REGULAMENTO DE UNIFORMES DA GUARDA CIVIL / MUNICIPAL...
DAS NORMAS GERAIS
O presente Regulamento tem por finalidade prescrever os uniformes da Guarda
Civil / Municipal... , bem como regular seu uso, posse e confecção.
O uso correto dos uniformes é primordial na boa apresentação individual e coletiva
do pessoal da Guarda Civil / Municipal... , constituindo-se em importante fator para o
fortalecimento da disciplina, o desenvolvimento do espírito de corpo e o bom conceito da
Corporação no seio da opinião pública.
Constitui obrigação do servidor da Guarda Civil / Municipal... , zelar por seus
uniformes bem como pela boa apresentação dos seus pares e subordinados, em qualquer
ocasião.
Os uniformes prescritos neste Regulamento, bem como as peças complementares,
insígnias, distintivos e cores nele estabelecidos ou regulados, são exclusividade da
Guarda Civil / Municipal... , e considerados de uso privativo, para as atividades de
segurança e vigilância municipal, sendo proibido a particulares, instituições públicas e
privadas, de qualquer natureza, o uso de trajes que se assemelhem aos aqui descritos e
que possam provocar confusão na sua identificação.
Os uniformes de posse obrigatória são aqueles que o servidor deve utilizar para a
execução de suas atividades, e os uniformes facultativos são os previstos neste
Regulamento e que poderão ser utilizados sob autorização do Comando ou de acordo
com as condições climáticas, devendo em ambos os casos, ser fornecidos pela
Corporação.
A critério do Comandante poderá ser autorizado aos integrantes da Guarda Civil /
Municipal... , o ingresso, a saída ou o desempenho de atividades administrativas em
estabelecimentos de Ensino ou Órgãos Públicos, em trajes civis adequados à missão e ao
ambiente de trabalho.
Não é permitido alterar as características dos uniformes, nem aos mesmos
sobrepor peças, artigos, insígnias ou distintivos que não os previstos neste Regulamento
ou os autorizados pelo Comando.
Nas reuniões e manifestações de caráter político-partidário e no exercício de
qualquer atividade estranha à Guarda Civil / Municipal... , é proibido o comparecimento de
servidores uniformizados, exceto nos estabelecimentos de ensino.
Ao Comandante, Inspetores(as), Subinspetores(as), Supervisores(as) e Guardas
Municipais, cabe exercer ação fiscalizadora quanto ao correto uso dos uniformes por seus
subordinados e pares e adotar as medidas cabíveis quando da inobservância das normas
previstas neste Regulamento.
Este regulamento, em cumprimento ao item 8, alínea b, da Portaria n. 017 – do
Corporação de Material Bélico do Ministério do Exército, de 26 de agosto de 1996 (atual
Comando do Exército pertencente ao Ministério da Defesa), será submetido á analise e
posterior aprovação do Comando da ...... Região Militar (Estado do ..........).
Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pelo Comandante.

___________________________
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A classificação, a composição e o uso dos uniformes, obedecem às seguintes prescrições:

UNIFORME DE GALA PARA VERÃO
Posse
Obrigatório para Inspetores(as) Subinspetores(as) e Supervisores(as)
Composição
a. masculino
Quepe em tecido gabardine (preto)
Camisa social em tecido polyester (branca)
Distintivo em metal dourado e esmaltado para quepes
Platina Preta, com a respectiva graduação
Gravata vertical em tecido gabardine (preta) ou gravata horizontal em seda (preta)
Cinto preto
Fivela em metal com o brasão do município (prateada)
Distintivo composto GCM / GM em metal dourado e esmaltado para bolso
Túnica em tecido gabardine (branca) com presilhas
Calça em tecido gabardine (preta)
Meias pretas
Sapato social preto
b. feminino
Chapéu em feltro (preto)
Distintivo em metal dourado e esmaltado para quepes
Platina Preta, com a respectiva graduação
Camisa social em tecido polyester (branca)
Distintivo composto GCM / GM em metal dourado e esmaltado para bolso, sem o suporte
Gravata em seda preta cruzada
Cinto preto
Fivela em metal com o brasão do município (prateada)
Jaqueta aberta em tecido gabardine (branca) com presilhas
Saia longa em tecido gabardine (preta)
Sapato social preto com salto alto
Meias calça preta
Uso
No verão em recepções de grande gala e reuniões sociais, oficiais ou de caráter particular,
devendo ser substituído o uso da gravata vertical, pela gravata horizontal (borboleta) nos eventos em que
se exija o “smoking” para os demais convidados, permanecendo em ambos os casos as mulheres com a
gravata em seda cruzada.

UNIFORME DE GALA PARA INVERNO
Posse
Obrigatório para Inspetores(as) Subinspetores(as) e Supervisores(as)
Composição
a. masculino
Quepe em tecido gabardine (preto)
Camisa social em tecido polyester (branca)
Distintivo em metal dourado e esmaltado para quepes
Platina Preta, com a respectiva graduação
Gravata vertical em tecido gabardine (preta) ou gravata horizontal em seda (preta)
Cinto preto
Fivela em metal com o brasão do município (prateada)
Distintivo composto GCM / GM em metal dourado e esmaltado para bolso
Túnica em tecido gabardine (preta) com presilhas
Calça em tecido gabardine (preta)
Meias pretas
Sapato social preto
b. feminino
Chapéu em feltro (preto)
Camisa social em tecido polyester (branca)
Distintivo em metal dourado e esmaltado para quepes
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Platina Preta, com a respectiva graduação
Distintivo composto GCM / GM em metal dourado e esmaltado para bolso, sem o suporte.
Gravata em seda preta cruzada
Cinto preto
Fivela em metal com o brasão do município (prateada)
Jaqueta aberta em tecido gabardine (preta) com presilhas
Saia longa em tecido gabardine (preta)
Sapato social preto com salto alto
Meia calça preta
Uso
No inverno em recepções de grande gala e reuniões sociais, oficiais ou de caráter particular,
devendo ser substituído o uso da gravata vertical, pela gravata horizontal (borboleta) nos eventos em que
se exija o “smoking” para os demais convidados, permanecendo em ambos os casos as mulheres com a
gravata em seda cruzada.

UNIFORME SOLENE (ISS)
Posse
Obrigatório para Inspetores(as) Subinspetores(as) e Supervisores(as).
Composição
a. masculino
Quepe em tecido Panamá (azul marinho)
Camisa social em tecido covilhã (azul clara) com presilhas
Distintivo em metal dourado e esmaltado para quepes
Platina azul marinho, com a respectiva graduação
Gravata vertical (azul marinho)
Cinta (azul marinho) em náilon
Fivela em metal com o brasão do município (prateada)
Distintivo composto GCM / GM em metal dourado e esmaltado para bolso
Túnica em tecido Panamá (azul marinho) com presilhas
Calça em tecido Panamá (azul marinho)
meias pretas
sapato social preto
b. feminino
Chapéu em feltro (azul marinho)
Camisa social em tecido covilhã (azul clara) com presilhas
Distintivo em metal dourado e esmaltado para quepes
Platina azul marinho, com a respectiva graduação
Gravata vertical (azul marinho)
Distintivo composto GCM / GM em metal dourado e esmaltado para bolso
Fivela em metal com o brasão do município (prateada)
Cinta (azul marinho) em náilon
Túnica em tecido Panamá (azul marinho) com presilhas
Saia em tecido Panamá (azul marinho)
Sapato social preto
Meia calça preta
Uso
Em solenidades oficiais, desfiles, formaturas, reuniões, cerimônias, representações e atos
sociais, quando for exigido o traje passeio para os demais convidados.

UNIFORME SOLENE (GM)
Posse
Obrigatório para Guardas Municipais.
Composição
a. masculino
Quepe em tecido Panamá (azul marinho)
Camisa social em tecido covilhã (azul clara) sem presilhas
Distintivo em metal dourado e esmaltado para quepes
Gravata vertical (azul marinho)
Cinta (azul marinho) em náilon
Fivela em metal com o brasão do município (prateada)
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Distintivo composto GCM / GM em metal dourado e esmaltado para bolso
Túnica em tecido Panamá (azul marinho) sem presilhas
Calça em tecido Panamá (azul marinho)
meias pretas
sapato social preto
b. feminino
Chapéu em feltro (azul marinho)
Camisa social em tecido covilhã (azul clara) sem presilhas
Distintivo em metal dourado e esmaltado para quepes
Gravata vertical (azul marinho)
Distintivo composto GCM / GM em metal dourado e esmaltado para bolso
Fivela em metal com o brasão do município (prateada)
Cinta (azul marinho) em náilon
Túnica em tecido Panamá (azul marinho) sem presilhas
Saia em tecido Panamá (azul marinho)
Sapato social preto
Meia calça preta
Uso
Em solenidades oficiais, desfiles, formaturas, reuniões, cerimônias, representações e atos
sociais, quando for exigido o traje passeio para os demais convidados.

UNIFORME ADMINISTRATIVO E PASSEIO DE VERÃO (ISS)
Posse
Obrigatório para Inspetores(as), Subinspetores(as) e Supervisores(as).
Composição
a. masculino
Quepe em tecido Panamá (azul marinho)
Camisa canícula (azul clara) com presilhas
Distintivo em metal dourado e esmaltado para quepes
Platina azul marinho, com a respectiva graduação
Camiseta regata (branca)
Distintivo composto GCM / GM em metal dourado e esmaltado para bolso
Cinta (azul marinho) em náilon
Fivela em metal com o brasão do município (prateada)
Calça em tecido Panamá (azul marinho)
Meias pretas
Sapato preto
b. feminino
Chapéu em feltro (azul marinho)
Distintivo em metal dourado e esmaltado para quepes
Platina azul marinho, com a respectiva graduação
Camisa canícula (azul clara) com presilhas
Camiseta regata (branca)
Distintivo composto GCM / GM em metal dourado e esmaltado para bolso
Fivela em metal com o brasão do município (prateada)
Cinta (azul marinho) em náilon
Saia em tecido Panamá (azul marinho)
Sapato social preto
Meia calça preta
Uso
Em trânsito, em solenidades oficiais, visitas, recepções e expediente interno. Canícula com
tarja de identificação.

