
AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS

Plano de Trabalho

PLANO DE TRABALHO (PCOR) CORRECIONAL - 2021

I - INTRODUÇÃO

1. Trata-se do plano de trabalho decorrente do Planejamento Correcional (1247241), para o exercício de 2021, que orientou as ações prioritárias a serem executadas no
período objeto do plano e guardando consonância com as expecta�vas da alta administração. O plano do trabalho observou aos princípios orientadores da autonomia técnica,
obje�vidade e harmonização com as estratégias da Agência, para que possa conduzir ao alcance dos obje�vos e promova o aperfeiçoamento da unidade correcional da Agência.

II - FUNDAMENTAÇÃO 

2. Este  plano de trabalho foi  concebido dentro de um conjunto de inicia�vas  introduzidas  pela  Corregedoria  desde o final  de 2020,  em virtude das  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. Uma das inicia�vas deste plano de trabalho é prever a elaboração anual e a sua submissão à Diretoria, pois se iden�ficou a necessidade de as unidades correcionais
disporem de um planejamento sistemá�co de suas a�vidades e ações.

4. 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-2021), 50300.019284/2020-53, e consequentemente do Planejamento Estratégico 2021-2024  da ANTAQ, 50300.014279/2020-54.

III - ESTRUTURA DO DOCUMENTO 

5. Ressalta-se que não há uma padronização ainda es�pulada para a elaboração do plano de trabalho como instrumento do planejamento correcional. Porém o próprio
modelo de Maturidade, em seus comentários ao KPA 2.3.2 propõe alguns itens mínimos a serem abordados no plano. Veja:

O plano de trabalho estabelece ações, produtos, responsáveis e cronograma de a�vidades para a consecução dos obje�vos e resultados previstos no planejamento correcional.

Este deve conter maior detalhamento das ações a serem executadas no período, atribuir tarefas necessárias para a conclusão destas ações, estabelecer os recursos a serem alocados, definir de
quem será a responsabilidade por cada ação, determinar um período para a sua execução e quais são os produtos e resultados esperados.

6. Nesse sen�do, procura-se adotar as melhores prá�cas existentes na Agência, a exemplo do que vem acontecendo com os planos elaborados pela Auditoria, Ouvidoria e
Secretaria de Tecnologia da Informação que, apesar de serem elaborados por exigência legal, apresentam métodos padronizados de elaboração, os quais serão úteis para o trâmite do
presente trabalho. 

IV - EXEQUIBILIDADE 

7. O plano de trabalho, como decorrência do planejamento setorial, considera que a Corregedoria disponha de 3 (três) servidores estáveis para a execução de seus
trabalhos. No entanto, há percentual de risco a ser considerado com a alteração do presente quan�ta�vo, o que é natural em virtude de licenças e outras causas legais, mo�vo esse
que pode ser visto com preocupação tendo em vista inclusive o aumento de a�vidades administra�vas no setor inclusive as decorrentes do novo modelo de maturidade de gestão que
passará a fazer parte das ro�nas administra�vas da Corregedoria. 

8. Como estratégia para diminuição dos riscos em virtude da redução dos servidores, a Corregedoria pode se u�lizar dos servidores indicados pelas unidades da Agência,
em especial às Superintendências, para par�ciparem dos procedimentos correcionais e a realização de algumas a�vidades pontuais, a saber: análise de denúncias, realização de
Inves�gação Preliminar Sumária (IPS), entre outros.

V - PLANEJAMENTO ANUAL DA UNIDADE 

Recursos humanos

9. O quadro de pessoal da Corregedoria é composto por 3 (três) servidores estáveis e uma secretária.

10. Com um quadro reduzido de pessoal que tem sido priorizado para a realização das instruções preparatórias dos juízos de admissibilidade, a Corregedoria, em discussão
com a Diretoria Colegiada, optou em criar uma relação de servidores indicados pelas unidades da Agência, em especial às Superintendências, para par�ciparem dos procedimentos
correcionais, medida que proporcionou maior celeridade na instauração dos procedimentos correcionais. Essas indicações são atualizadas anualmente, pois os servidores não ficam
com dedicação exclusiva para a Corregedoria, acumulando as a�vidades correcionais com as do seu setor de origem.

