
 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA GERAL 
ATO Nº 80 

(Processo nº2019/54206-0) 
Aprova o Regulamento da 

Corregedoria do Tribunal de Contas do Estado do Pará. 
 

O Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Pará, no uso 

de suas atribuições constitucionais e legais. 

 

CONSIDERANDO o disposto no art. 18, § 1º, do Regimento Interno do Tribunal de 

Contas do Estado do Pará, aprovado pelo Ato nº 63, de 17 de dezembro de 2012; 

 

CONSIDERANDO o que consta no Processo de nº 2019/54206-0, que contém o projeto 

de regulamento da Corregedoria do Tribunal de Contas do Estado do Pará; e, 

 

CONSIDERANDO a manifestação do Conselheiro Presidente Odilon Inácio Teixeira 

constante da Ata nº 5.689, desta data, 

 

RESOLVE PROMULGAR unanimemente o seguinte ATO: 

Art. 1º Fica aprovado o Regulamento da Corregedoria, parte integrante deste ATO. 

Art. 2º O Presidente do Tribunal adotará as providências necessárias à adaptação dos 

serviços e à implantação dos procedimentos previstos no Regulamento ora aprovado. 

 

Art. 3º Ficam revogadas as disposições contidas na alínea c do inciso I do art. 2º e nos  

 

arts. 17, 18 e 19 do Regulamento de Serviços Auxiliares do Tribunal de Contas do 

Estado do Pará, aprovado pelo Ato nº 69, de 24 de junho de 2014. 
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Art. 4º O parágrafo único do art. 3º do Regulamento de Serviços Auxiliares do Tribunal 

de Contas do Estado do Pará, aprovado pelo Ato nº 69/2014, passa a vigorar com a 

seguinte alteração: 

“Art. 3º ........................................................................ 



Parágrafo único. As unidades Gabinete da Vice-Presidência, dos Conselheiros e dos 

Auditores são subordinadas aos respectivos titulares.” (NR) 

 

Art. 5º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 

Plenário “Conselheiro Emílio Martins”, em Sessão Ordinária de 07 de novembro de 

2019. 
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ANEXO - ATO Nº 80 



REGULAMENTO DA CORREGEDORIA DO 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

CAPÍTULO I 

FINALIDADE E COMPETÊNCIA 

Art. 1º A Corregedoria do Tribunal de Contas do Estado do Pará, 

instituída pelo inciso V do art. 7º da Lei Complementar nº 081/2012, tem 

por finalidade assegurar a efetividade das ações do Tribunal, por meio do 

controle organizacional e disciplinar. 

Parágrafo único. A Corregedoria cumprirá sua finalidade mediante a 

realização de ações de correição e inspeção, entre outras atividades. 

Art. 2º Compete à Corregedoria: 

I - prestar assessoramento técnico e administrativo ao Corregedor 

no desempenho de suas atribuições legais e regimentais; 

II - atuar nas correições e inspeções quando determinado pelo 

Corregedor ou pelo Tribunal Pleno; 

III - atuar nos procedimentos administrativos disciplinares, quando 

determinado pelo Corregedor; 

IV - requisitar, por determinação do Corregedor, informações e 

documentos das unidades da estrutura organizacional do Tribunal e fixar 

prazo para o atendimento; 

V - realizar estudos para propor a adoção de medidas que visem a 

melhoria dos processos de trabalho e dos serviços do Tribunal; 

VI - organizar e executar suas atividades; 

VII - apresentar ao Corregedor os relatórios de suas atividades; 

VIII - desempenhar outras funções que lhe forem atribuídas por 

determinação do Corregedor ou por deliberação do Tribunal Pleno. 

CAPÍTULO II 

DIREÇÃO 

Art. 3º A Corregedoria do Tribunal de Contas do Estado do Pará será 

coordenada pelo Corregedor, nos termos do Regimento Interno do 

Tribunal. 
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§ 1º O Corregedor será auxiliado nas atividades técnicas e 



administrativas da Unidade pelo Diretor da Corregedoria. 

§ 2º Cabe ao Corregedor a indicação do Diretor da Corregedoria, 

para fins de nomeação pelo Presidente. 

