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SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E ADM. PENITENCIÁRIA 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

COMANDO GERAL  

  

 

Portaria n. 36/2015 – CG 
 
Cria no âmbito da Corporação a comissão de 
análise e processamento dos pedidos de 
promoção por ato de bravura relacionados ao 
acidente radiológico envolvendo o elemento 
césio-137. 
 

  O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de 
Goiás, no uso de suas atribuições legais, nos termos do inciso II e § 2º do art. 11 da 
Lei Estadual n. 18.305, de 30 de dezembro de 2013,  
 

Considerando a grande quantidade de requerimentos de abertura de 
sindicância para averiguação do cometimento de ato de bravura por parte de 
bombeiros militares que atuaram na ocorrência que envolveu o elemento radiológico 
césio-137; 
 

Considerando que a descentralização da análise desses requerimentos 
podem gerar decisões conflitantes, ferindo assim o princípio da isonomia; 
 

Considerando ainda a necessidade da uniformização dos requisitos 
ensejadores do reconhecimento da prática de ato de bravura por bombeiros militares 
escalados em ocorrências relacionadas ao césio-137, 

  
RESOLVE: 

 
  Art. 1º Criar, no âmbito do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de 
Goiás, a Comissão de análise e processamento dos pedidos de promoção por ato 
de bravura relacionados ao acidente radiológico envolvendo o elemento césio-137, 
ocorrido na cidade de Goiânia, no ano de 1987. 
   
  Art. 2º Compete à Comissão: 
 

I – analisar as solicitações de abertura de sindicância que tenha como 
objeto apurar suposta prática de ato de bravura relacionado à atuação de bombeiros 
militares em ocorrências envolvendo o elemento radiológico césio-137, emitindo 
parecer fundamentado por meio do qual opinará sobre seu deferimento ou 
indeferimento; e 

 
II – processar as sindicâncias cujos requerimentos de instauração 

tenham sido deferidos pelo Comandante Geral da Corporação. 
 
  § 1º Os pareceres de que trata o inciso I serão submetidos à 
apreciação do Comandante Geral, que acatará ou não as razões expostas na peça 
opinativa, e decidirá  pelo deferimento ou indeferimento da solicitação de abertura de 
sindicância. 
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  § 2º As sindicâncias possuirão um único Oficial Encarregado e deverão 
ser processadas em conformidade com o que preceituam as normas internas 
aplicáveis ao referido procedimento administrativo. 
 

Art. 3º As unidades deverão remeter ao Comando Geral os 
requerimentos de promoção por ato de bravura relacionados à atuação de 
bombeiros militares na ocorrência que envolveu o elemento radiológico césio-137, 
que por ventura vierem a ser protocolados em suas unidades, bem como os que 
encontram em trâmite, independentemente da fase de processamento que se 
encontrem.  

 
Art. 4º A comissão de que trata esta portaria será composta pelos 

seguintes Oficiais: 
 
I – Cel QOC 01.077 Márcio André de Morais – Presidente; 
II – Maj QOC 01.313 Claison Alencar Pereira – Membro; 
III – Maj QOC 01.407 Helter Borges de Oliveira – Membro; 
IV – 1º Ten QOA/Administrativo 00.890 Francisco Antônio Cândido – 

Membro; e 
V – 2º Ten QOC 02.958 Luís Antônio Dias Araújo – Secretário. 

Revogado pela Portaria n. 1182018 – CBM 
Vide Portaria n. 2/2019 – CBM (nomeia militares para a comissão CAPAB) 

 
Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação em 

Boletim Geral da Corporação. 
   
 

PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE. 
 
 
Comando Geral, em Goiânia, 23 de janeiro de 2015. 

 
 
 
 
 

Carlos Helbingen Júnior – Cel QOC 
Comandante Geral 

  


