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1. Reuniões internas por videoconferência 

A unidade realizou diversas reuniões internas acerca dos seguintes temas: 

1. Instauração de processos disciplinares; 

2. Projeto do Guia da Lei de Abuso de Autoridade 

3. Projeto Observatório de Desempenho Institucional; 

4. Prestação de Contas junto ao Presidente dos projetos apontados acima; 

5. Controle de prazos e alertas do sistema e-TCEES; e 

6. Reuniões administrativas do setor. 

 

2. Reuniões externas por videoconferência 

Esta unidade foi representada pela servidora Sandra Friggi Rangel, nos dias 15 de 

abril e 13 de maio, na 1ª Reunião Ordinária de 2020 e na 1ª Reunião Extraordinária 

de 2020 da Rede de Corregedorias - PROCOR - Programa de Fortalecimento de 

Corregedorias, respectivamente. 

Ao longo dos meses de abril, maio e junho foram realizadas diversas reuniões com 

a Comissão de Atualização da Cartilha das Corregedorias, integrante do Comitê 

Técnico das Corregedorias, Ouvidorias e Controle Social do Instituto Rui Barbosa 

(IRB), tendo a Corregedoria sido representada pelo servidor Vitor Lessa. 
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3. Correição de 2020 

No que tange aos preparativos para a Correição a ser realizada neste exercício, foi 

publicada a Portaria do Corregedor 03/2020-1 com a instituição da Comissão de 

Correição juntamente ao Planejamento Anual de Correição de 2020, no Diário 

Eletrônico desta Corte no dia 04 de maio de 2020. 

 

4. Atividades técnicas e administrativas da Corregedoria   

 Auxílio de instrução na Secretaria de Gestão de Pessoas – SGP pela servidora 

Sandra Friggi Rangel e na Secretaria Geral de Controle Externo – SEGEX pelo 

servidor Vitor Lessa; 

 CI de frequência de servidor e estagiárias;  

 Controle e instrução de processos e protocolos localizados no setor; 

 Elaboração de portaria; 

 Elaboração de voto de estágio probatório; 

 Elaboração do planejamento anual de correição; 

 Entrega do cronograma das etapas, percentual de execução e pontos de atenção 

do projeto Observatório de Desempenho Institucional; 

 Envio da Consulta Ética à comissão de ética dos servidores do tribunal; 

 Estudos técnicos sobre as atividades desenvolvidas pela unidade; 

 Indicação de nomes para instituição da nova Comissão de Ética de Membros do 

Tribunal de Contas; 
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 Instrução de processos disciplinares;  

 Participação no Projeto do Guia da Lei de abuso de Autoridade, entrega da minuta 

do Guia em junho; e 

 Suporte/atendimento às unidades técnicas e administrativas do Tribunal. 

 

Rodrigo Coelho do Carmo 

Conselheiro corregedor 

 

 

 

 

 