Art. 4º Compete ao Diretor da Corregedoria, sob a direção do 

Corregedor: 

I - elaborar e implementar o Plano de Ação da Corregedoria, em 

consonância com os objetivos e metas estabelecidos no Planejamento 

Estratégico do Tribunal; 

II - monitorar o cumprimento das metas estabelecidas e avaliar os 

resultados alcançados, por meio de indicadores de desempenho; 

III - elaborar o Plano Anual de Correição; 

IV - gerenciar as atividades da Corregedoria; 

V - coordenar e controlar os recursos humanos, materiais e 

patrimoniais da Corregedoria; 

VI - definir rotinas e procedimentos de trabalho e propor normas e 

manuais referentes à atuação da Corregedoria; 



VII - propor, à Secretaria de Gestão de Pessoas, ações de 

capacitação dos servidores da Corregedoria; 

VIII - acompanhar os processos de desenvolvimento e implantação 

de sistemas informatizados pertinentes às atividades da Corregedoria; 

IX - recepcionar, tramitar, acompanhar, controlar, baixar e arquivar 

processos e demais documentos expedidos e recebidos, de âmbito interno 

e externo, de interesse da Corregedoria; 

X - executar os serviços de representação e de confiança do 

Corregedor; 

XI - elaborar os relatórios da Corregedoria; 

XII - desempenhar outras funções que lhe forem atribuídas por 

determinação do Corregedor ou por deliberação do Tribunal Pleno. 

Art. 5º O Presidente colocará à disposição do Corregedor os 

servidores solicitados e considerados necessários ao funcionamento da 

Corregedoria, no limite máximo de 03 (três), sem prejuízo da indicação 

para o cargo comissionado a que se refere o § 1º do art. 3º. 

CAPÍTULO III 

FUNCIONAMENTO 

Art. 6º A Corregedoria exercerá suas atividades de correição e 

inspeção nos termos estabelecidos em regramento próprio do Tribunal. 
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Art. 7º A atuação da Corregedoria nas correições e inspeções se 

dará por meio de comissão de caráter permanente. 

Parágrafo único. O Corregedor instituirá anualmente, no mês de 

fevereiro, por meio de portaria a ser publicada no Diário Oficial e no sítio 

eletrônico da Corregedoria, a Comissão Permanente de Correição. 

Art. 8º A Corregedoria fiscalizará os instrumentos administrativos 

disciplinares após concluída a fase de inquérito administrativo. 

Parágrafo único. A contar do recebimento dos autos a Corregedoria 

terá o prazo de 5 (cinco) dias para realizar correição. 

Art. 9º A atuação da Corregedoria quanto ao Termo Circunstanciado 

Administrativo ocorrerá após celebrado para efeito de avaliação quanto ao 

cumprimento das normas afetas ao processo. 



§ 1º O Termo Circunstanciado Administrativo (TCA) deverá ser 

encaminhado à Corregedoria no prazo de 2 (dois) dias após a decisão do 

Secretário de Administração. 

§ 2º A contar do recebimento do TCA a Corregedoria terá o prazo de 

5 (cinco) dias para realizar correição. 

Art. 10. A Corregedoria atuará em relação ao Termo de Ajustamento 

de Conduta (TAC) conforme estabelecido em regramento próprio do 

Tribunal. 

Parágrafo único. A contar do recebimento do TAC a Corregedoria 

terá o prazo de 5 (cinco) dias para realizar correição. 

Art. 11. Os comandos destinados a regulamentar procedimentos de 

atuação institucional do Tribunal e inerentes à área de competência do 

Corregedor, serão identificados por: 

I - provimento - ato normativo com a finalidade de disciplinar, 

orientar e esclarecer a aplicação de dispositivos afetos à competência do 

Corregedor; 



II - orientação de serviço - ato para determinação de procedimentos 

internos de aplicação restrita ao funcionamento da Corregedoria, com a 

finalidade de fixar diretrizes sobre o modo de execução de rotinas de 

trabalho. 

§ 1º Os atos expedidos terão numeração em série crescente e 

ininterrupta, sem renovação anual, identificados pela sigla 

CORREGEDORIA TCE/PA, precedida da denominação espécie, seguida do 

número do ato e do ano de emissão separados por barra. 
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§ 2º O provimento será publicado no Diário Oficial e na página da 

Corregedoria no Portal TCE-PA. 

§ 3º A orientação de serviço será disponibilizada na página da 

Corregedoria na intranet do Tribunal. 

Art. 12. Os procedimentos de competência da Corregedoria, depois 

de concluídos, serão arquivados na própria Corregedoria, mediante 

decisão do Corregedor. 

CAPÍTULO IV 

INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR 

Art. 13. A investigação preliminar é procedimento administrativo de 

caráter sigiloso e sumário, que tem por objetivo coletar elementos para 

verificar o cabimento da instauração de sindicância acusatória ou processo 

administrativo disciplinar e será instaurada mediante determinação do 

Corregedor do Tribunal. 

