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Plano de Trabalho

PLANO DE TRABALHO (PCOR) CORRECIONAL - 2022

I - INTRODUÇÃO

1. Trata-se do plano de trabalho decorrente do Planejamento Correcional (1526528), para o exercício de 2022, que orientou as ações prioritárias a serem executadas no
período objeto do plano e  guardam consonância  com as  expecta�vas  da  alta  administração.  O plano do trabalho observou os  princípios  orientadores  da  autonomia técnica,
obje�vidade e harmonização com as estratégias da Agência, para que possa conduzir ao alcance dos obje�vos e promover o aperfeiçoamento da unidade correcional da Agência.

II - FUNDAMENTAÇÃO 

2. Este plano de trabalho foi concebido dentro de um conjunto de inicia�vas para aperfeiçoamento da atuação correcional, alinhadas às contribuições decorrentes da
avaliação de Maturidade Correcional (CRG-MM) proposta pela Corregedoria-Geral da União - CRG/CGU, que orienta as corregedorias integrantes do SisCor/ProCor a elaborarem seus
modelos de maturidade correcional, com vistas a produzirem resultados mais eficientes e eficazes decorrentes de seu modelo gestão, com bases atualizadas com as melhores prá�cas
adotadas.

3. É importante também registrar que o planejamento da gestão correcional e o seu respec�vo plano de trabalho estão alinhados aos propósitos do Plano de Gestão Anual
- PGA/2022 (50300.018574/2021-61), e consequentemente ao Planejamento Estratégico ANTAQ 2021-2024 (50300.014279/2020-54).

III - EXEQUIBILIDADE 

4. O presente plano de trabalho considerou para a sua realização o quan�ta�vo de pessoal atual da Corregedoria (quatro servidores estáveis) para a sua execução. Foram
considerados o aumento das a�vidades de gestão interna e administra�vas, inclusive as decorrentes do novo modelo de maturidade de gestão, além das novas competências e
a�vidades atribuídas à CRG pela Diretoria no final de 2021. Assim, a alteração deste quan�ta�vo, seja por virtude de licenças ou outros mo�vos, poderá impactar nas execução das
a�vidades e cumprimento de suas metas e resultados.

5. Apesar da possibilidade da Corregedoria u�lizar os servidores indicados pelas unidades da Agência para par�ciparem dos procedimentos correcionais, essas a�vidades
são restritas a essa atuação, não havendo, portanto, ligação direta com as a�vidades do presente plano.

IV - PLANEJAMENTO ANUAL DA UNIDADE 

Quadro de Pessoal

6. O quadro de pessoal da Corregedoria é composto atualmente por 4 (quatro) servidores estáveis, sendo três servidores do próprio quadro e um do Ministério da Saúde
com exercício na Agência para complementar a força de trabalho (Portaria nº 282, de 24 de julho de 2020, do Ministério da Economia). Além desses servidores, integra ainda o quadro
de pessoal uma secretária terceirizada.

7. Atualmente a CRG possui um quadro de pessoal adequado, que tem conseguido realizar as suas a�vidades internas de gestão da unidade, instrução preparatória dos
juízos  de  admissibilidade,  atendimento  de  demandas  externas,  bem como apoio  às  comissões  disciplinares  instauradas  para  apuração  de  irregularidades.  Para  a  composição
temporária das comissões processantes, a Corregedoria pretende mesclar os integrantes da própria unidade com a relação de servidores indicados pelas unidades da Agência, em
especial  as Superintendências,  a fim de proporcionar celeridade na instauração dos procedimentos correcionais.  Sendo que a relação dos servidores indicados con�nuará com
atualização anual, a fim de proporcionar um rodízios eficiente dos par�cipantes, haja vista a conciliação de suas a�vidades exercidas concomitantemente em seus setores de origem.

8. Contudo, com a necessidade de se aperfeiçoar a estrutura correcional da Agência, é fundamental a disponibilização de cargos comissionados técnicos para os servidores
da CRG, para promover condições administra�vas e de pessoal adequadas para a realização das suas a�vidades, além do tratamento isonômico dispensado às outras unidades
equivalentes.

