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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

Portaria 52/2020 - CBM
Dispõe sobre a concessão de elogios 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 artigo 11, inciso II, da Lei Estadual n. 18.305, de 30 de dezembro de
2013, que dispõe sobre a estrutura organizacional do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás e dá
outras providências, 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 132, § 1º, da Lei Estadual n. 11.416, de 05 de
fevereiro de 1991, que baixa o estatuto dos bombeiros militares do Estado de Goiás, e o disposto no
artigo 50, I, da Lei Estadual n. 19.969, de 11 de janeiro de 2018, que institui o Código de Ética e
Disciplina dos militares do Estado de Goiás, que versam sobre a possibilidade de concessão de
elogio como forma de recompensa aos bombeiros militares em virtude de bons serviços prestados; 

CONSIDERANDO o teor do artigo 8º, § 6º, do Decreto Estadual n. 3.588, de 14 de
fevereiro de 1991, que regulamenta a Lei Estadual n.11.383, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre
as promoções de oficiais da ativa da Corporação, que ao tratar do tema estipulou três tipos de ações dignas
de elogios, a saber: a) bravura no cumprimento do dever; b) ação altamente meritória; c) outros elogios;

CONSIDERANDO, porém, a omissão do mencionado regulamento no tocante à
definição relativa a cada modalidade de elogio estipulado naquela norma, de sorte que são encontradas
apenas pequenas referências à matéria em outros diplomas legais, entre as quais se destaca o "elogio
individual", consoante disposição inserta no artigo 50, § 1º, do Código de Ética e Disciplina dos militares
do Estado de Goiás, que trata de ação que coloca em relevo as qualidades morais e profissionais do militar,
sendo atribuído somente ao profissional que se destacar dos demais na execução de ato, serviço ou ação
meritória;

CONSIDERANDO, portanto, a necessidade de se definir critérios para diferenciação
entre elogios por bravura no cumprimento do dever, por ação altamente meritória e individual, visando
nortear os agentes públicos com competência legal para elogiar e, ainda, com vistas a coibir a banalização
do instituto do elogio em suas diferentes modalidades;

 
RESOLVE:
 
Art. 1º. Estabelecer definições e critérios para a concessão de elogios por bravura no

cumprimento do dever, por ação altamente meritória e, ainda, para a concessão de elogios individuais.
Parágrafo único. O elogio deve cingir-se fundamentalmente a aspectos referentes ao

caráter, ao desprendimento, à inteligência, às condutas civil e militar, à capacidade como comandante e
administrador, quando for o caso, e à capacidade física.

Art. 2º. O elogio por bravura no cumprimento do dever, previsto no artigo 8º, § 6º, alínea
"a", do Decreto Estadual n. 3.588, de 14 de fevereiro de 1991, que regulamenta a promoção de Oficiais,
consiste no reconhecimento de ações ou atos incomuns de coragem e audácia praticados por Oficiais que,
contudo, não ultrapassem os limites normais do cumprimento do dever, além de se mostrarem úteis às
operações de bombeiros em virtude dos resultados alcançados ou pelo exemplo positivo deles emanado.

§ 1º. As ações ou atos a que se refere o caput deste artigo devem se destacar
consideravelmente daquelas executadas cotidianamente pelos bombeiros militares e não se confundem
com ações caracterizadas como ato de bravura.
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§ 2º. O Comandante Geral é a autoridade competente para a concessão de elogio por
bravura no cumprimento do dever.

§ 3º. As autoridades previstas nos incisos IV a XIV do artigo 12 da Lei Estadual n.
19.969, de 11 de janeiro de 2018, poderão propor a concessão de elogio por bravura no cumprimento do
dever ao Comandante Geral.

§ 4º. A proposta de concessão de elogio por bravura no cumprimento do dever requer
exposição de motivos circunstanciada acerca da ação a ser avaliada, destacando-se a relevância do fato
ocorrido ou da ação do militar a ser elogiado, na esteira do caput deste artigo, e será encaminhada à
Comissão de Promoção de Oficiais para fins de análise e emissão de parecer.

