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CORREGEDORIA  
TCEES 

 

 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

2º TRIMESTRE DE 2017 

 

 

1.  Reuniões 

 

Com objetivo de tratar de assuntos relacionados às atribuições da Corregedoria 

no que tange ao aperfeiçoamento do controle externo e ações disciplinares, 

foram realizadas reuniões com integrantes das comissões de Correição, 

Processo Administrativo Disciplinar e de Ética, bem como com os seguintes 

setores: 

 

 Secretaria de Tecnologia da Informação (STI); 

 Secretaria Geral de Controle Externo (Segex); e 

 Núcleo de Planejamento e Projetos (NPP). 

 

 

2.  Pesquisas 

 

Com o intuito de promover melhorias das atividades desta Corregedoria, foram 

realizadas pesquisas 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, Goiás e Rio 

Grande do Sul. 
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3. Eventos 

 

Participação dos servidores da Corregedoria no debate sobre ética com os 

servidores do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo para discutir 

sobre a proposta de alteração do código de ética para os servidores. 

 

4. Campanhas  

 

Visando familiarizar os princípios, valores e conceitos éticos, a Corregedoria 

desenvolveu um questionário eletrônico de ética, que foi divulgado na intranet 

pela Assessoria de Comunicação do Tribunal e disponibilizado para todos os 

servidores e membros do TCEES. 

 

5. Projetos da Corregedoria: 

 

 Desenvolvidos  

 

 Normativo de PAD/sindicância – comissões; 

 

 Normativo de PAD/sindicância – procedimentos; 

 

 Normativo de correições; 

 

 Regimento Interno da Corregedoria; e 

 

 Termo de Ajustamento de Conduta. 

 

 Em fase de conclusão: 

 

 Normativo de PAD/sindicância para membros; e 
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 Sistema eletrônico de gerenciamento de processos – módulo e-tcees de 

tarefas e controles por setor. 

 

6. Correições 

 

Execução de correição, bem como a elaboração de provimentos direcionado às 

unidades do TCEES responsáveis pela instrução e deliberação dos processos 

de controle externo, incluindo as Secretarias de Controle Externo, o Ministério 

Público junto ao Tribunal de Contas e os Gabinetes de Conselheiros e de 

Conselheiros Substitutos.  

 

7.  Atividades técnicas e administrativas da Corregedoria 

 

 Análise da legislação do setor; 

 Acompanhamento dos projetos no sistema Channel; 

 Elaboração de votos e despachos em processos administrativos no 

setor; 

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

do avaliação de desempenho dos auditores que se encontram em 

estágio probatório; 

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

avaliação de desempenho dos analistas administrativos que se 

encontram em estágio probatório; 

 Despacho em protocolos no setor; 

 Atualização da página da Corregedoria na intranet e internet; 

 Suporte/atendimento às comissões processantes; 

 Deliberações sobre o andamento dos processos de PAD; 

 Organização de planilhas de controle de processos do setor; 

 Elaboração de relatórios de monitoramento de estoque; 

 Elaboração de relatórios de monitoramento de prazos; e 

 Adequação do sistema eletrônico e-tcees às demandas do setor. 


