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CAPÍTULO II
DOS SISTEMAS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO,

DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E DE CONTROLE INTERNO
[...]
Art. 14. […]
[...]
§ 2º Para atendimento de suas finalidades o Sistema de Controle Interno deverá 
abranger, dentre outras, as seguintes funções:
[…]
IV - correição - quando apura os indícios de ilícitos praticados no âmbito da 
Administração pública, e promove a responsabilização dos envolvidos, por meio da 
instauração de processos e adoção de procedimentos, visando inclusive ao 
ressarcimento nos casos em que houver dano ao erário.

A correição sob a perspectiva do SCI

LEI COMPLEMENTAR Nº 141, DE 3 DE SETEMBRO DE 2009.
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A correição sob a perspectiva do SCI

Controle interno é um processo conduzido pela 
estrutura de governança, administração e outros 
profissionais da entidade, e desenvolvido para 
proporcionar segurança razoável com respeito à 
realização dos objetivos relacionados a 
operações, divulgação e conformidade, e consiste 
em cinco componentes inter-relacionados. 

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission - COSO
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 A correição sob a perspectiva do SCI

Componentes do 
Sistema de Controles 

Internos
Caracterização

Ambiente de Controle O ambiente de controle é um conjunto de normas, processos e estruturas que fornece a 
base para a condução do controle interno por toda a organização. (COSO, 2013)

Atividades de Controle
Podem ter natureza preventiva ou de detecção e abranger uma série de atividades manuais 
e automáticas, como registros, autorizações e aprovações, verificações, reconciliações e 
revisões de desempenho do negócio. (COSO, 2013)

Avaliação de Riscos
Processo integrado pelas etapas de identificação, avaliação e resposta ao risco, com a 
finalidade de anular, reduzir, partilhar ou aceitar os efeitos de sua concretização sobre os 
objetivos do sistema de controles internos. (COSO, 2013; CASTRO, 2011)

Informação e 
Comunicação

A comunicação apresenta duas vertentes: permite o recebimento, pela organização, de 
informações externas significativas, e proporciona informações a partes externas em 
resposta a requisitos e expectativas. (COSO, 2013)

Atividades de 
Monitoramento

Uma organização utiliza avaliações contínuas, independentes, ou uma combinação das 
duas, para se certificar da presença e do funcionamento de cada um dos cinco 
componentes de controle interno, inclusive a eficácia dos controles nos princípios relativos a 
cada componente. (COSO, 2013)
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A correição sob a perspectiva do SCI

CREPALDI, Silvio Aparecido. Auditoria contábil: teoria e prática. São Paulo: Atlas, 2000; BOYNTON, William C.; JOHNSON, Raymond N.; KELL, Walter G. Auditoria; tradução: 
José Evaristo dos Santos. São Paulo: Atlas, 2002.

LIMITAÇÕES LIMITAÇÕES 
DO CONTROLE DO CONTROLE 

INTERNOINTERNO

Erros de julgamento por informações inadequadas;

Instrução inadequada dos funcionários com relação às 
normas internas e falhas devido à falta de 
entendimento;

Conluio de indivíduos na apropriação de bens da 
empresa ou com intuito de alguma vantagem;

Atos praticados pela administração com objetivos 
ilegítimos

Negligência dos funcionários na execução de suas 
tarefas diárias
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A correição sob a perspectiva do SCI

AMBIENTE DE CONTROLEAMBIENTE DE CONTROLE
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A correição sob a perspectiva do SCI

“Traduz a disposição, a conscientização e o comportamento de todos os 

empregados pela importância com que tratam seus controles, 

gerenciam os riscos e cuidam das questões comportamentais.

Nesse aspecto, o corpo funcional deve ser capaz de saber o que deve 

ser feito, como deve ser feito e, finalmente, deve querer fazê-lo. A 

quebra de um desses elos compromete todo o ambiente de controle.”

(CASTRO, 2010)

AMBIENTE DE CONTROLEAMBIENTE DE CONTROLE
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A correição sob a perspectiva do SCI

Reduz a ocorrência de um 
comportamento 

R+
REFORÇO
POSITIVO

R-
REFORÇO
NEGATIVO

P+
PUNIÇÃO 
POSITIVA

P-
PUNIÇÃO 
NEGATIVA

Amplia a ocorrência de um 
comportamento 

Estímulos 
Aversivos

Estímulos 
Positivos

CORREIÇÃOCORREIÇÃO
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A correição sob a perspectiva do SCI
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Processos para Apuração e 
Responsabilização Administrativa 

e Ressarcimento de Dano
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Processos para Apuração e Responsabilização

IV - correição - quando apura os indícios de ilícitos praticados no âmbito da 
Administração pública, e promove a responsabilização dos envolvidos, por meio da 
instauração de processos e adoção de procedimentos, visando inclusive ao 
ressarcimento nos casos em que houver dano ao erário.

