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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
COMANDO DE APOIO LOGÍSTICO

 
 

Memorando Circular nº: 3/2019 - CAL- 06502
Goiânia, 05 de fevereiro de 2019.

Da (o):  COMANDO DE APOIO LOGÍSTICO
Para: TODOS OS SETORES DO CBMGO
 
Assunto: Padronização de transferência de materiais
 
 

Senhores (as), Comandantes e Chefes
 
 
 Consideração a recente implementação corporativo intitulado de Sistema de Gestão Patrimonial Mobiliário e Imobiliário (PMI) no âmbito do

Estado de Goiás;
Considerando que após esta implementação, todas as inclusões, baixas e movimentações de materiais permanentes ocorrerão  no referido

sistema;
Considerando as características do PMI bem como as peculiaridades do Sistema Eletrônico de Informações (SEI);
Determinamos que doravante, o procedimento de movimentação de carga siga os seguintes passos:
1. Unidade interessada solicita ao CAL, via SEI, movimentação de material permanente. Esta solicitação deve conter: o bem a ser movimentado,

unidade de origem e a unidade destino;
2.  O CAL insere, no mesmo processo, arquivo do termo de responsabilidade (em pdf), sendo este termo gerado pelo PMI e já contendo uma

numeração gerada pelo referido sistema;
3. Os respectivos Comandantes/Chefes selecionarão a opção "autenticar documento" que, neste caso, substituirá as assinaturas no arquivo (em

pdf);
4. O último Comandante/Chefe que autenticar o documento encaminhará o processo ao CAL que fará a publicação em BGE ou BGR conforme a

particularidade.
Para exemplificar os passos, consta em anexo e na imagem abaixo, uma movimentação de bem com as respectivas "autenticações de

documentos".

Documento assinado eletronicamente por PABLO LAMARO FRAZAO, Comandante, em 05/02/2019, às 17:03, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei
17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

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 5630720 e o código CRC 6536A006.
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