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INSTRUTIVO PARA ADESÃO À REDE CEGONHA - SISPART 

 

MUNICÍPIOS QUE NÃO PERTECEM ÀS REGIÕES DE SAÚDE PRIORITÁRIAS (ADESÃO FACILITADA) 

 

APRESENTAÇÃO 

 

O SISPART – SISTEMA DOS PLANOS DE AÇÃO DAS REDES TEMÁTICAS foi desenvolvido com o intuito de 

imprimir celeridade ao processo de construção e análise dos Planos de Ação a serem elaborados nos 

Municípios e Regiões de Saúde. O SISPART tem por objetivos:  

a) Favorecer o desenho da programação físico-financeira das ações a serem desenvolvidas na 

implantação e implementação das Redes de Atenção à Saúde;  

b) Reduzir o tempo de liberação de recursos financeiros; 

c) Proporcionar ações de monitoramento e avaliação mais eficientes, por parte dos gestores, 

acerca das metas e indicadores pactuados na implementação das Redes; 

d) Registrar a inclusão das ações a serem desenvolvidas na implementação das Redes na 

Programação Geral das Ações de Saúde. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

No âmbito da Rede Cegonha, há duas modalidades de adesão: 

I – ADESÃO FACILITADA – para os municípios que atualmente não compõem uma Região de Saúde 

prioritária. Na adesão municipal facilitada é possível programar somente aos componentes I - Pré-Natal 

e III - Puerpério e Atenção Integral à Saúde da Criança, conforme portaria GM/MS no1459 de 24 de 

junho de 2011.  

II – ADESÃO REGIONAL – para o conjunto de municípios da(s) Região(ões) de Saúde priorizada(s) em CIR 

e/ou CIB, conforme critérios da portaria GM/MS no1459 de 24 de junho de 2011. 
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INSTRUÇÕES GERAIS: 

Os municípios que não pertencem às regiões prioritárias pactuadas em CIB deverão seguir os seguintes 

passos: 

1. Na tela inicial do sistema, clique no local indicado abaixo: 

 

2. Na tela seguinte, leia atentamente às instruções: indique o CNPJ e a senha do Fundo Municipal 

de Saúde conforme indicam as setas: 
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3. Se o município não estiver cadastrado no sistema dentro de uma região prioritária, será aberta 

uma tela para cadastro da pessoa responsável por alimentar o sistema com as informações. 

Após o cadastro o usuário deverá retornar à tela inicial e inserir o CPF e a senha cadastrada. 

OBSERVAÇÕES 

1. Para cadastrar usuário(s) responsável(is) pela alimentação de informações no SISPART – 

Módulo Rede Cegonha, é necessário que o município tenha Fundo Municipal de Saúde 

constituído, com CNPJ e senha válidos e cadastrados nos Sistemas de Informação do Fundo 

Nacional de Saúde.  

 

2. Para acessar o sistema é necessário solicitar ao gestor do Fundo Municipal de Saúde que 

faça o cadastro do(s) usuário(s) responsável(is) pela alimentação de informações no SISPART.  

 

3. Caso o gestor do Fundo Municipal de Saúde tenha esquecido a senha, ou não a possua, 

entre em contato com a DICON do seu estado.  

 

PARA ACESSAR O SISPART 

 

Abra o Internet Explorer ou outro navegador (Mozilla Firefox, Google Chrome) e digite na barra 

de endereços: http://aplicacao.saude.gov.br/sisredes/login.jsf 

 

 

 

http://aplicacao.saude.gov.br/sisredes/login.jsf

