MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIVERSIDADE FEDE RAL RU RAL DA AMAZONIA

Regimento Interno

da Unidade Seccional de Correicio Corregedoria

DispOe sabre a organizacRo e funcionamento da Corregedoha.
CAPiTULO I
DA CATEGORIA, FINALIDADE E COMPETENCIAS
— ^ a unidade administrativa
— CORREG/UFRA
M. 1° A Corregedoria da UFRA
respons6vel pela formulacao e implementa0o da atividade correcional conforme
Decreto n° 5.480, de 30 de junho de 2005.
M. 2° A Corregedoria est^ vinculada, diretamente a Reitoria da Universidade
Federal Rural da AmazOnia.
M. 3° As atividades-fim da Corregedoria sera° desenvolvidas obedecendo aos
ditames normativos expedidos pela Controladoria Geral da Uniao (CGU), Orgao
central do Sistema de Correig^o do Poder Executivo Federal, estando subordinadas
a Corregedoria Geral da Uni^o (CRG).

Art. 4° A CORREG compete:
I.

Coordenar as agOes da atividade relacionada a correicao na institui0o;

II.

Planejar, orientar, supervisionar, treinar, aprimorar, avaliar, conduzir e
controlar as atividades de correic^o no Ambito da em especial pela
apurac^o de condutas ilfcitas administrativas praticadas por servidores
pUblicos, bem como pelas aOes de responsabilizacao administrativa de
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pessoa jurídica, na forma da Lei n o 12.846, de 01 de agosto de 2013, e
Decreto n° 8.420, de 18 de março de 2015;
Iil.

Coordenar as atividades referente ao treinamento no portal das corregedorias
da CGU;

IV.

Orientar atividades correlatas . ao tema correcional nas unidades
administrativas e acadêmicas da instituição;

V.

promover ações permanentes relacionadas à prevenção e apuração de
irregularidades, no âmbito da Universidade Federal Rural da Amazônia;

VI.

instaurar ou determinar a instauração de procedimentos e processos
disciplinares, sem prejuízo de sua iniciativa pela autoridade a que se refere o
Art. 143 da Lei n°8.112/90.

Art. 5° Para os fins deste regimento interno, entende-se por:
I. Processo Administrativo Disciplinar - PAD é o instrumento destinado a apurar
responsabilidade de servidor por infração praticada no exercício de suas atribuições,
ou que tenha relação com as atribuições do cargo em que encontre investida, e tem
previsão estabelecida pela lei n° 8.11211990 que instituiu o regime jurídico dos
servidores públicos da Administração Federal;
ll. O Processo Administrativo de Responsabilização — PAR é o instrumento
destinado a apurar a responsabilidade administrativa de pessoa jurídica que possa
resultar na aplicação das sanções previstas no art. 6° da Lei n° 12.846, de 01 de
agosto de 2013, enquanto a quebra de contrato, trata-se do não cumprimento do
contrato conforme celebrado entre as partes com fulcro às exigências estabelecidas
pela Lei n° 8.66611993.

CAPITULO II
DA ORGANI

CAO

Art. 6° A Corregedoria esta organizada internamente com a seguinte estrutura:
I. Divis^o de Processos Administrativos Disciplinares e de Responsabilizacao DPAD - unidade de atuacao nos niveis t^tico e operacional da Corregedoria;
a — Setor de Processo Administrativo Disciplinar - PAD — atua nos processos
disciplinares de servidores pUblicos;
-

b — Setor de Processo Administrativo de Responsabilizac^o - PAR — atua nos
processos de responsabilizac^o de entes privados e quebra de contratos.

CAPITULO III
DA ESTRUTURA
ORGANIZACIONAL
Art. 7° A estrutura organizacional da CORREG contdm uma 6nica divis^o
denominada Divis^o de Processos Disciplinares.

CAPITULO IV
DO FUNCIONAMENTO
Art. 8° 0 funcionamento da corregedoria sera regulamentado pela Normativa de
Gerenciamento Administrativo e Padronizacao de Procedimentos de Correic^o da
UFM.
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CAPITULO V
DA DESIGNACAO E DENOMINACAO DOS TITULARES

Art. 9° A autoridade da CORREG 6 exercida pelo Corregedor Titular, assessorado
pelo Gerente da Divisao de Processos Disciplinares, onde a nomeac5o, a
designac5o, a exonerac^o ou a dispensa de titular de unidade de correi0o sera
submetido pelo Reitor em ato especffico, a aprovacao da Controladoria-Geral da
Uni^o, conforme

9° do Decreto n o 9.794, de 14 de maio de 2019.

