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Procedimentos
Esta operação permite ao gestor de meio ambiente listar as requisições de meio
ambiente atendidas
pela Superintendência de Infraestrutura. O usuário poderá também visualizar os
dados e finalizar
as requisições que desejar.
Perfil: Gestores de Meio Ambiente.
CAMINHO
Para iniciar esta operação, acesse:
SIPAC → Módulos → Infraestrutura → Meio Ambiente→ Requisições → Finalizar
Requisição.
1. Ao acessar o caminho acima, o sistema exibirá a seguinte tela:
Caso desista da operação, clique em Cancelar. O sistema apresentará uma janela
para confirmação.
Esta operação será válida para todas as telas que apresentarem esta função.
Para voltar para o menu principal do módulo Infraestrutura, clique no link
Sup. Infra Estrutura.
O sistema apresentará as requisições que poderão ser finalizadas. Caso o
usuário deseje buscar uma
requisição específica, forneça o Período que deseja filtrar o resultado e o
Número/Ano da requisição.
Clique no ícone para selecionar as datas do período no calendário. Para
confirmar a operação,
clique em Buscar. O sistema exibirá uma tela semelhante a apresentada acima.
As requisições que apresentarem o ícone possuem ordem de serviço; as
requisições que apresentarem
o ícone ainda não possuem ordem de serviço; se o ícone for apresentado, a
requisição tem todas as
ordens de serviço finalizada e caso a requisição apresente o ícone , a
requisição possui ordens de
serviço não finalizadas.
VISUALIZAR REQUISIÇÃO
Para visualizar a requisição encontrada, clique no link referente a ela. Esta
operação será válida para
todas as telas que apresentarem esta função. Exemplificaremos a operação
clicando no link 98/2017
da requisição listada na tela acima. O sistema exibirá a seguinte janela:
Clique em Fechar para fechar esta janela.
Para finalizar a requisição, o usuário deverá selecioná-la no espaço indicado,
assim como mostra
a tela de Requisições Encontradas acima nesse manual. O usuário poderá clicar
no link Todos
para selecionar todas as requisições listadas. Clique em Finalizar Requisições
Selecionadas
para dar prosseguimento a operação.
2. A seguinte tela será exibida:
Para voltar para a tela anterior, clique em Voltar.
Para confirmar a operação, clique em Confirmar. A seguinte tela de sucesso
será exibida:
Clique em Finalizar Outras Requisições para buscar outras requisições e
repetir todo o processo.
O sistema direcionará o usuário para a tela inicial deste manual.
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