
 

 

                                                                                                                                                                                                             

OPEI - PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO 

Tipo de processo selecionado 

6. Após inserir todos os imóveis, 

selecione o principal. 

1.Clique para 

inserir os imóveis. 

4.Clique para incluir a informação 

de cada imóvel. 
 

2.Digite cada 

imóvel 

(sequencial) 

utilizado no 

processo.  
Cadastrar todos os 

imóveis. 

 

 

 

Aba 1 

3. Clique  

para o 

preenchimento 

automático 

dos demais 

campos. 

PROXIMOS PASSOS 
 

5.Clique para fechar após inserir 

todos os imóveis. 
 

No carnê do IPTU: 

Veja onde localizar o número do sequencial do imóvel 



  

 

7. Selecione o uso. 

8. Selecione 

a(s) 

atividade(s) 

pleiteada(s). 

10. Selecione a opção 

correspondente. 

9. Clique 

para gravar 

no 

formulário. 

PROXIMOS PASSOS 
 

Imóvel(is) 

inserido(s) 



 

   

 

 

11. Para o ingresso do processo o preenchimento 

dos campos com asteriscos é obrigatório. 

 

ATENÇÃO: 

 Consulte o Decreto nº 27.529/ 2013 que institui a Orientação prévia para empreendimentos de impacto (OPEI), 

estabelecendo diretrizes e procedimentos para a elaboração de projetos de Empreendimentos públicos e privados de 

impacto no Recife; 

 No caso de dúvidas sobre o preenchimento deste campo, entre em contato com o órgão responsável pela emissão do 

OPEI (ICPS). 

PROXIMOS PASSOS 
 



 

 

 

 

 

 

Esclareça resumidamente o 

empreendimento pretendido. 

12. Para o ingresso do processo o preenchimento 

dos campos com asteriscos é obrigatório. 

 

* 

 

ATENÇÃO: 

 Consulte o Decreto nº 27.529/ 2013 que institui a Orientação prévia para empreendimentos de impacto (OPEI), 

estabelecendo diretrizes e procedimentos para a elaboração de projetos de Empreendimentos públicos e privados de 

impacto no Recife; 

 No caso de dúvidas sobre o preenchimento deste campo, entre em contato com o órgão responsável pela emissão do 

OPEI (ICPS). 

PROXIMOS PASSOS 
 



 

 

 

Salve se não for concluir o 

cadastro do processo no 

momento. 
 

Só clique após 

anexar os 

documentos 

básicos na 

próxima aba. 
 

13. Para o ingresso do processo o preenchimento 

dos campos com asteriscos é obrigatório. 

 

ATENÇÃO: 

 No caso de dúvidas sobre o preenchimento deste campo, entre em contato com o órgão responsável pela emissão do 

OPEI (ICPS). 

AVISO: Consulte as orientações para 

anexar a documentação básica na 

solicitação. 


