
 

RESOLUÇÃO Nº 853/07, DE 09 DE MARÇO DE 2007

Dispõe  sobre  a  ordenação  de  despesas  do 
exercício de 2007, no âmbito da Secretaria de 
Estado  de  Defesa  Social  e  dá  outras 
providências.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL, no uso das atribuições que 

lhe conferem o inciso III, § 1°, do artigo 93 da Constituição do Estado, as Leis Delegadas n° 49, 

de 02 de janeiro de 2003 e nº 56, de 29 de janeiro de 2003 e o Decreto Estadual nº 43.295, de 

29 de abril de 2003 e ainda, 

CONSIDERANDO a necessidade de se agilizar os procedimentos administrativos, 

compatibilizar as funções e responsabilidades internas e ordenar a despesa;

 

RESOLVE:

Art. 1º - A execução orçamentária e financeira do exercício de 2007, no âmbito da 

Secretaria  de  Estado  de Defesa Social,  reger-se-á,  nos  termos  dos  artigos  163 a  169  da 

Constituição Federal e artigos 153 a 164 da Constituição do Estado de Minas Gerais, pelo 

disposto  nas  Leis  n°  4.320/64,  nº  8.666/93  e  suas  modificações  posteriores,  e  demais 

dispositivos vigentes, através do Sistema Integrado de Administração Financeira – SIAFI-MG.

Art.  2º  -  Para os  fins desta  Resolução,  Ordenador  de Despesa é o  titular  da 

Unidade  Executora  ou  aquele  formalmente  designado,  em  substituição  ou  em  segunda 

titularidade,  através de ato do Secretário de Estado de Defesa Social,  publicado no Órgão 

Oficial do Estado.

Art. 3º - A ordenação de despesas, no âmbito da Secretaria de Estado de Defesa 

Social,  será  realizada nos termos do anexo I  da presente resolução,  ficando delegada às 

autoridades  nele  mencionadas  a  competência  para  a  prática  dos  atos  necessários  à 

ordenação.



§ 1º. Ficam os Subsecretários de Estado de Administração Prisional, Atendimento 

às  medidas  Sócio-Educativas  e  Inovação  e  Logística  autorizados  a  subdelegar  as 

competências atribuídas no Anexo I desta Resolução, até o nível de Superintendência.

§ 2º. O Secretário de Estado de Defesa Social sustará os atos de subdelegação 

que se mostrarem inconvenientes ou inoportunos.

§ 3º. O subdelegante e o subdelegatário respondem solidariamente, na forma da 

lei, e perante o Secretário, pelos atos por este praticados.

Art. 4º - Compete ao Ordenador de Despesa:

I - programar, executar, controlar, fiscalizar e gerir a execução das despesas da 

Unidade,  em conformidade com as cotas orçamentárias e financeiras  disponibilizadas pela 

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e pela Secretaria de Estado da Fazenda.

II - após o empenho e a confirmação de recepção do material ou do serviço, da 

obra ou de parte de sua execução e aceitação pela Unidade, autorizar o processamento da 

despesa  e  encaminhar  a  documentação,  no  prazo  legal,  à  Diretoria  de  Contabilidade  e 

Finanças  para  inscrição  tempestiva  no  Sistema  Integrado  de  Administração  Financeiro  – 

SIAFI/MG, visando a liquidação e ao pagamento, observada a disponibilidade financeira.

Art.  5°  -  Compete  à  Subsecretaria  de  Inovação  e  Logística  da  Secretaria  de 

Estado e Defesa Social:

I - ministrar, através de suas Superintendências, o treinamento e orientação dos 

Ordenadores de Despesa, para o fiel cumprimento desta Resolução. 

II  –  responsabilizar-se,  através  de  suas  Superintendências,  pela  programação 

orçamentária  e  financeira,  em conjunto  com os  Ordenadores  de  Despesas  das  Unidades 

Executoras constantes no anexo I desta Resolução.

Art. 6º - Compete ao Chefe de Gabinete da Secretaria de Estado e Defesa Social:

I - autorizar a participação de quaisquer servidores da Secretaria de Estado de 

Defesa Social em seminários, congressos, eventos, cursos e quaisquer outros acontecimentos 

assemelhados.

II  -  autorizar  a  aquisição  de  passagens  aéreas  para  quaisquer  servidores  da 

Secretaria. 



Art.  7º  -  A  Subsecretaria  de  Inovação  e  Logística  apreciará  e  aprovará 

previamente o mérito de todas as aquisições, contratos e convênios a serem firmados pela 

Secretaria.

§  1º.  O  pedido  de  aquisição,  contrato  ou  convênio,  circunstanciadamente 

motivado  e  devidamente  inserido  no  SIAD,  será  remetido  à  Subsecretaria  de  Inovação  e 

Logística para análise prévia de mérito e autorização de sua tramitação.   

§  2º.  A  remessa  a  que  se  refere  o  parágrafo  anterior  será  efetuada 

exclusivamente  pelos  Subsecretários  e  pelos  Superintendentes  diretamente  vinculados  ao 

Secretário, que aprovarão a justificativa de aquisição elaborada pelo solicitante. 

