
RESOLUÇÃO N º__1023_/2009, 30 DE NOVEMBRO DE 2009. 
Constitui Comissão de levantamento da dívida flutuante e fundada e dos inventários físicos e financeiros dos valores em tesouraria, 

da SEDS e do Fundo Penitenciário Estadual e do Fundo Estadual de Saúde, para fins de encerramento do exercício de 2009. 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL DE MINAS GERAIS no uso das atribuições que lhe confere o inciso III, SS 
1deg., do artigo 93 da Constituição Estadual, as Leis Delegadas ndeg. 112 e 117, de 25 de janeiro de 2007 e o Decreto Estadual 

43.295, de 29 de abril de 2003 e, tendo em vista o disposto no Decreto Estadual nº 45.214 de 17 de novembro de 2009. 

RESOLVE: 

Art.1º. Fica constituída a Comissão encarregada de proceder ao levantamento da dívida flutuante e fundada e dos inventários físicos e 
financeiros dos valores em tesouraria da Secretaria de Estado de Defesa Social - SEDS, do Fundo Penitenciário Estadual- FPE e do 

Fundo Estadual de Saúde - FES. 

Parágrafo único - A comissão a que se refere o caput apresentará os relatórios com apuração prévia dos saldos com data base de 30 de 
novembro de 2009 e, posteriormente, relatório conclusivo, contendo os saldos finais com a posição de 31 de dezembro de 2009. 

Art. 2º. A Comissão a que se refere o artigo anterior será composta pelos seguintes servidores, sob a presidência do primeiro: 

I - Igor Fagundes Batista - Masp: 1.161.143-1 

II - Milene Coelho Bastos - Masp: 1.212.394-9 

III - Felipe Afonso Costa - Masp: 1.212.373-3 

Art.3º. Fica delegada competência aos Diretores das Unidades Prisionais da SEDS para designar Comissão especial encarregada de 
promover o inventário anual dos valores em tesouraria. 

Art.4º. Os trabalhos da Comissão se iniciarão a partir do dia 01 de dezembro, com apresentação à Diretoria de Contabilidade e 
Finanças da SEDS, do relatório prévio, até 17 de dezembro de 2009 e do relatório conclusivo até o dia 22 de janeiro de 2010. 

Art.5º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário e ratificando todos os atos até 
então realizados pela comissão. 

Belo Horizonte, _30__ de novembro de 2009. 

MAURÍCIO CAMPOS DE OLIVEIRA JÚNIOR 

Secretário de Estado de Defesa Social 


