
RESOLUÇÃO Ndeg. __0967/09, 08_ DE MAIO DE 2009. 

Delega competência ao Subsecretário de Administração Prisional, ao Subsecretário de Atendimento às Medidas Sócio-Educativas 
para a prática dos atos que menciona no âmbito da Secretaria de Estado de Defesa Social. 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS no uso das atribuições que lhe conferem 
o inciso III, SS1º, do art. 93, da Constituição Estadual, as Leis Delegadas nº 112 e 117, de 25 de janeiro de 2007 e o Decreto Estadual 

nº 43.295, de 29 de abril de 2003, e tendo em vista o disposto no art. 252, II da Lei 869 de 05 de julho de 1952, 

RESOLVE: 

Art.1º - Fica delegada ao Subsecretário de Administração Prisional e ao Subsecretário de Atendimento às Medidas Sócio-Educativas 
a competência para a prática dos seguintes atos: 

I - a instauração de processo administrativo disciplinar em face de servidores que lhes forem subordinados, nos termos do art. 219, da 
Lei nº 869, de 05 de julho de 1952; 

II - a aplicação da pena de suspensão por mais de trinta dias aos servidores que lhes forem subordinados, nos termos dos arts. 214, 
244, 245, parágrafo único e 246, incisos e parágrafos, e 252, inc. II da Lei nº 869, de 05 de julho de 1952; 

III - a instauração de procedimentos preliminares para apurar atos de indisciplina de servidores contratados para atender a 
necessidade temporária, de excepcional interesse público, sob a forma de contrato de direito administrativo. 

Art.2º - Fica delegada ao Corregedor a competência para aplicar sanções de advertência ou suspensão em face dos servidores em 
decisão fundamentada, quando essas sanções não ultrapassarem 30 (trinta) dias. 

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

Art. 4º - Fica revogada expressamente a Resolução nº 918/2008 e demais disposições em contrário. 

Belo Horizonte, 08 de maio de 2009. 

Maurício de Oliveira Campos Júnior 

Secretário de Estado de Defesa Social


