
RESOLUÇÃO SEDS Nº 936/08 , 27 de novembro de 2008. 

Constitui Comissão Especial encarregada de promover o inventário físico e financeiro dos 
materiais em Almoxarifado no âmbito da Secretaria de Estado de Defesa Social, incluído 

o Fundo Penitenciário Estadual e dá outras providências. 

O Secretário de Estado de Defesa Social, no uso das atribuições que lhe conferem o 
inciso III, SS 1º, do art. 93, da Constituição Estadual, as Leis Delegadas nº 112 e 117, 
de 25 de janeiro de 2007 e o Decreto nº 43.295, de 29 de abril de 2003, e, tendo em 

vista ainda o disposto no Decreto nº 44.948, de 14 de novembro de 2008, 

RESOLVE: 

Art. 1º - Constituir Comissão Especial de inventário com a finalidade de promover o 
levantamento e registro anual de estoque existente no Almoxarifado da Secretaria de 

Estado de Defesa Social. 

Art. 2º - A Comissão de que trata o artigo anterior será composta pelos seguintes 
membros, sob a presidência do primeiro: 

I - Rogéria Teixeira Trigueiro, MASP. 1.111.618-3; 

II - Ramon Alves Campos Neves, MASP. 669.869-0; 

II - Ivany de Jesus Ezequiel Oliveira, MASP. 373.835-8; 

IV - Bernardino Soares de Oliveira Cunha, MASP. 1.122.731-1; 

V - Viviane Lopes Rosendo Neves, MASP.1.119.633-4; 

VI - Mariana Fortes Carvalho Antunes, MASP. 1.080.747-7. 

Art. 3º - Os trabalhos da Comissão se iniciarão a partir da publicação desta Resolução, 
sendo concluídos até 11 de dezembro de 2008 com a finalização do inventário e, até 12 
de dezembro de 2008, será entregue à Diretoria de Contabilidade e Finanças o relatório 

conclusivo. 

SS 1º - Em vista do disposto neste artigo, o Setor de Almoxarifado somente atenderá 
aos pedidos de materiais feitos até o dia 28 de novembro de 2008 e a entrega será feita 

entre os dias 01 e 05 de dezembro de 2008. 

SS 2º - Entre os dias 08 e 11 de dezembro de 2008 o Setor de Almoxarifado não 
atenderá às requisições, salvo as de cunho emergencial devidamente comprovadas pelo 

Gabinete da Subsecretaria de Inovação e Logística, até a conclusão do inventário. 

Art. 4º - Fica delegada competência aos Diretores das Unidades Prisionais e 
Socioeducativas para designar Comissão Especial encarregada de promover o inventário 

anual dos materiais existentes nos respectivos Almoxarifados. 

SS 1º - A Comissão de que trata este artigo será composta de, no mínimo, três membros 
lotados na própria Unidade, observados os requisitos contidos no Capítulo IX do Decreto 
43.053/02, e os seus trabalhos estarão sob a orientação, supervisão e coordenação da 

Comissão do órgão central instituída pelo art. 2º desta Resolução. 



SS 2º - Os nomes dos membros da Comissão de que trata este artigo serão comunicados 
à Superintendência de Logística e Recursos Humanos por meio de ofício do Diretor da 

Unidade. 

SS 3º - Os trabalhos da Comissão obedecerão aos prazos estipulados no art. 3º desta 
Resolução, entretanto, o relatório de cada Unidade será encaminhado à Diretoria de 

Material e Patrimônio até 10 de dezembro de 2008 para elaboração do relatório 
conclusivo pela Comissão Especial do Órgão Central. 

Art. 5º - Compete à Diretoria de Material e Patrimônio acompanhar os trabalhos das 
Comissões e expedir instruções complementares sobre procedimentos a serem adotados. 

Art. 6º - O não cumprimento do disposto nesta Resolução implicará a responsabilização 
do servidor indicado para o trabalho e do responsável pelas informações prestadas no 
âmbito de sua competência, ensejando apuração de ordem funcional, nos termos da 

legislação vigente. 

Art. 7º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Belo Horizonte, 27 de novembro de 2008. 

Maurício de Oliveira Campos Júnior 

Secretário de Estado de Defesa Social 


