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Introdução 
 

Nesta versão do Sistema usuários da hierarquia superior tem acesso de cadastramento 

concomitante a processos inicialmente cadastrados em perfil hierárquico inferior, em qualquer 

fase do processo. Qualquer usuário com acesso pode cadastrar qualquer fase, anexar 

documentos, apagar fases. 

 

A única fase em que os órgãos e entidades perdem acesso ao cadastramento do processo é na 

“Avocação/Requisição pela CGU”, quando o acesso passa a ser exclusivo da CGU. 

 

Esta regra vale inclusive, para processos com mais de um local do fato. 

 

Neste caso o primeiro local do fato sempre estará vinculado à hierarquia do usuário 

cadastrador. A partir do segundo local do fato toda a hierarquia SIORG é liberada para seleção 

e qualquer órgão pode ser cadastrado. Dessa forma o processo fica acessível pelo usuário 

cadastrador e sua hierarquia superior, e por usuários que tenham o perfil hierárquico igual ao 

local do fato adicional, e sua hierarquia superior. 

 

Todas as ações realizadas por qualquer usuário são registradas em log, e podem ser consultadas 

pela ferramenta “Histórico de Ações” no processo: 

 

 

Acesso para cadastramento – exemplo cadastrador “Delegacia da Receita Federal do 

Brasil” 
 

O processo a seguir foi cadastrado por um usuário com perfil hierárquico “Delegacia da Receita 

Federal do Brasil em Campinas”, e tem como locais do fato: “Serviço de Controle e 

Acompanhamento Tributário” (na hierarquia da Delegacia da Receita Federal em Campinas) e 

“Superintendência de Administração” na hierarquia da CONAB, no Ministério da Agricultura. 

O acesso para cadastramento está liberado para os usuários com perfil hierárquico “Delegacia da 

Receita Federal do Brasil em Campinas”, “Superintendência de Administração” na hierarquia da 

CONAB, no Ministério da Agricultura, e órgãos superiores nos dois casos. 

Identifica-se o acesso para cadastramento pelo menu de edição do processo. Quando há acesso 

para alteração do processo o menu apresenta os ícones ativos. Quando o acesso ao processo é 

válido apenas para consulta o menu fica inativo.  
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Menu ativo 

 

Menu inativo 

 

Locais do Fato 
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Usuário perfil hierárquico Receita Federal do Brasil 
Como este usuário está em um perfil hierárquico superior ao perfil hierárquico de cadastramento 

do processo, o processo não estará listado na página inicial, na lista de alterados recentemente.  

Portanto para localizar o processo é necessário usar a ferramenta “Consultar PAD”. 

 

 

 

Faz-se a pesquisa pelo número do processo, no entanto, é necessário ajustar o campo “Órgão de 

Cadastro (Acesso)” para que o processo seja mostrado adequadamente. Este campo já é pré-

preenchido com o órgão do usuário cadastrador, mas ele permite alterações. 

 

Como o processo tem o perfil hierárquico em uma unidade dentro da hierarquia da Secretaria da 

Receita Federal, para que ele seja mostrado basta que seja marcado o check-box “Incluir órgãos 
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inferiores”. Desta forma são mostrados os processos que tenham perfil hierárquico “Secretaria da 

Receita Federal do Brasil” e órgãos inferiores. 

 

 

Ao abrir o processo podemos editá-lo como um usuário cadastrador. 
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Usuário Perfil Hierárquico Ministério da Fazenda 
Da mesma forma que o usuário da Secretaria da Receita Federal do Brasil, como este usuário está 

em um perfil hierárquico superior ao perfil hierárquico de cadastramento do processo, o processo 

não estará listado na página inicial, na lista de alterados recentemente.  

Portanto para localizar o processo é necessário usar a ferramenta “Consultar PAD”. 

Faz-se a pesquisa pelo número do processo, no entanto, é necessário ajustar o campo “Órgão de 

Cadastro (Acesso)” para que o processo seja mostrado adequadamente. Este campo já é pré-

preenchido com o órgão do usuário cadastrador, mas ele permite alterações. 

