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APRESENTAÇÃO 

  

Apresentamos uma síntese das atividades desenvolvidas pela Corregedoria no 

exercício de 2016. Este documento dimensiona os trabalhos desenvolvidos e as 

medidas tomadas pela Corregedoria no âmbito de suas atribuições, em consonância 

com as determinações constitucionais e de acordo com as diretrizes emanadas da 

Lei Orgânica, Regimento Interno do TCEES e Resolução TC 228 de 6 de setembro 

de 2011. 

 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

A gestão de 2016 foi marcada pelo fortalecimento da Corregedoria. Cumprimos 

nosso planejamento dando seguimento a diversos procedimentos visando o alcance 

do controle disciplinar e ético, o aperfeiçoamento de procedimentos e rotinas do 

TCEES, bem como das metas dispostas no Marco de Medição de Desempenho 

(MMD-QATC) desenvolvido pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas 

do Brasil (Atricon). 

 

COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES  

 

De acordo com o Regimento Interno deste Tribunal de Contas, foram designados os 

servidores para compor as comissões permanentes de Processo Administrativo 

Disciplinar e de Sindicância. Essas comissões foram constituídas pelo Presidente do 

Tribunal de Contas, respectivamente, por meio das Portarias N – nº 082 e nº 083, 

publicadas em 30/11/2015. 

 

Também foram designados servidores e membros para atuarem nas comissões de 

ética, respectivamente, por meio das portarias Portarias nº 13-N/2016 e 41/2016 

publicadas em 24/02/2016 e 12/05/2016. 
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REUNIÕES 

 

Foram realizadas reuniões semanais do Corregedor com a equipe da Corregedoria, 

para tratar de assuntos relativos a procedimentos e rotinas do setor.  

 

Visando o desenvolvimento do setor, bem como o aprimoramento dos processos de 

trabalho e o fomento ao comportamento ético no Tribunal, a equipe da Corregedoria 

realizou reuniões com diversos setores deste Tribunal, tais como a Secretaria de 

Tecnologia da Informação (STI), Assessoria de Comunicação (Ascom) Secretaria 

Geral de Controle Externo (Segex), Secretaria Geral das Sessões (SGS) e Núcleo 

de Planejamento e Projetos (NPP) e Escola de Contas Públicas (ECP). 

 

A Equipe da Corregedoria também promoveu reuniões com as comissões de 

Processo Administrativo Disciplinar (PAD), Sindicância e Ética para servidores. As 

reuniões realizadas com as comissões tiveram como objetivo tratar de assuntos 

relacionados às atribuições da Corregedoria no que tange às ações disciplinares.  

 

EVENTOS NO TCEES 

 

Foram realizados 4 eventos internos pela Corregedoria do TCEES. São eles: 

 

 I Workshop da Corregedoria: realizado na Escola de Contas Públicas, que 

teve como objetivo: 

 Promover o nivelamento do grupo quanto à composição, estrutura, legislação 

e competências da corregedoria; 

 Demonstrar a situação atual da corregedoria; 

 Identificar as ações ainda não contempladas pela corregedoria (referência 

MMD-QATC elaborado pela ATRICON); 

 Eleger as ações prioritárias. 

 

 II Workshop da Corregedoria: realizado na Escola de Contas Públicas, que 

teve como objetivo eleger as ações prioritárias a serem realizadas pela 

Corregedoria nos exercícios de 2016 e 2017. 
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 Apresentação no TCEES: A Corregedoria também promoveu uma 

apresentação no auditório, para servidores de diversos setores desse 

Tribunal, dentre eles: NPP, STI, ASCOM e Secretarias de Controle Externo, 

com o objetivo de: 

 Apresentar a composição, estrutura, legislação e competências da 

corregedoria; 

 Demonstrar a situação atual da corregedoria; 

 Apresentar as ações a serem contempladas pela corregedoria (referência 

MMD-QATC elaborado pela ATRICON). 

 

 II Seminário de Governança Pública: A equipe da Corregedoria também 

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).  

 

 

 

 

 

 

 

 

EVENTOS EXTERNOS 

 

 A Corregedoria do TCEES realizou 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. 
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O evento contou com a participação de membros e servidores de diversos 

tribunais de contas do Brasil. 

 

VIAGENS TÉCNICAS 

 

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

Corregedoria realizou duas viagens técnicas para outros tribunais do Brasil: 

 

 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. 
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PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO DA ATRICON 

 

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

equipe da Corregedoria participou da comissão responsável pela elaboração do guia 

“Boas Práticas de Corregedoria dos Tribunais de Contas”.  

 

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, tendo como base os critérios 

estabelecidos pelo Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas 

(MMD-QATC). 

 

O resultado deste trabalho foi apresentado no V Encontro Nacional dos Tribunais de 

Contas realizado em Cuiabá – MT, no ano de 2016 e pode ser acessado encontrado 

no endereço eletrônico: 

http://www.atricon.org.br/wp-content/uploads/2016/11/CARTILHA-Boas-Praticas-de-

Corregedoria.pdf.   

 

 

 

http://www.atricon.org.br/wp-content/uploads/2016/11/CARTILHA-Boas-Praticas-de-Corregedoria.pdf
http://www.atricon.org.br/wp-content/uploads/2016/11/CARTILHA-Boas-Praticas-de-Corregedoria.pdf
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DELIBERAÇÕES DA CORREGEDORIA E DAS COMISSÕES 

DISCIPLINARES 

 

Em atendimento ao art. 22, III, examinou e relatou os 36 procedimentos sobre 

desempenho dos auditores de controle externo submetidos ao estágio probatório, 

opinando, fundamentadamente, por sua confirmação no cargo ou exoneração, 

observadas as formalidades legais (processo 8510/2015). 

