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APRESENTAÇÃO

Com o objetivo de melhorar o controle e a eficiência das ações da Gerência de Correição, vinculada à Diretoria Geral de Controle 
Interno da SES/PE, foi desenvolvido o Sistema de Informações Correicionais - SICOR com a visão de congregar no mesmo local as 
informações de Processo Administrativo Disciplinar - PAD, Processo de Apuração e Aplicação de Penalidades - PAAP e Tomada de 
Contas Especial - TCEsp, possibilitando, além do controle, o monitoramento de forma concisa do andamento das ações relativas a 
aos processos, uma vez que eram apurados, anteriormente, em setores distintos da secretaria e seus controles realizados por meio 
de planilhas eletrônicas.

sicor.saude.pe.gov.br - Tela Login do SICOR



O SISTEMA

Na primeira tela após realização do login, o sistema prevê o Dashboard para acompanhamento das seguintes métricas de PAD, PAAP 
e TCEsp: Total de processos Instaurados, Índice de conclusão de processos no prazo e Tempo médio de conclusão de processos, 
tais verificações possibilitam que hajam intervenções visando aumentar a eficiência na apuração dos respectivos processos.

DASHBOARD



CADASTROS BÁSICOS

Para fins de ajustes e manutenção das tabelas do sistema 
são disponibilizados os seguintes cadastros: 

● Usuários (para cadastrar os usuários no sistema);
● Segurança (define acessos aos módulos);
● Comissão (vinculação dos usuários às comissões);
● Servidor (Lista de Servidores da SES);
● Categoria (Classificação dos Servidores);
● Cargo (Lista de Cargos);
● Função (Lista de Funções);
● Perfil (definição de perfil de acesso ao sistema);
● Upload SADRH (Carga na lista de Servidor);
● Fornecedor (Cadastro de Fornecedores - PAAP);
● Contrato (Cadastro de Contratos - PAAP);
● Natureza (Tipo de Processo);
● Configuração de E-mail (para cadastrar e-mail de 

alerta);
● SELIC (Para cadastro dos índices SELIC); e
● IPCA (Cadastros dos índices IPCA).

CADASTROS BÁSICOS



MÓDULO SINDICÂNCIA

O módulo Sindicância é destinado ao acompanhamento e cadastro das sindicâncias

Campos destinados à pesquisa e exportação de dados do sistema Tela de cadastro das sindicâncias no sistema



MÓDULO PARÂMETROS PAD

O módulo Parâmetros PAD é utilizado para definir as métricas (quantidades de dias) necessárias para o cumprimentos dos prazos 
legais dos Processos Administrativos Disciplinares 

PARA CADASTRAR NOVOS PARÂMETROSPARÂMETROS CADASTRADOS



MÓDULO PAD

O módulo PAD permite aos usuários pesquisar, editar, exportar dados ou excluir as informações dependendo do seu nível de acesso. 
Nesse módulo constam informações como: nome e matrícula do servidor, data do fato, data e número da publicação da portaria de 
instauração do PAD, além de datas relativas às movimentações do processo. O módulo permite, ainda, registrar observações acerca 
dos processos e anexar arquivos produzidos pelos respectivos processos.

Pesquisar/Cadastrar/Exportar

PAD’s Cadastrados

Visualizar informações do PAD/Editar/Excluir

A pesquisa pode ser realizada por:

● Nome e matrícula;
● Número do Processo; 
● Número SEI; e
● Por Status.



MÓDULO PAD

As telas abaixo representam o módulo de cadastro dos PAD’s 



MÓDULO DE MONITORAMENTO PAD

O módulo Monitoramento PAD permite aos gestores observar o andamento dos processos instaurados e identificar se alguns dos atos 
processuais estão em atraso com relação aos parâmetros estabelecidos.

Fases Processuais acompanhadas:

● Ata de instalação e Notificação 
prévia;

● Encaminhamento ao IRH;
● Notificação para Oitiva;
● Indiciamento;
● Apresentação de Defesa;
● Nomeação de Defensor Dativo; e 
● Relatório.

Fases Processuais em atraso



MÓDULO TCEsp

O módulo TCEsp permite aos usuários pesquisar, editar, exportar dados. Nesse módulo constam informações como: Convenente, 
número do convênio/emenda, nome do ente responsabilizado, data do fato, data e número da publicação da portaria de instauração 
da TCEsp, Valor do dano e seu valor corrigido, além de datas relativas às movimentações do processo. O módulo permite ainda 
registrar observações acerca dos processos e anexar arquivos produzidos pelos respectivos processos.

A pesquisa pode ser realizada por:

● Nome do Convenente;
● Número da TCEsp; 
● Número SEI;
● Número do Convênio/emenda;
● Espécie;
● Período; e
● Por Status.

Pesquisar/Cadastrar/Exportar

TCEsp Cadastradas

Visualizar informações da TCEsp/Editar



MÓDULO TCEsp

As telas abaixo representam o módulo de cadastro das TCEsp’s 



MÓDULO PAAP

O módulo PAAP permite aos usuários pesquisar, editar, exportar dados ou excluir as informações dependendo do seu nível de 
acesso. Nesse módulo constam informações como: nome e CNPJ da Empresa, Número do Contrato e seu objeto, data e número da 
publicação da portaria de instauração do PAAP, além de datas relativas às movimentações do processo. O módulo permite ainda 
registrar observações acerca dos processos e anexar arquivos produzidos pelos respectivos processos.

A pesquisa pode ser realizada por:

● Número do Processo; 
● Prestador de Serviço;
● Comissão; 
● Natureza; e
● Por Status.

Pesquisar/Cadastrar/Exportar

PAAP’s Cadastrados

Visualizar informações do PAAP/Editar/Excluir



MÓDULO PAAP

A tela abaixo representa o módulo de cadastro dos PAAP’s



MÓDULO TCC

O Sistema possui, ainda, o TCC destinado ao registro do Termo de Constituição de Crédito que é utilizado pelas comissões de PAAP e 
TCEsp para fins de acordos e confissões de dívida por parte das empresas ou entidades. Esse módulo permite aos usuários 
pesquisar, editar, exportar dados ou excluir as informações dependendo do seu nível de acesso. O módulo permite, ainda, registrar 
observações acerca dos processos e anexar arquivos produzidos pelos respectivos processos.

A pesquisa pode ser realizada por:

● Nome e matrícula;
● Número do Processo; 
● Número SEI; e
● Por Status.

Pesquisar/Cadastrar/Exportar

TCC’s Cadastrados

Visualizar informações do TCC/Editar/Excluir



MÓDULO TCC

As telas abaixo representam o módulo de cadastro das TCC’s 



CONSIDERAÇÕES FINAIS

● O SICOR encontra-se em fase de produção e já possui o acervo de PAD’s, TCEsp e PAAP’s em execução na 

Secretaria Estadual de Saúde cadastrados;

● Os Módulos de PAD e Monitoramento PAD encontram-se em fase de ajustes visando aprimoramento dos 

mecanismos de monitoramento;

● Na sequência serão implementados os módulos de monitoramento:

○ Sindicância;

○ PAAP; e

○ TCEsp.