UNIFORME ADMINISTRATIVO E PASSEIO DE VERÃO (GM)
Posse
Obrigatório para Guardas Municipais
Composição
a. masculino
Quepe em tecido Panamá (azul marinho)
Camisa canícula (azul clara) sem presilhas
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Distintivo em metal dourado e esmaltado para quepes
Camiseta regata (branca)
Distintivo composto GCM / GM em metal dourado e esmaltado para bolso
Cinta (azul marinho) em náilon
Fivela em metal com o brasão do município (prateada)
Calça em tecido Panamá (azul marinho)
Meias pretas
Sapato preto
b. feminino
Chapéu em feltro (azul marinho)
Distintivo em metal dourado e esmaltado para quepes
Camisa canícula (azul clara) sem presilhas
Camiseta regata (branca)
Distintivo composto GCM / GM em metal dourado e esmaltado para bolso
Fivela em metal com o brasão do município (prateada)
Cinta (azul marinho)
Saia em tecido Panamá (azul marinho)
Sapato social preto
Meia calça preta
Uso
Em trânsito, em solenidades oficiais, visitas, recepções e expediente interno. Canícula com
tarja de identificação.

UNIFORME ADMINISTRATIVO E PASSEIO DE INVERNO (ISS)
Posse
Obrigatório para Inspetores(as), Subinspetores(as) e Supervisores(as)
Composição
a. masculino
Quepe em tecido Panamá (azul marinho)
Distintivo em metal dourado e esmaltado para quepes
Platina azul marinho, com a respectiva graduação
Camisa social em tecido covilhã (azul clara) com presilhas
Camiseta regata (branca)
Gravata vertical (azul marinho)
Distintivo composto GCM / GM em metal dourado e esmaltado para bolso
Fivela em metal com o brasão do município (prateada)
Cinta (azul marinho) em náilon
Calça em tecido Panamá (azul marinho)
Meias pretas
Sapato preto
b. feminino
Chapéu em feltro (azul marinho)
Camisa social em tecido covilhã (azul clara) com presilhas
Distintivo em metal dourado e esmaltado para quepes
Platina azul marinho, com a respectiva graduação
Camiseta regata (branca)
Distintivo composto GCM / GM em metal dourado e esmaltado para bolso
Gravata vertical (azul marinho)
Fivela em metal com o brasão do município (prateada)
Cinta (azul marinho) em náilon
Calça em tecido Panamá (azul marinho)
Sapato (preto)
Meias finas
Uso
Em trânsito, em solenidades oficiais, visitas, recepções e expediente interno. Camisa azul,
com tarja de identificação.

UNIFORME ADMINISTRATIVO E PASSEIO DE INVERNO (GM)
Posse
Obrigatório para Guardas Municipais
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Composição
a. masculino
Quepe em tecido Panamá (azul marinho)
Camisa social em tecido covilhã (azul clara) sem presilhas
Distintivo em metal dourado e esmaltado para quepes
Camiseta regata (branca)
Gravata vertical (azul marinho)
Distintivo composto GCM / GM em metal dourado e esmaltado para bolso
Fivela em metal com o brasão do município (prateada)
Cinta (azul marinho) em náilon
Calça em tecido Panamá (azul marinho)
Meias pretas
Sapato preto
b. feminino
Chapéu em feltro (azul marinho)
Camisa social em tecido covilhã (azul clara) sem presilhas
Distintivo em metal dourado e esmaltado para quepes
Camiseta regata (branca)
Distintivo composto GCM / GM em metal dourado e esmaltado para bolso
Gravata vertical (azul marinho)
Fivela em metal com o brasão do município (prateada)
Cinta (azul marinho) em náilon
Calça em tecido Panamá (azul marinho)
Sapato (preto)
Meias finas
Uso
Em trânsito, em solenidades oficiais, visitas, recepções e expediente interno. Camisa azul,
com tarja de identificação.

UNIFORME OPERACIONAL DE VERÃO BÁSICO (ISS)
Posse
Obrigatório para Inspetores(as), Subinspetores(as) e Supervisores(as)
Composição
a. masculino
Quepe em tecido Panamá (azul marinho)
Distintivo em metal dourado e esmaltado para quepes
Camisa em tecido panamá manga curta (azul marinho)
Camiseta sem manga (branca)
Luva Amovível (azul marinha) com a respectiva graduação
Cinta de náilon (azul marinho)
Fivela em metal com o brasão do município (prateada)
Calça em tecido Panamá (azul marinho)
Meias (pretas)
Botina (preta) ou sapato (preto) com cadarço
Distintivo padrão GCM / GM em metal dourado e esmaltado para peito
Cinto de guarnição “GCM / GM” completo, com equipamentos
Cordão (ouro) com fiel e apito
b. feminino
Casquete em tecido Panamá (azul marinho)
Distintivo em metal dourado e esmaltado para quepes
Camisa em tecido panamá manga curta (azul marinho)
Camiseta sem manga (branca)
Luva Amovível (azul marinha) com a respectiva graduação
Cinta de náilon (azul marinho)
Fivela em metal com o brasão do município (prateada)
Calça em tecido Panamá (azul marinho)
Meias finas (preta)
Sapato (preto)
Distintivo padrão GCM / GM em metal dourado e esmaltado para peito
Cinto de guarnição “GCM / GM” completo, com equipamentos
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Cordão (ouro) com fiel e apito
Uso
No patrulhamento urbano, em deslocamento e em serviços de guarda.

UNIFORME OPERACIONAL DE VERÃO BÁSICO (GM)
Posse
Obrigatório para Guardas Municipais
Composição
a. masculino
Quepe em tecido Panamá (azul marinho)
Distintivo em metal dourado e esmaltado para quepes
Camisa em tecido panamá manga curta (azul marinho)
Camiseta sem manga (branca)
Cinta de náilon (azul marinho)
Fivela em metal com o brasão do município (prateada)
Calça em tecido Panamá (azul marinho)
Meias (pretas)
Botina (preta) ou sapato (preto) com cadarço
Distintivo padrão GCM / GM em metal dourado e esmaltado para peito
Cinto de guarnição “GCM / GM” completo, com equipamentos
Cordão (branco) com fiel e apito
b. feminino
Casquete em tecido Panamá (azul marinho)
Distintivo em metal dourado e esmaltado para quepes
Camisa em tecido panamá manga curta (azul marinho)
Camiseta sem manga (branca)
Cinta de náilon (azul marinho)
Fivela em metal com o brasão do município (prateada)
Calça em tecido Panamá (azul marinho)
Meias finas (preta)
Sapato (preto)
Distintivo padrão GCM / GM em metal dourado e esmaltado para peito
Cinto de guarnição “GCM / GM” completo, com equipamentos
Cordão (branco) com fiel e apito
Uso
No patrulhamento urbano, em deslocamento e em serviços de guarda.

UNIFORME OPERACIONAL DE INVERNO BÁSICO (ISS)
Posse
Obrigatório para Inspetores(as), Subinspetores(as) e Supervisores(as)
Composição
a. masculino
Quepe em tecido Panamá (azul marinho)
Distintivo em metal dourado e esmaltado para quepes
Camisa em tecido panamá manga longa (azul marinho)
Camiseta regata (branca)
Gravata vertical (azul marinho)
Luva Amovível (azul marinha) com a respectiva graduação
Cinta de náilon (azul marinho)
Fivela em metal com o brasão do município (prateada)
Calça em tecido Panamá (azul marinho)
Meias (pretas)
Botina (preta) ou sapato (preto) com cadarço
Distintivo padrão GCM / GM em metal dourado e esmaltado para peito
Cinto de guarnição “GCM / GM” completo, com equipamentos
Cordão (ouro) com fiel e apito
b. feminino
Casquete em tecido Panamá (azul marinho)
Distintivo em metal dourado e esmaltado para quepes
Camisa em tecido panamá manga longa (azul marinho)
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Camiseta regata (branca)
Gravata vertical (azul marinho)
Luva Amovível (azul marinha) com a respectiva graduação
Cinta de náilon (azul marinho)
Fivela em metal com o brasão do município (prateada)
Calça em tecido Panamá (azul marinho)
Meias finas (preta)
Sapato (preto)
Distintivo padrão GCM / GM em metal dourado e esmaltado para peito
Cinto de guarnição “GCM / GM” completo, com equipamentos
Cordão (ouro) com fiel e apito
Uso
No patrulhamento urbano, em deslocamento e em serviços de guarda.

UNIFORME OPERACIONAL DE INVERNO BÁSICO (GM)
Posse
Obrigatório para Guardas Municipais
Composição
a. masculino
Quepe em tecido Panamá (azul marinho)
Distintivo em metal dourado e esmaltado para quepes
Camisa em tecido panamá manga longa (azul marinho)
Camiseta regata (branca)
Gravata vertical (azul marinho)
Cinta de náilon (azul marinho)
Fivela em metal com o brasão do município (prateada)
Calça em tecido Panamá (azul marinho)
Meias (pretas)
Botina (preta) ou sapato (preto) com cadarço
Distintivo padrão GCM / GM em metal dourado e esmaltado para peito
Cinto de guarnição “GCM / GM” completo, com equipamentos
Cordão (branco) com fiel e apito
b. feminino
Casquete em tecido Panamá (azul marinho)
Distintivo em metal dourado e esmaltado para quepes
Camisa em tecido panamá manga longa (azul marinho)
Camiseta regata (branca)
Gravata vertical (azul marinho)
Cinta de náilon (azul marinho)
Fivela em metal com o brasão do município (prateada)
Calça em tecido Panamá (azul marinho)
Meias finas (preta)
Sapato (preto)
Distintivo padrão GCM / GM em metal dourado e esmaltado para peito
Cinto de guarnição “GCM / GM” completo, com equipamentos
Cordão (branco) com fiel e apito
Uso
No patrulhamento urbano, em deslocamento e em serviços de guarda.

