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PORTARIA Nº 2.626 
Dispõe sobre os procedimentos necessários para 
protocolização de requerimento junto à Administração 
Pública Municipal e contém outras providências. 
 

 
A Prefeita Municipal de São Lourenço, no uso de suas atribuições legais constantes nos 

incisos IX, XII e XVII, do Art. 90, da Lei Orgânica Municipal - LOM, considerando a 
necessidade de regulamentar e organizar as solicitações junto à Administração Pública 
Municipal; considerando a necessidade de se estabelecer a documentação necessária para 
propiciar a correta análise dos pedidos; considerando que a Chefe do Poder Executivo incumbe 
dispor sobre a organização e o funcionamento da Administração Municipal; 
 
 

RESOLVE: 
 
 

Art. 1º. Salvo as exceções expressamente dispostas nesta Portaria, o único órgão 
autorizado para recepção e protocolização de requerimentos será o Protocolo Central, situado no 
prédio da Prefeitura Municipal de São Lourenço, junto à Praça de Atendimento ao Cidadão. 
 

Parágrafo Único. A única numeração válida para acompanhamento do andamento das 
solicitações que dispõe o caput deste artigo será a atribuída de forma automática e seqüencial 
através do Sistema Informatizado de Gerenciamento do Protocolo. 

 
Art. 2º. Os requerimentos realizados através de Ofícios ou Memorandos endereçados à 

Prefeita Municipal que forem encaminhados ao seu gabinete, deverão ser registrados no Sistema 
Informatizado de Gerenciamento do Protocolo, através de servidor da própria Secretaria 
Municipal de Governo.  

 
Parágrafo Único. A critério da Secretaria Municipal de Governo, o Gabinete da Prefeita 

poderá manter controle individual de Protocolo, o qual poderá conter numeração própria. 
 
Art. 3º. Incumbe à Gerência de Recursos Humanos o controle e protocolização das 

solicitações realizadas por funcionários e ex-funcionários, afetas a sua competência.  
 
Art. 4º. Os requerimentos apresentados à Administração Pública Municipal, através do 

Protocolo Central, poderão ser realizados pessoalmente ou por procurador regularmente 
constituído, por todo aquele que se achar no exercício dos seus direitos e que demonstre ser parte 
interessada. 

 
§ 1º. Aquele que requerer pessoalmente deverá juntar cópia do documento de identidade 

pessoal e da inscrição no cadastro de pessoas físicas (CPF). 
 
§ 2º. Aquele que requerer em nome de terceiro, por meio de procuração, deverá juntar o 

original ou cópia do respectivo instrumento, com firma reconhecida da parte interessada. 
 
§ 3º.  Aquele que requerer em nome de pessoa jurídica deverá juntar cópia da inscrição 

no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ). 
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§ 4º. Para demonstração do interesse no pedido administrativo, relativo à situação 

pessoal, o requerente deverá juntar documento que comprove relação pessoal direta com a 
situação que constitua o motivo determinante da solicitação. 

 
Art. 5º. Os incapazes serão representados ou assistidos por seus pais, tutores, curadores, 

na forma da lei civil. 
 
Parágrafo Único. Aquele que requerer em nome de incapazes deverá juntar cópia de 

documento de identidade pessoal e do documento comprobatório do encargo de representante, 
assistente, tutor ou curador, respectivamente. 

 
Art. 6º. Serão representados: 
 
I – a massa falida, pelo síndico; 
II – a herança jacente ou vacante, por seu procurador; 
III – espólio, pelo inventariante; 
IV – as pessoas jurídicas, por quem os respectivos estatutos designarem, ou, não os 

designando, por seus diretores; 
V – as sociedades sem personalidade jurídica, pela pessoa a quem couber a administração 

de seus bens; 
VI – o condomínio, pelo administrador ou pelo síndico. 
 
Parágrafo Único. Aquele que requerer em nome dos elencados nos incisos I a VI deverá 

juntar cópia de documento de identidade pessoal e do documento comprobatório do encargo de 
representante. 

 
Art. 7º. O requerimento, de que trata o Art. 4º desta Portaria, deverá ser instruído com os 

documentos em que o requerente fundar sua pretensão, além daqueles elencados nos artigos 4º e 
6º desta Portaria. 

 
Parágrafo Único. É obrigatória a informação de endereço de correspondência e de pelo 

menos mais de um meio de contato, seja telefone fixo, celular ou endereço eletrônico (e-mail). 
 
