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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS  

NO 3º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO 2016 

 

 

1.  Reuniões 

 
 

São realizadas reuniões semanais 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);  

 Núcleo de Planejamento e Projetos (NPP); 

 Escola de Contas Públicas (ECP). 

 

No 3º trimestre de 2016, a Equipe da Corregedoria se reuniu periodicamente 

com a comissão de Processo Administrativo Disciplinar (PAD); 

 

As reuniões realizadas com a comissão tiveram como objetivo tratar de 

assuntos relacionados às atribuições da Corregedoria no que tange ao 

aperfeiçoamento do controle externo e ações disciplinares. 
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2.  Pesquisas 

 

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

realizadas pesquisas relativas às atividades e estudo de normativos das 

corregedorias de diversos tribunais de contas do Brasil, em especial as 

corregedorias dos tribunais de contas dos estados de Mato Grosso, Rondônia, 

Pernambuco, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. 

 

 

3. Eventos 

 

 

Foi realizada uma apresentação no Encontro Nacional do Instituto Rui Barbosa 

(IRB) ‒ Região Sul, cujas temáticas foram as atividades das Ouvidorias e 

Corregedorias dos Tribunais de Contas. Nesse evento, a Corregedoria do 

TCEES apresentou um diagnóstico básico da transparência na Gestão Fiscal 

dos Tribunais de Contas brasileiros. 

 

O evento contou com a participação de membros e servidores de diversos 

tribunais de contas do Brasil. 

 

Neste período também foi iniciado pela Corregedoria o processo de 

organização do II Seminário de Governança, realizado pelo TCEES em 

parceria com o mestrado de contabilidade da Universidade Federal do Espírito 

Santo (Ufes).  

 

 

4. Viagem técnica 

 

Visando aprimorar e desenvolver os trabalhos desenvolvidos no setor, a equipe 

da Corregedoria realizou duas viagens técnicas:  
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 Viagem técnica para o TCE de Mato Grosso e TCE de Rondônia: nessa 

oportunidade foram disponibilizadas informações e papeis de trabalhos à 

equipe, bem como compartilhadas experiências exitosas, voltadas para 

a efetividade das Corregedorias; 

 Viagem técnica para o TCE de Mato Grosso: para desenvolvimento de 

guia de Boas Práticas de Corregedoria dos Tribunais de Contas, 

material a ser apresentado no V Encontro Nacional dos Tribunais de 

Contas, juntamente com os servidores dos  tribunais de contas de Mato 

Grosso e Rondônia. 

 

 

5. Campanhas  

 

Ciente da existência de Termo de Cooperação entre o TCEES e a CGU e da 

necessidade de trabalhar o tema da ética no Tribunal, a Corregedoria 

promoveu a divulgação do material da campanha da CGU “Não Tem Desculpa 

em seus portais de transparência, intranet e nas dependências físicas do 

Tribunal.  

 

A campanha traz frases usadas para justificar pequenos desvios de conduta do 

dia a dia e procura promover a reflexão dos servidores, jurisdicionados e 

sociedade para os temas relacionados ao comportamento ético. 
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Também foram desenvolvidas campanhas pelo TCEES, abordando a temática 

da ética: 

 

6. Projetos em andamento 

 

 

 

PROJETO 1/2016 
 ELABORAÇÃO DO NOVO CÓDIGO DE ÉTICA 
PARA SERVIDORES 

50% 

PROJETO 2/2016 
CAMPANHAS SOBRE COMPORTAMENTO ÉTICO 
DOS SERVIDORES E MEMBROS 

100% 

PROJETO 3/2016  
ELABORAÇÃO DE NORMATIVO DE 
PAD/SINDICÂNCIA - COMISSÕES 

90% 

PROJETO 4/2016  
ELABORAÇÃO DE NORMATIVO DE 
PAD/SINDICÂNCIA - PROCEDIMENTOS  

90% 
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PROJETO 5/2016 ELABORAÇÃO DE NORMATIVO DE TAC 

0% 

PROJETO 6/2016 ELABORAÇÃO DE NORMATIVO DE CORREIÇÕES 

90% 

PROJETO 7/2016 

SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROCESSOS 
(COM BASE NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELA 
ATRICON) 

60% 

PROJETO 8/2016 
MODERNIZAÇÃO DA PÁGINA DA CORREGEDORIA 
NA INTERNET E INTRANET 

100% 

PROJETO 9/2016 
ELABORAÇÃO DE NORMATIVO DE METAS PARA 
APRECIAÇÃO E JULGAMENTO DOS PROCESSOS 

100% 

 

 

7.  Atividades administrativas da Corregedoria 

 

 

 Análise da legislação do setor; 

 Elaboração de proposta de normativos para o funcionamento da 

Corregedoria; 

 Elaboração de proposta de normativo que estabelece prazos para 

apreciação e julgamento dos processos e metas de redução de estoque 

processual no âmbito do TCEES; 

 Elaboração de proposta de emenda regimental que altera e revoga 

dispositivos do RITCEES; 

 Organização do II Seminário de Governança no TCEES; 

 Acompanhamento dos projetos no sistema Channel; 

 Elaboração de voto em embargos declaratórios de acórdão – processo 

8510/2015; 

 Elaboração de voto no processo 8510/2015 que versa sobre a análise do 

avaliação de desempenho dos servidores que se encontram em estágio 

probatório; 

 Reformulação do site da Corregedoria na intranet e internet; 
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 Informações para fins de emissão de certidões destinadas à concessão 

de aposentadoria de servidores do TCEES; 

 Suporte/atendimento às comissões processantes; 

 Deliberações sobre o andamento dos processos de PAD; 

 Conclusão de 1 (um) processo de consulta ética; 

 Apreciação de denúncias direcionadas à Corregedoria. 

 Instrução de 2 (dois) processos de investigação preliminar; 

 Instauração de 2 (dois) processos administrativos disciplinares; 

 Preenchimento de questionário para o TCE-MG; 

 Organização de planilhas de controle de processos do setor. 

 Elaboração do relatório de atividades do 2º trimestre de 2016; 