UNIFORME OPERACIONAL DE VERÃO PARA PROTEÇÃO AMBIENTAL (ISS)
Posse
Obrigatório para Inspetores(as), Subinspetores(as) e Supervisores(as)
Composição
a. masculino
Boné com pala em tecido terbrim (verde)
Camisa em tecido terbrim manga curta (verde musgo)
Camiseta sem manga (branca)
Luva Amovível (verde musgo) com a respectiva graduação
Cinta de náilon (verde musgo)
Fivela em metal com o brasão do município (prateada)
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Calça em tecido terbrim (verde musgo)
Meias (pretas)
Coturno (preto)
Distintivo padrão GCM / GM em metal dourado e esmaltado para peito
Cinto de guarnição “GCM / GM” completo, com equipamentos
Cordão (ouro) com fiel e apito
b. feminino
Casquete em tecido terbrim (verde musgo)
Distintivo em metal dourado e esmaltado para quepes
Camisa em tecido terbrim manga curta (verde musgo)
Camiseta sem manga (branca)
Luva Amovível (verde musgo) com a respectiva graduação
Cinta de náilon (verde musgo)
Fivela em metal com o brasão do município (prateada)
Calça em tecido terbrim (verde musgo)
Meias finas (pretas)
Coturno (preto)
Distintivo padrão GCM / GM em metal dourado e esmaltado para peito
Cinto de guarnição “GCM / GM” completo, com equipamentos
Cordão (ouro) com fiel e apito
Uso
No patrulhamento de parques e bosques e em deslocamento.

UNIFORME OPERACIONAL DE VERÃO PARA PROTEÇÃO AMBIENTAL (GM)
Posse
Obrigatório para Guardas Municipais
Composição
a. masculino
Boné com pala em tecido terbrim (verde musgo)
Camisa em tecido terbrim manga curta (verde musgo)
Camiseta sem manga (branca)
Cinta de náilon (verde musgo)
Fivela em metal com o brasão do município (prateada)
Calça em tecido terbrim (verde musgo)
Meias (pretas)
Coturno (preto)
Distintivo padrão GCM / GM em metal dourado e esmaltado para peito
Cinto de guarnição “GCM / GM” completo, com equipamentos
Cordão (branco) com fiel e apito
b. feminino
Casquete em tecido terbrim (verde musgo)
Distintivo em metal dourado e esmaltado para quepes
Camisa em tecido terbrim manga curta (verde musgo)
Camiseta sem manga (branca)
Cinta de náilon (verde musgo)
Fivela em metal com o brasão do município (prateada)
Calça em tecido terbrim (verde musgo)
Meias finas (pretas)
Coturno (preto)
Distintivo padrão GCM / GM em metal dourado e esmaltado para peito
Cinto de guarnição “GCM / GM” completo, com equipamentos
Cordão (branco) com fiel e apito
Uso
No patrulhamento de parques e bosques e em deslocamento.

UNIFORME OPERACIONAL DE INVERNO PARA PROTEÇÃO AMBIENTAL (ISS)
Posse
Obrigatório para Inspetores(as), Subinspetores(as) e Supervisores(as)
Composição
a. masculino
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Boné com pala em tecido terbrim (verde musgo)
Camisa em tecido terbrim manga longa (verde musgo)
Camiseta sem manga (branca)
Luva Amovível (verde musgo) com a respectiva graduação
Cinta de náilon (verde musgo)
Fivela em metal com o brasão do município (prateada)
Calça em tecido terbrim (verde musgo)
Meias (pretas)
Coturno (preto)
Distintivo padrão GCM / GM em metal dourado e esmaltado para peito
Cinto de guarnição “GCM / GM” completo, com equipamentos
Cordão (ouro) com fiel e apito
b. feminino
Casquete em tecido terbrim (verde musgo)
Distintivo em metal dourado e esmaltado para quepes
Camisa em tecido terbrim manga longa (verde musgo)
Camiseta sem manga (branca)
Luva Amovível (verde musgo) com a respectiva graduação
Cinta de náilon (verde musgo)
Fivela em metal com o brasão do município (prateada)
Calça em tecido terbrim (verde musgo)
Meias finas (pretas)
Coturno (preto)
Distintivo padrão GCM / GM em metal dourado e esmaltado para peito
Cinto de guarnição “GCM / GM” completo, com equipamentos
Cordão (branco) com fiel e apito
Uso
No patrulhamento de parques e bosques e em deslocamento.

UNIFORME OPERACIONAL DE INVERNO PARA PROTEÇÃO AMBIENTAL (GM)
Posse
Obrigatório para Guardas Municipais
Composição
a. masculino
Boné com pala em tecido terbrim (verde musgo )
Camisa em tecido terbrim manga longa (verde musgo )
Camiseta sem manga (branca)
Cinta de náilon (verde musgo )
Fivela em metal com o brasão do município (prateada)
Calça em tecido terbrim (verde musgo )
Meias (pretas)
Coturno (preto)
Distintivo padrão GCM / GM em metal dourado e esmaltado para peito
Cinto de guarnição “GCM / GM” completo, com equipamentos
Cordão (branco) com fiel e apito
b. feminino
Casquete em tecido terbrim (verde musgo )
Distintivo em metal dourado e esmaltado para quepes
Camisa em tecido terbrim manga longa (verde musgo )
Camiseta sem manga (branca)
Cinta de náilon (verde musgo )
Fivela em metal com o brasão do município (prateada)
Calça em tecido terbrim (verde musgo )
Meias finas (pretas)
Coturno (preto)
Distintivo padrão GCM / GM em metal dourado e esmaltado para peito
Cinto de guarnição “GCM / GM” completo, com equipamentos
Cordão (branco) com fiel e apito
Uso
No patrulhamento de parques e bosques e em deslocamento.

REGULAMENTO, COMPOSIÇÃO, ILUSTRAÇÕES E USO DOS UNIFORMES DOS SERVIDORES DA
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UNIFORME OPERACIONAL DE VERÃO MOTOCICLISTAS (ISS)
Posse
Obrigatório para Inspetores(as), Subinspetores(as) e Supervisores(as) que executem
patrulhamento com motos.
Composição
a. masculino
Capacete branco para motociclista padrão GCM / GM
Jaqueta de couro para motociclista padrão GCM / GM
Luva Amovível em panamá com a respectiva graduação
Camisa em tecido panamá manga curta (azul marinho)
Luva Amovível (azul marinha) com a respectiva graduação
Camiseta sem manga (branca)
Colete de proteção balística, estilo dissimulado (azul marinho)
Cinta de náilon (azul marinho)
Fivela em metal com o brasão do município (prateada)
Calça culote panamá (azul-marinho) tipo francês para motociclista
Meias (pretas)
Bota de cano longo (preta)
Distintivo padrão GCM / GM em metal dourado e esmaltado para peito
Cinto de guarnição “GCM / GM” completo, com equipamentos
Cordão (ouro) com fiel e apito
b. feminino
Capacete branco para motociclista padrão GCM / GM
Jaqueta de couro para motociclista padrão GCM / GM
Luva Amovível em panamá com a respectiva graduação
Camisa em tecido panamá manga curta (azul marinho)
Luva Amovível (azul marinha) com a respectiva graduação
Camiseta sem manga (branca)
Colete de proteção balística, estilo dissimulado (azul marinho)
Cinta de náilon (azul marinho)
Fivela em metal com o brasão do município (prateada)
Calça culote panamá (azul-marinho) tipo francês para motociclista
Meias finas (preta)
Bota de cano longo (preta)
Distintivo padrão GCM / GM em metal dourado e esmaltado para peito
Cinto de guarnição “GCM / GM” completo, com equipamentos
Cordão (ouro) com fiel e apito
Uso
Na execução de serviços ou patrulhamento com motocicletas. Para deslocamentos à pé
pode ser utilizado boné com pala em tecido terbrim (azul marinho ), o quepe (masculino) ou o casquete
(feminino) em substituição ao capacete.

UNIFORME OPERACIONAL DE VERÃO MOTOCICLISTAS (GM)
Posse
Obrigatório para Guardas Municipais que executem patrulhamento com motos.
Composição
a. masculino
Capacete branco para motociclista padrão GCM / GM
Jaqueta de couro para motociclista padrão GCM / GM
Camisa em tecido panamá manga curta (azul marinho)
Colete de proteção balística, estilo dissimulado (azul marinho)
Camiseta sem manga (branca)
Cinta de náilon (azul marinho)
Fivela em metal com o brasão do município (prateada)
Calça culote panamá (azul-marinho) tipo francês para motociclista
Meias (pretas)
Bota de cano longo (preta)
Distintivo padrão GCM / GM em metal dourado e esmaltado para peito
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Cinto de guarnição “GCM / GM” completo, com equipamentos
Cordão (branco) com fiel e apito
b. feminino
Capacete branco para motociclista padrão GCM / GM
Jaqueta de couro para motociclista padrão GCM / GM
Camisa em tecido panamá manga curta (azul marinho)
Colete de proteção balística, estilo dissimulado (azul marinho)
Camiseta sem manga (branca)
Cinta de náilon (azul marinho)
Fivela em metal com o brasão do município (prateada)
Calça culote panamá (azul-marinho) tipo francês para motociclista
Meias finas (preta)
Bota de cano longo (preta)
Distintivo padrão GCM / GM em metal dourado e esmaltado para peito
Cinto de guarnição “GCM / GM” completo, com equipamentos
Cordão (branco) com fiel e apito
Uso
Na execução de serviços ou patrulhamento com motocicletas. Para deslocamentos à pé
pode ser utilizado boné com pala em tecido terbrim (azul marinho ), o quepe (masculino) ou o casquete
(feminino) em substituição ao capacete.

