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RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES – RAT 2020

Ítens Tópicos Descrição

01 Atividade Desenvolvida Controle e Ajustamento de Sistemas de Correição.

02 Objetivo Assistir  e  subsidiar  direta  e  indiretamente  os  trabalhos  de
servidores  e  comissões  designados  a  realizar  Investigações
Preliminares,  Sindicâncias,  Processos  Administrativos
Disciplinares,  Comissões  Mediadoras  de  Conflitos,  e  indicar
irregularidades  eivadas  de  vícios  em  outros  procedimentos
administrativos.

03 Contextualização Apuração e  supervisão dos  trabalhos  que visam identificar  as
possíveis irregularidades administrativas havidas no âmbito da
Secretaria de Proteção da Ordem Urbanística DF/LEGAL, onde
pretendeu  promover  uma  retomada  ética  da  Administração
Pública  e  restabelecer  a  necessária  confiança  dos  cidadãos-
contribuintes,  dos  servidores  da  casa,  dando  efetividade  aos
princípios  da  legalidade,  impessoalidade,  moralidade,
publicidade e eficiência que norteiam a Administração Pública,
exercendo assim sua função correcional a partir do recebimento
de denúncias formalizadas por meio de ouvidorias,  órgãos do
poder judiciário, representações por servidores públicos, tendo a
participação da coletividade em razão da defesa da transparência
como ferramenta de gestão.

04 Período de Realização 01/01/2020 a 21/12/2020

05 Resumo das Atividades 
Executadas

Foram abertos processos de Investigações Preliminares com fins
de  apurar  ocorrências  ou  não  de  infrações  disciplinares.
Instauração  de  Comissões  em  Processos  Administrativos
Disciplinares. Conclusão de processos em andamento em anos
anteriores  e  do  exercício.  Recebimento  de  outros  processos
administrativos com indicativo de possíveis irregularidades.

06 Resultados Alcançados Tipos de processos Quantitativo

Número  de  Processos  –  PAD  –
concluídos  em  2020  (+  estoque  de
anos anteriores)

01

Número  de  Processos  –  PAD  –
iniciados e em andamento 2020

04

Número  de  Processos  –  PAD
Revisão - iniciados e em andamento
2020

01



Número de Processos – Sindicâncias
– Concluídos em 2020 (+ estoque de
anos anteriores)

00

Número de Processos – Sindicâncias
– iniciados e em andamento 2020

00

Número de Processos – Investigação
Preliminar – Concluídos em 2020 (+
estoque de anos anteriores )

06

Número de Processo – Investigação
Preliminar  –  iniciados  e  em
andamento 2020

07

Número de Processos – outros tipos
eivados  de  vícios  – sob  análise  em
2020

766

Número de Processos – outros tipos
com vícios  – analisados e  enviados
para outras unidades

185

Número de Processos – outros tipos
–  analisados  e  enviados  para  o
arquivo

37

Número de Processos – outros tipos
–  analisados  e  enviados  a  outras
unidades  com  sugestivo  de
arquivamento

223

Número  de  Servidores  Lotados  na
Corregedoria

02

Número de Servidores deslocados de
outros  setores  para  participação  em
comissões

08

07 Análise da Situação 
Atual

Observa-se  um  declínio  entre  o  número  de  processos  que
estavam pendentes,  iniciados em anos anteriores, e que foram
concluídos neste exercício, consequentemente uma diminuição
na ocorrência de infrações disciplinares neste mesmo período.
Em  outro  prisma,  um  grande  número  de  processos  de  outra
matéria  que  estão  sendo  analisados  objetivando  uma  solução
mais adequada e  correta,  observando as normas legais,  sendo
neste  aspecto,  uma  realização  de  serviço  mais  minucioso  e
pontual.

08 Dificuldades 
Encontradas

A participação de servidores em comissões, considerando  tipo
de trabalho a ser executado, ao mesmo tempo em que o quadro
de  pessoal  vem  diminuindo  a  cada  ano  em  decorrência  de
pedidos de aposentadoria.

09 Conclusão A prestação dos trabalhos da Corregedoria nas suas respectivas
casas,  é  fundamental  para  a  diminuição  de  ocorrência  de
infração disciplinar, considerando que os servidores membros de
comissões,  trazem na  bagagem o  conhecimento  da  legislação
específica da qual trata diariamente, tornando a quem está sob
apuração, a consciência dos deveres e obrigações que o cercam,
bem como traz ao administrado, a confiança de que os fatos,
terão a verdade, de forma transparente, seja pela imputação de
responsabilidade  ou  a  absolvição  do  investigado  ao  fim  do



processo,  quando  do  momento  das  publicações  dos  atos  em
mídia oficial.

10 Responsável


