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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 
 

O�cio Nº 37744/2022/CBM
 

 

 

Goiânia, 5 de julho de 2022.

 

 

Ao Senhor
Cris�ano Carvalho Rezende - TC QOC
Coordenador do Escritório Permanente de Compliance Público do CBMGO

 

 

Assunto: Prêmio Goiás Mais Transparente.

 

 

Senhor Coordenador,

 

 

 Em resposta ao Despacho 3 (SEI nº 000031436232), segue a jus�fica�va do item de responsabilidade deste Comando de Gestão e Finanças,
para subsidiar o Escritório Permanente de Compliance Público do CBMGO, visando a interposição de recursos junto a CGE quanto ao quesito avaliado.

Abaixo, relacionamos o item avaliado per�nente às a�vidades desenvolvidas pelo CGF:

 

"Recursos Humanos (pág 6 do ANEXO 1 (SEI nº 000031162733)):

Classe ou nível da carreira em que o servidor es�ver posicionado, se for o caso. (Obrigatório)

Parecer: não atende.

Observações: Informar Classe ou nível da carreira em que o servidor es�ver posicionado, se for o caso."

 

Informamos que a Lei nº 16.899, de 26 de janeiro de 2010 que fixa o efe�vo do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás estabelece
em seus anexos os quadros com seus respec�vos postos e graduações, que correspondem aos níveis de carreira dos militares do CBMGO, sendo que somente
a graduação de soldados apresenta classes (1ª e 2ª classe), conforme previsão do anexo IV da referida lei, aos demais postos e graduações não se aplica.
Informamos ainda que durante acesso ao Portal Transparência foi verificado que as informações requeridas atendem ao quesito avaliado, conforme
demonstrado na imagem abaixo.

Colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&id_procedimento=34931597&id_documento=37512851
https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&id_procedimento=34931597&id_documento=37206846
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Atenciosamente,

 

 

EMERSON DIVINO GONÇALVES FERREIRA - CORONEL QOC 
Comandante de Gestão e Finanças

 
 

Documento assinado eletronicamente por EMERSON DIVINO GONCALVES FERREIRA, Comandante, em 05/07/2022, às 14:08, 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 000031558164 e o código CRC F7C64B71.

 COMANDO DE GESTÃO E FINANÇAS - recursoshumanos@bombeiros.go.gov.br 
Avenida C-206 esquina com Avenida C-198, Jardim América - Goiânia-GO - CEP: 74270-060 - Tel.: 3201-2046  
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