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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

2º 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 unidades técnicas, dos gabinetes de conselheiros e 

conselheiros substitutos, do Ministério Público de Contas e da Secretaria de 

Tecnologia da Informação. 

 

Foram realizadas reuniões com a Ascom para tratar das divulgações dos trabalhos 

da Corregedoria. 

 

 

2. Projetos  

 

 Painéis de controle de gestão de prazos 
 

Acompanhamento do desenvolvimento de sistema eletrônico de gerenciamento dos 

prazos dos processos de controle externo. 

 

 Campanhas de ética 
 
Divulgação de campanhas de fomento ao comportamento ético para membros e 

servidores do Tribunal. 
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 Grupo Técnico de Corregedoria – Atricon 
 

Participação no Grupo Técnico de Corregedoria – Atricon com o propósito de 

incentivar a efetiva atuação das corregedorias dos tribunais de contas como 

instrumentos de eficácia do controle externo. 

 

O grupo técnico formado por representantes das corregedorias dos tribunais de 

contas dos Estados do Espírito Santo, Rondônia, Rio Grande do Norte, Rio Grande 
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do Sul e Mato Grosso reuniu-se no TCE-ES no mês de junho para definição de 

ações e responsabilidades no tocante ao Projeto 1.5 – Aprimoramento da atuação 

das corregedorias dos tribunais de contas - Atricon. 

 

 

3.  Atividades técnicas e administrativas da Corregedoria 

 

 Elaboração do Plano de Ação 2018 da unidade; 

 Atualização das informações constantes no Portal da Corregedoria; 

 Realização de Correição Extraordinária; 

 Instrução de processos e protocolos; 

 Elaboração do Relatório de Atividades referente ao 1º bimestre de 2018; 

 Elaboração do Relatório Anual de Atividades; 

 Instrução de pedidos formulados por servidores quanto ao envolvimento em 

processos administrativos disciplinares; 

 Controle gerencial de prazos processuais do TCEES; 

 Emissão de relatórios de monitoramento de prazos dos processos de controle 

externo em estoque; 

 Emissão 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 de despachos em processos disciplinares em tramitação no setor; 

 Elaboração de voto em processo que versa sobre a avaliação de desempenho 

de auditor de controle externo que se encontrava em estágio probatório; 

 Elaboração de Portarias; 

 Análise da legislação do setor; 

 Atendimento aos pedidos de cópias de processos localizados na unidade; 

 Suporte/atendimento às comissões processantes e unidades técnicas e 

administrativas do Tribunal; 

 Elaboração de Manual de Procedimento da Corregedoria; 

 Controle dos protocolos e processos do setor; e 

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