Legalidade Finalidade
Motivação

Razoabilidade
Proporcionalidade

Moralidade
Ampla Defesa Contraditório Segurança Jurídica

ImpessoalidadeInteresse Público
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LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos 

acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, 

com os meios e recursos a ela inerentes;

DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS 

Art. 5º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988

Processos para Apuração e Responsabilização
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I - ser tratado com respeito pelas autoridades e servidores, que deverão facilitar o 
exercício de seus direitos e o cumprimento de suas obrigações;

II - ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que tenha a condição de 
interessado, ter vista dos autos, obter cópias de documentos neles contidos e conhecer as
decisões proferidas;

III - formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, os quais serão objeto 
de consideração pelo órgão competente;

IV - fazer-se assistir, facultativamente, por advogado, salvo quando obrigatória a 
representação, por força de lei.

DOS DIREITOS DO ADMINISTRADODOS DIREITOS DO ADMINISTRADO

Art. 3º da Lei Estadual nº 11.781, de 6 de junho de 2000
Regula o Processo Administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual.

Processos para Apuração e Responsabilização
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DOS DEVERES DO ADMINISTRADODOS DEVERES DO ADMINISTRADO

Art. 4º da Lei Estadual nº 11.781, de 6 de junho de 2000
Regula o Processo Administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual.

I - expor os fatos conforme a verdade;

II - proceder com lealdade, urbanidade e boa fé;

III - não agir de modo temerário;

IV - prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar para o esclarecimento
dos fatos.

Processos para Apuração e Responsabilização
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NÃO

Processos para Apuração e Responsabilização
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Tipo Caracterização Normatização

Processo 
Administrativo 

Disciplinar
(Inquérito administrativo e 

sindicância)

Compreende a sindicância e o inquérito 
administrativo e 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 se encontre 
investido.

Lei Estadual nº 
6.123, de 20 de 
julho de 1968.

5. Cassação de aposentadoria ou disponibilidade.

1. Repreensão;

2. Suspensão;

3. Destituição de Função;

4. Demissão;

PENALIDADES

Processos para Apuração e Responsabilização
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Tipo Caracterização Normatização

Procedimento de 
apuração e aplicação 

de penalidades a 
licitantes e 

contratados - PAAP

Procedimento administrativo a ser autuado 
para apuração de eventuais infrações 
cometidas pelos licitantes e contratados, 
durante a fase licitatória e de execução 
contratual.

- Lei Federal n° 8.666, 
de 21 de junho de 
1993;
- Lei Federal nº 
10.520, de 17 de julho 
de 2002;
- Decreto nº 42.191 de 
01 de janeiro de 2015.

5. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
por prazo não inferior a 2 (dois) anos.

1. Impedimento de licitar e contratar com a Administração Direta e Indireta do Estado 
de Pernambuco e descredenciamento nos sistemas cadastrais de fornecedores, 
pelo prazo de até 05 (cinco) anos;

2. Multa;

3. Advertência;

4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois anos);

PENALIDADES

Processos para Apuração e Responsabilização
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Tipo Caracterização Normatização

Processo 
Administrativo de 
Responsabilização 

– PAR
(PAR e PIP)

Procedimento para responsabilização administrativa 
e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos 
contra a administração pública, nacional ou 
estrangeira, no âmbito do Poder Executivo 
Estadual, que deverá ser precedido de 
Procedimento de Investigação Preliminar - PIP, de 
caráter sigiloso e não punitivo.

- Lei Federal nº 12.846, de 
1º de agosto de 2013;
- Lei Estadual nº 16.309, de 
08 de janeiro de 2018;
- Decreto Estadual nº 
46.967, de 28 de dezembro 
de 2018.

1. Multa;

2. Publicação extraordinária da decisão administrativa 
sancionadora.

PENALIDADES

Processos para Apuração e Responsabilização
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Tipo Caracterização Normatização

Tomada de 
Contas Especial 

- TCEsp

Procedimento administrativo de verificação das entradas e 
saídas de dinheiros, bens e valores públicos, quando da 
omissão no dever de prestar contas, da não 
comprovação da aplicação dos recursos repassados 
pelo Estado ou Município, da existência de desfalque, 
desvio de bens ou valores ou ainda da prática de 
qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que 
resulte dano ao erário, para confrontar a escrita com os 
correspondentes documentos, levando-se em conta, 
quando for o caso, a situação dos saldos no início e 
término do exercício ou do período de gestão.

- Lei Estadual nº 12.600, de 
14 de junho de 2004;

- Resolução TC nº 36, de 29 
de agosto de 2018, do 
Tribunal de Contas do 
Estado de Pernambuco.