Instalações Físicas

9. A CRG possui uma sala comum para a equipe e uma sala reservada para o Corregedor. Em 21/06/2021 solicitou à SAF (50300.011086/2021-22) a adequação do seu
arranjo �sico, com vistas a a garan�r o sigilo de suas informações e maior comodidade ao seu corpo funcional, pois a disposição atual tem se demonstrado não apropriada para as suas
a�vidades (Relatório de Gestão Correcional 2020 - 1243921, Relatório de Auditoria Final 02/2021 - 1315340 e Relatório de Gestão Correcional 2021 - 1517271).

10. No espaço atual, os servidores não possuem uma sala reservada (configuração indicada para as unidades correcionais), algumas telas dos computadores estão expostas
para a entrada da unidade (servidor trabalhando de costas para a entrada), o que se configura um risco de exposição indevida das informações sigilosas. Registra-se ainda que apesar
do trabalho remoto executado pelos servidores, a nova composição e os procedimentos adotados pela CRG (realização de vídeo conferência e comunicações digitais) nas suas
a�vidades processuais exigem a adequação do espaço �sico, pois a disposição atual é um dificultador e não propicia o sigilo adequado que as a�vidades exigem.

Estrutura Tecnológica

11. Para o exercício de suas funções, a Corregedoria tem a sua disposição toda a estrutura tecnológica disponibilizada pela Agência. Aos servidores lotados na corregedoria
são disponibilizados os equipamentos de hardware necessários para o exercício de suas funções, como computadores e impressoras com as mesmas funcionalidades oferecidas aos
demais setores da Agência, além de so�wares adequados para o desempenho de suas a�vidades.

Recursos Orçamentários e Financeiros

12. A ANTAQ não faz uma alocação por unidade setorial dos seus recursos orçamentários e financeiros, logo as previsões orçamentárias da Corregedoria estão previstas no
orçamento geral da Agência.

13. Seguindo orientação  da  Agência  e  como forma de  racionalizar  gastos  com diárias  e  passagens,  as  a�vidades  estão  sendo realizadas,  sempre  que  possível,  por
videoconferência.

14. As ações previstas para 2022 não envolverão dispêndios orçamentários específicos.

Diretrizes do Planejamento

15. O planejamento anual da Unidade Correcional para 2022 está consolidado na Nota Técnica nº 1/2022/CRG (1526528), estabelecendo as diretrizes para a elaboração e
execução do presente plano de trabalho. Em resumo, está previsto:

15.1. INICIATIVAS:

I - gestão de pessoas: gestão mais eficiente das pessoas, com mapeamento das competências, promoção de capacitações orientadas e abordagem por projeto
na gestão das equipes dos procedimentos correcionais.;

II - inicia�vas para racionalização dos procedimentos correcionais e revisão dos guias, normas e manuais internos com vistas a atualização e racionalização dos
procedimentos e adequação às diretrizes e orientações referentes à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD);

III - Inicia�va para aperfeiçoamento da estrutura correcional: Gestão junto à Diretoria para disponibilização de cargos comissionados técnicos para os servidores
da CRG, em virtude da necessidade de se promover condições administra�vas e de pessoal adequadas para a realização das suas a�vidades, além do tratamento
isonômico dispensado às outras unidades equivalentes.

IV - elaboração e execução de plano de ação para alcançar o Nível 4 do Modelo de Maturidade (CRG-MM) em 2023;

V - transparência a�va: atualização trimestral do site da corregedoria, com disponibilização do planejamento, plano de trabalho, relatório anual, resultados e
ações realizadas e migração das informações correcionais disponibilizadas em transparência a�va para o formato painel;



VI - transparência passiva: respostas tempes�vas ao pedidos de acesso à informação e às demandas da Ouvidoria;

VII - capacitação: promoção de ações de capacitação internas e externas sobre questões correcionais e divulgação dos cursos de capacitação sobre temá�ca
correcional para os servidores da agência;

VIII - ações preven�vas: reuniões com gestores e servidores para discu�r os riscos à integridade pública e realização de campanha sobre a Lei n° 12.846, de 2013,
Lei An�corrupção, junto aos regulados;

IX - realização de campanha/pesquisa junto aos servidores para iden�ficar condutas que são riscos à integridade e promover inicia�vas para a sua mi�gação; e

X - recursos: u�lização das soluções tecnológicas disponíveis e a introdução de ferramentas ágeis nos processos.

