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

COMANDO GERAL  

  
 
Portaria n. 25/2016 – CG 
 

Autoriza o uso de armas de fogo particulares e 
institucionais durante o serviço. 
 

O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de 

Goiás, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 11, incisos II e VIII, da 

Lei Estadual n. 18.305, de 30 de dezembro de 2013,  

 
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 33, § 1º, e 34, § 1º, do 

Decreto Federal n. 5.123, de 1º de julho de 2004, que regulamenta a Lei n. 10.826, 

de 22 de dezembro de 2003, que dispõe sobre registro, posse e comercialização de 

armas de fogo e munição, sobre o Sistema Nacional de Armas - SINARM e define 

crimes; 

 
CONSIDERANDO o que dispõe o art. 38 da Portaria n. 001/2005 – 

BM/1, de 15 de agosto de 2005, que atribui ao Comandante Geral a possibilidade de 

autorização do uso de arma de fogo durante o serviço; 

 
CONSIDERANDO que as atividades inerentes à carreira bombeiro 

militar oferecem situações em que se faz necessária uma atuação enérgica e de 

contenção imediata, visando garantir a segurança de cidadãos e a ordem pública;  

 
RESOLVE: 

 
Art. 1º Autorizar o uso de armas de fogo particulares e armas 

institucionais que estejam sob cautela a bombeiros militares durante o serviço, 

observadas as disposições previstas na Portaria n. 01/2005 – BM/1, de 15 de agosto 

de 2005. 

 
Parágrafo único. A autorização prevista no caput deste artigo fica 

condicionada à validade do registro e porte da arma a ser utilizada pelo militar. 

 
Art. 2º A inobservância de leis e regulamentos, ou o descumprimento 

dos deveres e obrigações neles estabelecidos, poderá implicar em responsabilidade 
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administrativa, civil ou penal, nos termos do ordenamento jurídico vigente. 

 
Art. 3º O uso de arma em serviço, seja particular ou institucional, bem 

como os danos e extravios decorrentes do seu uso, são de inteira responsabilidade 

do proprietário, em caso de arma particular, ou do bombeiro militar que detém a 

posse de arma institucional, quando se tratar de armamento cautelado. 

 
Art. 4º 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, 26 de janeiro de 2016. 

 
 
 
 
 

Carlos Helbingen Júnior – Cel QOC 
Comandante Geral 


