
 

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

COMANDO GERAL  
 
 
Portaria n. 115/2011 – CG 
 

Institui, no âmbito do CBMGO, os títulos 
Benemérito Soldado do Fogo, Bombeiro 
Honorário e Amigo do Corpo de Bombeiros. 

 
 

O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, no 
uso de suas atribuições, nos termos do art. 34 do Decreto Estadual n. 6.161, de 3 de 
junho de 2005, e considerando a proposta apresentada pelo Estado-Maior Geral por meio 
do Despacho n. 1859/2011-EMG,  

 
RESOLVE: 

 

Art. 1º Instituir, no Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás – 
CBMGO, as seguintes honrarias: 

 
I – Título Benemérito Soldado do Fogo; 
 
II – Título Bombeiro Honorário; e 
 
III – Título Amigo do Corpo de Bombeiros. 
 
Parágrafo Único.  As honrarias previstas nos incisos deste artigo visam 

homenagear personalidades civis e militares que restarem relevantes serviços à 
Corporação por meio de ações voluntárias ou de mérito excepcional, e que sejam dignas 
de reconhecimento pelo CBMGO. 

 
Art. 2º O Título Benemérito Soldado do Fogo será concedido ao bombeiro 

militar que passar à inatividade, nos termos dos artigos 92 caput,93, incisos I, II e III e 95, 
incisos II e III, todos da Lei n. 11.416, de 5 de fevereiro de 1991, e que durante sua 
carreira apresentou conduta moral e profissional digna de louvor. 

 
Art. 3º O Título Bombeiro Honorário será concedido a personalidades civis e 

aos militares nacionais e estrangeiros, que efetuarem, com destaque, apoio inerente à 
Corporação. 

 
Art. 4º O Titulo Amigo do Corpo de Bombeiros será concedido às instituições 

ou pessoas que, de alguma forma, tenham contribuído para a melhoria física e/ou 
institucional da Corporação. 

 
Art. 5º O Comandante Geral da Corporação é a autoridade competente para 

a concessão das honrarias de que trata o art. 1º desta Portaria.  
 
§ 1º Os comandantes deverão encaminhar ao Comando Geral sugestão de 

personalidade e instituições a serem agraciados, bem como o motivo da homenagem 
para avaliação e homologação. 

 



§ 2º Para fins de aplicação desta Portaria, a expressão “comandantes” será 
equivalente às seguintes funções: Subcomandante Geral, Comandante Regional, 
Comandante de Unidade Administrativa, Chefe, Comandante de OBM em nível de 
Batalhão e Companhia Independente e outros que exerçam atividade de comando nos 
moldes do art. 36 da Lei n. 11.416, de 5 de fevereiro de 1991. 

 
Art. 6º A secretaria da Comissão de Medalhas Bombeiro Militar será 

responsável pelo controle dos títulos concedidos, através de inscrição em livro próprio, 
contendo os dados dos homenageados e a respectiva numeração dos certificados. 

 
Parágrafo único. Os certificados que materialização a concessão dos títulos 

de que trata o art. 1º desta Portaria serão chancelados e autenticados, devendo conter no 
verso o número de controle, bem como o número do livro e a página do respectivo 
registro.   

 
 Art. 7º A 5ª Seção do Estado-Maior Geral ficará responsável pela 

confecção, autenticação e chancela dos certificados. 
 
Parágrafo único. O Chefe da BM/5 será o responsável pela assinatura da 

autenticação dos certificados.  
 
Art. 8º Os certificados serão assinados exclusivamente pelo Comandante 

Geral, ressalvados os certificados referentes ao Título Amigo do Corpo de Bombeiros, que 
serão assinados em conjunto com as autoridades que indicaram a pessoa ou instituição 
agraciada.  

 
Art. 9º Os certificados serão entregues em solenidade militar e deverão ser 

confeccionados de acordo com os modelos constantes dos anexos I, II e III desta Portaria.  
 
Art. 10. Fica revogada a Portaria n. 24/2003 – GC, publicada no Boletim 

Geral n. 33, de 7 de agosto de 2003. 
 
Art. 11. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação em Boletim 

Geral da Corporação. 
 
 
PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE. 
 
 
Comando Geral, em Goiânia, 7 de dezembro de 2011. 

 
 
 
 
 

Carlos Helbingen Júnior – Cel QOC 
Comandante Geral 

 
 
 
 
 



 
 

 



 
 

 



 

 
 


