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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO 1º TRIMESTRE DO 

EXERCÍCIO 2016: 

 

1.  Reuniões 

 
Foram realizadas 06 (seis) reuniões ordinárias do Corregedor com a Equipe da 

Corregedoria, para tratar de assuntos relativos a procedimentos e rotinas do 

setor. 

 

Também foram realizadas reuniões da Equipe da Corregedoria com os 

seguintes setores deste tribunal: 

 Secretaria de Tecnologia da Informação (STI); 

 Secretaria Geral de Controle Externo (Segex); 

 Secretaria Geral das Sessões (SGS); e 

 Núcleo de Planejamento e Projetos (NPP) 

 

No 1º trimestre de 2016, a Equipe da Corregedoria reuniu-se ainda com as 

comissões de:  

 Processo Administrativo Disciplinar (PAD); 

 Sindicância; e 

 Ética 
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As reuniões realizadas com os setores e com as comissões tiveram como 

objetivo tratar de assuntos relacionados às atribuições da Corregedoria no que 

tange ao aperfeiçoamento do controle externo e ações disciplinares. 

2.  Pesquisas 

 

 

Com o intuito de promover a melhoria das atividades desta Corregedoria, foram 

realizadas pesquisas relativas às atividades das Corregedorias de diversos 

tribunais de contas. 

 

 

3. Eventos 

 

Foram realizados 2 eventos no 1º trimestre de 2016. São eles: 

 

• I Workshop da Corregedoria – que teve como objetivo: 

 Promover o nivelamento do grupo quanto à composição, estrutura, 

legislação e competências da corregedoria 

 Demonstrar a situação atual da corregedoria 

 Identificar as ações ainda não contempladas pela corregedoria 

(referência MMD-QATC elaborado pela ATRICON) 

 Eleger as ações prioritárias  

 

 II Workshop da Corregedoria – que teve como objetivo: Eleger as 

ações prioritárias a serem realizadas pela Corregedoria nos exercícios 

de 2016 e 2017 
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Tais eventos contaram com a participação de servidores de diversos setores 

desse Tribunal, dentre eles: NPP, STI, ASCOM e Secretarias de Controle 

Externo. 

 

 

4.  Procedimentos Disciplinares 

 

 

Em atendimento ao art. 22,II, do Regimento Interno desta Corte de Contas 

(aprovado pela Resolução TC Nº 261, de 04 de junho de 2013), a Corregedoria  

efetuou a análise sobre o cumprimento dos requisitos para dar prosseguimento 

a uma denúncia que foi recebida por este Tribunal por meio da Ouvidoria.. 

 

 

5. Relatoria 

 

No período, o Corregedor, em atendimento ao art. 22, III, examinou e relatou os 

procedimentos sobre desempenho dos auditores de controle externo 

submetidos ao estágio probatório, opinando, fundamentadamente, por sua 

confirmação no cargo ou exoneração, observadas as formalidades legais. 

 

 

6. Suporte às Comissões Disciplinares 

 

 Instauração e publicação da Comissão de Sindicância; e 

 Instauração e publicação da Comissão de Ética 
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7.  Atividades administrativas da Corregedoria 

 

 Análise da legislação do setor; 

 Atualização da estrutura da Corregedoria a ser disponibilizada no site  

do Tribunal; 

 Disponibilização de informações na intranet; 

 Acompanhamento quantitativo dos processos do TCEES; 

 Comunicação da posse do Conselheiro Corregedor ao Conselho de 

Corregedores e Ouvidores - CCOR; 

 Elaboração do relatório de atividades do último trimestre de 2015 e do 

relatório de gestão de 2015; 

 Informações para fins de aposentadoria de servidores do TC; 

 Deliberação sobre o andamento dos processos de PAD; 

 Deliberação sobre o andamento dos processos de Sindicância; 

 Solicitação ao STI para alteração dos perfis das Comissões de PAD, 

Sindicância e Ética – Diretório G / E-TCEES – Movimentação de 

Processos e documentos; 

 Solicitação da juntada de documentos ao processo TC 3377/2015 

 Organização de planilhas de controle de processos para envio ao STI 

 Organização de planilhas de controle de processos para envio à SGS 
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