UNIFORME OPERACIONAL DE INVERNO PARA MOTOCICLISTAS (ISS)
Posse
Obrigatório para Inspetores(as), Subinspetores(as) e Supervisores(as) que executem
patrulhamento com motos.
Composição
a. masculino
Capacete branco para motociclista padrão GCM / GM
Jaqueta de couro para motociclista padrão GCM / GM
Luva Amovível em panamá com a respectiva graduação
Camisa em tecido panamá manga longa (azul marinho)
Luva Amovível (azul marinha) com a respectiva graduação
Colete de proteção balística, estilo dissimulado (azul marinho)
Camiseta regata (branca)
Cinta de náilon (azul marinho)
Fivela em metal com o brasão do município (prateada)
Calça culote panamá (azul-marinho) tipo francês para motociclista
Meias (pretas)
Gravata vertical (azul marinho)
Bota de cano longo (preta)
Distintivo padrão GCM / GM em metal dourado e esmaltado para peito
Cinto de guarnição “GCM / GM” completo, com equipamentos
Cordão (ouro) com fiel e apito
b. feminino
Capacete branco para motociclista padrão GCM / GM
Jaqueta de couro para motociclista padrão GCM / GM
Luva Amovível em panamá com a respectiva graduação
Camisa em tecido panamá manga longa (azul marinho)
Luva Amovível (azul marinha) com a respectiva graduação
Colete de proteção balística, estilo dissimulado (azul marinho)
Camiseta regata (branca)
Cinta de náilon (azul marinho)
Fivela em metal com o brasão do município (prateada)
Calça culote panamá (azul-marinho) tipo francês para motociclista
Meias finas (preta)
Gravata vertical (azul marinho)
Bota de cano longo (preta)
Distintivo padrão GCM / GM em metal dourado e esmaltado para peito
Cinto de guarnição “GCM / GM” completo, com equipamentos
Cordão (ouro) com fiel e apito
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Uso
Na execução de serviços ou patrulhamento com motocicletas. Para deslocamentos à pé
pode ser utilizado boné com pala em tecido terbrim (azul marinho ), o quepe (masculino) ou o casquete
(feminino) em substituição ao capacete.

UNIFORME OPERACIONAL DE INVERNO PARA MOTOCICLISTAS (GM)
Posse
Obrigatório para Guardas Municipais que executem patrulhamento com motos.
Composição
a. masculino
Capacete branco para motociclista padrão GCM / GM
Jaqueta de couro para motociclista padrão GCM / GM
Camisa em tecido panamá manga longa (azul marinho)
Colete de proteção balística, estilo dissimulado (azul marinho)
Camiseta regata (branca)
Cinta de náilon (azul marinho)
Fivela em metal com o brasão do município (prateada)
Calça culote panamá (azul-marinho) tipo francês para motociclista
Meias (pretas)
Gravata vertical (azul marinho)
Bota de cano longo (preta)
Distintivo padrão GCM / GM em metal dourado e esmaltado para peito
Cinto de guarnição “GCM / GM” completo, com equipamentos
Cordão (branco) com fiel e apito
b. feminino
Capacete branco para motociclista padrão GCM / GM
Jaqueta de couro para motociclista padrão GCM / GM
Camisa em tecido panamá manga longa (azul marinho)
Colete de proteção balística, estilo dissimulado (azul marinho)
Camiseta regata (branca)
Cinta de náilon (azul marinho)
Fivela em metal com o brasão do município (prateada)
Calça culote panamá (azul-marinho) tipo francês para motociclista
Meias finas (preta)
Gravata vertical (azul marinho)
Bota de cano longo (preta)
Distintivo padrão GCM / GM em metal dourado e esmaltado para peito
Cinto de guarnição “GCM / GM” completo, com equipamentos
Cordão (branco) com fiel e apito
Uso
Na execução de serviços ou patrulhamento com motocicletas. Para deslocamentos à pé
pode ser utilizado boné com pala em tecido terbrim (azul marinho), o quepe (masculino) ou o casquete
(feminino) em substituição ao capacete.

UNIFORME DE EDUCAÇÃO FÍSICA
Posse
Obrigatório para Inspetores(as), Subinspetores(as), Supervisores(as), e Guardas
Municipais.
Composição
Masculina e feminina
Camiseta meia manga (azul clara) padrão GCM / GM
Calção (azul marinho) padrão GCM / GM
Meia soquete (branca), com mini brasão da GCM / GM bordado no colarinho
Tênis em couro (branco)
Uso
Em atividades de educação física, podendo ser substituída a camiseta meia manga (azul
clara), pela camiseta regata (branca) em torneios e competições, tanto internos, quanto externos.

UNIFORME DE INSTRUÇÃO
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Posse
Obrigatório para Inspetores(as), Subinspetores(as), Supervisores(as) e Guardas Municipais.
Composição
Masculina e feminina
Camiseta meia manga (azul clara) padrão GCM / GM
Agasalho de educação física para instrução, padrão GCM / GM
Meia soquete (branca), com mini brasão da GCM / GM bordado no colarinho
Tênis em couro (branco)
Uso
Em atividades de instrução e campeonatos esportivos.

PEÇAS DOS UNIFORMES
As peças que compõem os uniformes, têm a seguinte descrição:

01) COBERTURAS
a. Quepes em Tecido Panamá (Azul Marinho)
Composição 67% polyester e 33% viscose, denominado “Panamá”, revestida internamente
com napa branca, confeccionada em plástico inquebrável, PVC, revestida em plástico liso preto nas bordas
internas e externas, com armação interna em plástico rígido e com uma tela denominada de "aranha", para
armar o quepe, esticando as oito pontas; com pala em verniz preto, tendo na parte interna uma carneira
picotada de courvim para ventilação; uma fita reveste a parte exterior da armação, sendo em veludo
sintético preto; jugular em plástico estriado dourado, presa ao lado da pala por 2 botões dourados de 13
mm; na parte frontal, entre 50 a 60 mm da pala de proteção, um ilhós metálico, de 108/45 na cor preta, para
fixar o distintivo em metal dourado e esmaltado para cobertura; tendo em ambas laterais abertura para
ventilação, com 02 (dois) ilhoses metálicos, de 108/45 na cor preta, com a distância centro a centro entre os
ilhoses de 30 mm, em linha horizontal.
Posse
Obrigatório para Inspetores, Subinspetores, Supervisores e Guardas Municipais.
Uso
Com os Uniformes Solene, Administrativo/Passeio, e Operacional Básico, sendo facultativo
quando o servidor estiver com o Uniforme Operacional para Motociclistas (devendo ser utilizado o boné com
pala ou o capacete em substituição).

b. Quepes em Tecido Gabardine (Preto)
Quepe em tecido denominado “Gabardine”, revestida internamente com napa branca,
armação, confeccionada em plástico inquebrável, PVC, revestida em plástico liso preto nas bordas internas
e externas, com armação interna em plástico rígido e com uma tela denominada de "aranha", para armar o
quepe, esticando as oito pontas; com pala em verniz preto, tendo na parte interna uma carneira picotada de
courvim para ventilação; uma fita reveste a parte exterior da armação, sendo em veludo sintético preto;
jugular em plástico estriado dourado, presa ao lado da pala por 2 botões dourados de 13 mm; na parte
frontal, entre 50 a 60 mm da pala de proteção, um ilhós metálico, de 108/45 na cor preta, para fixar o
distintivo em metal dourado e esmaltado para cobertura; tendo em ambas laterais abertura para ventilação,
com 02 (dois) ilhoses metálicos, de 108/45 na cor preta, com a distância centro a centro entre os ilhoses de
30 mm, em linha horizontal.
Posse
Obrigatório para Inspetores, Subinspetores e Supervisores.
Uso
Nos Uniformes de Gala.

c. Chapéus em Feltro (Azul Marinho)
Chapéu feminino, confeccionado em feltro originado da mistura de lã de ovelha e pêlo de
coelho, de forma oval, compondo-se de duas partes: aba e copa; a copa tem 120 mm de altura de acordo
com o número do chapéu, sendo que da base ao topo ela é levemente afunilada, com a parte superior
achatada; a aba é ligada à copa no seu limite inferior por um anel de fixação com 45 mm de largura e
diâmetro variável conforme a numeração; na parte da frente a aba é levemente caída, enquanto que na
parte traseira é levemente levantada, dando o formato final do chapéu; o chapéu todo é forrado de tecido
azul marinho, que cobre toda a superfície interna, bordado com o Brasão da GCM / GM, arrematada na
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base por uma carneira preta de couro com 35 mm de largura, em toda sua extensão; na parte externa, na
base da copa, uma fita de veludo com 40 mm de largura, em toda sua extensão, que constitui a cinta; sobre
esta cinta será fixada na parte da frente do chapéu uma jugular dourada de 13 mm de largura
confeccionada em galão de fio dourado presa pelas extremidades por dois botões pequenos de metal
dourado de 15 mm; na parte frontal, entre 50 a 60 mm da aba, deverá ser fixado o distintivo em metal
dourado e esmaltado para cobertura.
Posse
Obrigatório para Inspetoras, Subinspetoras, Supervisoras e Guardas Municipais.
Uso
Nos Uniformes Solene e Administrativo/Passeio.

d. Chapéus em Feltro (Preto)
Chapéu feminino, confeccionado em feltro originado da mistura de lã de ovelha e pêlo de
coelho, de forma oval, compondo-se de duas partes: aba e copa; a copa tem 120 mm de altura de acordo
com o número do chapéu, sendo que da base ao topo ela é levemente afunilada, com a parte superior
achatada; a aba é ligada à copa no seu limite inferior por um anel de fixação com 45 mm de largura e
diâmetro variável conforme a numeração; na parte da frente a aba é levemente caída, enquanto que na
parte traseira é levemente levantada, dando o formato final do chapéu; o chapéu todo é forrado de tecido
azul marinho, que cobre toda a superfície interna, bordado com o Brasão da GCM / GM, arrematada na
base por uma carneira preta de couro com 35 mm de largura, em toda sua extensão; na parte externa, na
base da copa, uma fita de veludo com 40 mm de largura, em toda sua extensão, que constitui a cinta; sobre
esta cinta será fixada na parte da frente do chapéu uma jugular dourada de 13 mm de largura
confeccionada em galão de fio dourado presa pelas extremidades por dois botões pequenos de metal
dourado de 15 mm; ; na parte frontal, entre 50 a 60 mm da aba, deverá ser fixado o distintivo em metal
dourado e esmaltado para cobertura.
Posse
Obrigatório para Inspetoras, Subinspetoras e Supervisoras.
Uso
Nos Uniformes de Gala.

