
 

 

 

 

 

 

 

PUAF - ANÁLISE TÉCNICA - preenchimento do formulário   

Atividade a 

executar. 

 

1. RESTRIÇÕES:  

Assinale as restrições com base na legislação vigente. A existência de restrição pode gerar o indeferimento imediato do 

processo. 

 

2.Clique para 

selecionar. 

Alvarás concedidos 

para o imóvel. 

 

3.Caso necessário, 

acrescente outras 

informações sobre 

a análise das 

restrições. 

 

1. Verifique a 

situação para 

cada pergunta. 

Lembrete: 

Em caso de DEFERIMENTO e 

INDEFERIMENTO, esclareça os 

motivos no campo Parecer 

técnico. 

 

 

PRÓXIMOS PASSOS 



 

 

 

 

 

 

2. ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO:  

• Asteriscos significam que o documento é obrigatório para o ingresso do processo no sistema. Os demais 

documentos exigidos para cada caso devem ser solicitados pelo técnico analista do processo;  

• A documentação apresentada no pedido deve corresponder à solicitação formalizada via online;  

 

7. Assinale a 

situação do 

documento. 
8.Especifique 

neste campo a(s) 

exigência(s) deste 

documento, se 

houver.  
 

6. A identificação do arquivo deve 

corresponder ao documento 

adicionado. 
 

4. Selecione o tipo de alvará 

analisado. 
 5.Clique para 

visualizar o 

documento 

assinado 

digitalmente. 

 

Lembrete: 

Repita os procedimentos em todos os 

documentos relacionados. 
 

Identificação 

do documento 

a ser 

adicionado. 

PRÓXIMOS PASSOS 
Todos os documentos anexados 

deverão estar assinados 

digitalmente, conforme legislação. 
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11.Selecione a 

opção, se couber. 
 

9.Selecione o 

enquadramento. 

 
 

10. Preencha os 

campos com os 

dados coletados 

nas análises. 
 

Definições de 

acordo com o 

disposto na 

legislação. 
 

3. ANÁLISE DE LOCALIZAÇÃO (Atividade Potencialmente Geradora de Incômodo-APGI):  

Preenchimento obrigatório para as atividades que exigem a Análise de Localização conforme a legislação pertinente. 

Atividade a executar. 

 

PRÓXIMOS PASSOS 



 

 

 

  

4. ANÁLISE TÉCNICA: As informações com asteriscos o preenchimento é obrigatório.  

 

12. Se não houver, 

digite a palavra 

“inexistente”. 

 

15.Faça a revisão das 

informações prestadas e 

clique para concluir 

análise do processo. 

13. Para conclusão do 

processo, digite o 

parecer técnico. 

 

14. Caso necessário, 

acrescente outras 

informações da análise 

do processo. 

 

Preencha os 

campos com as 

informações 

solicitadas. 
 

Selecione a opção de 

encaminhamento. 

Atividade a executar. 

Clique para salvar as 

informações, caso não 

possa concluir o 

processo no momento. 
 


