados
(Qualidade e Agilidade dos Tribunais de Contas do Brasil),
dispositivo criado pela Atricon (Associação dos Membros dos
Economia
Tribunais de Contas do Brasil).
Educação
Eleições 2012
O lançamento foi feito no auditório da Excoex (Escola
Superior de Controle Externo), sendo apresentado o sistema
Eleições 2014
aos servidores. A intenção é dar mais um passo para oferecer
Eleições 2016
melhores serviços públicos.
Entretenimento
"A avaliação feita pela Atricon ocorre sempre a cada dois
Esporte
anos e o QATC é muito importante, pois tem como foco
Eventos
principal a padronização dos Tribunais de Contas alinhada às
Fazenda 3R
boas práticas internacionais de gestão no controle externo",
frisa
o
diretor
de
Gestão
e
Modernização
do
TCEMS,
Douglas Avedikian.
Figueirão
Foco nas Ruas
A QATC contém oito dimensões, começando desde a constituição do Tribunal, passando pelo planejamento, por
Geral
todos os tipos de auditorias, controle interno, gabinetes, chegando até a comunicação social e externando até a
sociedade.
Governo
Federal
Impeachment
http://www.costaricaemfoco.com.br/noticia/20412tcemsadereasistemadeavaliacaosobrequalidadeeagilidade.html
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Informe
No total Publicitário
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.
Internacional
Justiça

Fonte: Campo Grande News
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Comentários
(0)Jato
Enviar para
um amigo
Paraíso
das Águas
Imprimir
Paranaíba
Polícia

não há comentários

Política
Saúde
Não perca Pública
tempo e seja o primeiro a comentar esta notícia.
Segurança
Tecnologia
Antes de registrar seu comentário, Atenção! O site Costa Rica em Foco não divulga comentários ofensivos,
Tragédia
obscenos, que vão contra a Lei, que não tenham o remetente identificado com nome, sobrenome e email válido
ou que não tenham relação com o conteúdo comentado. Dê sua opinião com responsabilidade!
Trânsito
Três Lagoas
Nome *

Email *

Texto *

Digite o texto

Enviar

Dor de Cotovelo ou seria
Dor de Dente...
Deputado Bola Fora
Tentando “desomenagear” o homenageado

Charge da Semana
Confira as principais charges que estão circulando na internet.
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