e. Casquetes em Tecido Panamá (Azul Marinho)
Casco fundido em fibra de vidro endurecida, no formato oval 210 X 180 mm com
profundidade de 95 mm; bordas chanfradas de 20 mm; em tecido panamá na cor azul marinho, fibras
elásticas de grande resistência, armação fibra cilindrada revestida de faixa plástica preta, com pala em feltro
preto sobre lâmina de PVC flexível e inquebrável, debruada com plástico preto; carneira de courvim fazendo
o ajuste à cabeça; fixação da armação ao casco por meio de cola e costura firme; lapela em feltro preto
tendo por base uma faixa de entretela sendo revestida nas bordas por um debrum em plástico preto e fixada
ao casco por meio de costura; jugular em plástico estriado de 13 mm com laço do mesmo material, fixada
ao casquete por meio de 2 botões dourados; forro em tecido Failette fixo por baixo da carneira, na parte
frontal, aproximadamente a 55 mm da pala de proteção, deverá ser fixado o distintivo em metal dourado e
esmaltado para cobertura; tendo em ambas laterais, aproximadamente a 55 mm da base inferior, abertura
para ventilação, com 02 (dois) ilhoses metálicos, de 108/45 na cor preta, com a distância centro a centro
entre os ilhoses de 35 mm, em linha horizontal.
Posse
Obrigatório para Inspetoras, Subinspetoras, Supervisoras, Guardas Municipais.
Uso
Com o Uniforme Operacional Básico, e facultativo quando a servidora estiver com o
Uniforme Operacional para Motociclistas (devendo ser utilizado o boné com pala ou o capacete em
substituição).

f. Casquetes em Tecido Terbrim (Verde)
Casco fundido em fibra de vidro endurecida, no formato oval 210 X 180 mm com
profundidade de 95 mm; bordas chanfradas de 20 mm; em tecido terbrim na cor verde musgo , fibras
elásticas de grande resistência, armação fibra cilindrada revestida de faixa plástica preta, com pala em feltro
preto sobre lâmina de PVC flexível e inquebrável, debruada com plástico preto; carneira de courvim fazendo
o ajuste à cabeça; fixação da armação ao casco por meio de cola e costura firme; lapela em feltro preto
tendo por base uma faixa de entretela sendo revestida nas bordas por um debrum em plástico preto e fixada
ao casco por meio de costura; jugular em plástico estriado de 13 mm com laço do mesmo material, fixada
ao casquete por meio de 2 botões dourados; forro em tecido Failette fixo por baixo da carneira; na parte

REGULAMENTO, COMPOSIÇÃO, ILUSTRAÇÕES E USO DOS UNIFORMES DOS SERVIDORES DA
GUARDA CIVIL / MUNICIPAL...
frontal, aproximadamente a 55 mm da pala de proteção, deverá ser fixado o distintivo em metal dourado e
esmaltado para cobertura; tendo em ambas laterais, aproximadamente a 55 mm da base inferior, abertura
para ventilação, com 02 (dois) ilhoses metálicos, de 108/45 na cor preta, com a distância centro a centro
entre os ilhoses de 35 mm, em linha horizontal.
Posse
Obrigatório para Inspetoras, Subinspetoras, Supervisoras e Guardas Municipais.
Uso
Com o Uniforme Operacional para Proteção Ambiental.

g. Boné com Pala em Tecido Terbrim (Azul Marinho)
Boné terbrim (azul marinho), com pala dura, seis pense, botão revestido com tecido terbrim
(azul marinho) na copa; sistema de fechamento e regulagem com velcro; distintivo bordado para cobertura
na parte frontal com fio amarelo (baixa luminosidade).
Posse
Facultativo para Inspetores(as), Subinspetores(as), Supervisores(as) e Guardas Municipais.
Uso
Com o Uniforme Operacional para Motociclistas (devendo ser utilizado o quepe (masculino)
Casquete (feminino) ou o capacete em substituição). Podendo ainda, ser autorizado pela Direção o uso do
boné com o Uniforme de Instrução, nas atividades desportivas.

h. Boné com Pala em Tecido Terbrim (Verde)
Boné terbrim (verde musgo ), com pala dura, seis pense, botão revestido com tecido terbrim
(verde musgo ) na copa; sistema de fechamento e regulagem com velcro; distintivo bordado para cobertura
na parte frontal com fio amarelo (baixa luminosidade).
Posse
Obrigatório para Inspetores, Subinspetores, Supervisores e Guardas Municipais.
Uso
Com o Uniforme Operacional para Proteção Ambiental.

02) TÚNICAS E JAQUETAS
a. Túnicas em Gabardine (Preta) Masculino
Túnica em gabardine, na cor preta, com gola tipo paletó, presilhas para platinas, dois bolsos
superiores, com bicos inferiores quebrados, com pregas macho, portinhola reta abotoada no centro, com um
botão de massa dourado padrão GCM / GM; dois bolsos inferiores, com bicos inferiores quebrados, sem
pregas, portinholas retas, pinchais dianteiros, com quatro botões de massa dourados padrão GCM / GM;
parte de trás, com ½ forro e abertura inferior; na manga direita aplicação da Bandeira do Município de
.............., em tecido, a 50 mm abaixo da costura que divide o ombro do braço, e na manga esquerda o
Distintivo Braçal da GCM / GM em tecido, a 50 mm abaixo da costura que divide o ombro do braço.
Posse
Obrigatório para Inspetores, Subinspetores e Supervisores.
Uso
No Uniforme de Gala para Inverno, devendo usar o distintivo composto GCM / GM para
bolso.

b. Jaqueta Aberta em Gabardine (Preta) Feminina
Jaqueta aberta em gabardine, na cor preta, com gola tipo paletó, presilhas para platinas,
mangas com punho; frente com dois pinchais de 240 mm partindo da bainha, a uma distância aproximada
de 80 mm das pontas inferiores, sem cós, com abertura inferior estilo colete (aberto abaixo do abdome),
com dois botões de massa dourados 7/8 padrão GCM / GM, em cada pinchal, o primeiro á 60 mm e o outro
á 170 mm, de distância da base inferior; nas costas recorte no centro e laterais abaixo das mangas, com
dois pinchais de aproximadamente 155 mm a partir da bainha; na manga direita aplicação da Bandeira do
Município de .............., em tecido, a 50 mm abaixo da costura que divide o ombro do braço, e na manga
esquerda o Distintivo Braçal da GCM / GM em tecido, a 50 mm abaixo da costura que divide o ombro do
braço.
Posse
Obrigatório para Inspetoras, Subinspetora e Supervisoras.
Uso
No Uniforme de Gala para Inverno, devendo usar o distintivo composto GCM / GM para
bolso, sem suporte, de modo centralizado, na parte superior do lado esquerdo.
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c. Túnicas em Gabardine (Branca) Masculino
Túnica em gabardine, na cor branca, com gola tipo paletó, presilhas para platinas, dois
bolsos superiores, com bicos inferiores quebrados, com pregas macho, portinhola reta abotoada no centro,
com um botão de massa dourado padrão GCM / GM; dois bolsos inferiores, com bicos inferiores quebrados,
sem pregas, portinholas retas, pinchais dianteiros, com quatro botões de massa dourados padrão GCM /
GM; parte de trás, com ½ forro e abertura inferior; na manga direita aplicação da Bandeira do Município de
.............., em tecido, a 50 mm abaixo da costura que divide o ombro do braço, e na manga esquerda o
Distintivo Braçal da GCM / GM em tecido, a 50 mm abaixo da costura que divide o ombro do braço.
Posse
Obrigatório para Inspetores, Subinspetores e Supervisores.
Uso
No Uniforme de Gala para Verão, devendo usar o distintivo composto GCM / GM para
bolso.

d. Jaqueta Aberta em Gabardine (Branca) Feminina
Jaqueta aberta em gabardine, na cor branca, com gola tipo paletó, presilhas para platinas,
mangas com punho; frente com dois pinchais de 240 mm partindo da bainha, a uma distância aproximada
de 80 mm das pontas inferiores, sem cós, com abertura inferior estilo colete (aberto abaixo do abdome),
com dois botões de massa dourados 7/8 padrão GCM / GM, em cada pinchal, o primeiro á 60 mm e o outro
á 170 mm, de distância da base inferior; nas costas recorte no centro e laterais abaixo das mangas, com
dois pinchais de aproximadamente 155 mm a partir da bainha; na manga direita aplicação da Bandeira do
Município de .............., em tecido, a 50 mm abaixo da costura que divide o ombro do braço, e na manga
esquerda o Distintivo Braçal da GCM / GM em tecido, a 50 mm abaixo da costura que divide o ombro do
braço.
Posse
Obrigatório para Inspetoras, Subinspetoras e Supervisoras.
Uso
No Uniforme de Gala para Verão, devendo usar o distintivo composto GCM / GM para
bolso, sem suporte, de modo centralizado, na parte superior do lado esquerdo.

e. Túnicas em Tecido Panamá (Azul Marinho) Masculino
Túnica em Panamá, na cor azul marinho, com gola tipo paletó, presilhas para platinas, dois
bolsos superiores, com bicos inferiores quebrados, com pregas macho, portinhola reta abotoada no centro,
com um botão de massa dourado padrão GCM / GM; dois bolsos inferiores, com bicos inferiores quebrados,
sem pregas, portinholas retas, pinchais dianteiros, com quatro botões de massa dourados padrão GCM /
GM; parte de trás, com ½ forro e abertura inferior; na manga direita aplicação da Bandeira do Município de
.............., em tecido, a 50 mm abaixo da costura que divide o ombro do braço, e na manga esquerda o
Distintivo Braçal da GCM / GM em tecido, a 50 mm abaixo da costura que divide o ombro do braço.
Posse
Obrigatório para Inspetores, Subinspetores e Supervisores.
Uso
No Uniforme Solene, devendo usar o distintivo composto GCM / GM para bolso.

f. Túnicas em Tecido Panamá (Azul Marinho) Feminina
Túnica em Panamá, na cor azul marinho, com gola tipo paletó, presilhas para platinas, dois
bolsos superiores, com bicos inferiores quebrados, com pregas macho, portinhola reta abotoada no centro,
com um botão de massa dourado padrão GCM / GM; mangas sem punho com platina; dois bolsos
inferiores, com bicos inferiores quebrados, sem pregas, portinholas retas, pinchais dianteiros; frente
traspassada com três botões de massa dourados padrão GCM / GM, de cada lado; parte de trás com ½
forro e abertura inferior; na manga direita aplicação da Bandeira do Município de .............., em tecido, a 50
mm abaixo da costura que divide o ombro do braço, e na manga esquerda o Distintivo Braçal da GCM / GM
em tecido, a 50 mm abaixo da costura que divide o ombro do braço.
Posse
Obrigatório para Inspetoras, Subinspetoras e Supervisoras.
Uso
No Uniforme Solene, devendo usar o distintivo composto GCM / GM para bolso.

