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CRIAÇÃO DO DISTINTIVO DE BOLSO, FLÂMULA E BRASÃO DO 16° GRUPAMENTO DE 

BOMBEIRO MILITAR 

 

Portaria 15, de 18 de maio de 2017. 

 

Cria o Distintivo de Bolso, Flâmula e Brasão do 16º 
Grupamento de Bombeiro Militar (16ºGBM). 

 
O COMANDANTE-GERAL, no uso das atribuições que lhe confere o art. 7°, incisos I, II e VI, 

do Decreto Federal 7.163, de 29 abr. 2010, que regulamenta o art. 10-B, inciso I, da Lei 8.255, de 
20 nov. 1991, que dispõe sobre a organização básica do CBMDF; e ainda observando o 
Regulamento de Uniformes do CBMDF, aprovado pelo Decreto 32.784, de 1° mar. 2011; e o 
constante no Processo SEI- 053-00028314/2017-62, resolve: 

Art. 1° CRIAR o distintivo de bolso, Flâmula e Brasão do 16º Grupamento de Bombeiro 
Militar (16ºGBM). 

 
Art. 2° As descrições, especificações e heráldicas do distintivo de bolso, Flâmula e Brasão 

do 16º Grupamento de Bombeiro Militar (16° GBM) aprovados seguem como Anexo 5 a esta 
Portaria. 

 
Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Art. 4° Revogam-se as 

disposições em contrário. 

HAMILTON SANTOS ESTEVES JÚNIOR – Cel. OBM/Comb. 
Comandante-Geral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BRASÃO 

 

 
 

 
DESCRIÇÃO HERÁLDICA 

 
Escudo circular em vermelho sangria com borda prateada lustrada, contendo os dizeres 

“16º Grupamento de Bombeiro Militar”, em fonte Arial Negrito, na parte superior e “Gama-DF”, 
em fonte Arial Negrito, na parte inferior. Interior do escudo contendo um conjunto composto por 
uma águia-de-cabeça-branca agarrando uma mangueira alaranjada com esguicho de combate  
a incêndio e lançando água sobre o fogo que atinge a cidade representada pelos prédios. 
Escrita com letras brancas acima da imagem principal com os dizeres “Não pergunte do que 
somos capazes. Dê-nos a missão”, em fonte Brush Script Itálico. 

A cor vermelho sangria representa a atividade operacional do CBMDF, pois o 16º GBM 
pauta pela excelência dos serviços operacionais prestados à comunidade, com honestidade, 
justiça e dedicação, zelando pela boa imagem e reputação do CBMDF. 

A cor prata representa o brilho da qualidade dos serviços prestados pelo grupamento. 
A águia simboliza a coragem e a força dos militares da unidade. 

A mangueira com esguicho significa a eficácia do nobre instrumento de trabalho utilizado 
no combate aos incêndios. 

A água simboliza a esperança, representada pelo principal agente extintor utilizado no 
combate aos incêndios. 

O fogo do incêndio representa o inimigo que devemos combater em nossas atividades. 
Os prédios representam as edificações de nossa cidade. 

A frase “Não pergunte do que somos capazes. Dê-nos a missão” significa o sentimento 
contido em cada militar da unidade, a fim de desempenhar com garra qualquer missão que for 
atribuída. 



 

INSÍGNIA DE BOLSO 

 

 
DESCRIÇÃO HERÁLDICA 

 
Escudo peninsular em vermelho sangria contendo um conjunto composto por uma águia- 

de-cabeça-branca agarrando uma mangueira alaranjada com esguicho de combate a incêndio e 
lançando água sobre o fogo que atinge a cidade representada pelos prédios. O escudo possui 
um chefe, na cor prata, em abismo, contendo a escrita da sigla do GBM, “16º GBM”, escrito com 
fonte Castellar, na cor preta. A borda do conjunto formado pelo escudo e chefe possui um filete, 
em prata. 

Escrita com letras brancas acima da imagem principal com os dizeres “Não pergunte do 
que somos capazes. Dê-nos a missão”, em fonte Brush Script Itálico. 

A cor vermelho sangria representa a atividade operacional do CBMDF, pois o 16º GBM 
pauta pela excelência dos serviços operacionais prestados à comunidade, com honestidade, 
justiça e dedicação, zelando pela boa imagem e reputação do CBMDF. 

A cor prata representa o brilho da qualidade dos serviços prestados pelo grupamento. 
A águia simboliza a coragem e a força dos militares da unidade. 

A mangueira com esguicho significa a eficácia do nobre instrumento de trabalho utilizado 
no combate aos incêndios. 

A água simboliza a esperança, representada pelo principal agente extintor utilizado no 
combate aos incêndios. 

O fogo do incêndio representa o inimigo que devemos combater em nossas atividades. 

Os prédios representam as edificações de nossa cidade. 

A frase “Não pergunte do que somos capazes. Dê-nos a missão” significa o sentimento 
contido em cada militar da unidade, a fim de desempenhar com garra qualquer missão que for 
atribuída. 



 

FLÂMULA 

 
 
 

 

 
DESCRIÇÃO HERÁLDICA 

Flâmula triangular no formato de um triângulo isósceles deitado, tendo a soma de seus 
ângulos idênticos 150º. Esta figura geométrica é dividida em duas partes por uma linha paralela 
à base, postada a 1/3 de altura da figura, tendo como referência o centro da base do triângulo. 

A insígnia é postada com o triângulo deitado, tendo a sua base como ponto de fixação da 
flâmula na adriça de um mastro. A flâmula é das cores vermelha brilhante e verde bandeira, 
sendo dividida em duas partes por uma linha preta, inserida paralelamente à base do triângulo a 
1/3 de sua altura. 

No primeiro terço, a partir da base do triângulo, no seu centro geométrico, é postado um 
escudo circular em vermelho sangria com borda prateada lustrada, contendo os dizeres “16º 
Grupamento de Bombeiro Militar”, em fonte Arial Negrito, na parte superior e “Gama-DF”, em 
fonte Arial Negrito, na parte inferior. Interior do escudo contendo um conjunto composto por uma 
águia-de-cabeça-branca agarrando uma mangueira alaranjada com esguicho de combate a 
incêndio e lançando água sobre o fogo que atinge a cidade representada pelos prédios. Escrita 
com letras brancas acima da imagem principal com os dizeres “Não pergunte do que somos 
capazes. Dê-nos a missão”, em fonte Brush Script Itálico. 

No centro geométrico dos outros 2/3 restantes é postada uma estrela de 5 pontas  

dourada. 

A cor verde bandeira da flâmula representa a atividade de comando na atividade 
operacional, pois o 16º GBM zela pela excelência dos serviços prestados à comunidade por 
meio das atividades operacionais multi-emprego. 

A cor vermelho brilhante da flâmula significa a vibração no desempenho das atividades 

operacionais contida no sangue dos bombeiros militares da unidade. 



 

COMANDO OPERACIONAL 

16º GRUPAMENTO DE BOMBEIRO MILITAR DIMENSÕES 
DA INSÍGNIA E DA FLÂMULA 

 
 

 

 
 
 

 
 


