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Terça-feira, 11 de Agosto de 2020 Ano XXVI - Edição N.: 6079

Poder Executivo
AA-Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - URBEL
PORTARIA URBEL Nº 32/2020

Dispõe sobre o retorno da fluência dos prazos referentes aos processos e procedimentos administrativos no âmbito da
Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte.

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, e considerando o disposto no §3º do art. 14 do
Decreto nº 17.298, de 17 de março de 2020, atualizado,
RESOLVE:

Art. 1º - Os prazos referentes aos Processos e Procedimentos Administrativos no âmbito da Urbel voltam a fluir a partir da
data de publicação desta Portaria, observadas, além do disposto nos arts. 3º e 4º do Decreto nº 17.298/2020, as seguintes
condições:

I – A partir da data indicada no caput, as petições e demais documentos deverão ser protocolados, de forma eletrônica, via
e-mail daf.urbel@pbh.gov.br, sendo considerada a data do envio como data do protocolo;

II – A Diretoria Administrativa e Financeira - DAF emitirá, em até 24 (vinte e quatro) horas, recibo eletrônico de protocolo
dos documentos recebidos;

III – Os pedidos de vistas e demais demandas relacionadas aos processos e procedimentos, quando necessários, deverão
ser previamente agendados pelo e-mail daf.urbel@pbh.gov.br, a partir da data indicada no caput;

IV – Sempre que possível, será concedida vista eletrônica dos autos, a fim de evitar o atendimento presencial;
V - Não haverá atendimento presencial sem agendamento prévio;

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Belo Horizonte, 6 de agosto de 2020

Claudius Vinicius Leite Pereira
Diretor-Presidente
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