§ 3º. O plano de trabalho de convênios de captação de recursos junto ao governo 

federal  também será  submetido  à  análise  da  Subsecretaria  de  Inovação  e  Logística,  cuja 

aprovação prévia será requisito para a assinatura do instrumento.

Art.  8º  -  Esta  Resolução  entra  em vigor  na  data  de  sua  publicação,  ficando 

convalidados os atos de ordenação de despesas praticados a partir de 1º de janeiro de 2007, 

desde que em conformidade com a resolução 836/06. 

Belo Horizonte, 09 de março de 2007.    

MAURÍCIO DE OLIVEIRA CAMPOR JÚNIOR
Secretário de Estado de Defesa Social



Anexo I

Ordenador de Despesa Despesas

Secretário

Secretário Adjunto

Assessor Jurídico-Chefe

Diretor da Auditoria

Eventuais de gabinete, material de consumo, permanente, serviços, diárias de viagem 
do Secretário Adjunto, Subsecretário de Inovação e Logística do Sistema de Defesa 
Social, Subsecretário de Atendimento às Medidas Sócioeducativas, Subsecretário de 
Administração Prisional, Diretor da Superintendência de Prevenção à Criminalidade, 
Diretor da Superintendência de Integração do Sistema de Defesa Social, Diretor da 
Escola de Formação e Aperfeiçoamento do Sistema Prisional e Socioeducativo, Diretor 
da Superintendência de Avaliação e Qualidade da Atuação do Sistema de Defesa 
Social e do Secretário Executivo do Gabinete Integrado de Segurança Pública. 

Eventuais de gabinete, material de consumo, permanente, serviços, diárias de viagem 
do Corregedor, Auditor, Chefe de Gabinete,  Assessor Jurídico Chefe.                              
                       

Subsecretário de Inovação e 
Logística do Sistema de 

Defesa Social

Contratos Administrativos, prestadores de serviços terceirizados, estagiários, diárias 
de viagem, adiantamentos (despesas miúdas e vale-transporte), materiais, bens e 
serviços, contratos e convênios afetos à Subsecretaria, taxas de  condomínios, multas 
de trânsito, IPTU, DPVAT,  utilidade pública (água, luz, telefone). Material de 
consumo e permanente para abastecer o Almoxarifado Central. Obras, reparos e 
adaptações de infra-estrutura da Secretaria, em conjunto com a área que demandou. 
Participação em seminários, congressos e cursos. Passagem aérea, traslado, 
hospedagem, no âmbito da Secretaria de Estado de Defesa Social.

Subsecretário de 
Administração Prisional

Diárias de viagem, adiantamentos (despesas miúdas e vale-transporte), materiais, bens 
e serviços, contratos e convênios afetos à Subsecretaria,  taxas de  condomínios, 
multas de trânsito, IPTU, utilidade pública (água, luz, telefone). Folha de pagamento 
de sentenciado. Passes. Adiantamento (despesas miúdas), materiais de consumo, 
bens e serviços adquiridos com recursos diretamente arrecadados  

Subsecretário de Atendimento 
às Medidas Sócioeducativas

Diárias de viagem, adiantamentos (despesas miúdas e vale-transporte),   materiais, 
bens e serviços, contratos e convênios afetos à Subsecretaria,  multas de trânsito, 
IPTU, utilidade pública (água, luz, telefone). 

  Diretor da Escola de 
Formação e Aperfeiçoamento 

do Sistema Prisional e 
Sócioeducativo

Diárias de viagem, adiantamentos (despesas miúdas e vale-transporte),   materiais, 
bens e serviços, contratos e convênios afetos à Escola de Formação e 
Aperfeiçoamento do Sistema Prisional e Sócioeducativo,  taxas de  condomínios, 
multas de trânsito, IPTU, utilidade pública (água, luz, telefone). 

Diretor da Superintendência 
de Prevenção à Criminalidade

Diárias de viagem, adiantamentos (despesas miúdas e vale-transporte),   materiais, 
bens e serviços, contratos e convênios afetos à Superintendência,  taxas de  
condomínios, multas de trânsito, IPTU,   utilidade pública (água, luz, telefone). 

Diretor da Superintendência 
de Integração do Sistema de 

Defesa Social

Diárias de viagem, adiantamentos (despesas miúdas e vale-transporte),   materiais, 
bens e serviços, contratos e convênios afetos à Superintendência,  taxas de  
condomínios, multas de trânsito, IPTU,   utilidade pública (água, luz, telefone). 

Diárias de viagem, adiantamentos (despesas miúdas e vale-transporte),   materiais, 
bens e serviços, contratos e convênios afetos à Assessoria,  taxas de  condomínios, 
multas de trânsito, IPTU, utilidade pública (água, luz, telefone). 

Secretário Executivo do 
Gabinete Integrado de 

Segurança Pública

Diárias de viagem, adiantamentos (despesas miúdas e vale-transporte),   materiais, 
bens e serviços, contratos e convênios afetos à diretoria,  taxas de  condomínios, 
multas de trânsito, IPTU, utilidade pública (água, luz, telefone). 

Diárias de viagem, adiantamentos (despesas miúdas e vale-transporte),   materiais, 
bens e serviços, contratos e convênios afetos à diretoria,  taxas de  condomínios, 
multas de trânsito, IPTU,   utilidade pública (água, luz, telefone). 


