


INSTRUÇÕES DE 
ACESSO AO SIPIA CT 



O SIPIA CT enquanto sistema 
nacional de registro e 
tratamento de dados da 
INFÂNCIA e ADOLESCÊNCIA, 
compõe o conjunto articulado 
de ações descrito no artigo 86 
do Estatuto. 



O SIPIA é uma plataforma de 
Gestão e Monitoramento 
voltada aos segmentos da 
sociedade atuantes na garantia 
e defesa dos Direitos 
Fundamentais preconizados no 
Estatuto, Lei 8.069/90 



PRINCÍPIOS DO SIPIA 



Leitura de forma objetiva e 
completa da “queixa ou 
situação” da Criança e/ou do 
Adolescente. 



Encaminhamento da 
aplicação da medida 
(PROTEÇÃO)  mais 
adequada para ressarcir o 
direito violado. 



Subsídio às demais 
instâncias na formulação e 
gestão de Políticas públicas 
de Atendimento.  



A solicitação de acesso é feita pelo: 
 
•Conselheiro(a) Tutelar; 
 
•Conselheiro(a) de Direitos; 
 
•Demais Operadores do SGD 





O solicitante acessa no 
Google 

 
 

www.sipia.gov.br 

http://www.sipia.gov.br/




Existem dois ambientes. 
 
 

 PRODUÇÃO  e 
TREINAMENTO 



O ambiente de 
PRODUÇÃO é o espaço do 
registro oficial das 
ocorrências. 





Mais abaixo está o ambiente de 
TREINAMENTO. 

 
O espaço da aprendizagem e 
familiaridade com o sistema. 





Clique no quadrado azul e vá 
para: 
 solicitar acesso 
Preencha o formulário e insira 
os documentos solicitados nos 
anexos. 





ATENÇÃO 
 

• Se você foi conselheiro na gestão 
2016/2019, coloque seu CPF e tecle tab, o 
sistema recarregará seus dados. Atualize-
os e insira os documentos. 
• Se você é conselheiro novo preencha 
seus dados normalmente e insira os 
documentos. 





Preencha seus dados 
corretamente,  sobretudo o 
email, que deve ser o seu 
pessoal. 
Nunca o do Conselho. 
Veja pontos, letras, espaço. 
O envio da senha vai para o 
email informado. 



Ao receber no email, copie e 
cole no espaço do sipia, 
abaixo do CPF. 
Observe se a mensagem não 
caiu na lixeira ou spam. 



Logo após entrar no sistema, 
com a senha informada no 
email, altere a senha, indo no 
canto direito acima, na tela. 
 
Registre a nova senha em lugar 
de sua confiança, para lembrar. 





Outro aspecto importante no 
preenchimento dos formulários 
são os anexos. 
 

ANEXO 1 
 
Documento com foto: RG frente 
e verso ou CNH aberta 



ANEXO 2 
 

CPF 
 
Se o mesmo constar 
no anexo 1, pode 
repetir. 



ANEXO 3 
 

Nomeação 
 
O documento oficial, timbrado e 
assinado que comprova a condição 
do perfil para o qual solicitou 
senha. 





PERFIL 
 

É a condição que você ocupa dentro 
do SIPIA CT. 
 
O sistema só aceita cinco (5) 
Conselheiros por Conselho Tutelar. 
 
Por isso os titulares e não os 
suplentes. 





Após a solicitação feita, aparece no sistema o 
status de PENDENTE para o coordenador técnico 
estadual.  
 
Este vai avaliar se as informações estão corretas, 
sobretudo email e anexos.  
 
Em seguida salva o formulário e altera o status 
para ATIVO, sendo encaminhado 
automaticamente pelo sistema uma senha para o 
email informado, de acordo com o ambiente para 
o qual a senha foi solicitada.  