Instalações �sicas

11. A Corregedoria possui uma sala comum para a equipe e uma sala reservada para o corregedor.

12. Diante das limitações de espaço da sede da Agência, que encontra-se no atual prédio desde 2006, mesmo após o ingresso de novos servidores, as instalações �sicas não
possibilitam um espaço reservado para a equipe realizar as suas a�vidades, pois não há separação entre o apoio da Corregedoria (secretária e estagiária) e os servidores.

13. Registra-se que apesar do espaço não ser o mais adequado para a a�vidade, ainda não houve a ocorrência de incidente por isso.

Demandas Tecnológicas

14. 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. 

15. A Agência disponibilizou a ferramenta Microso� Teams para a realização de videoconferências, que está bem difundida entre os servidores e a CRG u�liza o SEI como
ferramenta de gestão de documentos e processos eletrônicos.

Orçamento

16. 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.

17. Assim, a Corregedoria tem intensificado a u�lização de ferramentas tecnológicas para auxiliar os trabalhos das comissões processantes, de forma que deslocamentos
presenciais de comissões são subs�tuídos por ferramentas de videoconferência, as quais vem apresentando resultados plenamente sa�sfatórios.

Diretrizes do Planejamento

18. O planejamento anual da Unidade Correcional da ANTAQ para o período de 2021, está consolidado na Nota Técnica nº 2/2021/CRG (1247241),  estabelecendo as
diretrizes para a elaboração e execução do presente plano de trabalho. Em resumo, está previsto:

18.1. INICIATIVAS:

I - gestão de pessoas: gestão mais eficiente das pessoas, com mapeamento das competências e promoção de capacitações orientadas;
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II - inicia�vas para racionalização dos procedimentos correcionais;

III - transparência a�va: atualização trimestral do site da corregedoria, com disponibilização do planejamento, plano de trabalho, relatório anual, resultados e
ações realizadas;

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

V - capacitação: divulgação dos cursos de capacitação sobre temá�ca correcional para os servidores da agência;

VI - ações preven�vas: reuniões com gestores e servidores e realização de campanha sobre a Lei n° 12.846, de 2013, Lei An�corrupção, junto aos regulados; e

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

18.2. METAS

I - alcançar o nível 3 do Modelo de Maturidade Correcional (CRG-MM);

II - realizar  reuniões  para  apresentação da  Corregedoria  e  dos  principais  riscos  da  área  correcional  com 100% das  Unidades  Regionais,  contando com a
par�cipação das chefias e respec�vos servidores, e 100% das Superintendências, com a par�cipação do Superintendente e respec�vos gerentes;

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 4 servidores da Agência;

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

VI - incluir a matriz de responsabilização em 100% dos processos acusatórios; e

VII - receber o planejamento das a�vidades das comissões em 100% dos processos acusatórios.

18.3. 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 acusatórios, com melhor instrução processual.

VI - PROPOSTAS NO PLANO DE TRABALHO 

19. 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 e subsidiar o julgamento da Diretoria;

- 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.

20. Para 2021 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.

Definir um modelo de planejamento e
gestão das a�vidades da Corregedoria.

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

Racionalização  dos
procedimentos correcionais

CRG dez/20 jan/21

2

Definir  as  informações  para  dar
suporte  à  tomada  de  decisão  e
avaliação  dos  resultados
correcionais.

Definir  e  organizar  as  informações
principais  dos  procedimentos
correcionais.

Definir  a  ro�na  para  a  coleta  e
alimentação das informações.