EXECUÇÃO FÍSICA EXECUÇÃO FINANCEIRA

DANO

ANÁLISE
I – valor do débito atualizado monetariamente 
for inferior a R$ 60.000,00 (sessenta mil 
reais);

II – houver transcorrido prazo superior a 08 
(oito) anos das datas dispostas no § 1 do 
artigo 3º desta Resolução.

Dispensa de Instauração

Processos para Ressarcimento do Dano
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Tipo Caracterização Normatização

Procedimento 
Administrativo 

para 
Constituição de 

Crédito Não 
Tributário 

O procedimento administrativo para constituição 
de crédito não tributário do Estado de 
Pernambuco, que não seja regulado por 
legislação específica, formar-se-á mediante 
autuação dos documentos necessários à 
apuração da liquidez e certeza do crédito.

Lei Estadual nº 13.178 
de 29 de dezembro de 
2006.

Processos para Ressarcimento do Dano
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A Correição na SCGE/PE
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2007 2009

- Criação da 
Controladoria-Geral 

do Estado
(Lei nº 13.205/2007)

- Identificação da Macro 
Função de Correição em 
Diagnóstico de Órgãos 

de Controle Interno 
Estaduais;

2010

- Instituição da Macro 
Função de Correição no 
âmbito do Sistema de 

Controle Interno Estadual
(LC nº 141/2009)

- Proposta de Emenda à 
Constituição com a Função 

de Correição como uma 
Macro Função do Sistema 

de Controle Interno 
Governamental 
(PEC 45/2009)

- Diretrizes para o 
controle interno no setor 
público, com diretrizes 

específicas para a 
Macro Função de 

Correição;

2016 2019

- Criação da Diretoria de 
Correição no âmbito da 

SCGE;

-Instituição do Programa 
de Fortalecimento de 

Corregedorias – Procor
(Portaria CGU nº 

1000/2019);

- Adesão da SCGE ao 
Programa de 

Fortalecimento de 
Corregedorias – Procor.

A correição na SCGE
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A correição na SCGE
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A correição na SCGE
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Secretária da SCGESecretária da SCGE

A correição na SCGE

Diretoria de Orientação 
ao Gestor e Informações 

Estratégicas
Diretoria de 
Correição

Diretoria de 
Correição

Diretoria de 
Auditoria

Secretário Executivo da 
SCGE

Secretário Executivo da 
SCGE

Diretoria de 
Ouvidoria Geral 

do Estado

Diretoria de 
Monit., Avaliação 

e Controle

Diretoria de 
Tecnologia do 

Controle Interno

Diretoria de 
Convênios

Diretoria de 
Planejamento 

e Gestão

Fortalecer o poder disciplinar estadual; planejar e coordenar ações, projetos e programas de estímulo à 

prevenção e ao combate à corrupção no âmbito do Poder Executivo estadual; gerenciar a atuação 

correcional das unidades gestoras; otimizar a integração e gerenciamento das informações correcionais; 

revisar a análise das Tomadas de Contas Especiais instauradas no Poder Executivo Estadual.

CONTROLADORIAAUDITORIA OUVIDORIA APOIO
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Atuar no acompanhamento e apoio à realização de processos administrativos para apuração 

disciplinar no âmbito do Poder Executivo Estadual, realizar inspeções correcionais e 

fomentar a capacitação de agentes públicos nas atividades de apuração disciplinar.

A correição na SCGE

Diretoria de Correição
(DCOR)

Diretoria de Correição
(DCOR)

Coordenadoria de 
Integridade e Governança

(CIG)

Coordenadoria de 
Integridade e Governança

(CIG)

Unidade de 
Acompanhamento de 

Processos Disciplinares
(UAPD)

Unidade de 
Acompanhamento de 

Processos Disciplinares
(UAPD)

Unidade de 
Análise de TCEsp

(UATC)

Unidade de 
Análise de TCEsp

(UATC)

Unidade de 
Integridade

(UINT)

Unidade de 
Integridade

(UINT)

Unidade de Apoio 
e Monitoramento

(UAPM)

Unidade de Apoio 
e Monitoramento

(UAPM)

Coordenadoria de Atos de 
Correição e TCEsp

(CCT)

Coordenadoria de Atos de 
Correição e TCEsp

(CCT)
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Art. 1º Instituir o Programa de Fortalecimento de Corregedorias - PROCOR, para apoiar os 
órgãos e as entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na 
execução de suas atividades correcionais.