Par6grafo Unico. Nas aus^ncias e impedimentos do Corregedor Titular, assume
servidor previamente designado na forma da legislacAo vigente.
Art. 10. 0 Corregedor deve ser servidor pUblico federal efetivo da indicado
pelo Reitor, corn nivel de escolaridade superior, preferencialmente com formac^o em
Direito e corn mandato nos termos da legislac^o vigente.
§ 1° 0 titular da Corregedoria tern sua indicac^o para func^o submetida a pr6via
apreciag^o do Conselho Universitdrio — CONSUN e, posterio rm ente, ao Orgao
Central do Sistema de Correicao, nos termos da legislacdo vigente.
Art. 11. A autoridade da DPAD 6 exercida par Gerente de Divis^o, indicado pelo
Corregedor, sendo acordado e nomeado pelo Reitor em ato especffico.
ParAgrafo Unico. Nas ausancias e impedimentos, o Gerente de Divisgo sera
substituido por servidor previamente designado na forma da legislaOo vigente.
Art. 12. Na aus^ncia de funcao gratificada para preenchimento do cargo de gerente
da Divis5o, a autoridade imediatamente superior acumularA as competencias e
atribuicOes, sem prejuizo Aguelas jA designadas.

ParAgrafo Unico. So havers designaodo, staves de portaria, para assumir cargo de
Gerente de Divisao, quando existir a funcao gratificada especifica na UF RA.

CAPITULO VI
DAS COMPETENCIAS DA UNIDADE

Art. 13. A DPAD compete:
I.

Orientar e acompanhar os processos administrativos disciplinares junto as

mmissOes processantes e auxiliar seus membros no bom andamento dos
processos.
II.

Conduzir as processos de responsabilizao^o e quebra de contrato de entes
privados junto as comiss6es processantes e auxiliar seus membros no born
andamento dos processos.

CAPITULO VII
DAS ATRIBUICOES DOS DIRIGENTES

Art. 14. S^o atribuicOes do Corregedor:
I. Construir o juizo de admissibilidade que implique a imprescindibilidade da
instauragAo da sede correcional e, no trato de qualquer matAria de cunho disciplinar,
agir de forma sensata e justa nos respectivos procedimentos, sejam estes punitivos
ou investigativos;
I. Planejar, coordenar e orientar as atividades da CORREG;
III. Verificar, por meio de visitas, inspecOes ou requisioOes, a regularidade das
atividades desenvolvidas por comissOes de procedimentos disciplinares, podendo
estar presente nas audi^ncias;
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IV. Promover e coordenar ações educativas e atividades de prevenção de infrações
administrativas;
V. Dirimir dúvidas apresentadas em consultas formuladas pelas diversas instâncias
da autarquia;
VI. Receber e analisar as representações, denúncias e recursos que lhe sejam
encaminhados;
VII.Indicar os membros das sindicâncias e comissões disciplinares;
VIII. Instaurar ou determinar a instauração, de oficio ou por provocação, de
quaisquer procedimentos disciplinares;
1X. Fixar prazos de atendimento a instrução dos procedimentos disciplinares que
tramitam na CORREG;
X. Decidir acerca do arquivamento de denúncias e representações;
XI. Analisar e manifestar-se sobre os procedimentos disciplinares antes de
encaminhá-los à autoridade julgadora;
Xli. Propor ao Reitor medidas, objetivando a regularização de anomalias técnicas ou
administrativas apuradas ou detectadas em processos administrativos disciplinares;
XIII. Coordenar as atividades correcionais sob sua responsabilidade com as
atividades dos demais integrantes do sistema de correição,
XIV.Promover estudos para a elaboração de normas, em sua área de atuação;
XV. Analisar os pedidos de suspeição e impedimento dos membros das comissões
apuratórias;
XVI. Requisitar para serem examinados, quando necessário e fundamentadamente,
diligências, informações, processos, livros, e quaisquer documentos, mesmo que
conclusos ou arquivados, indispensáveis ao desempenho de atividades da
CORREG.

Art. 15. S^o atribuicOes do Gerente da DPAD:

I.

Manter controle dos documentos relacionados aos atos da Corregedoria e das
- missOes;

II.

Supervisionar a atualizac^o da movimentac^o processual nos sistemas
informatizados;

III.

Acompanhar os prazos relativos aos procedimentos em tramitacao ou que
tenham sido fixados em expedientes da Corregedoria;

:

IV.

Auxiliar o corregedor titular na elaboragao do relatdrio anual das atividades da
Corregedoria;

V.

Prestar informacOes e elaborar demonstrativos dos atos praticados, nos
termos da legislagao vigente;

VI.