REGULAMENTO, COMPOSIÇÃO, ILUSTRAÇÕES E USO DOS UNIFORMES DOS SERVIDORES DA
GUARDA CIVIL / MUNICIPAL...

g. Túnicas em Tecido Panamá (Azul Marinho) Masculino Sem Presilhas
Túnica em Panamá, na cor azul marinho, com gola tipo paletó, sem presilhas, dois bolsos
superiores, com bicos inferiores quebrados, com pregas macho, portinhola reta abotoada no centro, com um
botão de massa dourado padrão GCM / GM; dois bolsos inferiores, com bicos inferiores quebrados, sem
pregas, portinholas retas, pinchais dianteiros, com quatro botões de massa dourados padrão GCM / GM;
parte de trás, com ½ forro e abertura inferior; na manga direita aplicação da Bandeira do Município de
.............., em tecido, a 50 mm abaixo da costura que divide o ombro do braço, e na manga esquerda o
Distintivo Braçal da GCM / GM em tecido, a 50 mm abaixo da costura que divide o ombro do braço.
Posse
Obrigatório para Guardas Municipais.
Uso
No Uniforme Solene, devendo usar o distintivo composto GCM / GM para bolso.

h. Túnicas em Tecido Panamá (Azul Marinho) Feminina Sem Presilhas
Túnica em Panamá, na cor azul marinho, com gola tipo paletó, sem presilhas, dois bolsos
superiores, com bicos inferiores quebrados, com pregas macho, portinhola reta abotoada no centro, com um
botão de massa dourado padrão GCM / GM; mangas sem punho com platina; dois bolsos inferiores, com
bicos inferiores quebrados, sem pregas, portinholas retas, pinchais dianteiros; frente traspassada com três
botões de massa dourados padrão GCM / GM, de cada lado; parte de trás com ½ forro e abertura inferior;
na manga direita aplicação da Bandeira do Município de .............., em tecido, a 50 mm abaixo da costura
que divide o ombro do braço, e na manga esquerda o Distintivo Braçal da GCM / GM em tecido, a 50 mm
abaixo da costura que divide o ombro do braço.
Posse
Obrigatório para Guardas Municipais.
Uso
No Uniforme Solene, devendo usar o distintivo composto GCM / GM para bolso.

i. Jaqueta em Náilon (Azul Noite) Unissex
Jaqueta 100% náilon, cor azul noite, impermeável, em tecido externo 100% náilon,
gramatura 210 D, trama Twill, com tecido interno 100% náilon, gramatura 130 D; o forro interno com 5
(cinco) onças de acrílico esponjoso (uma camada de fibra de lã aplicada entre o náilon e o forro); gola
esporte, platinas presas, traspassadas com 1 (um) botão de quatro furos, na cor do tecido; frente fechada
com 02 (dois) botões de quatro furos, traspassadas na cor do tecido, próximo a bainha e com zíper
destacável de vislon esmaltado, de 160 mm, aproximadamente, barra com acabamento em elástico em
polyester com 60 mm de largura; mangas com punho com 60 mm de largura e abertura de 160 mm,
traspassadas com 1 (um) botão de quatro furos, na cor do tecido; na altura do ilhós para o brasão 01 (um)
bolso interno em fecho no forro; os bolsos externos, um inferior de cada lado embutido, com vista de 150
mm por 30 mm, colocados enviesados, 1 (um) bolsinho superior embutido de 85 mm por 30 mm, aplicado
no lado direito; velcro fêmea de 25 mm de largura por 120 mm de comprimento, na cor preta aplicado acima
do bolsinho superior; lado esquerdo do peito, suporte com 02 (dois) ilhoses metálicos, de 108/45, com a
distância centro a centro entre os ilhoses de 37 mm, para fixação do Distintivo Padrão GCM / GM em metal
Dourado e esmaltado; nas mangas a bandeira do Município de .............., em tecido, nas cores originais,
medindo 80 mm x 60 mm, aplicada no braço direito, a uma distância de 50 mm abaixo da costura do ombro;
Distintivo Braçal da GCM / GM aplicado no braço esquerdo a uma distância de 50 mm abaixo da costura do
ombro; parte de trás lisa; os Inspetores (as), Subinspetores (as) e Supervisores (as) usarão as insígnia de
sua graduação com o cordão de náilon (ouro) fiel e apito; os Guarda Civil / Municipal... o cordão de náilon
(branco) fiel e apito, devidamente sobreposto na forma circular.
Posse
Facultativo para Inspetores(as), Subinspetores(as), Supervisores(as) e Guardas Municipais.
Uso
Com o Uniforme Operacional Básico.

j. Jaqueta em Náilon (Verde) Unissex
Jaqueta 100% náilon, cor verde musgo, impermeável, em tecido externo 100% náilon,
gramatura 210 D, trama Twill, com tecido interno 100% náilon, gramatura 130 D; o forro interno com 5
(cinco) onças de acrílico esponjoso (uma camada de fibra de lã aplicada entre o náilon e o forro); gola
esporte, platinas presas, traspassadas com 1 (um) botão de quatro furos, na cor do tecido; frente fechada
com 02 (dois) botões de quatro furos, traspassadas na cor do tecido, próximo a bainha e com zíper
destacável de vislon esmaltado, de 160 mm, aproximadamente, barra com acabamento em elástico em
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polyester com 60 mm de largura; mangas com punho com 60 mm de largura e abertura de 160 mm,
traspassadas com 1 (um) botão de quatro furos, na cor do tecido; na altura do ilhós para o brasão 01 (um)
bolso interno em fecho no forro; os bolsos externos, um inferior de cada lado embutido, com vista de 150
mm por 30 mm, colocados enviesados, 1 (um) bolsinho superior embutido de 85 mm por 30 mm, aplicado
no lado direito; velcro fêmea de 25 mm de largura por 120 mm de comprimento, na cor preta aplicado acima
do bolsinho superior; lado esquerdo do peito, suporte com 02 (dois) ilhoses metálicos, de 108/45, com a
distância centro a centro entre os ilhoses de 37 mm, para fixação do Distintivo Padrão GCM / GM em metal
Dourado e esmaltado; aplicado na manga esquerda tarja de identificação braçal em meia lua escrito
(PROTEÇÃO AMBIENTAL ) em tecido, a uma distância de 20 mm e o Distintivo Braçal da GCM / GM em
tecido, a uma distância de 50 mm, abaixo da costura que divide o ombro da manga; na manga direita,
aplicação da tarja de identificação braçal em meia lua escrito (PROTEÇÃO AMBIENTAL) em tecido, a uma
distância de 20 mm e a Bandeira do Município de .............., em tecido, na cor original, a uma distância de 50
mm abaixo da costura que divide o ombro do braço, parte de trás lisa; os Inspetores (as), Subinspetores
(as) e Supervisores (as) usarão as insígnia de sua graduação com o cordão de náilon (ouro) fiel e apito; os
Guarda Civil / Municipal... o cordão de náilon (branco) fiel e apito, devidamente sobreposto na forma
circular.
Posse
Facultativo para Inspetores(as), Subinspetores(as), Supervisores(as) e Guardas Municipais.
Uso
Com o Uniforme Operacional para Proteção Ambiental.

k. Jaqueta de Couro para Motociclista (Preta) Unissex
Confeccionada em couro, na cor preta, em estilo motociclista, gola modelo paletó com
possibilidade de fechamento total, com um botão de pressão em cada lado para manter a gola aberta, com
reforço nos cotovelos; platinas presas com 2 (dois) botões de pressão de metal na cor do tecido; frente
fechada com dois botões de pressão de metal, na cor do tecido, próximo a bainha e com zíper destacável
de vislon esmaltado, de 160 mm, aproximadamente; com o sistema de fechamento frontal de zíper, o qual
deverá ser fechado até o final do sistema, mangas com punho com 60 mm de largura e abertura de 160
mm, com zíper destacável de vislon esmaltado, de 160 mm, aproximadamente; na altura do ilhós para o
brasão 01 (um) bolso interno em fecho no forro; os bolsos externos com zíper destacável de vislon
esmaltado, de 160 mm, aproximadamente, um inferior de cada lado embutido, com vista de 150 mm por 30
mm, colocados enviesados, 1 (um) bolsinho superior embutido de 85 mm por 30 mm, aplicado no lado
direito, com zíper ; velcro fêmea de 25 mm de largura por 120 mm de comprimento, na cor preta aplicado
acima do bolsinho superior; lado esquerdo do peito, suporte com 02 (dois) ilhoses metálicos, de 108/45,
com a distância centro a centro entre os ilhoses de 37 mm, para fixação do brasão metálico; nas mangas a
bandeira do Município de .............., em tecido, nas cores originais, medindo 80 mm x 60 mm, aplicada no
braço direito, a uma distância de 50 mm abaixo da costura do ombro; Distintivo Braçal da GCM / GM
aplicado no braço esquerdo a uma distância de 50 mm abaixo da costura do ombro; parte de trás com pala
dupla; os Inspetores (as), Subinspetores (as) e Supervisores (as) usarão as insígnia de sua graduação com
o cordão de náilon (ouro) fiel e apito; os Guarda Civil / Municipal... o cordão de náilon (branco) fiel e apito,
devidamente sobreposto na forma circular, com as pontas do cordão guardadas dentro do bolsinho e o
mesmo estando semi-aberto.
Posse
Obrigatório para Inspetores(as), Subinspetores(as), Supervisores(as) e Guardas Municipais.
Uso
Com o Uniforme Operacional para Motociclista, quando estiver executando serviços ou
patrulhamento com motocicletas.

