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

COMANDO GERAL  

 
Portaria n. 234/2015 – CG 
 

Define as instituições coirmãs para fins de 
aplicação da Lei Estadual n. 15.704, de 20 de junho 
de 2006, em especial no que concerne à contagem 
de pontos referentes a medalhas. 
  

  O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, no 
uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 11 da Lei Estadual n. 18.305, de 30 de 
dezembro de 2013, considerando o que consta no art. 20, VIII, da Lei n. 15.704, de 20 de 
junho de 2006, e tendo em vista solicitação contida no Ofício n. 07/2015 – CMBM e, ainda, o 
disposto no Relatório de Análise ASJUR/CBMGO n. 96/2015, 
 
  RESOLVE: 
 

Art. 1º. Definir as instituições coirmãs para fins de aplicação da Lei Estadual 
n. 15.704, de 20 de junho de 2006, em especial no que concerne à contagem de pontos 
referentes a medalhas concedidas às praças do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de 
Goiás, a saber: 

  
I – Forças Armadas do Brasil; 
 
II – Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares do país. 
 
Art. 2º. O processo de publicação de medalhas concedidas por instituições 

constantes do art. 1º desta portaria perante o Comando de Gestão e Finanças deverá ser 
instruído com cópia do certificado de condecoração e da respectiva publicação em órgão 
oficial da Corporação ou da unidade federativa em que o militar foi agraciado.  

 
Art. 3º. O Comando de Gestão e Finanças deverá cientificar o Presidente da 

Comissão de Medalhas Bombeiro Militar acerca de todas as publicações de medalhas de 
instituições coirmãs processadas naquele Comando. 

 
Art. 4º. As Comissões de Medalhas e de Promoção de Praças deverão adotar 

as providências necessárias ao fiel cumprimento do que consta nesta portaria. 
 
Art. 5º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação em Boletim 

Geral Eletrônico da Corporação. 
  
 

  PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE. 
 
 
  Comando Geral, em Goiânia, 21 de dezembro de 2015. 
 
 
 

Carlos Helbingen Júnior – Cel QOC 
Comandante Geral 