Emitir atestados de compet^ncia da DPAD; e

VII. .Cadastrar o procedimento disciplinar e o procedimento de responsabilizacao,
respectivamente, no Sistema de Gestao de Processos Administrativos
Disciplinares do Orgao Central do Sistema de Correicao do Poder Executivo
Federal, mantendo suas fases devidamente atualizadas junto aos referidos
Sistemas, nos te rm os da legislacao vigente com a anexacao das principals
2

pecas processuais, tais como Portarias, RelatOrio Final, Parecer da area
juridica, Julgamento/Decis^o da Autoridade competente.

Do Setor de Processos Administrativos Disciplinares - PAD

Art. 16. As atividades do setor de PAD, sob a gerdncia do Gerente da DPAD, sao:
I.

Conduzir os procedimentos disciplinares de forma independente e imparcial,
assegurando o sigilo necessario a elucidacao do fato ou exigido pelo
interesse da administracao, nos termos do art. 150, da Lei n° 8.112/90;

II.

Requerer a autoridade instauradora do procedimento disciplinar, a titulo de
medida cautelar, o afastamento do servidor acusado do exercicio do seu

cargo, sem prejuizo de sua remuneracao, na forma do disposto no

147,

da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990;
III.

Comunicar ao corregedor a existancia de novas irregularidades funcionais
detectadas no curso da apuracdo que nao possam ser objeto de investigacao
no respectivo processo;

IV.

Recomendar a realizacao de pericia ou designac^o de servidor especializado
para o assessoramento tecnico competente;

V.

Ultimar medidas de comunicacao de atos processuais ao ente competente da
UF RA ;

VI.

Solicitar ao corregedor a designacao de defensor dativo, quando o servidor
indiciado, regularmente citado, apresentar defesa inepta ou nao apresentar
defesa no prazo legal;

VII.

Solicitar pareceres tecnicos a qualquer unidade da UF RA ;

VIII.

Encaminhar a autoridade instauradora a solicitacao de prorrogacao ou
reconducao de prazo da comissao responsavel pela conducao dos trabalhos;

IX.

Promover, quando necessario, a tomada de depoimentos, acareacOes,
investigacOes e diligancias, por meio de videoconferancia ou outro recurso
tecnolOgico de transmissao de sons e imagens em tempo real, assegurados
os direitos ao contraditOrio e a ampla defesa, nos termos da Iegislacao
vigente;

X.

Comunicar ao corregedor, ao titular da unidade de exercicio do servidor e
PROGEP da UFRA
a notificacao do servidor para responder ao processo na
condicao de acusado;

XI.

Solicitar ao corregedor autorizacao para deslocamento de servidores
integrantes da comissao, testemunhas e servidores acusados;

XII.

Apresentar ao corregedor, previamente a notificacao de qualquer servidor
come acusado, o piano de trabaiho das atividades (Anexo 1), para fins de
avaliac^o e controle;

XIII.

Requisitar info

acOes, processos ou documentos, bem como realizar as

diligancias necessarias ao exame de materia na area de sua competancia; e

XIV. Analisar os pedidos de suspeicao e impedimenta dos membros nos processos
disciplinares.

Do Setor de Processos de Responsabilizagdo - PAR

M. 17. As atividades do setor de PAR, sob a gerancia do Gerente da DPAD, sao:
I.

Apurar e julgar os atos previstos caracterizados como infraOes
administrativas a Lei n o 8.666/1993, e legislaOo vigente que sejam tipificados
como atos lesivos sera° apurados e julgados, aplicando-se o nto
procedimental previsto na legislac^o em vigor;

II.

Conduzir processos de quebra de contrato de pessoa juridica, conforme
legislacao vigente;

III.

Registrar o Processo Administrativo de Responsabilizacao - PAR no Sistema
CGU-PJ, com a anexacao das principais peps processuais.

Paragrafo Onico. A decisdo administrativa proferida pelo reitor da ao final do
Processo Administrativo de Responsabilizac^o, sera publicada no Diana Oficial da
Uniao e no sitio eletrOnico da CORREG/UF RA .

CAPITULO VIII
DAS DISPOSIOES GERAIS E FINAIS
M. 18. A CORREG Cabe atender a outras demandas:
I.

Da Controladoria Gera! da Uniao;

II.

Da Corregedoria Setorial do MEC.

III.

De outros Orgaos de controle da Administracao Federal.
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Art. 19. Este Regimento poderá vir sofrer revisão, modificação, ajustes, quando da
necessidade de adequação à legislação federal ou para atender necessidades da
Corregedoria da UFRA, mediante aprovação no CONSAD.

Art. 20. Os casos omissos neste Regimento serão submetidos à apreciação e
deliberação da Corregedoria, em segundo instância à Reitoria, cabendo recurso ao
Conselho competente.
Art. 21. Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 22. O presente Regimento entrará em vigor após sua publicação.
Belém, xx de xxxxxxxx de 2019.