15.2. METAS

I - alcançar o nível 4 do Modelo de Maturidade Correcional (CRG-MM) no final de 2023;

II - integrar as inicia�vas para a promoção da integridade pública com as outras áreas responsáveis na agência;

III - promover campanha informa�va com os regulados sobre alguns aspectos da Lei n° 12.846, de 2013, Lei An�corrupção;

IV - promover a capacitação na temá�ca correcional de 8 servidores da Agência; e

V - promover 40 horas de capacitação para os servidores da CRG.

15.3. RESULTADOS:

I - maior divulgação da atuação da CRG pela Agência, em especial da suas inicia�vas preven�vas;

II - consolidação da atuação correcional, com amadurecimento dos procedimentos; e

III - redução no prazo dos procedimentos correcionais, com melhor instrução processual.

V - PROPOSTAS NO PLANO DE TRABALHO 

16. O presente plano contempla as a�vidades realizadas pela CRG no exercício das suas funções e as inicia�vas que proporcionarão entregas pontuais. As a�vidades
realizadas no exercício das suas funções são:

- Instruir as denúncias e representações dos procedimentos correcionais, com vistas a subsidiar o juízo de admissibilidade;

- Realizar o juízo de admissibilidade dos procedimentos correcionais inves�ga�vos;

- Propor e operacionalizar a celebração dos Termo de Ajustamento de Conduta - TAC;

- Instaurar e acompanhar os procedimentos correcionais acusatórios;

- Prestar apoio às comissões correcionais;

- Atualizar as informações em sistemas gerenciais correcionais e corpora�vos;

- Analisar o relatório final das comissões correcionais;

- Julgar os processos administra�vos disciplinares e a aplicar penalidades nas hipóteses de advertência e de suspensão por até 30 (trinta) dias;

- Acompanhar o cumprimento das penalidades aplicadas;

- Atender as demandas sobre acesso à informação e informações correcionais;

- Elaborar e encaminhar documentos des�nados ao público interno e externo;

- Promover reuniões com unidades administra�vas da Agência sobre correição e integridade;

- Par�cipar das reuniões de gestão e governança; e

- Par�cipar dos eventos das área correcional.

17. Para 2022 estão previstas a realização do conjunto de inicia�vas descritas abaixo:

Nº A�vidade O que deve ser feito O que é necessário para executar Área da Inicia�va Responsáveis Início Conclusão

1
Elaborar o planejamento anual com
a par�cipação dos membros da UC.

Elaborar  o  planejamento  anual  das
a�vidades da Corregedoria.

Elaborar  o  planejamento  anual  da
Corregedoria  e  submeter  a  sua
aprovação à Diretoria.

Desenvolvimento
Correcional

CRG jan/22 jan/22

2 Elaborar o plano de trabalho.
Elaborar  o  plano  de  trabalho.  das
a�vidades da Corregedoria.

Elaborar o plano de trabalho anual. Transparência a�va CRG jan/22 jan/22

3
Elaborar  relatório  de  gestão
correcional.

Encaminhar  o  relatório  de  gestão
correcional à Diretoria e disponibilizar
na página da CRG no site da Antaq.

Elaborar  o  relatório  de  gestão
correcional.

Transparência a�va CRG jan/22 jan/22

4
Coletar  e  tratar  dados  para
apresentação de resultados.

Organizar  as  informações  principais
dos procedimentos correcionais.

Realizar a coleta e alimentação quinzenal
das informações.

Desenvolvimento
Correcional

CRG jan/22 dez/22

5
Realizar a avaliação de maturidade,
conforme CRG-MM 2022.

Realizar  a  avaliação  nos  termos  do
modelo da CRG/CGU.

Fazer o levantamento das evidências.
Desenvolvimento

Correcional
CRG fev/22 abr/22

6

Adequar os documentos produzidos
pela CRG às diretrizes e orientações
referentes  à  Lei  Geral  de  Proteção
de Dados Pessoais (LGPD).

Revisar  os  documentos,  guias,
normas,  manuais e modelos internos
com base nas diretrizes da LGPD.

