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Boletim Geral nº 96, de 22 de maio de 2017 

 
CRIAÇÃO DO DISTINTIVO DE BOLSO, FLÂMULA E BRASÃO DO 45º GRUPAMENTO DE 

BOMBEIRO MILITAR 

 
 

Portaria 16 de 18 de maio de 2017. 
 

Cria o Distintivo de Bolso, Flâmula e Brasão do 45º 
Grupamento de Bombeiro Militar (45ºGBM). 

 

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- 053-00005815/2017-71, resolve: 

 
Art. 1° CRIAR o distintivo de bolso, Flâmula e Brasão do 45° Grupamento de Bombeiro 

Militar (45ºGBM). 

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

do 45º Grupamento de Bombeiro Militar (45° GBM) aprovados seguem como Anexo 6 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. QOBM/Comb. 
Comandante-Geral 
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45º GRUPAMENTO BOMBEIRO MILITAR 

BRASÃO DA UNIDADE 
 

DESCRIÇÃO HERÁLDICA 
 

Cruz da Malta branca de oito pontas em fundo redondo vermelho, contendo em seu centro a 

estrela que representa a Região Administrativa do Cruzeiro em azul. Na lateral direita um 

hidrante em branco e na lateral esquerda machadinhas bombeiro militar, inscrições em branco 

nas extremidades e em preto no centro. 

A cor vermelha representa o fogo combatido pelos bravos militares e a energia e força desses 

militares. 

A cor branca da cruz de malta e demais símbolos que representa a paz que envolve as 8  

pontas da cruz que fazem menção às oito características do bombeiro militar (Perseverança, 

Lealdade, Destreza, Clareza, Observação, Tato, Simpatia e Bravura), além das 8 características 

do Bombeiro Militar as 8 pontas representam a Região Administrativa Octogonal, coberta pelo 

45º GBM. 

A cor azul marinho representa o céu e o cruzeiro do sul, símbolo de uma das Regiões 

Administrativas cobertas pelo 45º GBM (RAXXII). 

A inscrição em preto fazendo menção ao Sudoeste, Região Administrativa na qual está 

localizado o 45º GBM. 
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DISTINTIVO DE BOLSO 

 
 

 

 

 
DIMENSÕES E DESCRIÇÃO HERÁLDICA 

 
 

Cruz da Malta branca de oito pontas de 1,5 cm em fundo redondo vermelho de 3,5 cm,  

contendo em seu centro a estrela que representa a Região Administrativa do Cruzeiro em azul. 

Na lateral direita um hidrante em branco e na lateral esquerda machadinhas bombeiro militar, 

inscrições em branco nas extremidades e em preto no centro. 

A cor vermelha representa o fogo combatido pelos bravos militares e a energia e força desses 

militares. 

A cor branca da cruz de malta e demais símbolos que representa a paz que envolve as 8  

pontas da cruz que fazem menção às oito características do bombeiro militar (Perseverança, 

Lealdade, Destreza, Clareza, Observação, Tato, Simpatia e Bravura), além das 8 características 

do Bombeiro Militar as 8 pontas representam a Região Administrativa Octogonal, coberta pelo 

45º GBM. 

A cor azul marinho representa o céu do e o cruzeiro do sul, símbolo de uma das Regiões 

Administrativas cobertas pelo 45º GBM. 

1,5 cm 
5,0 cm 
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A inscrição em preto fazendo menção ao Sudoeste, Região Administrativa na qual está 

localizado o 45º GBM. 

Letras brancas e pretas com 0,5 cm de altura, com exceção da escrita "45º GBM ", com 0,4 cm 

de altura. 

 
 

FLÂMULA DO 45º GBM 

 

DESCRIÇÃO HERÁLDICA 

 
 
 

Flâmula triangular no formato de um triângulo isósceles deitado, sendo a metade superior do 

triângulo em vermelho e a metade inferior em azul marinho, cores essas já utilizadas no 

emblema representando fogo, combatido pelos bravos militares, e o céu juntamente com o 

cruzeiro do sul, respectivamente. 

Há ainda a Cruz da Malta branca de oito pontas em fundo redondo vermelho, contendo em seu 

centro a estrela que representa a Região Administrativa do Cruzeiro em azul. Na lateral direita 

um hidrante em branco e na lateral esquerda machadinhas bombeiro militar, inscrições em 

branco nas extremidades e em preto no centro. 

A cor branca da cruz de malta e demais símbolos representa a paz que envolve as 8 pontas da 

cruz que fazem menção às oito características do bombeiro militar (Perseverança, Lealdade, 

Destreza, Clareza, Observação, Tato, Simpatia e Bravura). 

 
 