03) CAMISAS
a. Camisa Social Branca Masculina
Camisa social em tecido polyester (branca), colarinho em pé; sem bolsos; seis a sete botões
(brancos) com dois furos, com vista esporte, parte de trás com pala dupla, prega macho aproximadamente
25 mm; punhos abotoados por um botão.
Posse
Obrigatório para Inspetores, Subinspetores e Supervisores.
Uso
Nos Uniformes de Gala.
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b. Camisa Social Branca Feminina
Camisa social em tecido polyester (branca), colarinho em pé; sem bolsos; cinco a sete
botões (brancos) do lado esquerdo, com dois furos, com vista esporte; parte de trás com pala dupla, dois
pinchais a partir da pala com 150 mm e 100 mm após a bainha; punhos abotoados por um botão.
Posse
Obrigatório para Inspetoras, Subinspetoras e Supervisoras.
Uso
Nos Uniformes de Gala.

c. Camisa Social Azul Clara Masculina (Com Presilhas)
Camisa social em tecido covilhã (azul clara), colarinho em pé, presilhas para platinas nos
ombros para Inspetor, Subinspetor e Supervisor, frente com dois bolsos superiores chapados, com canto
inferior quebrado, medindo aproximadamente 120 mm de largura e 140 mm de altura, com prega macho de
aproximadamente 30 mm, portinholas retas com bicos quebrados, abertura na portinhola esquerda para
caneta, abotoados no centro, seis a sete botões (azul claro) com dois furos, com vista esporte; parte de trás
com pala dupla, prega macho aproximadamente 25 mm; punhos abotoados por um botão; na manga direita,
aplicação da Bandeira do Município de .............., em tecido, na cor original, a uma distância de 50 mm
abaixo da costura que divide o ombro do braço; na manga esquerda, aplicação do Distintivo Braçal da GCM
/ GM em tecido, a uma distância de 50 mm abaixo da costura que divide o ombro do braço.
Posse
Obrigatório para Inspetores, Subinspetores e Supervisores.
Uso
Nos Uniformes, Solene e Administrativo/Passeio de Inverno.

d. Camisa Social Azul Clara Masculina (Sem Presilhas)
Camisa social em tecido covilhã (azul clara), colarinho em pé, frente com dois bolsos
superiores chapados, com canto inferior quebrado, medindo aproximadamente 120 mm de largura e 140
mm de altura, com prega macho de aproximadamente 30 mm, portinholas retas com bicos quebrados,
abertura na portinhola esquerda para caneta, abotoados no centro, seis a sete botões (azul claro) com dois
furos, com vista esporte; parte de trás com pala dupla, prega macho aproximadamente 25 mm; punhos
abotoados por um botão; na manga direita, aplicação da Bandeira do Município de .............., em tecido, na
cor original, a uma distância de 50 mm abaixo da costura que divide o ombro do braço; na manga esquerda,
aplicação do Distintivo Braçal da GCM / GM em tecido, a uma distância de 50 mm abaixo da costura que
divide o ombro do braço.
Posse
Obrigatório para os Guardas Municipais.
Uso
Nos Uniformes, Solene e Administrativo/Passeio de Inverno.

e. Camisa Social Azul Clara Feminina (Com Presilhas)
Camisa social em tecido covilhã (azul clara), colarinho em pé, presilhas para platinas nos
ombros Inspetora, Subinspetora e Supervisora, frente com dois bolsos superiores chapados, com canto
inferior quebrado, medindo aproximadamente 115 mm de largura e 135 mm de altura, com prega macho de
aproximadamente 30 mm, portinholas retas com bicos quebrados, abertura na portinhola esquerda para
caneta, abotoados no centro, cinco a sete botões (azul claro) com dois furos, do lado esquerdo; com vista
esporte, pinchal a partir do meio do bolso até 100 mm da bainha; parte de trás com pala dupla, dois pinchais
a partir da pala com 150 mm e 100 mm após a bainha; punhos abotoados por um botão, na manga direita,
aplicação da Bandeira do Município de .............., em tecido, na cor original, a uma distância de 50 mm
abaixo da costura que divide o ombro do braço; na manga esquerda, aplicação do Distintivo Braçal da GCM
/ GM em tecido, a uma distância de 50 mm abaixo da costura que divide o ombro do braço.
Posse
Obrigatório para Inspetoras, Subinspetoras e Supervisoras.
Uso
Nos Uniformes, Solene e Administrativo/Passeio de Inverno.

f. Camisa Social Azul Clara Feminina (Sem Presilhas)
Camisa social em tecido covilhã (azul clara), colarinho em pé, frente com dois bolsos
superiores chapados, com canto inferior quebrado, medindo aproximadamente 115 mm de largura e 135
mm de altura, com prega macho de aproximadamente 30 mm, portinholas retas com bicos quebrados,
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abertura na portinhola esquerda para caneta, abotoados no centro, cinco a sete botões (azul claro) com dois
furos, do lado esquerdo; com vista esporte, pinchal a partir do meio do bolso até 100 mm da bainha; parte
de trás com pala dupla, dois pinchais a partir da pala com 150 mm e 100 mm após a bainha; punhos
abotoados por um botão, na manga direita, aplicação da Bandeira do Município de .............., em tecido, na
cor original, a uma distância de 50 mm abaixo da costura que divide o ombro do braço; na manga esquerda,
aplicação do Distintivo Braçal da GCM / GM em tecido, a uma distância de 50 mm abaixo da costura que
divide o ombro do braço.
Posse
Obrigatório para as guardas Municipais.
Uso
Nos Uniformes, Solene e Administrativo/Passeio de Inverno.

g. Canícula Azul Clara Masculina (Com Presilhas)
Camisa em tecido covilhã (azul clara), gola esporte com entretela leve, presilhas para
platinas nos ombros Inspetor, Subinspetor e Supervisor, frente com dois bolsos superiores chapados, com
canto inferior quebrado, medindo aproximadamente 120 mm de largura e 140 mm de altura, com prega
macho de aproximadamente 30 mm, portinholas retas com bicos quebrados, abertura na portinhola
esquerda para caneta, abotoados no centro, seis a sete botões (azul claro) com dois furos, com vista
esporte; parte de trás com pala dupla, prega macho aproximadamente 25 mm; manga curta; na manga
direita, aplicação da Bandeira do Município de .............., em tecido, na cor original, a uma distância de 50
mm abaixo da costura que divide o ombro do braço; na manga esquerda, aplicação do Distintivo Braçal da
GCM / GM em tecido, a uma distância de 50 mm abaixo da costura que divide o ombro do braço.
Posse
Obrigatório para Inspetores, Subinspetores e Supervisores.
Uso
No Uniforme Administrativo/Passeio de Verão.

h. Canícula Azul Clara Masculina (Sem Presilhas)
Camisa em tecido covilhã (azul clara), gola esporte com entretela leve, frente com dois
bolsos superiores chapados, com canto inferior quebrado, medindo aproximadamente 120 mm de largura e
140 mm de altura, com prega macho de aproximadamente 30 mm, portinholas retas com bicos quebrados,
abertura na portinhola esquerda para caneta, abotoados no centro, seis a sete botões (azul claro) com dois
furos, com vista esporte; parte de trás com pala dupla, prega macho aproximadamente 25 mm; manga
curta; na manga direita, aplicação da Bandeira do Município de .............., em tecido, na cor original, a uma
distância de 50 mm abaixo da costura que divide o ombro do braço; na manga esquerda, aplicação do
Distintivo Braçal da GCM / GM em tecido, a uma distância de 50 mm abaixo da costura que divide o ombro
do braço.
Posse
Obrigatório para as guardas Municipais.
Uso
No Uniforme Administrativo/Passeio de Verão.

i. Canícula Azul Clara Feminina (Com Presilhas)
Camisa em tecido covilhã (azul clara), gola esporte com entretela leve, presilhas para
platinas nos ombros Inspetora, Subinspetora e Supervisora, frente com dois bolsos superiores chapados,
com canto inferior quebrado, medindo aproximadamente 115 mm de largura e 135 mm de altura, com prega
macho de aproximadamente 30 mm, portinholas retas com bicos quebrados, abertura na portinhola
esquerda para caneta, abotoados no centro, cinco a sete botões (azul claro) com dois furos, do lado
esquerdo; com vista esporte, pinchal a partir do meio do bolso até 100 mm da bainha; parte de trás com
pala dupla, dois pinchais a partir da pala com 150 mm e 100 mm após a bainha; manga curta, na manga
direita, aplicação da Bandeira do Município de .............., em tecido, na cor original, a uma distância de 50
mm abaixo da costura que divide o ombro do braço; na manga esquerda, aplicação do Distintivo Braçal da
GCM / GM em tecido, a uma distância de 50 mm abaixo da costura que divide o ombro do braço.
Posse
Obrigatório para Inspetoras, Subinspetoras e Supervisoras.
Uso
No Uniforme Administrativo/Passeio de Verão.
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j. Canícula (Azul Clara) Feminina (Sem Presilhas)
Camisa em tecido covilhã (azul clara), gola esporte com entretela leve, frente com dois
bolsos superiores chapados, com canto inferior quebrado, medindo aproximadamente 115 mm de largura e
135 mm de altura, com prega macho de aproximadamente 30 mm, portinholas retas com bicos quebrados,
abertura na portinhola esquerda para caneta, abotoados no centro, cinco a sete botões (azul claro) com dois
furos, do lado esquerdo; com vista esporte, pinchal a partir do meio do bolso até 100 mm da bainha; parte
de trás com pala dupla, dois pinchais a partir da pala com 150 mm e 100 mm após a bainha; manga curta,
na manga direita, aplicação da Bandeira do Município de .............., em tecido, na cor original, a uma
distância de 50 mm abaixo da costura que divide o ombro do braço; na manga esquerda, aplicação do
Distintivo Braçal da GCM / GM em tecido, a uma distância de 50 mm abaixo da costura que divide o ombro
do braço.
Posse
Obrigatório para as guardas Municipais.
Uso
No Uniforme Administrativo/Passeio de Verão.