Se o seu formulário foi REPROVADO, é 
porque alguma informação está errada e 
precisa ser corrigida o quanto antes. 
Você receberá uma mensagem no email 
informado sobre qual informação precisa 
corrigir. 
Acesse novamente o portal do SIPIA: 
 

www.sipia.gov.br 

http://www.sipia.gov.br/


•Digite seu CPF e tecle tab 
 
•Não tecle enter, pois o sistema acusará erro.  
 
•Corrija os dados informados no email. 
 
•Se for anexos, clique na lixeira vermelha para 
jogar fora o documento errado e depois insira o 
correto. 
 
•Lembre-se de SALVAR. 





O acesso é dado a partir da data 
que o formulário é avaliado e 
ativado, até 09/01/2024, 
quando encerra o período de 
mandato dos conselheiros 
tutelares. 



Oportuno lembrar 
 

 Cada formulário não corrigido e 
submetido à avaliação novamente, 
corresponde um tempo usado sem o 
devido resultado, implicando na 
morosidade do processo de avaliação e 
ativação de senha. 





O status de BLOQUEADO pode 
indicar o conselheiro que migrou 
do sistema antigo ou quando o 
conselheiro acessou cinco vezes 
ou mais com senha ou CPF 
errado. 



Ao acessar o sistema, verifique o teclado, veja se 
a tecla das maiúsculas (caps look ou fixa) não 
está acionada. 
Se tentou duas ou três vezes sem êxito, faça o 
“esqueci minha senha”. 
 
É preferível uma nova senha do que deixar 
bloquear. 
Em último caso, se bloquear, faça contato com o 
coordenador técnico estadual. 





O status AFASTADO é quando o período do 
mandato expirou. 
 
No caso dos conselheiros do período 
2016/2019, todos precisam solicitar senha 
novamente, acessando a plataforma e 
atualizando seus dados, principalmente a 
nomeação 
 (ANEXO 3) 





Na parte direita, ao acessar o 
SIPIA CT, há Informações 
Complementares. 
 
Não é necessário senha para 
acessar tais informações. 





O SIPIA enquanto sistema 
nacional de registro e 
tratamento de dados da 
INFÂNCIA e ADOLESCÊNCIA, com 
saída de dados agregados a nível 
municipal, estadual e federal, 
torna-se importante fonte de 
consulta. 





MANUAL  do SISTEMA 
 

Um material que deve estar acessível no 
Conselho para auxiliar e instruir os 
conselheiros. 
Além de informações do funcionamento 
do sistema, o manual apresenta dados 
históricos relevantes na atuação do 
conselheiro. 



RECORDANDO ... 



Senha que não vem! 
 
1. Email estava correto?  

 
2. Verificou na lixeira ou spam? 
 
3. Não faça nova solicitação de senha 
sem falar com a coordenação técnica 
estadual. 



Senha que vem e “não funciona” 
 
1. Copiou e colou? 

 
2. Está usando a senha de acordo 
com o ambiente recebido? 



Ativação e Cadastro  

 
Conselho Municipal 

dos Direitos da 
Criança e do 
Adolescente 





Ativação 
 

Vá no lado esquerdo da tela, acesse UNIDADES. 
 
 Clique e coloque o nome do Conselho. 
 Escolha a opção Conselho de Direitos e preencha 
os dados de estado e município, clicando em 
selecionar. 
 
Complemente os dados que estiverem faltando. 
 
 Clique em salvar.  





Cadastro 
 
Vá no canto direito em cima e clique em 
+NOVO. 
Coloque o nome do Conselho e SC. 
Exemplo: 
 
CMDCA de Tijucas SC 
 
Lembre-se de mudar na seta indicativa 
para Conselho de Direitos. 





Lembre-se de salvar os dados. 
 
Todos os campos com asteriscos 
devem ser preenchidos para 
que o sistema aceite salvar! 





Márcia Adriana Araújo 

 

Assistente Social  SDS/ SC 
Coordenadora Técnica Estadual do 

SIPIA CT 
sipiact@sst.sc.gov.br 

(048) 3664 0737 
 

OBRIGADA!!! 

mailto:sipiact@sst.sc.gov.br

