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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS  

NO 4º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO 2016 

 

 

1.  Reuniões 

 

 

Foram realizadas reuniões semanais do Corregedor com os servidores lotados 

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

setor. 

 

Também foram realizadas reuniões 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 4º trimestre de 2016, a Equipe da Corregedoria se reuniu periodicamente 

com a comissão de Processo Administrativo Disciplinar (PAD); 

 

As reuniões realizadas 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 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. 

 

A convite da Atricon (Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do 

Brasil) a equipe da Corregedoria participou da comissão responsável pela 

elaboração do guia “Boas Práticas de Corregedoria dos Tribunais de Contas”. 

Neste documento estão reunidas pesquisas onde foram identificadas práticas 

utilizadas pelas corregedorias dos tribunais de contas, tendo como base os 

critérios estabelecidos pelo MMD-TC (Marco de Medição de Desempenho dos 

Tribunais de Contas). 
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3. Eventos 

 

 

Esta Corregedoria participou da organização do II Seminário de Governança 

Pública, realizado pelo TCEES em parceria com o Programa de Mestrado em 

Ciências Contábeis da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES).  

 

 

 

 

4. Viagem técnica 

 

Visando aprimorar e desenvolver os trabalhos desenvolvidos no setor, 

servidores da Corregedoria participaram do V Encontro Nacional dos Tribunais 

de Contas realizado em Cuiabá – MT, na ocasião foi apresentado aos 

participantes do evento o guia “Boas Práticas de Corregedoria dos Tribunais de 

Contas”.   
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5. Campanhas  

 

Ciente das metas de apreciação e julgamento dos processos estabelecidos 

pela Constituição do Estado do Espírito Santo, pela Lei Complementar 

Esatdual nº 621/2012 e pelas diretrizes da Atricon, a Corregedoria elaborou 

uma proposta de Resolução estabelecendo prazos para apreciação e 

julgamento dos processos e metas de redução de estoque processual no 

âmbito do Tribunal. Na ocasião, foi a dada a oportunidade a todos os 

servidores do tribunal participarem com opiniões e sugestões que contribuíram 

para a melhoria desta proposta. 

 

 

 

6. Projetos em andamento 

 

Todas as propostas de normativos abaixo elencadas encontram-se em fase de 

revisão final do texto. 

 

 Novo código de ética - servidores  

 

 Normativo de PAD/sindicância – comissões 

 

 Normativo de PAD/sindicância – procedimentos 

 

 Normativo de correições 

 

 Regimento Interno da Corregedoria 
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7. Projeto concluído 

 

Elaboração da proposta de Resolução que estabelece prazos para apreciação 

e julgamento dos processos e metas de redução de estoque processual no 

âmbito do Tribunal. Esta proposta foi aprovada pelo Plenário e publicada no 

DOEL-TCEES do dia 30/11/2016 – Resolução TC Nº 300/2016. 

 

 

8.  Atividades técnicas e administrativas da Corregedoria 

 

 Análise da legislação do setor; 

 Acompanhamento dos projetos no sistema Channel; 

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

avaliação de desempenho dos servidores que se encontram em estágio 

probatório; 

 Atualização da página da Corregedoria na intranet e internet; 

 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; 

 Apreciação de denúncias/representações direcionadas à Corregedoria; 

 Instrução de 2 (dois) processos de investigação preliminar; 

 Organização de planilhas de controle de processos do setor; 

 Elaboração de relatório de processos em tramitação no TCEES;  

 Elaboração do relatório de atividades do 3º trimestre de 2016. 


