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SECRETARIA DA SEGURANQA PUBLICA E ADM PEMTENCIARIA 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

COMtSSAO DE FRACAS DE 20  SOT EM 2 DE JULHOI20I5 	tJ GoAs 
4 	 OQVOQ 

Ofico n 01/2018- Comtsso de 20 Sargentos 

Goiânia, 9 de fevereiro de 2018 

Dos Representantes da Corntssao de 

Pracas de 20  Sgt em 2 de juiho de 2015 

AD: Exm° Sr Cel QOC Cornandante Geral 

do CBMGO 

Assuntos Reduçao de Intersticto (6 

meses) 

Senhor Comandante, 

1 A turma de 20  Sargentos, composta per 46 (quarenta e sets) 

rnilttares, promovrdos no dia 2 de juiho de 2015 (BG 116/2015), corn ingresso 

nesta Corporaçao em 2000 e 2001 neste ato representada pela Comtssao de 

Praças que esta subsCreve, vern a digna presenca de Vossa Excelencia, corn 

escopo de reduzir a intersticto em 6 (sets) meses para concorrer a pramoçao 

retroativa par merecimento, na data de 25 de dezembro de 2017 pelos 

fundamentos abaixo aduzidos 

2 As turmas de 2000 a 2001 cumprirarri intersticto medto de 7 

anos na graduaçao do soldado de 10  classe e 4 anos na graduaçao de ethos, 

cerca de 3 anos a mats do que os intersticios nodiicados p&a Let no 18,287 de 

30/1212013 e Let no 19.274 de 28 de abni de 2016 qua infere 5 anos na 

graduacao de soldado do l  classe e 3 anos na graduaçao de cabo 

3 A reduçäo do intersticto corrobora cam o Planejamento 

Estrategico, isso porque as militares agraciados contirivarão motivados a 

agregarem conhecirnento e elevarern o atual entusiasmo para realizarern o 

teste do avahaçäo profissiona, a quo, por conseguinte importara em ascensäo 

na carreira militar, quo par sue vez aumentara a desempenho das atividades 

mt 
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SECRETARIA DA SEGURANçA PUBLICA E ACM PENITENCIARIA 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

COMISSAD DE PRAAS DE 20  SOT EM 2 DE JULHOI20I5 	sj COLAS 
: 

nerentes a realdade bombeiro mthtar corn mator ef;cencta e eficacta 

entregando a populaçao goiana mas qualidade no atendimento prestado 

4 E sabido que a Emenda Constitucional Estadual ri 54/2017, 

que altera o Ato des DisposiçOes Constitucionais Transitorias pare limiter Os 

gastos correntes dos Poderes do Estado e dos orgäos governamentais 

autânomos ate 31 de dezembro de 2026 em seu art 46 inciso I, in verbis 

"Art 46 Alem da contenção das despesas correntes nos 
correspondentes limites previstos no art 41, o NRF ainda consiste na 
adoçao no âmbito do Poder Executtvo pelo prazo de tres anos das 
seguintes medidas: 

- so havera promocao uma vez par ano limftada as carreiras 
integrantes da Segurança Publica e Administraçâo Penitenctana e da 
Saude, 

(Destacamos) 

5 A reduçao do interstico em 6 (sets) meses não importaria em 

aumento de despesas para o Estado de Goiás, muEto menos preludicaria a 

planejamento do setor de pessoal da Corporacao, alGm do fiuxo regular e 

equthbrado pots o acesso seletivo, gradual e sucessivo da carreira dos 

ingressantes dar-se-ta mediarite expectativa de sermos promovidos somente 

pelo criteria de merecirnento devido a quantidade do vegas existentes a 

graduaçao de 1 0  Sargento, que par vislumbre futuro em 2 do juiho de 2018 não 

se verifica praticamente nenhuma vaga prevista pare a referida graduação, 

uma vez que as vegas apresentadas no quadro de acesso possiveimente serão 

apreciadas na promoçäo do 25 do dezembro do 2017 (promoçao retroativa) 

6 E limpido ressaltar que esta e a primeira vez que esta turma 

solicita reduçäo do intersticio.  

7 Ante o exposto, soitcitamos a Vossa Exceléncia 
.. 	•... 	 . ...... 

1 tiW 

a) reduçao do intersticto em 06 (sets) meses dos 46 (quarenta e 
 

sets) 20  Sargentos (promovidos em 02 de juiha de 2015) de 02 de juiho do 

£( 
- ... 	.. 	 / .. 	. 	... 	 .. 
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SECRETARIA DA SEGURANcA PUBUCA E ADM PENITENCIARIA fl ' 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 	 49 

COMSSAO DE PRAAS DE 20  SGT EM 2 DE JULHO/201 5 	s COlAS 

2018 para 25 de dezembro de 2017, corn supedâneo no art 14-A, § 3 1, da Let 

Estadual n 15704, de 20 de junho de 2006; 

b) gestoes junto a Comissäo nomeada para apltcacao do Teste de 

Avaliaçao Profissional na Corporaçao visando a promoçâo retroativa a 25 de 

dezembro de 2017, visando autorizar a inscnço e reaUzação do teste pela 

turma requerente. 

Respeitosamente, 

- - 

rco Aurelio Rodrigues de Miranda 	Fernanda Vilela Vasconcelos Dourado 
2° Sgt QPG 02.101 - 1 0  BBM 	 2° Sgt QPC 01.937 — 16° BBM 

car enhas de Sousa 
20  Sgt QPC 02.137 - 3° BBM 	 21  Sgt QPC 02223- BM/3 
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

SECRETARIA GERAL
 
 

PROCESSO: 201800011003754

INTERESSADO: COMISSÃO DE PRAÇAS DE 2º SGT EM 2 DE JULHO DE 2015

ASSUNTO: Solicitação de Redução de Interstício 

DESPACHO Nº 267/2018 SEI - SG- 09346

 

Tendo em vista solicitação contida no Ofício nº 01/2018 - Comissão de 2º Sargentos
(SEI 1471961), exaro o seguinte:

 

I - ao CGF para manifestação quanto ao fluxo de carreira;

 

II - à Assessoria Jurídica para manifestação quanto à legalidade do pedido; 

 

III - autorizo liminarmente a inscrição dos solicitantes no TAP para promoção retroativa
a 25 de dezembro de 2017, haja vista o periculum in mora, condicionado o prosseguimento no certame à
autorização da redução de interstício; e   

 

IV - à Comissão de TAP para conhecimento e providências.

 

CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE

 

SECRETARIA GERAL do (a) CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, aos 16 do mês
de fevereiro de 2018.

 

 

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HELBINGEN JUNIOR, Comandante
Geral do CBMGO, em 16/02/2018, às 18:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
1476226 e o código CRC 6BD70E7B.

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=1476226&crc=6BD70E7B
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SECRETARIA GERAL
AVENIDA ANHANGUERA - Bairro AEROVIARIO - CEP 74535-010 - GOIANIA - GO - 

(62)3201-2000
 

Referência: Processo nº 201800011003754 SEI 1476226
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