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Sábado, 20 de Junho de 2020      Ano:???ano.2020??? - Edição N.: 6041 

Poder Executivo 

AA-Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - URBEL

PORTARIA URBEL Nº 25, DE 16 DE JUNHO DE 2020

Altera a Portaria Urbel nº. 07, de 18 de março de 2020, que dispõe sobre medidas temporárias de
prevenção ao contágio e de enfrentamento e contingenciamento, no âmbito da Companhia Urbanizadora e de
Habitação no Município de Belo Horizonte – Urbel, da epidemia de doença infecciosa viral respiratória causada
pelo agente Coronavírus – COVID 19

O Diretor-Presidente da Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte – URBEL, no
exercício de suas atribuições, conforme disposto no art. 30 do Estatuto Social da Companhia,

Considerando o disposto na Lei Federal nº 13.979/2020, que dispõe sobre medidas para enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus responsável pelo surto de
2019;

Considerando o disposto no Decreto Municipal nº 17.298/2020, que dispõe sobre medidas temporárias de
prevenção ao contágio e de enfrentamento e contingenciamento, no âmbito do Poder Executivo, da epidemia de
doença infecciosa viral respiratória causada pelo agente Coronavírus – COVID-19,

RESOLVE:

Art. 1º - O art. 1º da Portaria Urbel nº. 07/2020, com redação dada pela Portaria Urbel nº 14, de 28 de abril
de 2020, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º - Considerar como serviços essenciais, para fins do disposto no art. 3º, § 5º c/c o art. 13 do
Decreto nº 17.298, de 17 de março de 2020, no âmbito da Urbel:

I - os encaminhamentos necessários ao acolhimento de desabrigados em razão das chuvas do início de
2020;

II – o processamento da folha de pagamento de pessoal;

III – o processamento de todos os compromissos financeiros da Companhia;

IV – a execução e a fiscalização das obras e serviços de engenharia;

V – o processamento dos atos relacionados a contratos e licitações de qualquer natureza;

VI – as ações sociais necessárias para o andamento das obras e serviços mencionados no inciso IV;

VII – as vistorias, as sindicâncias e as avaliações de imóveis;

VIII – outros que assim venham a ser designados pelo Diretor-Presidente da Urbel.
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§ 1º – Ressalvadas as previsões contidas nos incisos I a IV, VI e VII, o desempenho das atividades
essenciais acima elencadas se dará preferencialmente através do regime de home office descrito no art. 2º.

§ 2º - Respeitado o disposto no §6º do art. 3º, cabe ao Diretor-Presidente ou aos representantes das
diretorias temáticas da Urbel definirem a necessidade de convocação de equipe mínima para realização
das atividades essenciais elencadas no presente artigo.

§ 3º - Em todos os atendimentos realizados pelas áreas que executam serviços essenciais, será obrigatória
a observância ao protocolo de segurança estabelecido pelo Sistema Único de Saúde – SUS.

§ 4º - Está suspensa, por prazo indeterminado, a realização de eventos em geral (NR).”

Art. 2º - Ficam mantidas as demais disposições contidas na Portaria Urbel nº. 07/2020, com redação dada
pela Portaria Urbel nº 14, de 28 de abril de 2020.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Belo Horizonte, 18 de junho de 2020

Claudius Vinícius Leite Pereira

Diretor-Presidente