§ 5º. Após o parecer da Comissão de Promoção de Oficiais, o Comandante Geral
concluirá o procedimento, decidindo pela autorização da publicação do elogio por bravura no
cumprimento do dever, por sua conversão em outra modalidade de elogio ou pelo arquivamento do feito,
mediante decisão fundamentada.

§ 6º. Na hipótese de autorização para publicação do elogio proposto, deverá constar no
documento de publicação o nome e o cargo/função da autoridade autora da proposta.

§ 7º. Da decisão do Comandante Geral não caberá recurso.
Art. 3º. O elogio por ação altamente meritória, também conhecido como elogio

meritório, previsto no artigo 8º, § 6º, alínea "b", do Decreto Estadual n. 3.588, de 14 de fevereiro de 1991,
que coloca em supremo destaque as qualidades morais e profissionais, consiste no reconhecimento de
ações de caráter ímpar e inestimável praticadas por Oficiais que traduzam
feitos excepcionalmente valiosos creditados a seu autor, pelos excelentes resultados alcançados pela
Administração.

§ 1º. O Comandante Geral e o Subcomandante Geral são autoridades competentes para a
concessão de elogio por ação altamente meritória.

§ 2º. As autoridades previstas nos incisos V a XIV do artigo 12 da Lei Estadual n.
19.969, de 11 de janeiro de 2018, poderão apresentar proposta de concessão de elogio por ação altamente
meritória ao Comandante Geral.

§ 3º. A proposta de concessão de elogio por ação altamente meritória de que trata o
parágrafo anterior deverá ser instruída com exposição de motivos circunstanciada de forma a retratar a
ação altamente meritória a ser avaliada, destacando-se a relevância do fato ocorrido ou da ação do militar a
ser elogiado, na esteira do caput deste artigo.

§ 4º. A proposta de concessão de elogio meritório poderá ser homologada diretamente
pelo Comandante Geral ou encaminhada à Comissão de Promoção de Oficiais para fins de análise e
emissão de parecer.

§ 5º. Na hipótese de encaminhamento à Comissão de Promoção de Oficiais, após a
emissão de parecer o Comandante Geral concluirá o procedimento, decidindo pela autorização da
publicação do elogio por ação altamente meritória, por sua conversão em elogio individual ou pelo
arquivamento do feito, mediante decisão fundamentada.

§ 6º. Na hipótese de autorização para publicação do elogio proposto, deverá constar no
documento de publicação o nome e o cargo/função da autoridade autora da proposta.

§ 7º. Da decisão do Comandante Geral não caberá recurso.
§ 8º. A publicação de elogios meritórios ficará condicionada à expressa autorização e

encaminhamento do Comandante Geral. 
Art. 4º. O elogio individual, que coloca em relevo as qualidades morais e profissionais,

consiste no reconhecimento de ações de destaque creditadas a oficiais ou praças no desempenho de atos de
serviço, não se confundindo em hipótese alguma com o elogio por ação altamente meritória de que trata o
artigo anterior.

Parágrafo único. São competentes para a concessão do elogio de que trata este artigo as
autoridades mencionadas no artigo 12 da Lei Estadual n. 19.969, de 11 de janeiro de 2018.
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Art. 5º. Somente os elogios obtidos no desempenho de funções próprias ao Corpo de
Bombeiros Militar, de interesse bombeiro militar ou que contribuam efetivamente à Corporação, serão
registrados nos assentamentos do militar elogiado.

Art. 6º. O elogio, seja ele em que modalidade for, ou seja, por bravura no cumprimento
do dever, por ação altamente meritória, individual ou coletivo, deverá ser publicado no instrumento oficial
de divulgação da Corporação para que surta os efeitos que lhe são próprios.

Art. 7º. Fica expressamente revogada a Portaria n. 13/2011 - CG, de 1º de fevereiro de
2011.

Art. 8º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação em Boletim Geral da
Corporação.

PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.
Gabinete do Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, aos

20 dias do mês de janeiro de 2020.
 

Esmeraldino Jacinto de Lemos - Coronel QOC
Comandante Geral

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS, Comandante-
Geral, em 03/02/2020, às 09:13, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do
Decreto nº 8.808/2016.
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