Revisar  os  documentos,  guias,  normas,
manuais e modelos internos.

Racionalização dos
procedimentos correcionais

CRG fev/22 abr/22

7
Atualizar  o  Projeto  de  Capacitação
em Correição.

Elaborar  repositório  de  cursos
disponíveis  a�nentes  à  área
Correcional.

Pesquisar  sites  que  oferecem
capacitação.

Desenvolvimento de
Pessoas

CRG fev/22 jun/22

8 Realizar a�vidades de prevenção.

Realizar  pelo  menos  4  (quatro)
a�vidades  de  prevenção,  focadas  no
maiores  riscos  de  incidentes
correcionais e de integridade pública.

Organizar  e  executar  as  a�vidades  de
prevenção.

Ações preven�vas CRG fev/22 out/22

9

Gestão  junto  à  Diretoria  para
disponibilização  de  cargos
comissionados  técnicos  para  os
servidores da CRG.

Reunir com a Diretoria para discu�r a
estrutura  e  relevância  da  a�vidade
correcional.

Sensibilizar  a  Diretoria  sobre  a
importância da a�vidade correcional.

Desenvolvimento
Correcional

CRG / Diretoria mar/22 abr/22

10
Fazer campanha/pesquisa junto aos
servidores para iden�ficar condutas
que são riscos à integridade.

Direcionar as ações para promoção da
integridade  para  os  maiores  riscos
percebidos pelos servidores.

Elaborar  e  realizar  pesquisa  para
direcionar a campanha.

Ações preven�vas CRG / CEA / SPL mar/22 jul/22

11
Revisar os guias, normas e manuais
internos com vistas a atualização e
racionalização dos procedimentos.

Fazer um cronograma para revisão dos
norma�vos internos u�lizados.

Revisar os norma�vos.
Racionalização dos

procedimentos correcionais
CRG mar/22 nov/22

12
Desenvolver  ações  de  capacitação
sobre  os  direitos  e  deveres  dos
servidores.

Divulgar  e  promover  cursos
correcionais.

Solicitar  indicações  e  prospectar
interessados.

Desenvolvimento de
Pessoas

CRG / GRH / CEA /
ASCOM

mar/22 dez/22

13
Publicar  informações  correcionais
em transparência a�va.

Publicar  no  site  da  Agências  as
informações  dos  procedimentos
correcionais.

Atualizar trimestralmente as informações
correcionais do site.

Transparência a�va ASCOM / CRG mar/22 jan/23



14
Elaborar e executar o plano de ação
para alcançar o Nível  4 do Modelo
de Maturidade (CRG-MM) em 2023.

Levantar  as  inicia�vas  necessárias  e
medidas  a  serem  adotadas  para
a�ngir  o  Nível  4  do  Modelo  de
Maturidade (CRG-MM) em 2023.

Iden�ficar  e  promover  os  ajustes  na
a�vidade correcional.

Desenvolvimento
Correcional

CRG mar/22 jun/23

15
Promoção de ações de capacitação
internas e externas sobre questões
correcionais.

Realizar  e  promover  cursos
correcionais.

Definir  responsáveis  pelo
acompanhamento  do  processo  de
capacitação.

Desenvolvimento de
Pessoas

CRG / GRH / CEA /
ASCOM

abr/22 out/22

16

Aprofundar  os  estudos  sobre  os
parâmetros  para  julgamento  de
PADs  e  PARs  a  par�r  de
procedimentos administra�vos.

Consolidar  o  histórico  dos  processos
administra�vos  concluídos  com
respec�vas  penalidades  para  ajudar
na definição de parâmetros.

Criar  uma  planilha  com  os  parâmetros
para  julgamento  de  processos  com  o
histórico dos processos concluídos.

Racionalização dos
procedimentos correcionais

CRG mai/22 jul/22

17

Organizar  as  informações
correcionais  disponibilizadas  em
transparência  a�va  em formato  de
painel.

Disponibilizar  as  informações
correcionais em painel.

Organizar as informações correcionais na
plataforma PowerBi e criar o painel para
publicação.

Transparência a�va
CRG / SPL /

ASCOM
jun/22 jul/22

18

Atualizar os fluxos e procedimentos
para  atendimento  aos  pedidos  de
acesso à informação dirigidos à UC
(transparência passiva).