Racionalização  dos
procedimentos correcionais

CRG dez/20 fev/21

3 Elaborar o plano de trabalho.
Definir um modelo de planejamento e
gestão das a�vidades da Corregedoria.

Elaborar o plano de trabalho anual. Transparência a�va CRG dez/20 jan/21

4
Elaborar  relatório  de  gestão
correcional.

Definir um modelo de planejamento e
gestão das a�vidades da Corregedoria.

Definir o modelo do relatório e os prazos
para a sua elaboração.

Transparência a�va CRG jan/21 fev/21

5 Planejar a�vidades de prevenção.

Incluir  no  planejamento  anual  a
realização  de  pelo  menos  4  (quatro)
a�vidades  de  prevenção,  focadas  no
maiores  riscos  de  incidentes
correcionais.

Organizar  e  executar  as  a�vidades  de
prevenção.

Ações preven�vas CRG jan/21 fev/21

6
Validar  o  modelo  organizacional
para  a  distribuição  das
competências correcionais.

Analisar o modelo organizacional e as
competências correcionais.

Realizar a análise da UC.
Racionalização  dos
procedimentos correcionais

Diretoria / CRG jan/21 fev/21

7
Definir  procedimentos  para  o
tratamento de no�cias / denúncias /
representações?

Elaborar norma�vo com a Ouvidoria e
a  Comissão  de  É�ca  para  definir  o
procedimento  para  tratamento  de
denúncias.

Realizar reunião com as outras unidades
e elaborar minuta de norma�vo.

Racionalização  dos
procedimentos correcionais

OUV / CEA-ANTAQ
/ CRG

fev/21 jun/21

8
Estabelecer competência para a UC
julgar PARs.

Submeter  à  Diretoria  a  delegação de
competência para julgamento de PARs.

Elaboração de proposta de delegação de
competência.

Racionalização  dos
procedimentos correcionais

Diretoria / CRG fev/21 mai/21

9
Estabelecer  prerroga�vas  para  o
desempenho  da  a�vidade
correcional.

Elaborar  norma�va  a  ser  subme�do
para  a  Diretoria  regulamentando  o
desempenho da a�vidade correcional.

Elaborar e aprovar o norma�vo.
Racionalização  dos
procedimentos correcionais

Diretoria / CRG fev/21 mai/21

10
Estabelecer competência para a UC
julgar PADs.

Submeter  à  Diretoria  a  delegação de
competência  para  julgamento  de
PADs.

Elaboração de proposta de delegação de
competência.

Racionalização  dos
procedimentos correcionais

Diretoria / CRG fev/21 mai/21

11 Criar um Projeto de Capacitação
Elaborar  repositório  de  cursos
disponíveis  a�nentes  à  área
Correcional

Pesquisar  sites  que  oferecem
capacitação 

Capacitação CRG fev/21 abr/21

12
Coletar  e  tratar  dados  para
apresentação de resultados.

Definir  e  organizar  as  informações
principais  dos  procedimentos
correcionais.

Definir  a  ro�na  para  a  coleta  e
alimentação das informações.

Racionalização  dos
procedimentos correcionais

CRG fev/21 abr/21
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13
Publicar  informações  correcionais
em transparência a�va.

Publicar  no  site  da  Agências  as
informações  dos  procedimentos
correcionais.

Criar página da Corregedoria no site da
Agência e definir a ro�na para a coleta e
alimentação das informações.

Transparência a�va ARI / CRG fev/21 abr/21

14

Estabelecer  responsabilidades,
prazos e  ro�nas para a  atualização
periódica  das  informações
disponibilizadas  em  transparência
a�va.

Definir  o  procedimento  para
atualização  das  informações  em
transparência a�va.

Definir  a  ro�na  para  a  coleta  e
alimentação das informações.

Racionalização  dos
procedimentos correcionais

CRG fev/21 abr/21

15
Orientar  os  gestores  sobre  os
principais riscos correcionais.

Realizar  reuniões  para  apresentação
da Corregedoria e dos principais riscos
da  área  correcional  com  as
Superintendências e gerentes.

