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 Campo de aplicação

O  presente  manual  destina-se  a  auxiliar  o  utilizador  a  colocar  o  número  de  processo  no
requerimento.

N.º de Processo de Obra

O n.º do processo de obra é composto pela classificação, ano e número. Exemplo: 500/B/2008

Número 500
Classificação B
Ano 2008

A imagem seguinte exemplifica onde, no requerimento, podemos o encontrar.

Preencher o campo de processo de obra

Sendo o requerente o dono do processo de obra, clique em [Selcione] para escolher o processo.
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Se o requerente não for o dono do processo de obra, siga a hiperligação “Pesquisar processo
de obra”.

Esta ação abre uma nova janela (caso não aconteça, verifique no seu navegador de Internet, se a
funcionalidade que permite a abertura de novas janelas  está bloqueada).  Para fazer pesquisa de
processos de obra, tem que  preencher,  pelo menos,  1 campo, dos que estão indicados como
obrigatórios. 

A título de exemplo, utilizámos o n.º de processo B/94/95. Após preenchimento dos campos, premir o
botão “Procurar” .
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Caso existam processos de obra com os critérios indicados, será devolvida  a  lista  do processos.
Para ver o detalhe de cada processo, selecionar a linha pretendida.  

Ao clicar na seta a janela expande com informações sobre o processo selecionado. Para passar os
dados para o formulário premir o botão “Devolver processo”.
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Após preenchimento automático dos dados do processo, e sempre que se aplique, preencha 
manualmente a fração a que se refere.
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