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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

4º TRIMESTRE DE 2018 

 

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)  

• Núcleo de Normatização da Fiscalização (NNF), 

• SecexEngenharia 

• SecexPrevidência 

• Secretaria Geral das Sessões (SGS) 

• GAC - Rodrigo Coelho  

• GAC - Domingos Taufner  

 

Foram apresentados, em reuniões administrativas de conselheiros, os resultados 

das correições e dos controles de prazos processuais realizados pela 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. 

 

• Grupo Técnico de Corregedoria – Atricon 
 

Participação de servidora da Corregedoria no Grupo Técnico de Corregedorias – 

Atricon (Projeto 1.5 – Aprimoramento da atuação das corregedorias dos tribunais de 
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contas) que tem como propósito incentivar a efetiva atuação das corregedorias dos 

tribunais de contas como instrumentos de eficácia do controle externo. 

 

• Comissão Temática Atricon – Governança nos Tribunais de Contas 
 

Participação de servidora da Corregedoria na comissão temática -  Governança nos 

Tribunais de Contas, instituída por meio da Portaria nº 17/2018, que tem como 

responsabilidade o estabelecimento de Diretrizes de Controle Externo, no tocante ao 

tema governança, para o Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais de 

Contas do Brasil – MMD-TC. 

 

3. Participação em eventos 

 

Participação de servidora da Corregedoria em Brasília nos dias 02 e 03/10/2018 

para discussão de proposta de Resolução Atricon que trata da temática “Governança 

nos Tribunais de Contas”. 

 

Participação de servidora da Corregedoria no “VI Encontro dos Tribunais de Contas 

do Brasil” realizado no período 28 a 30 de novembro em Florianópolis (SC). 

 

4. Visita Técnica recebida 

 

Atendimento aos servidores do TCE PI, na visita técnica à Corregedoria nos dias 05 

e 06/11/2018, com o objetivo de apresentar os procedimentos realizados pela 

unidade. 

 

 

5.  Atividades técnicas e administrativas da Corregedoria 

 

• Atualização das informações constantes no Portal da Corregedoria; 

• Elaboração de relatório referente à Correição Extraordinária realizada pela 

unidade; 

• Controle e instrução de processos e protocolos localizados no setor; 

• Instrução de denúncias e investigações preliminares; 
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• Elaboração do Relatório de Atividades referente ao 3º bimestre de 2018; 

• 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; 

• Estudos técnicos sobre as atividades desenvolvidas pela unidade; 

• Elaboração de Manual de Rotinas Administrativas; 

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

de auditor de controle externo e de analista administrativo que se encontravam 

em estágio probatório; 

• Elaboração de Portarias; e 

• Suporte/atendimento às comissões processantes e unidades técnicas e 

administrativas do Tribunal. 


