
24/06/2022 11:37 SEI/GOVERNADORIA - 000031223601 - Ofício Circular

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=37275200&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=5585&infra_hash=61daa437099… 1/3

ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

 
 
 

O�cio Circular nº 100/2022 - SEAD
 

 
Goiânia, 23 de junho de 2022.

 
 

Aos Titulares dos Órgãos e En�dades integrantes da Administração direta, autárquica e fundacional do Poder Execu�vo
 
 
Assunto: Informa e alerta os prazos para edição dos atos de promoção/progressão dos Servidores do Poder Execu�vo Estadual e lançamento em folha de
pagamento.
 
 

Prezados Senhores,

 

 

1. Conforme orientação dada pelo O�cio Circular nº 23/2022 – SEAD (000027772950), a Secretaria de Estado da Administração - SEAD
promoveu a apuração da despesa decorrente da concessão das evoluções funcionais previstas para ocorrerem no exercício de 2022, incluídas as
promoções e progressões de todos os órgãos e en�dades represadas pela Emenda Cons�tucional nº 54, de 02 de junho de 2022, e remeteu os
resultados à Secretaria de Estado de Economia para verificação das condicionantes disciplinadas pelo RRF e NRF e validação do Conselho de
Supervisão do Regime de Recuperação Fiscal do Estado de Goiás.

2. Neste sen�do, considerando as informações prestadas pelos órgãos e en�dades do Poder Execu�vo estadual, foi autuado o processo
nº 202200005010085 apresentando o relatório consolidado das despesas orçamentárias-financeiras com as promoções e as progressões do período,
tendo a Secretaria de Estado da Economia e o Conselho de Supervisão do Regime de Recuperação Fiscal do Estado de
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Goiás, manifestado favoravelmente à demanda financeira e orçamentária aferida e prevista para implementação mês de julho de 2022, conforme
Despacho nº 1769/2022 - GAB (000030927989).

3. Destarte, deverão as secretarias e entes da administração indireta do Estado de Goiás atentar para o prazo peremptório para a
prá�ca dos atos de concessão de vantagens ao servidor público, in casu, até 01 de julho de 2022.

4. Na mesma esteira, alerto que foi definida a data de 08 de julho de 2022 como o prazo limite para as secretarias e entes da
administração indireta encaminharem os atos de concessão acompanhados dos respec�vos arquivos eletrônicos, para lançamento e efe�vação em
folha de pagamento.

5. Ressalvo, por úl�mo, que não se aplicam ao Corpo de Bombeiros Militar e à Polícia Militar do Estado de Goiás as datas elencadas nos
parágrafos anteriores, cujos procedimentos de evolução funcional seguem ritos, prazos e datas reguladas pela legislação específica, bem como ao
Ins�tuto Mauro Borges por inexis�r, até o momento, Plano de Cargos e Remunerações.

 

Atenciosamente, 

 

 

BRUNO MAGALHÃES D’ABADIA
Secretário de Estado da Administração 

 

Documento assinado eletronicamente por BRUNO MAGALHAES DABADIA, Secretário (a) de Estado, em 24/06/2022, às 11:26, 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 000031223601 e o código CRC DBFBCABB.

 
GERÊNCIA DA SECRETARIA-GERAL

RUA 82 Nº 400, PALÁCIO PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA, 7º ANDAR - Bairro SETOR CENTRAL - GOIANIA - GO - CEP 74015-908
- (62)3201-5779.

 

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000031223601&crc=DBFBCABB


24/06/2022 11:37 SEI/GOVERNADORIA - 000031223601 - Ofício Circular

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=37275200&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=5585&infra_hash=61daa437099… 3/3

Referência: Processo nº 202200005012293 SEI 000031223601


