
RESOLUÇÃO SEPLAG Nº 076 , DE 16 DE NOVEMBRO DE 2011. 
Altera a Resolução SEPLAG nº 036, de 05 de maio de 2009, instituindo a certificação digital no Sistema 

Integrado de Administração de Materiais e Serviços – Siad disponibilizado no Portal de Compras do 

Estado de Minas Gerais. 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, no uso da atribuição prevista no 

artigo 93, § 1º, inciso III, da Constituição do Estado de Minas Gerais e no artigo, tendo em vista o 

disposto na Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, no Decreto nº. 44.786, de 18 de abril de 2008, 

e no art. 7º do Decreto nº. 45.018, de 20 de janeiro de 2009, e do Decreto nº 43.888, de 05 de outubro de 

2004, e, considerando a necessidade de orientar sobre os procedimentos de compras no Portal de Compras 

MG, 

RESOLVE: 

Art. 1º O artigo 4º da Resolução SEPLAG nº. 036, de 05 de maio de 2009, fica acrescido do §4º e seu §1º 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 4º (...) 

§1º A unidade de pedido deverá informar a dotação orçamentária para a realização da despesa no campo 

próprio, quando da etapa de procedimento do pedido de compra de que trata o inciso I deste artigo. 

(...) 

§4º A aprovação do Pedido de Compra poderá ser certificada digitalmente no Portal de Compras MG.” 

Art. 2º A Resolução SEPLAG nº. 036 de 2009 fica acrescida dos artigos 19-A e 26-A, com a seguinte 

redação: 

“Art. 19-A Após a conclusão dos Processos de Compras o Portal de Compras MG permitirá a emissão das 

respectivas Autorizações de Fornecimento e Ordens de Serviços. 

§1º As Autorizações de Fornecimento e as Ordens de Serviços geradas a partir dos Processos de Compras 

poderão ser certificadas digitalmente no Portal de Compras MG. 

§2º As Autorizações de Fornecimento e as Ordens de Serviços certificadas digitalmente no Portal de 

Compras MG serão encaminhadas de forma eletrônica aos fornecedores. 

Art. 26-A A Certificação Digital que trata esta Resolução será adotada nos termos do Decreto nº 43.888, 

de 5 de outubro de 2004.” 

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

Belo Horizonte, aos 16 de novembro de 2011; 223º da Inconfidência Mineira e 190º da Independência do 

Brasil. 

RENATA MARIA PAES DE VILHENA 

Secretária de Estado de Planejamento e Gestão 
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Jornal Minas Gerais de 17/11/2011. 


