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1 - Preparando o navegador:

O SIMPROC abre algumas janelas sobrepostas à janela principal do navegador, os popups. Antes de começar, siga os passos abaixo para desbloquear o pop-up.
1.1 - Internet Explorer:

✓
✓
✓
✓
✓

Clique em Ferramentas (ícone da engrenagem do lado direito ou tecle Alt+X)
Clique em Opções da Internet
Na caixa de Opções da internet, clique em Privacidade
No item Bloqueador de pop-ups clique no botão Configurações
Na caixa Endereço do site com permissão insira o endereço http://simproc.pmsp
e depois clique no botão Adicionar.
✓ Clique em fechar, feche todas as janelas abertas e reinicie o navegador.

1.2 - Google Crohme

✓ Acesse o endereço chrome://settings/content/popups? (copie e cole no seu
navegador)
✓ Clique no botão Adicionar
✓ Insira o endereço http://simproc.pmsp e depois clique em Adicionar
✓ Reinicie o navegador.

1.3 - Mozilla Firefox

✓
✓
✓

Acesse o endereço about:preferences#general (copie e cole no seu navegador)
No item Permissões, Bloquear Janelas popup clique no botão Exceções
Na caixa Endereço do Site insira o endereço http://simproc.pmsp e depois em
Permitir
✓ Clique em Salvar alterações
✓ Reinicie o navegador
2 - Será necessário também instalar o Adobe Acrobat Reader
documentos gerados

para visualizar os

✓ Acesse https://get.adobe.com/br/reader/, baixe e instale o Adobe Acrobat
reader. Caso será preciso pedir auxilio à sua unidade de informática para isso.

5

6

2 - Acessando o sistema

Todos os sistemas gerenciados pela Coordenadoria de Gestão Documental são mostrados
no site http://gestaodocumental.pmsp.
Clique no ícone do SIMPROC. Você será direcionado para a página abaixo:

2.1 - No campo Usuário insira o seu id de usuário, no formato letra+ seis dígitos.
Exemplos: D123456, X001234, H123456
2.2 - No campo Hierarquia, deixe a hierarquia que vier preenchida.
2.3 - No campo Senha insira sua senha do sistema. Caso ainda não tenha cadastro no
SIMPROC, entre em contato com o Administrador Local do seu órgão.
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3 - Acessando a tela

3.1 - Ao entrar no SIMPROC você verá a tela inicial:

3.2 - No menu esquerdo, clique em Tramitação :

3.2

Serão mostradas três opções: Tramitação, Atualização de Situação e
Processos. Clique em Tramitação.

Empréstimo de
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4 - Tramitando um documento
4.1 - O que é?
Tramitação é o registro da passagem do processo entre as unidades competentes para
apreciá-lo e instruí-lo. A Tramitação compreende três fases, Encaminhamento, Em
Trânsito e Recebimento. Vamos ver cada um deles.
4.1 - Clique na aba Encaminhamento

4.1

4.2 - Insira a unidade administrativa de destino do documento digitando parte da Sigla
ou o Código da unidade. Usando a Sigla, o sistema trará a lista de unidades que possuem
as letras digitadas.
4.2.1 - Exemplo1: Para tramitar um documento para a Divisão de Gestão dos Sistemas
Eletrônicos de Documentos - SMG/CGDOC/DISIST, basta digitar "SMG" ou "CGDOC"
ou "DISIST" e escolher na lista a unidade desejada.
4.2.1
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4.2.2 - Exemplo2: Para tramitar documentos para o Arquivo Geral, basta digitar "Arquivo"
e escolher o "Arquivo Geral" na lista
4.2.2

4.3 - Ao selecionar o nome da unidade ou inserir o código, o sistema trará
automaticamente o Nome da Unidade, o Nome do Responsável e o Cargo para
conferencia.

4.3
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4.4 - É possível ainda colocar informações a respeito da tramitação para informar à
próxima unidade o por que do documento estar sendo enviado a ela, utilizando os itens da
lista de Encaminhamentos ou escrevendo o Motivo da Tramitação. Estas informações
são úteis em caso de perda do documento ou para resguardar o histórico de sua tramitação
no sistema, mas não são obrigatórios.

4.4

13

4.5 - Insira agora os números dos Documentos a serem tramitados no campo Número do
Processo/Documento e clique em Incluir.
4.6 - Os números serão inseridos na grade abaixo do botão incluir. Clicando no X da coluna à
direita o número do documento será excluído da lista de tramitação. Podem ser tramitados até
quarenta e oito documentos de uma vez para a mesma unidade, à exceção da unidade Arquivo
Geral para onde só podem ser tramitados vinte por vez.
4.7 - Caso esteja tudo correto, clique no botão Encaminhar.

4.6

4.5
4.6

4.8 - Observações:
- Documentos vinculados a outros documentos, chamados acompanhantes não podem ser
tramitados, somente o principal. Caso esteja tramitando um documento acompanhante o
sistema retornará uma mensagem de erro e marcará em vermelho o processo a ser retirado
da lista. Consulte os documentos acompanhantes na tela Vincular Documentos.

