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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

3º TRIMESTRE DE 2019 

 

1.  Reuniões internas 

 

Com o propósito de tomar providências acerca das ações previstas no âmbito do 

processo de correição extraordinária (TC 3183/2018), foram realizadas reuniões com 

os representantes das seguintes unidades na data de 10/07/2019: 

 

 SEGEX 

 NRP 

 GAP 

 

E com o 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: 

 

 GAC – Luis Carlos 

 NNF 

 SecexPrevidência  

 

 

2. Reunião externa 

 

Em 1º/08/2019, esta Corregedoria participou da 2ª Reunião da Rede Nacional de 

Corregedorias, promovida pela Corregedoria-Geral da União (CGU), através do 

Programa de Fortalecimento das Corregedorias (PROCOR), por meio de 

videoconferência na sede regional da CGU, em Vitória-ES. 

 

Esta unidade foi representada pelo servidor William Denarde Meira, no referido 

evento nacional, e foram tratados e debatidos os seguintes temas: 
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 Apurações de discrepâncias patrimoniais e sistema Sispatri (sindicância 

patrimonial), apresentação feita pela Corregedoria Geral do Município de São 

Paulo; 

 Responsabilização de pessoas jurídicas; 

 Matriz de responsabilização em processos administrativos disciplinares; 

 Sistemas Correcionais - SISCOR (CGU-PAD e CGU-PJ). 

 

 

3. Visita técnica realizada  

 

No terceiro trimestre deste exercício, houve a participação da servidora Karina 

Ramos Travaglia na Comissão de Garantia da Qualidade MMD TC (Atricon), nos 

dias 26 a 28/08/2019, em Curitiba-PR, e nos dias 23 a 25/09/2019, em Porto Alegre-

RS, para avaliar, por amostragem, os critérios definidos no Marco de Medição de 

Desempenho (MMD-TC) atendidos pelos Tribunais de Contas dos Estados do 

Paraná e do Rio Grande do Sul, respectivamente. 

 

 

4. Visita técnica recebida 

 

Foi recebido o conselheiro vice-presidente e corregedor-geral Rodrigo Melo, do 

Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, com o objetivo de apresentar os 

procedimentos realizados pela Corregedoria do TCEES. 

 

 

5. Participação em cursos/treinamentos 

 

Os servidores Karina Ramos Travaglia e Vitor Lessa participaram do curso 

"Entendendo o Sistema de Informações de Custos – SIC TCEES", promovido pelo 

Tribunal, turmas dos dias 20/08 e 06/09/2019, respectivamente. 

 

O servidor Vitor Lessa participou, ainda, do 15º Seminário Capixaba de 

Gerenciamento de Projetos, (PMI ES), nos dias 26 a 28/09/2019, em Vitória-ES, 
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onde foram discutidos temas relevantes à gestão de pessoas e gestão de projetos, 

as quais contribuirão para o gerenciamento dos projetos da Corregedoria, dos 

projetos estratégicos do Tribunal que demandam a atuação desta unidade e, 

também, no trato com os servidores deste Tribunal. 

 

 

6. Participação em comissões 

 

Participação dos servidores Karina Ramos Travaglia e Vitor Lessa na aplicação do 

Marco de Medição de Desempenho (MMD-TC), no âmbito do TCEES, conforme 

Portaria Normativa 039/2019, alterada pela Portaria Normativa 049/2019. 

 

 

7.  Atividades técnicas e administrativas da Corregedoria 

 

 Atualização das informações constantes no Portal da Corregedoria; 

 Controle e instrução de processos e protocolos localizados no setor; 

 Elaboração do Relatório de Atividades referente ao 2º 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; 

 Emissão de relatórios de monitoramento de prazos dos processos de controle 

externo autuados a partir do ano de 2017; 

 Resposta à demanda proveniente da Ouvidoria deste Tribunal; 

 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. 


