
 

 

PUVR - ANÁLISE TÉCNICA  

1.Clique para visualizar o processo 

ingresso pelo solicitante. 

 

Restrições trazidas do 

PEP 

2.Clique para 

visualizar conteúdo 

em cada aba 

(formulário e 

documentação). 

 

Tipo de solicitação 

Número do 

processo. 

PRÓXIMOS PASSOS 



 

 

4.Clique para 

visualizar o 

documento 

assinado 

digitalmente. 

3. Confira o 

nome do 

arquivo de 

cada 

documento. 

2.Clique para visualizar 

conteúdo em cada aba 

(formulário e 

documentação). 

Clique para visualizar os 

passos de tramitação do 

processo. 

5. Confira o 

conteúdo do 

arquivo de 

cada 

documento. 

PRÓXIMOS PASSOS 



 

 

 

 

9.Quando necessário,anexe o(s) documento(s) 

complementar(es) utilizado(s) na análise. 

 

7.Selecione a 

situação de 

cada item. 

 

8.Digite, neste 

campo, as 

exigências em 

cada item 

correspondente, 

quando houver. 

 

Aba 1 

1. Análise da solicitação 

a) Verifique o preenchimento do formulário do Solicitante e selecione a opção Exigência para as 

correções necessárias, quando houver; 

b) O processo só deverá ser DEFERIDO após o preenchimento correto de todos os itens. 

PRÓXIMOS PASSOS 

11. Assinale após 

a assinatura 

digital de cada 

documento. 

 
10. Efetue a assinatura 

digital nos documentos. 

 

6.Clique para visualizar o 

formulário de análise técnica. 



 

 

 

 

13.Caso necessário, acrescente 

outras informações relativas à 

análise das restrições. 

 

 

2. Análise das restrições 

a) Verifique a legislação pertinente para verificar as restrições relacionadas; 

b) A existência de restrição poderá gerar o indeferimento imediato do processo. 

12. 

Selecione a 

situação de 

cada item. 

 

PRÓXIMOS PASSOS 



 

 

 

3. Análise de Localização 

a) Verifique a legislação pertinente para análise de Atividade Potencialmente Geradora de 

Incômodo/APGI; 

16.Selecione 

a situação 

deste item. 

 

14.Selecione 

a opção. 

 

 

15. Selecione a 

situação de cada 

item. 

 

17.Digite neste campo as 

exigências deste item, 

quando houver. 

 

 

 

 

PRÓXIMOS PASSOS 



 

 

 

20.Clique para selecionar 

a opção de 

encaminhamento. 

22.Clique 

para concluir 

a atividade. 

 
Clique para salvar as informações, caso 

não possa concluir a atividade no 

momento. 

 

18.Preenchimento obrigatório: 

Digite o parecer técnico para a 

conclusão do processo. 

(Deferimento/Indeferimento). 

Aba 2 

4. Informações complementares 

a) As informações contidas no campo PARECER TÉCNICO serão transcritas no Certificado de 

deferimento. 

 

 

19.Caso necessário, acrescente 

outras informações relativas à 

análise do processo. 

 

21.Clique visualizar o 

certificado, na opção 

Deferido. 


