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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

2º TRIMESTRE DE 2019 

 

1.  Reuniões 

 

Com o objetivo de aderir ao Programa de Fortalecimento de Corregedorias 

(PROCOR), esta Corregedoria participou da 1ª Reunião da Rede de Corregedorias 

em 07/05/2019, através de videoconferência na sede regional da CGU-ES, tendo, ao 

fim, sido firmado Termo de Adesão entre o Tribunal de Contas do Estado do Espírito 

Santo e o PROCOR, publicado no Diário Oficial Eletrônico do TCEES no dia 

31/05/2019. 

 
No dia 28/05/2019 houve a participação desta Corregedoria no Projeto Integrar – 

Roda de Conversa, em que o intuito do projeto abordava o incentivo e a interação 

entre os profissionais, os temas abordados foram relacionados às rotinas internas 

realizadas no setor.  

 

 

2. Correições 

 

No segundo trimestre deste exercício foi dada continuidade à Correição 

Extraordinária 01/2018, autuada no processo TC 3183/2018-1, por meio de 

monitoramento do plano de ação da Presidência, visando a localização de 

processos físicos desaparecidos.   

 

Também foi instaurada e instruída, em comprimento ao Plano Anual de Correição da 

Corregedoria 2019, a Correição Ordinária 01/2019, autuada no processo TC 

4832/2019-7, com o objetivo de avaliar o cumprimento de prazo pela unidade de 

controle externo selecionada, tendo como base a Resolução 300/2016. 

 

A unidade correcionada foi selecionada tendo como baliza criterioso processo de 

avaliação de riscos, com vistas à identificação do setor que possuía maior 
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probabilidade de risco capaz de comprometer a implementação dos objetivos 

institucionais, no que tange à celeridade processual. Os trabalhos de correição 

demandaram o 2º trimestre inteiro, tendo culminado no Relatório de Correição 

incluído no início do 3º trimestre deste exercício. 

 

3.  Atividades técnicas e administrativas da Corregedoria 

 

 Atualização das informações constantes no Portal da Corregedoria; 

 Controle e instrução de processos e protocolos localizados no setor; 

 Planejamento e execução da Correição de 2019; 

 Elaboração do Relatório de Atividades referente ao 1º trimestre de 2019; 

 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; 

 Adesão ao PROCOR; 

 Participação nas publicações para a campanha do dia nacional da ética; 

 Emissão de relatórios de monitoramento de prazos dos processos de controle 

externo autuados a partir do ano de 2017; 

 Realização do MMD; 

 Estudos técnicos sobre as atividades desenvolvidas pela unidade; 

 Elaboração de Portarias; 

 Instrução de processos administrativos disciplinares e 

 Suporte/atendimento às comissões processantes e unidades técnicas e 

administrativas do Tribunal. 