Art. 8º. Para requerimentos voltados à análise de projetos arquitetônicos de 

empreendimentos imobiliários em desenvolvimento no âmbito do Município de São 
Lourenço/MG serão exigidos, também, os seguintes documentos: 

 
I - 03 (três) cópias do Projeto Arquitetônico, com as respectivas assinaturas do 

Proprietário do Imóvel ou de Representante Legal e do Responsável Técnico e; em se tratando de 
Projetos de Loteamento mais 02 (duas) cópias além das exigidas pela legislação vigente, visando 
à montagem de um arquivo específico junto a Gerência de Cadastro Imobiliário e Secretaria 
Municipal de Infraestrutura Urbana, bem como o envio de cópia ao Cartório Registral de 
Imóveis (RGI), não sendo permitidas quaisquer espécies de rasuras ou emendas consideradas 
relevantes e substanciais pelos analistas de projetos; 

II - fotocópia da Matrícula do Imóvel atualizada do RGI para projetos de convenção de 
condomínio/frações ideais, para retificação de área, desmembramento, anexação, esclarecimento 
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de situação e projetos que apresentarem divergências com medidas in loco e de escritura; 
III - ART do Projeto Arquitetônico e/ou de Execução de Obra e/ou carimbo do CREA ou 

RRT do CAU, em todas as vias do Projeto Arquitetônico. 
 
Art. 9º. Em se tratando de reanálise,  deverá ser exigida a anexação da cópia corrigida 

pelo Setor Técnico da Gerência de Fiscalização de Obras Particulares, na qual restaram 
demonstradas as adequações necessárias, bem como as 03 (três) vias corrigidas e assinadas pelo 
proprietário do imóvel e pelo responsável técnico. 

 
Art. 10. Para os requerimentos pertinentes a retificação, desmembramento, 

esclarecimento de terreno e cadastramento, deverá ser exigida do requerente a anexação dos 
seguintes documentos: 

 
I - 04 (quatro) cópias do Projeto; 
II - fotocópia da matrícula do RGI; 
III - Memorial Descritivo. 
 
Art. 11. Para os requerimentos pertinentes a convenção de condomínio, todos os 

proprietários deverão assinar o projeto, o que deverá ser exigido da mesma forma, para os 
requerimentos destinados ao desmembramento de imóvel, em se tratando da existência de mais 
de um proprietário. 

 
Art. 12. No que concerne a solicitação de alvará de localização e funcionamento, os 

proprietários cujos imóveis estiverem em situação irregular serão notificados pela Gerência de 
Fiscalização de Obras Particulares para regularização e providências cabíveis.  

 
Art. 13. A juntada dos documentos descritos nesta Portaria, deverá ser verificada pelo 

servidor designado pela Gerência de Atendimento ao Cidadão como responsável por tal ato, a 
quem caberá, também, a orientação do requerente. 

 
Parágrafo Único. Caso o requerimento seja protocolizado sem a documentação 

necessária à demonstração da legitimidade da parte, bem como dos demais documentos exigidos 
nesta Portaria em cada caso, deverá aguardar no setor de Protocolo Central até que a parte 
promova a sua juntada. 

 
Art. 14. O setor de Protocolo Central é um órgão interno de controle de documentos, 

sendo que a organização e distribuição dos requerimento será gerenciada pelo Gerente de 
Atendimento ao Cidadão, com a supervisão do Diretor de Fazenda. 

 
§ 1º. Todos os requerimentos, ao serem concluídos, devem ser encaminhados à Gerência 

de Atendimento ao Cidadão para  que seja dada ciência ao requerente sobre a decisão. 
 
§ 2º. Em caso de necessidade de comunicação com o requerente para apresentação de 

documentos adicionais, o requerimento deverá ser encaminhado à  Gerência de Atendimento ao 
Cidadão para as devidas providências. 
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§ 3º. Não devem ser encaminhados requerimentos diretamente para o Protocolo Central, 

exceto em caso de arquivamento por desistência formal ou perda do objeto. 
 
Art. 15. Os requerimentos de recursos à Junta de Recursos Fiscais sobre matérias 

julgadas em primeira instância deverão ser encaminhados diretamente ao Diretor de Fazenda, 
acompanhado do requerimento inicial que motivou o recurso. 

 
Art. 16. Com exceção das solicitações previstas no artigo 3º desta Portaria, o andamento 

de todos os requerimentos deverão ser obrigatoriamente registrados no Sistema Informatizado de 
Gerenciamento do Protocolo pelo servidor que efetuar os recebimentos e encaminhamentos 
dentro de casa setor. 

 
Parágrafo Único. A recepção do requerimento no Sistema Informatizado de 

Gerenciamento do Protocolo deve ser efetuado pelo servidor citado no caput deste artigo no 
momento da entrega do mesmo, sendo válida como confirmação formal do recebimento. 

 
Art. 17. A Ouvidoria Municipal terá controle próprio das reclamações e solicitações 

efetuadas pelos usuários, incumbindo-lhe o monitoramento das respostas e soluções que se 
fizerem necessárias. 

 
Art. 18. Revogadas as disposições em contrário, nomeadamente a Portaria nº. 1.591 de 

18/11/2005, esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 28 de agosto de 2018. 

 
 
 
 

Célia Shiguematsu Cavalcanti Freitas Lima 
Prefeita Municipal 

 
 
 
 

Josélia de Lorenzo 
Secretária Municipal de Governo 

 
 
 
 

Leila Miranda Pereira da Silva 
Secretária Municipal de Planejamento 
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