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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

1º TRIMESTRE DE 2018 

 

1.  Reuniões 

 

Com objetivo de tratar de assuntos relacionados às atribuições da Corregedoria, no 

que tange ao aperfeiçoamento do controle externo, foram realizadas reuniões com 

os representantes das seguintes unidades: 

 

 Secretaria de Tecnologia da Informação (STI); 

 Diretoria Adjunta de Secretaria (DAS); e 

 Assessoria de Comunicação (ASCOM). 

 

Foram realizadas, ainda, reuniões com servidores que integram a comissão de ética 

deste Tribunal em virtude da necessidade de elaboração de Parecer Ético que versa 

sobre assunto de interesse dos servidores do órgão. 

 

2. Projetos da Corregedoria 

 

 Planejamento do desenvolvimento de sistema eletrônico de gerenciamento dos 

prazos dos processos de controle externo; e 

 Elaboração de estudos, tendo como foco a eficiência do TCEES, por meio do 

Observatório de Desempenho Institucional da Corregedoria. 

 

3.  Atividades técnicas e administrativas da Corregedoria 

 

 Promoção de inventário dos processos de controle externo nas unidades do 

TCEES; 
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 Emissão de relatório de acompanhamento das ações para redução e 

eliminação do estoque processual; 

 Controle gerencial de prazos processuais dos setores do TCEES; 

 Elaboração de relatórios de monitoramento de processos de controle externo 

em estoque; 

 Elaboração de relatórios de monitoramento de prazos dos processos de 

controle externo autuados a partir do ano de 2017; 

 Promoção de ações que visam a correta validação dos processos de controle 

externo; 

 Elaboração do Relatório Anual de Atividades; 

 Elaboração de despachos em processos disciplinares em tramitação no setor; 

 Proposição de vídeo institucional que divulga ações da Corregedoria; 

 Realização de proposta de alteração da Resolução nº 310/2017; 

 Atualização do portal da Corregedoria; 

 Elaboração de voto no processo 2141/2017 que versa sobre a avaliação de 

desempenho dos analistas administrativos que se encontravam em estágio 

probatório; 

 Elaboração de provimentos derivados de correição extraordinária; 

 Realização de inventário dos bens patrimoniais; 

 Elaboração de portarias; 

 Análise da legislação do setor; 

 Suporte/atendimento às comissões processantes e unidades técnicas e 

administrativas do Tribunal; 

 Elaboração de despachos em protocolos e processos do setor; 

 Controle do andamento dos protocolos e processos do setor; e 

 Adequação do sistema eletrônico e-TCEES às demandas da unidade. 


