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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

COMANDO-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR (CBM)
 
 

Memorando nº: 7/2017 SEI - CGCBM- 06417

GOIÂNIA, 19 de dezembro de 2017.

Da (o):  COMANDO-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR (CBM)
Para: Todos os setores do CBMGO
Referência: Lei Estadual n. 13.800, de 18 de janeiro de 2001, Lei n. 17.039, de 22 de junho de 2010,
Decreto n. 8.808, de 25 de novembro de 2016 e Instrução Normativa n. 08/2017 - Segplan
Assunto: Implantação do Sistema Eletrônico de Informações.
 

 

DETERMINO a todos os setores do CBMGO que toda a documentação da
Corporação deverá tramitar exclusivamente pelo Sistema Eletrônico de Informações - SEI, a partir
de 2 de janeiro de 2018, em virtude da implantação do SEI no âmbito do Estado de Goiás, como
ferramenta para a virtualização de processos e documentos nos órgãos, conforme orientações abaixo: 

 

1. Todos os militares serão cadastrados pela Segplan e o  acesso ocorrerá com o login e
a senha do Intra Goiás, os mesmos utilizados no sistema de solicitação de diárias e de consulta do
contracheque.

2. Os usuários deverão acessar o Sistema Eletrônico de Informações - SEI por meio do
sítio eletrônico http://sei.intra.goias.gov.br/sip/login.php?
sigla_orgao_sistema=GOVERNADORIA&sigla_sistema=SEI.

3. As as informações e instruções necessárias à utilização adequada do sistema estão
contidas no portal do SEI/Segplan - http://sei.goias.gov.br, onde o usuário deverá acessar o Material de
Treinamento (vídeo-aulas e manual do SEI).

4. Em caso de dúvidas relativas ao bom andamento do serviço administrativo, os
usuários deverão entrar em contato com a  6ª Seção do Estado-Maior Geral (telefone 62-3201-2050). 

 

Todos os documentos em trâmite na Corporação, como partes, ofícios, diretrizes,
despachos, memorandos e os demais circularão exclusivamente de forma eletrônica, sendo produzidos
diretamente no ambiente virtual e recebendo os despachos necessários por meio dos encaminhamentos e
atribuições permitidos no sistema.

 

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HELBINGEN JUNIOR, Comandante
Geral do CBMGO, em 20/12/2017, às 09:46, 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?


