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Corregedoria 2019 
TCEES 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

1º TRIMESTRE DE 2019 

 

1.  Reuniões 

 

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

que tange ao controle dos prazos processuais no âmbito deste Tribunal, foram 

realizadas reuniões com os representantes das seguintes unidades: 

 

 Núcleo de Contabilidade e Economia (NCE)  

 SecexEngenharia 

 SecexPrevidência 

 GAC - Domingos Taufner  

 

 

2. Visita Técnica recebida 

 

Atendimento à Corregedoria Geral do Estado em visita técnica realizada no dia 

25/01/2019, com o objetivo de apresentar os procedimentos realizados pela 

Corregedoria do TCEES. 

 

Apresentação dos painéis de controle de prazos do TCEES à conselheiro do 

Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul por ocasião de visita técnica 

realizada no dia 22/03/2019. 

 

 

3. Visita Técnica realizada 

 

Visita técnica realizada no Tribunal de Contas do Estado do Paraná, nos dias 08 a 

11/01/2019, para conhecer os procedimentos adotados pela Coordenadoria de 

Fiscalização de Obras Públicas. 
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4.  Atividades técnicas e administrativas da Corregedoria 

 

 Atualização das informações constantes no Portal da Corregedoria; 

 Controle e instrução de processos e protocolos localizados no setor; 

 Acompanhamento das deliberações provenientes da correição extraordinária 

realizada no ano de 2018;  

 Elaboração do Relatório de Atividades referente ao 4º bimestre de 2018; 

 Elaboração do Relatório Anual de Atividades - 2018; 

 Elaboração do Plano de Ação da Corregedoria – 2019; 

 Elaboração de texto para compor o Relatório Anual Institucional do TCEES; 

 Instrução de pedidos formulados por servidores quanto ao envolvimento em 

processos administrativos disciplinares; 

 Comunicação Plenária acerca da vacância em cargo de conselheiro; 

 Verificação quanto ao preenchimento aos requisitos constitucionais para posse 

de conselheiro; 

 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; 

 Estudos técnicos sobre as atividades desenvolvidas pela unidade; 

 Elaboração de Portarias; e 

 Suporte/atendimento às comissões processantes e unidades técnicas e 

administrativas do Tribunal. 