 

Por meio das comissões de PAD e Sindicância, foram concluídos 02 processos de 

sindicância e 01 processo administrativo disciplinar e emitidos 02 pareceres éticos.  

 

Também foram instruídos e concluídos 2 (dois) processos de investigação preliminar 

pela equipe da Corregedoria. 

 

Atualmente, encontram-se 05 processos administrativos disciplinares para conclusão 

junto à Comissão de PAD.  

 

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 

 

Visando capacitar servidores do TCEES na área de processo administrativo 

disciplinar e sindicância, a Corregedoria, por meio da Escola de Contas Públicas, 

promoveu o curso “Processo Administrativo Disciplinar e Sindicância”, 

ministrado pela professora Daniela Figueira Aben-Athar, servidora da Advocacia 

Geral da União, tendo como público alvo os servidores do TCEES, em especial, 

aqueles integrantes das respectivas comissões processantes, responsáveis pela 

apuração de possíveis irregularidades funcionais.  

 

O curso teve carga horária de 20 horas/aula e foi realizado no período de 28 a 30 de 

setembro de 2016. 
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PRINCIPAIS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CORREGEDORIA 

 

 Análise da legislação do setor; 

 Elaboração do relatório de atividades do último trimestre de 2015 e do relatório 

de gestão de 2015; 

 Elaboração dos relatórios de atividades trimestrais de 2016; 

 Informações para fins de emissão de certidões destinadas à concessão de 

aposentadoria de servidores do TCEES; 

 Acompanhamento, deliberações e despachos nos processos de PAD, 

Sindicância e consultas éticas; 

 Elaboração do Plano de Ação da Corregedoria; 

 Inserção e acompanhamento dos projetos no sistema Channel; 

 Suporte/atendimento às comissões de PAD, Sindicância e Ética; 

 Criação de ambiente virtual para a Comissão de Ética para Membros no 

processo eletrônico do TCEES, por meio da STI; 

 Organização de planilhas de controle de processos e atividades do setor. 

 Elaboração de relatório de processos em tramitação no TCEES;  

 Apreciação de denúncias/representações direcionadas à Corregedoria. 

 

PROJETOS CONCLUÍDOS  

 

PROJETO 2/2016 - CAMPANHAS SOBRE COMPORTAMENTO ÉTICO DOS 

SERVIDORES E MEMBROS 

 

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

(Controladoria Geral da União) 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” na intranet e nas dependências físicas do Tribunal.  

 

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

dia a dia e procurou promover a reflexão dos servidores para os temas relacionados 

ao comportamento ético. 
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O dia nacional da ética também foi lembrado pela Corregedoria, tendo sido 

publicado mensagem de conscientização sobre a importância do tema na intranet. 
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PROJETO 8/2016 - MODERNIZAÇÃO DA PÁGINA DA CORREGEDORIA NA 

INTERNET E INTRANET 

 

A página da Corregedoria na internet e na intranet modernizada conta com 

informações que contemplam as atribuições, composição, planejamento, legislação, 

dentre outros assuntos. 

 

 

 

 

PROJETO 9/2016 - ELABORAÇÃO DE NORMATIVO DE METAS PARA 

APRECIAÇÃO E JULGAMENTO DOS PROCESSOS - Resolução TC Nº 300/2016 

(publicada no DOEL-TCEES no dia 30/11/2016) - que estabelece prazos para 

apreciação e julgamento dos processos e metas de redução de estoque processual 

no âmbito do Tribunal. 

 

Ciente das metas de apreciação e julgamento dos processos estabelecidos pela 

Constituição do Estado do Espírito Santo, pela Lei Complementar Estadual 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. 
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PROJETOS EM ANDAMENTO – EM FASE DE REVISÃO 

 

Encontra-se em fase de revisão os seguintes projetos de resolução: 

  

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

SERVIDORES 

 

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

COMISSÕES 

 

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

PROCEDIMENTOS 

 

PROJETO 6/2016 - ELABORAÇÃO DE NORMATIVO DE CORREIÇÕES 

 

PROJETOS EM ANDAMENTO – EM FASE DE ELABORAÇÃO 

 

Encontra-se em fase avançada de elaboração os seguintes projetos de resolução: 

 

PROJETO 5/2016 - ELABORAÇÃO DE NORMATIVO DE TAC (Termo de 

Ajustamento de Conduta) 

 

PROJETO 3/2017 - ELABORAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DA 

CORREGEDORIA 

 

PROJETO 9/2017 - ELABORAÇÃO DE NORMATIVO DE PAD/SINDICÂNCIA – 

MEMBROS 
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CONCLUSÃO 

 

A Corregedoria do Tribunal de Contas do Espírito Santo tem por competência 

aperfeiçoar as ações de controle externo e desenvolver atividades disciplinares, 

visando a melhoria do desempenho do órgão e a prevenção e apuração de condutas 

de servidores. 

 

Cabe à Corregedoria avaliar a aplicação adequada das leis, a eficiência dos 

procedimentos de trabalho, o controle de prazos, a adoção das boas práticas 

gerenciais e de governança, bem como orientar e fiscalizar as atividades funcionais 

de membros e servidores do TCEES. 

 

 

Vitória/ES, 21 fevereiro de 2017. 

 

 

 

 

 

RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN 

Conselheiro Corregedor 


