


Sistema de Procedimento Administrativo Disciplinar
SISPAD

Necessidade de consolidar informações de forma rápida e
segura dos processos administrativos disciplinares instaurados
no âmbito dos órgãos e entidades do Ministério da Saúde
promovendo a sistematização e efetividade às apurações,
membros, agentes, comissões, penalidades e auditoria das
ações.

Centralizar as informações em uma base de dados única.

CONTROLE

Gerar Relatórios Gerenciais com os dados dos procedimentos 

administrativos disciplinares.

INFORMAÇÕES EM TEMPO REAL



SISPAD

Controlar prazos 
prescricionais 

através de alertas 
visuais e e-mails 

Consulta e Cadastro 
de Denúncias e 

Processos 
Disciplinares 

Administrativos

Manter informações 
de Agentes e 

Comissões apuratórias
do processo

Realizar a gestão 
dos dados das 
Denúncias e 

Processos

FUNCIONALIDADES



COMO ACESSAR O SISTEMA

Estar cadastrado no SCPA – Sistema de 
Cadastro e Permissão de Acesso do DATASUS

Possuir autorização de acesso ao SISPAD 
pelo SCPA

Acessar o sistema SISPAD através da url: 
https://www.sispad.saude.gov.br\sispad



PERFIS DE USUÁRIOS

Perfil Atribuições

Administrador
Incluir, alterar, excluir, arquivar, desarquivar, visualizar, anexar, gerar arquivo

PDF e emitir relatórios dos dados de Denúncia e Processos.

Cadastrador
Incluir, alterar, excluir, arquivar, desarquivar, visualizar, anexar, gerar arquivo

PDF e emitir relatórios somente com os dados de Denúncia e Processos

cadastrados por ele ou nos processos que o mesmo participar da comissão

apuratória.



COMO NAVEGAR PELO SISTEMAOpção (botão, ícone e 

link) 

Descrição da Funcionalidade 

 

Botão para realizar a Consulta no banco de dados para recuperar e apresentar 

na lista as Denúncias e os processos instaurados cadastrados no sistema. 

 

Botão para realizar o Cadastro das informações de um novo Processo a 

Instaurar (Denúncia) no banco de dados. 

 

Ícone da lista referente à coluna de ações para realizar a Edição das 

informações de um Processo a Instaurar (Denúncia) ou de um Processo 

Instaurado (Sindicância, PAD e PAR) na base de dados. 

 

Ícone da lista, referente à coluna de ações para realizar a Exclusão das 

informações de um Processo a Instaurar (Denúncia) na base de dados. 

 

Ícone da lista, referente à coluna de ações para realizar o Arquivamento de um 

Processo a Instaurar (Denúncia). 

 

Ícone da lista, referente à coluna de ações para realizar o Desarquivamento de 

um Processo a Instaurar (Denúncia). 

 

Ícone da lista, referente à coluna de ações para gerar o arquivo PDF com os 

dados do Processo a Instaurar (Denúncia). 
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Link da lista, referente à coluna do número do processo para Detalhar os dados 

de um Processo a Instaurar (Denúncia) ou de um Processo Instaurado 

(Sindicância, PAD e PAR). 

 

Menu principal do sistema para apresentar a tela de consulta de Processo a 

Instaurar (Denúncia) e Processo Instaurado. 

 

Menu principal do sistema para apresentar a tela de Anexar Arquivo ao 

processo Instaurado. 

 

Menu principal do sistema para apresentar a tela de Relatório de Processo por 

Fase. 

 





FUNCIONALIDADES

Excluir Denúncia
Exclusão dos dados da Denúncia (Processo a ser 
instaurado) e do Processo Instaurado cadastrados no 
sistema.

Arquivar Denúncia
Realizar o arquivamento da Denúncia (Processo a ser 
instaurado) cadastrada no sistema.

Desarquivamento da Denúncia
Essa funcionalidade tem com objetivo realizar o 
desarquivamento da Denúncia (Processo a ser 
instaurado) cadastrada no sistema.



FUNCIONALIDADES

Gerar Arquivo PDF dos dados da 
Denúncia

Essa funcionalidade tem com objetivo gerar um 
arquivo PDF com os dados da Denúncia 
(Processo a ser instaurado) cadastrada no 
sistema.

Cadastrar/Editar Processo
Essa funcionalidade tem com objetivo, realizar o 
cadastro e a edição de processo instaurado do 
tipo Sindicância, PAD ou PAR.

Desarquivamento da Denúncia
Essa funcionalidade tem com objetivo realizar o 
desarquivamento da Denúncia (Processo a ser 
instaurado) cadastrada no sistema.



E-mail informando vencimento de prescrição



Exemplos



SINDICÂNCIA

Consultar Denúncia e Processos
Permitir ao usuário realizar consulta no sistema 
para localizar Denúncia e Processos Instaurados 
cadastrados no sistema.

Cadastrar Denúncia
Realizar o cadastro de uma nova Denúncia 
(Processo a ser instaurado) no sistema. 

Editar Denúncia
Realizar a edição dos dados da Denúncia 
(Processo a ser instaurado) cadastrada no 
sistema.



PAD



GERAR RELATÓRIO



GERAR PDF



O Futuro...



Evolutivas

Inserção do juízo de admissibilidade em

Cadastrar Processo a ser Instaurado

Novas regras de validação no SEI no cadastro

do processo

Pesquisa por assunto e data do processo

Integração SISPAD/SISCOR CGU (Webservice CGU)



Foco nas comissões



CORREG

SerSISPAD SEI

RISK 

MANAGER
SISCOR - CGU



Contatos:

corregedoria@saude.gov.br

(61) 3315-5868
(61) 3315-8891