Atualizar  as  orientações  para
atendimento aos pedidos de acesso à
informação.

Atualizar orientações. Transparência passiva CRG jul/22 ago/22

19
Divulgar  a  Lei  n°  12.846,  de  2013,
Lei  An�corrupção,  com  os  agentes
regulados.

Promover campanha informa�va com
os regulados sobre a Lei n° 12.846, de
2013, Lei An�corrupção.

Definir  conteúdo  e  estratégia  para
divulgação.

Ações preven�vas CRG / ASCOM ago/22 out/22

20 U�lizar mecanismos de feedback.
Criar  mecanismo  de  recebimento  de
cer�ficados de conclusão de cursos e
avaliações sobre as capacitações.

Criar  formulários  para  feedback  com
anexação de cer�ficados.

Racionalização dos
procedimentos correcionais

CRG ago/22 out/22

21
Mapear o perfil das infrações e dos
riscos à integridade.

Organizar as informações disciplinares
com vistas a gerar informações sobre
as infrações.

Incluir  um  tópico  sobre  perfil  das
infrações  e  riscos  à  integridade  no
relatório correcional.

Desenvolvimento
Correcional

CRG ago/22 out/22

22
Atuar  na  mi�gação  de  riscos  e
vulnerabilidade da organização.

Propor  medidas  para  mi�gação  dos
riscos  e  vulnerabilidades  da
organização.

Realizar  o  levantamento  dos  riscos  e
vulnerabilidades  e  propor  medidas  de
mi�gação.

Ações preven�vas CRG set/22 out/22

23
Ins�tuir  prá�cas  de  gestão  de
equipes com foco em projetos.

Elaborar norma�vo e orientações para
um  abordagem  por  projeto  dos
trabalhos correcionais.

Elaborar norma�vo. Gestão de pessoas CRG set/22 out/22

24
Alocar  as  equipes  que  atuam  na
a�vidade correcional  com base em
critérios de eficácia.

Criar  uma  base  de  dados  dos
procedimentos e equipes e índices de
desempenho.

Definir as informações necessárias e criar
a  ro�na  para  a  coleta  e  alimentação
delas.

Gestão de pessoas CRG out/22 nov/22

25
Estabelecer  ro�na  de  avaliação
individual com base nos obje�vos e
metas definidos em equipe.

Definir critérios e ro�na de avaliação
individual das equipes de trabalho.

Definir  modelo  de  avaliação,
reconhecimento  e  incen�vo  individual
para as equipes de trabalho.

Gestão de pessoas CRG out/22 dez/22

26
Definir critérios de reconhecimento
e incen�vo individual com base em
meritocracia.

Elaborar  um  polí�ca  de
reconhecimento e incen�vo individual
com base em meritocracia.

Definir  modelo  de  avaliação,
reconhecimento  e  incen�vo  individual
para as equipes de trabalho.

Gestão de pessoas CRG nov/22 dez/22

27
Estabelecer mecanismos de aferição
de resultados.

Definir  um  modelo  de  avaliação  das
a�vidades da Corregedoria.

Elaborar e aprovar o guia.
Desenvolvimento

Correcional
CRG nov/22 dez/22

28
Avaliar  desempenho  da  unidade
correcional.

Realizar a avaliação. Realizar a avaliação.
Desenvolvimento

Correcional
CRG dez/22 jan/23

VI - ACOMPANHAMENTO, AVALIAÇÃO E REVISÃO

18. A Corregedoria elaborará relatório trimestral sobre a realização do seu plano de trabalho, fazendo avaliação sobre o alcance das metas e resultados esperados, com
sugestão de ajustes, inclusão ou exclusão de inicia�vas relevantes.

VII - CONCLUSÃO

19. O presente plano será uma inovação para a a�vidade correcional, no intento de aumentar a maturidade dos seus processos e agregar valor à atuação da Agência.

Documento assinado eletronicamente por Nicolau de Medeiros Faus�no, Corregedor, em 28/01/2022, às 15:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://www.antaq.gov.br/, informando o código verificador 1526532 e o código CRC 569BD5D6.

Referência: Processo nº 50300.000552/2022-25 SEI nº 1526532


