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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

3º 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 da comissão de Processo 

Administrativo Disciplinar, bem como com os seguintes setores: 

 

 Secretaria de Tecnologia da Informação (STI); 

 Secretaria Geral de Controle Externo (Segex);  

 Núcleo de Planejamento e Projetos (NPP); 

 Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP); 

 Assessoria de Comunicação (ASCOM). 

 

 

2. Eventos 

 

Participação dos servidores da Corregedoria: 

 

 Na capacitação, realizada no TCE-RN, para aplicação do Marco de 

Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas, promovida pela 

Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon); e 
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 Como palestrantes no Encontro Nacional do IRB (Instituto Rui Barbosa) 

– Região Sul: Corregedoria e Ouvidoria, realizado no Tribunal de Contas 

do Estado de Santa Catarina.  

 

 

3. Projetos da Corregedoria: 

 

 Normativo de Processo Administrativo Disciplinar (PAD) / sindicância 

para membros do TCEES. 

 Sistema eletrônico de gerenciamento de processos – módulo e-TCEES 

de tarefas e controles por setor. 

 

 

4.  Atividades técnicas e administrativas da Corregedoria 

 

 Participação na equipe do TCEES na auto avaliação relativa ao Marco 

de Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas realizada no 

âmbito do TCEES;  

 Participação nas equipes de garantia de qualidade relativa ao Marco de 

Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas realizadas no âmbito 

do TCE-SE e TCE-PR 

 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; 
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 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. 


