Correiçäo

Tribunal de Contas aperfeiçoa
atividades de correição

A

Correged0ria Geral (C( )RG), atravts de sua c(x)rdenaça() e das Gerncias de Correicôes ((;FCR) c de
()ntro1e de DCI)itos e \[ulta (G(11)\i) desenvolveu diversas acocs 1,uscando aprimorarnento de suasatribuicOe s.
Fm 206, a COR(j organizou 0 1 ECCOR (10 [n
contro do Colêgio de Corregedores dos Iribunais de
Comas do Brash), ocorrido cm marco, em Recite, c apoiOU C0I11 suporte tCCfliC() e administrauvo
10E-PR na
promoçao do 11 FCCOR. realizado em Curitiba, onde idrain apresciitados trabalhc s desenvolvidos pela eluipe da
CORG. .\léni disso, juntamenic corn 0 Ncicleo de Comulilcacãu (N[C) c a Coordenadoria de lecnologia da jr4
Inf i in lç'o (( I b deen\ ol
\CU 0 .s/I(d() (olegu de (.otitcdotcs picithdo pdo conFernando Corr:ia,c
tar processos do T(:17. ainda
travamnolocaldc orit,cm1ii
mills de )() dia.
I( ).\
(( ) ifl(
l0l1t
ram reahzadas pela GFCR
diversas Co rreicôes em uni
dades organizacionais ligadas ñ irea dc julganmnro.Além dessas, podem scr
destacadas tambern as LILIC ocorreram nos proccssos nao
julgados do exercIcio de 1991 e nos processos corn erro
110 cadastrarnento das unidades gestoras.
em parceria coin a CCT, nnplantou novas
mudalidades de processos tixados pela Lei ( )rgiinica e
particlpou do redesenh) do iiuxo process111 das 1)en6nCias tpc rrarnitani no TCF. Tainhern toi responsavel pelo
gerenciarnent() dos SisteiTlas AP e IC P. realizafld() nianutencoes Irirnestrais, e pela nianulcilcac> e aperleicoarnento
da iRa Irmal a "( estao c Cc ntrole" nil ifltranet.
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Controle de débitos e multas - 1 - Iste trahaiho se
Colistitul na principal atribuiç5o cia (;C1).'\l e resuita na
en) issao de certidôes de débito e de ciuitaco, as CILMIS sao
enviadas aos responSaveis pela exccucao das decisñes
profericlas pelo l( F. Para incihorar o armazeflaifleiito
dessas inf rmaccs, a GCDM rCaliZOu a migracao da base
de dados dos clehitos e multas do sisterna CTDB para o
sistema C1)f, alcançando cerca de nito mil registros.
Parakiamente an controle clas irnputacOes feitas pelo
1 a Gcrtncia também emite urna relacao contcnd(
dados de orden ciores dc despesas Iue nyc-ram suas prestaçôes de contas rejeitadas pein Tribunal. Por deteriniiiacan legal, cabe ao TCE, a cada dois anos, no periodo dcitoral, encarninhar essas infnrrnaçoes a lusuca F'.lcitoral
corn 0 ()l)jCtivO de subsiduar a inpugnacao de registros de
candidaturas a cargos Cleft
VOS, apos análise por parte
do P dcr Judiciirio, a qLIC111
C( )mpetc decretar a inekgihilidacic.
Fun juiho deste ann, a
(OR( clahornu urna rela
ça() C( on 0 liOfliC de 586 r
denadores de despesas Lu(
Sc encontravam corn as
tay)cs de contas irregulaucs.
presidente R i uctu
Fonte en I regou essa ho a
gem (conhecida corno I a
dos inelegiveis) a Jusiica I .ku (nuI (TRI ).
(.)
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