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Esta funcionalidade permite o arquivamento do processo, que é uma ação no sistema
para informar que o processo foi arquivado e não terá mais movimentação.
Para acessar, entre no SIPAC → Módulos → Protocolo → Processos
Arquivo/Cancelamento/Diligência → Arquivar Processo.
O sistema exibirá a página Consulta de Processos, como mostrado a seguir:

→

Caso desista da operação, clique em Cancelar. Uma caixa de diálogo serpa exibida
solicitando a confirmação da operação. Essa ação será válida em todas as páginas em
que estiver presente.
A busca poderá ser feita através do Número do Processo, pelo Ano do Processo ou
poderá ser selecionada a opção Todos os Processos Pendentes. Selecione a opção
desejada
e
clique
em Buscar.
Exemplificamos
com Número
do
Processo: 23077.029225/2010-30.
A seguinte página será exibida:

Clicando em
ou no número do processo o usuário poderá visualizar seus detalhes.
Este processo está descrito no Manual Relacionado Desarquivar Processo, listado ao
fim deste.
Para arquivar o processo, selecione o(s) arquivo(s) desejado ou clique em Selecionar
Todos. Depois de selecionar, clique em Arquivar, a seguinte página será carregada:

Clique em Voltar caso deseje retornar para a página anterior.
Na tela acima o usuário deverá inserir a Localização Física do(s) processo(s)
selecionado(s) no passo anterior. Um exemplo de sugestão para o endereçamento do
processo:
 Prédio | Andar | Sala | Corredor | Estante | Prateleira | Caixa
Usaremos como exemplo a Localização Física SINFO | 01 | 103 | 05 | 01 | 02 | 07 e
08. Após informar a localização, clique em Confirmar. A seguinte janela para a
confirmação será apresentada:

Clique em OK para confirmar. O sistema retornará para a página de resultados da
busca, com a seguinte mensagem de sucesso no topo:
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Essa operação permite o desarquivamento dos processos.
Para acessar, entre no SIPAC → Módulos → Protocolo
Arquivo/Cancelamento/Diligência → Desarquivar Processo.
O sistema exibirá a página Consulta de Processos.

→

Processos

→

Caso desista da operação, clique em Cancelar. Uma caixa de diálogo será exibida
solicitando a confirmação da operação. Essa ação se repetirá em todas as páginas em
que estiver presente.
A busca poderá ser feita informando o Número do Processo, ou pode-se optar por
buscar Todos os Processos Pendentes. Selecione a opção desejada e clique
em Buscar.
Exemplificamos com Número do Processo 23077.029225/2010-30.
A seguinte página será exibida:

Após selecionar o processo desejado, clique em Desarquivar. A seguinte caixa de
diálogo será exibida:

Confirme clicando em OK. O sucesso da operação será informado:

Na lista de Processos Pendentes de Recebimento, clique em
ou no número do
processo
para
visualizar
seus
detalhes.
Exemplificaremos
com
o
processo 23077.029225/2010-30. A tela Dados Gerais do Processo será exibida.

Clicando no ícone
será apresentado uma nova janela com os dados detalhados do
documento, da seguinte forma:

Clicando no número do Processo Associado será apresentada uma tela com os dados
do processo, da mesma forma como foi explicado acima. Clique em
para
fechar a janela.
Clicando sobre o link do Login de quem enviou ou recebeu o processo, será
apresentada uma nova janela com os dados do usuário, da seguinte forma:

De

volta

à

tela Dados

ícone

Gerais

do

Processo,

clicando

no

o usuário poderá visualizar e imprimir a capa

do processo, e no ícone
poderá visualizar a Guia de
Movimentação, assim como exemplificado nos manuais Visualizar Capa do
Processo e Visualizar Guia de Movimentação, respectivamente, listados em Manuais
Relacionados.
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Diligência é o ato pelo qual um processo que, tendo deixado de atender as
formalidades indispensáveis ou de cumprir alguma disposição legal, é devolvido ao
órgão que assim procedeu, a fim de corrigir ou sanar as falhas apontadas.

Esta operação é utilizada por servidores habilitados a realizar o cadastro de processos
protocolados nas unidades, com a finalidade de registrar e encerrar a diligência de um
processo.
Para acessar, entre no SIPAC → Módulos → Protocolo → Processos →
Arquivo/Cancelamento/Diligência → Diligência.
O sistema exibirá a página Buscar Processo, seguida da lista de processos da Unidade,
da seguinte forma:

Caso deseje realizar uma busca por um processo específico, o usuário deverá informar
o Número do processo e clicar em Buscar.
Caso desista da operação, clique em Cancelar. Uma caixa de diálogo será exibida
solicitando a confirmação da operação. Essa ação será válida em todas as páginas em
que estiver presente.
Clicando em
ou no número do processo o usuário poderá visualizar seus detalhes.
Este processo está descrito no Manual Relacionado Desarquivar Processo, listado ao
fim deste.
O usuário terá as seguintes opções: Registrar Diligência ou Encerrar Diligência. A
opção para Registrar Diligência, só será possível em processos ativos que estejam
na unidade do usuário e que tenham sido recebidos por ela, e Encerrar Diligência só
é possível encerrar diligência em processos em diligência, que estejam na unidade do
usuário e que tenham sido recebidos por ela.
Para Registrar Diligência, clique no ícone

