
ESTADO DE GOIÁS
AGENCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA - AGRODEFESA

PRESIDÊNCIA
 
 

Memorando Circular nº: 9/2018 SEI - PRES- 06221

GOIANIA, 13 de julho de 2018.

Da:  PRESIDÊNCIA
Para: SERVIDORES DA AGRODEFESA
Assunto: SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO - SEI

 

Senhores (as),

 

Tendo em vista a implantação do Sistema Eletrônico de Informações – SEI, em todos os
órgãos e entidades da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo Estadual, desde
de outubro de 2017, o qual está regulamentado através da Normativa nº 008/2017, disponível no site
www.segplan.go.gov.br, e estabelece as normas gerais e os procedimentos relativos à gestão, ao
funcionamento e utilização do Sistema Eletrônico de Informações – SEI, ratificamos a necessidade de
utilização da ferramenta por parte de todos os servidores desta AGRODEFESA, e salientamos que
as demandas que necessitem de apreciação da presidência, dessa Agrodefesa, obrigatoriamente
deverão ser inseridas no SEI.

Ressaltamos que, desde de 02 de outubro de 2017, todos os documentos e/ou processos
devem ser emitidos e tramitados via SEI, inclusive os processos administrativos disciplinares e de
sindicância, conforme determinado no Ofício Circular 18 (2336994), obedecendo as orientações descritas
no referido Ofício.

A implantação do SEI no Governo de Goiás é conquista de todos nós que participamos
deste momento que marca uma nova era que já é realidade no mundo, e da qual estamos nos adequando.
É certo que todas as mudanças geram desconforto e situações com as quais teremos que lidar, mas os
benefícios certamente serão maiores e duradouros.

Diante do exposto, agradecemos o envolvimento de todos que já estão utilizando a
ferramenta, e reforçamos que a Gerência da Secretaria-Geral encontra-se à disposição para quaisquer
esclarecimentos.

 

José Manoel Caixeta Haun
Presidente

 

Documento assinado eletronicamente por JOSE MANOEL CAIXETA HAUN, Presidente,
em 16/07/2018, às 10:45, 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?

http://www.segplan.go.gov.br/


acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
3258561 e o código CRC C1A27536.
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