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INSTRUÇÃO OPERACIONAL PADRÃO Nº 08/2017 – ASITEC/SEAP   
 

São Luís/MA, 15 de Julho de 2017. 
 

ASSUNTO 

 
Como acessar o Sistema SAC24; Como buscar e acessar o cadastro de um 
Monitorado no sistema. 
 

DIFUSÃO 

 
Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – MA, Secretaria de 
Segurança Pública – MA, Ministério Público do Maranhão, Poder Judiciário e 
Defensoria Pública do Estado. 
 

 
1. OBJETIVO 
Esta Instrução Operacional Padrão – IOP tem por finalidade instruir o servidor como acessar o 
Sistema SAC24 e acessar a ficha de cadastro do monitorado. 
  
2. REQUISITOS 
Computador, acesso à Internet, software leitor de PDF e acesso ao Sistema de SAC24. 
 
3. INSTRUÇÃO 
O servidor deve utilizar um navegador de internet (de preferência o Google Chrome) para acessar 
o Sistema SAC24, sendo assim, inserir na barra de endereço o link: ma.SAC24.com.br, como 
mostra a figura 01 abaixo. 
 
 

 
Figura 1 – Link de acesso ao Sistema SAC24. 

 
 
Após o procedimento anterior estará disponível a tela de Login. Para acessar, o servidor deve 
inserir o Login no campo Usuário, inserir os caracteres da imagem no campo Código e clicar no 
botão Continuar. 
 
 

 Usuário: nome de usuário pré-cadastrado que faça parte do quadro de pessoal de uma 
instituição com acesso ao sistema; 
 

 Código: são as 5 letras exibidas na tela na forma de uma imagem. Não é feita nenhuma 
distinção entre letras maiúsculas e minúsculas neste campo. O código digitado, conhecido 
como CAPTCHA, é uma medida de segurança com o objetivo de garantir que o acesso 
está sendo feito por uma pessoa, e não uma tentativa automática feita por algum software 
malicioso. 
 

 
 

http://ma.sac24.com.br/
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1º passo    2º passo 

 

     
Figura 2 - Tela de Login 01. 

 

3º passo 
 

 
Figura 3 – Página Inicial do Sistema SAC24. 

 
 
*OBS: A mensagem de “Atenção” da imagem acima refere-se à data de Aprovação do 
acesso ao Sistema SAC24, e não data atual. 
  
Após o procedimento anterior de Login, a página inicial estará disponível permitindo a busca e 
acesso a ficha de cadastro do monitorado. 
 
Para acessar o cadastro de um monitorado o servidor deve inserir o nome do mesmo no campo 
“Procurar monitorado” localizado no Menu à esquerda da página inicial, como mostra a imagem 
04 e 05 abaixo, ao inserir o nome do monitorado o sistema exibe nomes aproximados. Clicar no 
nome desejado para acessar a ficha de cadastro. 
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Figura 4 – Procurar monitorado.   Figura 5 – Procura de monitorado 

 
Conforme procedimento anterior de “Procura do monitorado”, ao selecionar um nome o 
sistema exibe a foto de perfil, para obter mais detalhes o servidor deve clicar na foto conforme a 
imagem 6 abaixo. 
 
 

 
Figura 6 – Página Inicial do Sistema SAC24. 

 
 
 
Conforme procedimento anterior, ao clicar na foto do monitorado no Menu à esquerda, o sistema 
exibirá a ficha de cadastro do mesmo com as seguintes informações: dados pessoais, dados da 
prisão, data do início e fim da monitoração eletrônica, localização real no mapa, número da 
tornozeleira eletrônica, condições da monitoração eletrônica, tipos de violações e histórico 
de violações. A imagem 07 abaixo ilustra a ficha de cadastro da monitorada ALEXANDRA 
SERRA ARAUJO. 
 
 
 



ESTADO DO MARANHÃO          4

 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA 

 ASSESSORIA DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA – ASITEC 

 

 
www.seap.ma.gov.br 

 
 

 
Figura 7 – Página Inicial do Sistema SAC24. 

 
Legenda: 
 

■ Resumo das informações do Monitorado; 

■ Guia com os dados principais do monitorado; 

■ Dados Processuais: Vara, Comarca, Artigo e Nº do processo; 

■ Início da Monitoração, Término da Monitoração e Nº do Equipamento (Tornozeleira); 

■ Dados pessoais. 

 
 

Dê-se ciência. Cumpra-se. 
 
 
 
 

Olavo Henrique Silva Azevedo 
Coordenador de Sistemas – ASITEC/SEAP 

Marcio Felipe Queiroga 
Supervisão ASITEC/SEAP 

 