. A seguinte página será carregada:

Para retornar a página anterior, clique em Voltar.
Se desejar adicione uma Observação, em seguida clique em Registrar. O sucesso da
operação será exibido na seguinte página:

Se desejar retornar a página Buscar Processo, clique em
.
Para retornar a página principal do módulo Protocolo, clique em
.
De volta a tela com os resultados da busca, caso deseje Encerrar Diligência, clique
no ícone

. A seguinte página será carregada:

Para retornar a página anterior, clique em Voltar.
Se desejar adicione uma Observação, em seguida clique em Encerrar. O sucesso da
operação será exibido na seguinte página:

Se desejar retornar a página Buscar Processo, clique em
Para retornar a página principal do módulo Protocolo, clique em

.
.
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Esta operação é utilizada pelos secretários ou chefes de departamento com a
finalidade de solicitar o cancelamento de um registro de um determinado processo.

Para utilizá-la, acesse o SIPAC → Módulos → Protocolo → Processos →
Arquivo/Cancelamento/Diligência → Solicitar Cancelamento.
O sistema exibirá a página Buscar Processo, seguida da lista de processos da Unidade,
da seguinte forma:

Caso desista da operação, clique em Cancelar. Uma caixa de diálogo será exibida
para solicitar confirmação da operação. Essa ação será válida em todas as páginas em
que estiver presente.
Para buscar por um processo específico, o usuário poderá selecionar e informar
o Número do Processo, o Código de Barras ou selecionar a opção Todos os Processos.
Exemplificaremos com a opção Todos os Processos. Em seguida, clique no
botão Buscar. Os processos serão listados conforme mostrado acima.
Se desejar visualizar Processo detalhado, clique sobre o link do processo, em azul, ou
utilize o ícone
. Esta operação será descrita no manual Consultar Processo
Detalhado, listado abaixo em Manuais Relacionados.
Para Solicitar
Cancelamento,
clique
no
ícone
.
Utilizaremos
o
processo 23077.030217/2011-17. A seguinte página será exibida:

Para retornar a página inicial do módulo Protocolo, clique em
.
Informe a Justificativa para o cancelamento e clique em Solicitar. A seguinte caixa de
diálogo será exibida:

Confirme a solicitação de cancelamento do processo, clicando em OK. O sucesso da
operação será exibido na seguinte mensagem:

O status do processo passará de ATIVO para SOLICITADO CANCELAMENTO.
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Uma Solicitação de Cancelamento é criada quando se tem um processo o qual desejase cancelar. Normalmente, a solicitação de cancelamento existe devido a erros de
digitação do processo. A confirmação de uma solicitação de cancelamento de um
processo pode ser atendida ou não. Essa funcionalidade é usada apenas pelos
responsáveis da unidade.
Para acessar, entre no SIPAC → Módulos → Protocolo → Processos
Arquivo/Cancelamento/Diligência → Confirmar Cancelamentos.
O sistema exibirá a seguinte página com os processos a serem cancelados:

→

Caso desista da operação, clique em Cancelar. Uma caixa de diálogo será exibida
solicitando confirmação da operação.
Para Visualizar processo, clique no link com o número do processo ou no ícone
sistema exibirá a página Dados Gerais do Processo, como mostrado a seguir:

, o

Nessa página o usuário poderá visualizar os detalhes do usuário que enviou ou
recebeu o processo, clicando em

. A tela a janela seguinte será exibida.

Ainda na página Dados Gerais do Processo o usuário poderá Visualizar Documento,
clicando no ícone

, a seguinte janela será carregada:

Ao clicar no número do Processo Associado, será exibida a página Dados Gerais do
Processo, mostrada acima. Caso queira encerrar a exibição da tela, clique
em
Retornando
ícone

.
a

tela Dados

Gerais

do

Processo,

clicando

no

o usuário poderá visualizar e imprimir a capa

do processo, e no ícone
poderá visualizar a Guia de
Movimentação, assim como exemplificado nos manuais Visualizar Capa do
Processo e Visualizar Guia de Movimentação, respectivamente, listados em Manuais
Relacionados.
De volta a página Solicitações de Cancelamento de Processo, após selecionar o(s)
processo(s) desejado(s), ou clicando na opção Selecionar Todos, o usuário
poderá Aprovar ouNegar as solicitações de cancelamento. O sucesso da operação
será informado de acordo com a opção selecionada.
Caso opte por Aprovar, a seguinte mensagem de sucesso será apresentada:

Caso opte por Negar, a seguinte mensagem de sucesso será apresentada:

