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1. Reuniões Internas 

Com o objetivo de tratar de assuntos relacionados às atribuições da Corregedoria, 

no que tange aos objetivos estratégicos do setor, foi realizada uma reunião no dia 9 

de janeiro com todos os servidores subordinados ao Conselheiro Rodrigo Coelho. 

Nos dias 15 e 29 de janeiro foram realizadas reuniões para o desenvolvimento de 

estudos e minuta sobre o projeto de Programa de Integridade da Corregedoria. 

Acerca do projeto e com a participação da ASGOV, no dia 14 de fevereiro, sucedeu 

outra reunião.  

No mês de fevereiro (12/02), foram realizadas reuniões com os setores Secretaria 

Geral de Controle Externo (SEGEX), Secretaria Geral das Sessões (SGS), Gabinete 

da Presidência (GAP) e com a Assessoria de Governança (ASGOV), para 

deliberações acerca da alteração da Resolução 300, de 29 de novembro de 2016, 

que estabelece prazos para apreciação e julgamento dos processos e metas de 

redução de estoque processual no âmbito deste Tribunal.  

Por fim, no dia 19 de fevereiro a Corregedoria participou da Reunião de 

acompanhamento dos Projetos Estratégicos do Tribunal de Contas, apresentando 

os avanços em seu Projeto Observatório de Desempenho Institucional.1 

 

 

                                                             
1 https://www.tce.es.gov.br/realizada-primeira-reuniao-de-acompanhamento-dos-projetos-estrategicos-de-2020/ 
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2. Reuniões Externas 

No primeiro trimestre de 2020, esta Corregedoria não participou de reuniões 

externas.  

 

3. Correição de 2019  

Foi elaborada instrução no Processo TC 4832/2019-7, que trata da Correição 

Ordinária 01/2019, instruída por esta Corregedoria no exercício de 2019.  

 

4. Atividades técnicas e administrativas da Corregedoria   

 Atualização das informações constantes no Portal da Corregedoria; 

 Elaboração do Relatório de Anual de 2019; 

 Controle e instrução de processos e protocolos localizados no setor; 

 Elaboração do Relatório de Atividades referente ao 4º trimestre de 2019; 

 Instrução de pedidos formulados por servidores quanto ao envolvimento em 

processos administrativos disciplinares; 

 Resposta à demanda proveniente da Ouvidoria deste Tribunal; 

 Estudos técnicos sobre as atividades desenvolvidas pela unidade; 

 Elaboração de Portarias; 

 Estudos e desenvolvimento inicial de dois novos Projetos, Observatório de 

Desempenho Institucional e Programa de Integridade; 
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 Instrução de processos disciplinares;  

 Instituição de nova Comissão de Processo Administrativo Disciplinar (CPAD); 

 Indicação de nomes para nova Comissão de Ética de servidores Tribunal de 

Contas; 

 Indicação de nomes para nova Comissão de Ética de membros Tribunal de 

Contas; e 

 Suporte/atendimento às comissões processantes e unidades técnicas e 

administrativas do Tribunal. 

 

Rodrigo Coelho do Carmo 

Conselheiro Corregedor 

 

 

 

 

 


