CORREGEDORIA GERAL LANÇA SISTEMA INTEGRADO DE
GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES
– SIGPAD
A Corregedoria Geral da
Secretaria de Defesa Social – SDS,
passa por diversas ações de
modernização e lançou, na quartafeira (18/11), o Sistema de Gestão
de Processos Administrativos SIGPAD, voltado a integrar o
controle de dados processuais
disciplinares dos servidores da SDS
em todo o Estado de Pernambuco.
O sistema foi concebido em
fases sucessivas a fim de diagnosticar e resolver eventuais empecilhos
operacionais ao longo do processo de instalação. Na primeira fase,
participaram de treinamento para implantação do modelo, na CERE/ACIDES
(antiga Acadepol), o 8ºBPM, 9ºBPM, 17ºBPM, 16ºBPM, 18ºBPM, GBS, além
das seções de Justiça e Disciplina das corporações militares. Já na fase mais
avançada, o sistema será capaz de substituir o Processo Administrativo
Disciplinar físico, passando a ser totalmente virtual, tal qual o Processo
Eletrônico já existente no Judiciário.
Servilho Paiva, corregedor geral
da SDS, esclareceu que, sob o ponto
de vista da gestão, o principal
aspecto positivo da ferramenta é que
possibilitará aos gestores, em seus
diferentes níveis hierárquicos, ter um
diagnóstico disciplinar preciso dos
servidores ou militares a seu
comando, com relatórios detalhados
sobre tipos de transgressões mais
cometidas, unidades, períodos, dentre outros. “Desse modo, vai contribuir com
o planejamento da SDS e suas operativas através de ações educativas e
preventivas”, explica Servilho. Sob o ponto de vista dos servidores, prosseguiu,
“é uma garantia de evitar a duplicidade de processos disciplinares sobre um
mesmo fato e ainda a faculdade de emitir certidão de nada consta diretamente
no site da Corregedoria”. Através do SIGPAD, os Processos Administrativos
Disciplinares elaborados na Corregedoria ou mesmo nas corporações da SDS
passarão a ser disponibilizados via internet, facilitando o controle e otimizando
os custos de material e pessoal, recorrente quando há duplicidade de ações.
Pernambuco é o segundo do País a contar com este modelo de sistema,
sendo a plataforma aqui adotada mais leve e acessível. No Brasil, o SIGPAD
da Corregedoria Geral da SDS é uma inovação tecnológica que mais uma vez
coloca o Estado na vanguarda do Direito Administrativo Disciplinar.
No lançamento, o corregedor geral destacou a participação do capitão
Castelo Branco ( CIPCães) e do Capitão Fragoso ( GTI/SDS) que, juntamente
com a equipe de TI da Corregedoria, idealizaram o sistema sem ônus para o
Estado.