Art. 2º O Programa de Fortalecimento de Corregedorias - PROCOR tem como objetivos 
principais:

I - Promover o aprimoramento na condução de procedimentos correcionais;

II - Promover a integração das atividades correcionais;

III - Promover o aperfeiçoamento da gestão de processos;

IV - Promover o uso de novas tecnologias e soluções inovadoras para aperfeiçoar as 
apurações correcionais;

V - Promover o intercâmbio de informações e de experiências entre as Corregedorias; e

VI - Fomentar a capacitação de agentes públicos nas atividades correcionais.

PORTARIA Nº 1.000, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2019

A correição na SCGE
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PORTARIA Nº 1.000, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2019

Art. 5º Fica instituída, no âmbito do Programa de Fortalecimento de 
Corregedorias - PROCOR, a Rede de Corregedorias, com a finalidade de 
integrar as informações relacionadas às ações correcionais.

A correição na SCGE
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Art. 2º São finalidades da Rede de Corregedorias:

I - promover o reconhecimento e o fortalecimento das atividades correcionais;

II - estimular formas de boas práticas para a prevenção, detecção e apuração célere de 
irregularidades no âmbito correcional;

III - realizar ações conjuntas para o intercâmbio de experiências sobre temas correcionais;

IV - promover capacitações em temas relevantes ao trabalho das Corregedorias, bem como 
seminários, conferências e outros eventos de interesse dos integrantes da Rede;

V - debater temas de interesse das corregedorias;

VI - estabelecer estratégias conjuntas de atuação;

VII - promover a integração de informações relacionadas às ações correcionais;

VIII - realizar estudos e propor diretrizes para as ações correcionais;

IX - divulgar atos e ações de interesse da Rede e de seus integrantes;

X- ter representação em colegiados cujos temas sejam do interesse de seus integrantes; e

XI - disponibilizar de forma recíproca sistemas informatizados, manuais, procedimentos e/ou 
equivalentes.

RESOLUÇÃO Nº 1, DE 7 DE MAIO DE 2019

A correição na SCGE
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A correição na SCGE

Instituição do 
Sistema Correcional 
do Poder Executivo 

Estadual

Proposição de normativos para instituição e 
regulamentação.

Elaboração de Manual de Processos Administrativos. 

Adoção de sistema informatizado para gerenciamento de 
processos administrativos.

Realização de Inspeções Correcionais.

Realização/promoção de Palestras e Cursos.

Adoção de Sistema de Medição de Desempenho
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Inspeção Correcional
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Tem por propósito contribuir para melhoria da gestão dos processos 

administrativos, aos quais se refere o Capítulo I do Título VI da Lei Estadual nº 

6.123 de 20 de julho de 1968, a partir da avaliação de alguns aspectos 

relevantes, que possam, de forma significativa, auxiliar a gestão de prazos e da 

completude processual, relacionados aos diferentes componentes do sistema 

de controles internos (SCI) como preconizado pelo modelo conceitual do COSO 

(2013).

INSPEÇÃO CORRECIONALINSPEÇÃO CORRECIONAL

Inspeção Correcional
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Inspeção Correcional

150

234

288
321

Tempo Médio de Realização de Processos (em dias)

Processos Instaurados

Processos Concluídos

67

83

111 110

Inquérito Administrativo Sindicância

TEMPO MÉDIO DE REALIZAÇÃO DE PADTEMPO MÉDIO DE REALIZAÇÃO DE PAD
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Componentes do 
Sistema de 

Controles Internos
Aspectos Relacionados

Ambiente de 
Controle

1. Documentação do controle relativa ao Processo Administrativo Disciplinar;

2. Definição de responsabilizabilidades;

Atividades de 
Controle

3. Cronograma de atividades;

4. Painel (planilha) de acompanhamento;

5. Instância superior de autorização de prorrogações de prazos;

6. Check list de composição do processo documental;

Avaliação de 
Riscos

7. Prazos intermediários;

8. Eventos intermediários;

Informação e 
Comunicação

9. Padrões (modelos) de documentos;

10. Comunicações periódicas para subsidiar o acompanhamento do processo;

Atividades de 
Monitoramento

11. Indicadores de desempenho para subsidiar o 
monitoramento/acompanhamento.

Inspeção Correcional
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Inspeção Correcional
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Inspeção Correcional

Karina Mariz de Morais Serrano
Gestora Governamental – Controle Interno

Danielle de Castro Ferreira
Chefe da Unidade de Acompanhamento de Processos Disciplinares

Ricardo Henrique Miranda de Araújo
Coordenador dos Atos de Correição e Tomada de Contas Especial

Filipe Camelo de Castro
Diretor de Correição

Contato DCOR: 3183-0974

 www.scgeorienta.pe.gov.br

e-mail: orientacao@cge.pe.gov.br
Informações necessárias:
  - Nome completo
  - CPF
  - Matrícula
  - e-mail institucional
  - Unidade Gestora (Nome e Código) 

mailto:orientacao@cge.pe.gov.br
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