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Procedimentos Operacionais CPP 
Procedimento Técnico CPAD 11 – Designação do Secretário da Comissão de PAD 
e Sindicância 
 
1) Objetivo 
Definir o servidor responsável pelas atividades administrativas da comissão, entre 
elas elaboração de documento, numeração das folhas do processo e eventuais 
diligências pessoais e telefônicas para apuração do processo disciplinar 
administrativo ou sindicância. 
 
A lista completa das atribuições do secretário pode ser verificada no Manual de 
Processos Administrativos da CGU pág. 105, cujo extrato pode ser também lido no 
Site da CPP Unifesp. 
 
2) Procedimento 
A designação do secretário da comissão de PAD / sindicância será feita de acordo 
com o tipo de Processo em apuração: 
 

Tipo de Processo 
Secretário 

designado? 

Investigação preliminar Não há 

Sindicância investigativa Sim 

Sindicância patrimonial Sim 

Sindicância punitiva ou acusatória Sim 

Processo administrativo disciplinar rito ordinário Sim 

Processo administrativo disciplinar rito sumário Sim 

 
Investigações preliminares não precisam ter secretário da comissão de PAD / 
sindicância designado pois não têm comissão de apuração constituída. 
 
Sindicâncias investigativa, patrimonial ou punitiva podem ou não ter secretário 
designado. Vale notar que ao atribuir esta função a um servidor específico, mesmo 
que este servidor seja ele próprio, o presidente da comissão organiza os trabalhos 
de apuração futuros. 
 
Processos administrativos disciplinares rito ordinário e rito sumário devem ter um 
secretário designado pelo seu Presidente, segundo a lei 8112/90. 
 
Em regra, o presidente da comissão designará o secretário durante a reunião de 
instauração, podendo esta atribuição cair sobre um dos membros. 
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Caso o presidente da comissão de PAD / sindicância deseje escolher servidor 
estranho à comissão, deverá, anteriormente, solicitar permissão ao chefe imediato 
do servidor em questão. 
 
Em situações especiais que julgue necessário, o Presidente da CPP, ou em sua 
ausência o Vice-Presidente da CPP, pode designar previamente o secretário 
através da portaria de designação de membros. 
 
O presidente da comissão de PAD / sindicância elaborará documento segundo 
modelo no site da CPP Unifesp para designar o secretário e este será anexado ao 
processo. (MELHORIA IDENTIFICADA) 
 
Movimento “Designação de secretário” deve ser incluída no Sistema de Controle 
CPP, com definição do nome e identificação funcional do servidor designado. 
(MELHORIA EM IMPLANTAÇÃO) 
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3) Fluxograma 

 

Procedimento 11 - Designação do Secretário da CPAD (1/2)

Presidente da Comissão de PAD / Sindicância Comissão Processante Permanente
Chefe imediato do 

servidor

Início

Procedimento 5

É termo 
circunstanciado ou 

investigação 

preliminar?

Sim

Não

Melhoria identificada

Tipo de Processo / Prazos:
- Sindicância Investigativa / 30 dias
- Sindicância Patrimonial / 30 dias
- Sindicância Punitiva / 30 dias
- PAD Ordinário / 60 dias

- PAD Sumário / 30 dias
- Investigação Preliminar / 30 dias

Fim

Comissão em 
Instrução Processual

Não é necessário designar 
secretário da comissão

É sindicância 
investigativa, 

patrimonial ou 

punitiva?

Sim

Não
É recomendada a 

designação do secretário 
da comissão para organizar 

os trabalhos

É obrigatória a designação 
do secretário da comissão, 

em regra durante a 
reunião de instauração

A

Presidente da CPP 
deseja escolher o 

secretário (situação 

especial)?

SimNão

B

Seleção do servidor para 
atuar como secretário da 

comissão

Elaboração de texto 
segundo modelo para 
incluir na portaria de 

designação de membros

Fim

Procedimento 4 C
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Presidente da Comissão de PAD / Sindicância
Chefe imediato de seervidor externo à 

comissão

Comissão Processante 

Permanente

Procedimento 11 - Designação do Secretário da CPAD (2/2)

Secretário a ser 
escolhido é membro 

da comissão?

Não

Sim

Solicitação feita ao chefe 
imediato do servidor a ser 

escolhido

Chefe imediato 
aceita designação?

NãoSim

Fim

Comissão em 
Instrução Processual

Secretário será 
designado?

Não

Sim

AB

Fim

Comissão em 
Instrução Processual

Elaborado documento de 
designação de secretário 
segundo modelo no site 

CPP Unifesp

Movimento "Designação 
de secretário" incluída no 
Sistema de Controle CPP

Fim

Procedimento 12

C

Documento anexado ao 
processo

Melhoria identificada