Como o processo tem o perfil hierárquico (do cadastrador) em uma unidade dentro da hierarquia 

do Ministério da Fazenda, para que ele seja mostrado basta que seja marcado o check-box “Incluir 

órgãos inferiores”. Desta forma são mostrados os processos que tenham perfil hierárquico 

“Ministério da Fazenda” e órgãos inferiores. 
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Ao abrir o processo podemos editá-lo como um usuário cadastrador. 

 

 



 8 

Usuário Perfil Hierárquico “Superintendência de Administração” na hierarquia da CONAB, 

no Ministério da Agricultura. 
  

Como este usuário está em um perfil hierárquico distinto ao perfil hierárquico de cadastramento 

do processo, o processo não estará listado na página inicial, na lista de alterados recentemente. 

Portanto para localizar o processo é necessário usar a ferramenta “Consultar PAD”. 

Faz-se a pesquisa pelo número do processo, no entanto, é necessário ajustar o campo “Órgão de 

Cadastro (Acesso)” para que o processo seja mostrado adequadamente. Este campo já é pré-

preenchido com o órgão do usuário cadastrador, mas ele permite alterações. 

Como o processo tem o perfil hierárquico (do cadastrador) em uma unidade dentro da hierarquia 

do Ministério da Fazenda, e este usuário tem o seu perfil em uma hierarquia dentro do Ministério 

da Agricultura,  para que ele seja mostrado o campo “Órgão de cadastro (Acesso)” não deve mostrar 

nenhuma unidade. Para isso clicar no botão “Limpar”  

Realizar a pesquisa usando como critério apenas o número do processo. 
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Ao abrir o processo podemos editá-lo como um usuário cadastrador. 

 

 

Usuário Perfil Hierárquico “CONAB” 
Como este usuário está em um perfil hierárquico distinto ao perfil hierárquico de cadastramento 

do processo, o processo não estará listado na página inicial, na lista de alterados recentemente. 

Portanto para localizar o processo é necessário usar a ferramenta “Consultar PAD”. 

Faz-se a pesquisa pelo número do processo, no entanto, é necessário ajustar o campo “Órgão de 

Cadastro (Acesso)” para que o processo seja mostrado adequadamente. Este campo já é pré-

preenchido com o órgão do usuário cadastrador, mas ele permite alterações. 

Como o processo tem o perfil hierárquico (do cadastrador) em uma unidade dentro da hierarquia 

do Ministério da Fazenda, e este usuário tem o seu perfil em uma hierarquia dentro do Ministério 

da Agricultura, para que ele seja mostrado o campo “Órgão de cadastro (Acesso)” não deve mostrar 

nenhuma unidade. Para isso clicar no botão “Limpar”  

Realizar a pesquisa usando como critério apenas o número do processo. 



 10 

 

 

Ao abrir o processo podemos editá-lo como um usuário cadastrador. 
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Usuário Perfil Hierárquico Ministério da Agricultura 
Como este usuário está em um perfil hierárquico distinto ao perfil hierárquico de cadastramento 

do processo, o processo não estará listado na página inicial, na lista de alterados recentemente. 

Portanto para localizar o processo é necessário usar a ferramenta “Consultar PAD”. 

Faz-se a pesquisa pelo número do processo, no entanto, é necessário ajustar o campo “Órgão de 

Cadastro (Acesso)” para que o processo seja mostrado adequadamente. Este campo já é pré-

preenchido com o órgão do usuário cadastrador, mas ele permite alterações. 

Como o processo tem o perfil hierárquico (do cadastrador) em uma unidade dentro da hierarquia 

do Ministério da Fazenda, e este usuário tem o seu perfil no Ministério da Agricultura, para que ele 

seja mostrado o campo “Órgão de cadastro (Acesso)” não deve mostrar nenhuma unidade. Para isso 

clicar no botão “Limpar”  

Realizar a pesquisa usando como critério apenas o número do processo. 
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