§ 1º A investigação preliminar será realizada de ofício ou com base 

em denúncia ou representação recebida. 

§ 2º No caso de denúncia ou de representação, estas devem ser 

fundamentadas e formuladas por escrito, contendo a narrativa dos fatos 

em linguagem clara e objetiva, com todas as suas circunstâncias, a 

individualização do servidor público envolvido, acompanhada de indício 

concernente à irregularidade ou ilegalidade imputada. 

§ 3º A denúncia que não apresentar a identificação e o endereço do 

denunciante, bem como não observar os requisitos e formalidades 

prescritos no § 2º será arquivada de plano, ressalvada a hipótese prevista 



no § 4º. 

§ 4º A denúncia cuja autoria não seja identificada, desde que 

contenha os elementos indicados no § 2º, poderá ensejar a instauração de 

investigação preliminar. 

Art. 14. O procedimento de investigação preliminar poderá ser 

instaurado com um ou mais servidores lotados na Corregedoria. 

§ 1º Não poderá atuar na investigação preliminar o servidor que 

estiver: 

I - impedido nos termos do § 2º do art. 205 da Lei nº 5.810/1994; 
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II - respondendo a sindicância acusatória ou a processo 

administrativo disciplinar. 

§ 2º O despacho que instaurar o procedimento deve conter o(s) 

nome(s), cargo(s) e matrícula(s) do(s) servidor(es), o prazo para 

conclusão dos trabalhos e o número do expediente que contém os fatos a 



serem apurados. 

§ 3º Instaurado o procedimento de ofício, o despacho deve conter 

os requisitos do § 2º e os fatos a serem apurados. 

§ 4º Caso o procedimento seja instaurado com mais de um 

servidor, o despacho deve indicar o responsável pela coordenação dos 

trabalhos. 

Art. 15. O Presidente e o Corregedor do Tribunal assegurarão à 

investigação preliminar o sigilo que se faça necessário à elucidação do fato 

ou que decorra de exigência do interesse público. 

Art. 16. A investigação preliminar deverá ser concluída no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da data de sua instauração, sendo admitida 

prorrogação por igual período, por solicitação do coordenador, quando 

houver, ou pelo servidor designado para a condução dos trabalhos ao 

Corregedor. 

Parágrafo único. A solicitação de prorrogação do prazo deverá ser 

devidamente justificada. 

Art. 17. Concluída a investigação preliminar, o(s) responsável(is) 

por sua condução produzirá(ão) relatório sobre os fatos apurados, 

indicando, se possível, o provável responsável, qual a irregularidade ou a 

transgressão praticada e o seu enquadramento nas disposições legais que 

regem a matéria. 

Art. 18. O Corregedor, de posse do relatório, acompanhado dos 

elementos que instruírem o procedimento, decidirá pelo arquivamento ou 

apresentará proposição ao Presidente do Tribunal de instauração de 

sindicância acusatória ou processo administrativo disciplinar. 

Parágrafo único. O Corregedor poderá propor a adoção de 

instrumento alternativo à aplicação de penalidade disciplinar em 

substituição à sindicância acusatória ou ao processo administrativo 

disciplinar, observadas as regras previstas em regulamento próprio. 
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Art. 19. O Presidente do Tribunal levando em consideração a 

proposição do Corregedor determinará a instauração de sindicância 

acusatória ou de processo administrativo disciplinar ou adoção de 



instrumento alternativo à aplicação de penalidade disciplinar, conforme o 

caso. 

CAPÍTULO V 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 20. A Presidência assegurará a disponibilização de página 

específica da Corregedoria no Portal TCE-PA na internet e na intranet. 

Art. 21. O cargo de provimento em comissão de Assessor da 

Corregedoria, código TCE-CPC-200, cargo NS-02, integrante da Lei nº 

8.037/2014 (Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Servidores do 

Tribunal de Contas do Estado do Pará), fica com sua denominação 

alterada para Diretor da Corregedoria, código TCE-CPC-200, cargo NS-02. 

Plenário “Conselheiro Emílio Martins”, em Sessão Ordinária de 07 de 

novembro de 2019. 

ODILON INÁCIO TEIXEIRA 

Presidente 

NELSON LUIZ TEIXEIRA CHAVES 



MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA 

CIPRIANO SABINO DE OLIVEIRA JUNIOR 

LUÍS DA CUNHA TEIXEIRA ROSA EGÍDIA CRISPINO CALHEIROS LOPES 