4.6

- O usuário somente pode tramitar documentos que estiverem em sua unidade ou unidade
em que tem acesso por grau;
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5 - Emitindo o documento Protocolo de Processos e Documentos
Encaminhados

5.1 - O que é?
O documento Relação de Processos e Documentos Encaminhados tem a função de listar
todos os documentos enviados da unidade de origem para a mesma unidade de destino,
com informações como número da lista, data e usuário que o emitiu, e deve ser carimbado
e rubricado com os dados funcionais do usuário que conferir a lista de documentos
recebidos na unidade de destino.
Sua função é garantir o recebimento físico dos documentos pela unidade de destino, ainda
que o documento não tenha o recebimento registrado no SIMPROC.
Seu valor probatório se mantém até que o recebimento seja registrado no SIMPROC, após
esta operação poderá ser descartado.
5.2 - Dentro da função Tramitação, clique na aba Protocolos
5.3 - No campo Protocolo de Tramitação, mantenha a seleção em 1ª Via
5.4 - Insira a sigla da unidade de origem e a sigla da unidade de destino
5.5 - Clique no botão Imprimir

5.2

5.3

5.4
5.5
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5.6 - Será emitido um documento em pdf, com os elementos abaixo:

Número do
protocolo
Informações
de controle

Dados da
Origem e
Destino

lista de
documentos
encaminhados

Data e
identificação do
recebedor

5.7 - Você deverá imprimir este documento e entregá-lo junto com os documentos listados,
para conferencia da unidade destinatária, retendo de imediato uma via rubricada pelo
recebedor.
5.8 - Este documento poderá ser reemitido na tela Em Trânsito. Consulte o item 7 Documentos em trânsito deste manual.
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5.9 - Caso haja unidades recebedoras intermediárias entre a sua unidade e a unidade de
destino, será necessário emitir tantas vias quantas forem necessárias para acusar o
recebimento intermediário dos documentos, da seguinte forma:
5.9.1 - Entrega direta na unidade de destino
Encaminha 2 vias

Unidade de
Origem

Unidade de
Destino

Retém
1 via

Devolve uma via
protocolada

5.9.2 - Entrega no expediente da unidade de destino:

Unidade de
Origem

Encaminha
3 vias

Encaminha
2 vias

Expediente
do destino

Devolve uma via
protocolada

Unidade de
Destino

Retém
1 via

Devolve uma via
protocolada

5.9.3 - Entrega no expediente da unidade de origem, que entrega no expediente da unidade
de destino:
Encaminha
4 vias
Unidade de
Origem

Encaminha
2 vias

Encaminha
3 vias
Expediente
da origem

Devolve uma via
protocolada

Expediente
do destino

Unidade de
Destino

Retém
1 via

Devolve uma via
protocolada
Devolve uma via
protocolada

18

19

6 - Recebendo o documento

6.1 - Após o recebimento físico do documento pelo Protocolo, é necessário efetuar o
recebimento também no sistema. Atente que o documento não pode ficar mais do que cinco
dias em trânsito, portanto efetue o recebimento no SIMPROC o mais rápido possível.
6.2 - Acesse a aba Recebimento.
6.2
6.3

6.5

6.4

6.3 - A tela vem pré-selecionada para acionar o recebimento pelo número de protocolo. Insira a
sigla da unidade recebedora.
6.4 - Insira o número do protocolo.
6.5 - Clique em Receber Processo.
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6.6 - Se desejar poderá também receber os documentos individualmente, selecionando Por
Processo/Documento

6.6
6.7

6.9
6.8

6.7 - Insira os números dos documentos a serem recebidos, clicando em Incluir a cada número
de processo.
6.8 - Insira a sigla da unidade recebedora.
6.9 - Quando terminar de incluir os números de documentos, até o máximo de quarenta e oito,
clique em Avançar e depois em Receber.
6.10 - Ao ver a mensagem "Recebimento Efetuado" o procedimento estará concluído.
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7 - Documentos Em Trânsito

7.1 - Dizemos que o documento está "Em trânsito" quando a unidade de origem enviou o
documento mas a unidade de origem ainda não registrou o recebimento no sistema, ou seja,
está sendo levado fisicamente para a unidade de destino.
O Decreto 51.714/2010 dispõe que o documento deverá ter o seu recebimento registrado em no
máximo cinco dias após ter sido encaminhado, por sido só registre o encaminhamento no
sistema quando estiver pronto para entregá-lo na sua unidade de expediente ou na unidade de
destino.
7.2 - Clique no menu Consultas e depois na tela Em Trânsito

7.2
7.2

7.3 - Aqui é possível ver os documentos enviados para a sua unidade na aba Em Trânsito Entrada ou os que estão em trânsito da sua unidade para outras, na aba Em Trânsito - Saída.
Para ver as informações, clique em Pesquisar.
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7.4 - Na aba Em trânsito - Saída você poderá:
7.4.1 - Visualizar documentos criados no SIMPROC.
7.4.2 - Ver os números dos documentos enviados para outras unidades;
7.4.3 - Visualizar o número do documento Protocolo de Processos e Documentos
Encaminhados e reimprimi-lo, bastando clicar no ícone da impressora. Observe que se o
número do documento estiver preenchido somente com zeros, não foi gerado o documento na
tela específica a que se refere o item 5 deste manual.
7.4.4 - Ver a unidade de destino de todos os documentos que encaminhados.
7.4.5 - Ver há quanto tempo os documentos estão em trânsito
7.4.6 - Cancelar a tramitação do documento. Este função somente cancela a tramitação do
documento especificado.
7.4.7 - Caso a tela apresente muitos documentos e você possua o número do documento que
está procurando, acione a função Buscar.

7.4.7

7.4.1

7.4.2

7.4.3

7.4.4

7.4.5

7.4.6
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7.5 - A aba Em Trânsito - Entrada tem as mesma funções da aba Em Trânsito - Saída, com a
diferença de que os documentos foram enviados de outras unidades para a sua, e de apresentar
o botão Receber, para registrar o recebimento do documento selecionado.

7.5
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8 - Glossário
Unidade de Expediente - Unidade responsável por receber e cadastrar documentos de outro
órgão. É encarregada também de transportar o documento até o seu destino, utilizando-se de
servidores próprios ou funcionários terceirizados.
Arquivo Geral - Unidade responsável pela guarda de processos em idade intermediária, dentro
do SAMSP.
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