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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

Portaria 299/2018 - CBM
Autoriza a utilização de peça de fardamento

para emprego no âmbito da Corporação.

                        O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, no uso de suas
atribuições legais, nos termos do inciso III do art. 4º do Decreto n. 7.005, de 30 de setembro de 2009,

RESOLVE:
Art. 1º Autorizar utilização de camisa polo na cor vermelha para composição do 4º

Uniforme, conforme descrição anexa.
 
§ 1º A camisa polo será disponibilizada para uso dos militares empregados nas funções

administrativas, técnicas e aos do serviço operacional quando não envolvidos em ações de combate a
incêndio, busca, resgate e salvamento.

 
§ 2º O 4º Uniforme utilizado com a camisa polo é de posse obrigatória por parte dos

oficiais e praças elencados no parágrafo anterior e deve ser usado em serviço e em trânsito, com a seguinte
composição:

 
a) gorro com pala cáqui;
b) camisa polo vermelha meia-manga;
c) calça operacional;
d) cinto de nylon;
e) meias pretas; e
f) bota.
 
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação em Boletim Geral da

Corporação.
 
PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.
Gabinete do Comando Geral do (a) CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, aos

11 dias do mês de dezembro de 2018.

Documento assinado eletronicamente por MARCIO ANDRE DE MORAIS, Comandante-Geral,
em 17/12/2018, às 10:55, 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 5125025
e o código CRC 8B747BB6.
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