Preparar  a  pauta  e  realizar  as  reuniões
com as superintendências.

Ações preven�vas
Superintendências

/ CRG
mar/21 abr/21

16
Realizar  diagnós�cos dos processos
de  trabalho,  das  a�vidades  e  da
situação dos recursos.

Definir um modelo de planejamento e
gestão das a�vidades da Corregedoria.

Elaborar e publicar o norma�vo.
Racionalização  dos
procedimentos correcionais

CRG mar/21 mai/21

17
Selecionar  e  recrutar  servidores
para realização das capacitações

Divulgar cursos oferecidos Definir público-alvo Capacitação Chefias / CRG mar/21 abr/21

18 Executar a�vidades de prevenção.
Realizar  as  a�vidades  de  prevenção
previstas no planejamento anual.

Executar as a�vidades planejadas. Ações preven�vas CRG mar/21 abr/21

19
Orientar  os  gestores  sobre  os
principais riscos correcionais.

Realizar reuniões conjunta com a SFC
para apresentação da Corregedoria  e
dos  principais  riscos  da  área
correcional com as URE's e servidores.

Preparar  a  pauta  e  realizar  as  reuniões
com as URE's.

Ações preven�vas SFC / URE's / CRG abr/21 jun/21

20
Promover a efe�va capacitação dos
agentes envolvidos

Acompanhar  inscrições  ,  realizar
controle de datas com lembretes

Definir  responsáveis  pelo
acompanhamento  do  processo  de
capacitação

Capacitação Chefias / CRG abr/21 jun/21

21
Estabelecer mecanismos de aferição
de resultados.

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

Elaborar e aprovar o norma�vo.
Racionalização  dos
procedimentos correcionais

CRG abr/21 jun/21

22 Avaliar desempenho. Realizar a avaliação. Realizar a avaliação.
Racionalização  dos
procedimentos correcionais

CRG abr/21 jun/21

23
Estabelecer  parâmetros  para
julgamento de PADs e PARs a par�r
de procedimentos administra�vos.

Criar  um  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/21 jul/21

24 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

STI / CRG mai/21 jun/21

25
Monitorar  o  cumprimento  de
decisões.

Estabelecer  a  ro�na  para
acompanhamento das decisões.

Definir  e  ins�tucionalizar  a  ro�na  de
acompanhamento das decisões.

Racionalização  dos
procedimentos correcionais

CRG mai/21 jul/21

26

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

Elaborar  norma�vo  definindo  o  rito
para  atendimento  aos  pedidos  de
acesso à informação.

Elaborar norma�vo. Transparência passiva CRG mai/21 jul/21

27
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 jun/21 ago/21

28
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 jun/21 ago/21

29
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 ARI / CRG ago/21 out/21

30 Mapear o perfil das infrações.
Organizar as informações disciplinares
com vistas a gerar informações sobre
as infrações.

Definir  as  informações  relevantes  das
infrações.

Racionalização  dos
procedimentos correcionais

CRG ago/21 out/21

31
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 ago/21 out/21

32
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 ago/21 out/21

33
Comunicar  sobre  os  riscos  e
vulnerabilidades iden�ficados.

Incluir  nos  relatórios  uma  análise
sobre  os  riscos  e  vulnerabilidades
iden�ficados.

Definir uma metodologia para análise de
riscos e vulnerabilidades.

Ações preven�vas CRG out/21 dez/21

34
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 out/21 dez/21

VII - ACOMPANHAMENTO, AVALIAÇÃO E REVISÃO

21. 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.

VIII - CONCLUSÃO

22. 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 10/03/2021, às 09:44, 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 1257732 e o código CRC 2263F81E.

Referência: Processo nº 50300.002555/2021-12 SEI nº 1257732
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