k. Camisa Social (Azul Marinho) Masculina
Camisa em tecido Panamá, na cor azul marinho, com colarinho social, fechado com 1 (um)
botão de quatro furos na cor azul marinho para gravata, aplicação de platinas; frente com dois bolsos
superiores chapados, com canto inferior quebrado, medindo aproximadamente 120 mm de largura e 140
mm de altura, com prega macho de aproximadamente 30 mm; portinholas com bico central partindo do
centro com 50 mm para os lados com 45 mm, abertura para caneta na portinhola do bolso esquerdo;
platinas com um botão de massa dourado padrão GCM / GM, frente e portinholas de bolso fechados com
botões de massa dourado padrão GCM / GM; com cinco a seis botões de massa dourado padrão GCM /
GM do lado direito, com prega macho de aproximadamente 30 mm, com pesponto nos bolsos; na parte de
trás com pala dupla e reta; aplicado na manga esquerda o Distintivo Braçal da GCM / GM em tecido, a uma
distância de 50 mm, abaixo da costura que divide o ombro da manga; na manga direita, aplicação da
Bandeira do Município de .............., em tecido, na cor original, a uma distância de 50 mm abaixo da costura
que divide o ombro do braço, punhos com 70 mm de largura, abotoados por um botão de massa dourado
padrão GCM / GM; sobre o bolso direito aplicar fita de velcro com 25 mm de largura e 120 mm de
comprimento para sobrepor a tarja de identificação; acima do bolso esquerdo do peito, bordado a uma
distância de 35 mm acima da costura da portinhola, centralizado e em linha reta, suporte com 02 (dois)
ilhoses bordados, de 5 mm, com a distância centro a centro entre os ilhoses de 37 mm, para fixação do
Distintivo Padrão GCM / GM em metal Dourado e esmaltado; no lado esquerdo fixado à platina do ombro, o
cordão de náilon (ouro) com fiel e apito, para Inspetor, Subinspetor e Supervisor: e cordão de náilon
(branco) com fiel e apito, para Guarda Civil / Municipal... , devidamente sobreposto na forma circular,
Posse
Obrigatório para Inspetores, Subinspetores, Supervisores e Guardas Municipais.
Uso
Nos Uniformes Operacionais de Inverno, Básico e para Motociclistas.

l. Camisa Social (Azul Marinho) Feminina
Camisa em tecido Panamá, na cor azul marinho, com colarinho social, fechado com 1 (um)
botão de quatro furos na cor azul marinho para gravata, aplicação de platinas; frente vincada nos dois lados,
com dois bolsos superiores chapados, com canto inferior quebrado, medindo aproximadamente 115 mm de
largura e 135 mm de altura, com prega macho de aproximadamente 30 mm, portinholas com bico central
partindo do centro com 50 mm para os lados com 45 mm e abertura para caneta na portinhola do bolso
esquerdo; platinas com um botão de massa dourado padrão GCM / GM, portinholas de bolso fechados com
botões de massa dourado padrão GCM / GM; abotoados no centro, com quatro a cinco botões de massa
dourado padrão GCM / GM do lado esquerdo; com vista esporte, com pesponto nos bolsos e com pinchal a
partir do meio do bolso até 100 mm da bainha; parte de trás com pala dupla e reta, dois pinchais a partir da
pala com 150 mm e 100 mm após a bainha; aplicado na manga esquerda o Distintivo Braçal da GCM / GM
em tecido, a uma distância de 50 mm, abaixo da costura que divide o ombro da manga; na manga direita,
aplicação da Bandeira do Município de .............., em tecido, na cor original, a uma distância de 50 mm
abaixo da costura que divide o ombro do braço, punhos com 70 mm de largura, abotoados por um botão de
massa dourado padrão GCM / GM; sobre o bolso direito aplicar fita de velcro com 25 mm de largura e 115
mm de comprimento para sobrepor a tarja de identificação; acima do bolso esquerdo do peito, bordado a
uma distância de 35 mm acima da costura da portinhola, centralizado e em linha reta, suporte com 02 (dois)
ilhoses bordados, de 5 mm, com a distância centro a centro entre os ilhoses de 37 mm, para fixação do
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Distintivo Padrão GCM / GM em metal Dourado e esmaltado; no lado esquerdo preso à platina do ombro,
cordão de náilon (ouro) com fiel e apito, para Inspetora, Subinspetora e Supervisora e cordão de náilon
(branco) com fiel e apito, para Guarda Civil / Municipal... , devidamente sobreposto na forma circular.
Posse
Obrigatório para Inspetoras, Subinspetoras, Supervisoras e Guardas Municipais.
Uso
Nos Uniformes Operacionais de Inverno, Básico e para Motociclistas.

m. Camisa Manga Curta (Azul Marinho) Masculina
Camisa em tecido Panamá, na cor azul marinho, com colarinho social, fechado com 1 (um)
botão de quatro furos na cor azul marinho para gravata, aplicação de platinas; frente com dois bolsos
superiores chapados, com canto inferior quebrado, medindo aproximadamente 120 mm de largura e 140
mm de altura, com prega macho de aproximadamente 30 mm; portinholas com bico central partindo do
centro com 50 mm para os lados com 45 mm, abertura para caneta na portinhola do bolso esquerdo;
platinas com um botão de massa dourado padrão GCM / GM, frente e portinholas de bolso fechados com
botões de massa dourado padrão GCM / GM; com cinco a seis botões de massa dourado padrão GCM /
GM do lado direito, com prega macho de aproximadamente 30 mm, com pesponto nos bolsos; na parte de
trás com pala dupla e reta; mangas curtas, aplicado na manga esquerda o Distintivo Braçal da GCM / GM
em tecido, a uma distância de 50 mm, abaixo da costura que divide o ombro da manga; na manga direita,
aplicação da Bandeira do Município de .............., em tecido, na cor original, a uma distância de 50 mm
abaixo da costura que divide o ombro do braço, punhos com 70 mm de largura, abotoados por um botão de
massa dourado padrão GCM / GM; sobre o bolso direito aplicar fita de velcro com 25 mm de largura e 120
mm de comprimento para sobrepor a tarja de identificação; acima do bolso esquerdo do peito, bordado a
uma distância de 35 mm acima da costura da portinhola, centralizado e em linha reta, suporte com 02 (dois)
ilhoses bordados, de 5 mm, com a distância centro a centro entre os ilhoses de 37 mm, para fixação do
Distintivo Padrão GCM / GM em metal Dourado e esmaltado; no lado esquerdo fixado à platina do ombro, o
cordão de náilon (ouro) com fiel e apito, para Inspetor, Subinspetor e Supervisor: e cordão de náilon
(branco) com fiel e apito, para Guarda Civil / Municipal... , devidamente sobreposto na forma circular,
Posse
Obrigatório para Inspetores, Subinspetores, Supervisores e Guardas Municipais.
Uso
Nos Uniformes Operacionais de Verão, Básico e para Motociclistas.

n. Camisa Manga Curta (Azul Marinho) Feminina
Camisa em tecido Panamá, na cor azul marinho, com colarinho social, fechado com 1 (um)
botão de quatro furos na cor azul marinho para gravata, aplicação de platinas; frente vincada nos dois lados,
com dois bolsos superiores chapados, com canto inferior quebrado, medindo aproximadamente 115 mm de
largura e 135 mm de altura, com prega macho de aproximadamente 30 mm, portinholas com bico central
partindo do centro com 50 mm para os lados com 45 mm e abertura para caneta na portinhola do bolso
esquerdo; platinas com um botão de massa dourado padrão GCM / GM, portinholas de bolso fechados com
botões de massa dourado padrão GCM / GM; abotoados no centro, com quatro a cinco botões de massa
dourado padrão GCM / GM do lado esquerdo; com vista esporte, com pesponto nos bolsos e com pinchal a
partir do meio do bolso até 100 mm da bainha; parte de trás com pala dupla e reta, dois pinchais a partir da
pala com 150 mm e 100 mm após a bainha; mangas curtas, aplicado na manga esquerda o Distintivo Braçal
da GCM / GM em tecido, a uma distância de 50 mm, abaixo da costura que divide o ombro da manga; na
manga direita, aplicação da Bandeira do Município de .............., em tecido, na cor original, a uma distância
de 50 mm abaixo da costura que divide o ombro do braço, punhos com 70 mm de largura, abotoados por
um botão de massa dourado padrão GCM / GM; sobre o bolso direito aplicar fita de velcro com 25 mm de
largura e 115 mm de comprimento para sobrepor a tarja de identificação; acima do bolso esquerdo do peito,
bordado a uma distância de 35 mm acima da costura da portinhola, centralizado e em linha reta, suporte
com 02 (dois) ilhoses bordados, de 5 mm, com a distância centro a centro entre os ilhoses de 37 mm, para
fixação do Distintivo Padrão GCM / GM em metal Dourado e esmaltado; no lado esquerdo preso à platina do
ombro, o cordão de náilon (ouro) com fiel e apito, para Inspetora, Subinspetora e Supervisora: e cordão de
náilon (branco) com fiel e apito, para Guarda Civil / Municipal... , devidamente sobreposto na forma circular.
Posse
Obrigatório para Inspetoras, Subinspetoras, Supervisoras e Guardas Municipais.
Uso
Nos Uniformes Operacionais de Verão, Básico e para Motociclistas.
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o. Camisa Manga Longa (Verde) Masculina
Camisa em tecido terbrim plus, na cor verde musgo (609), com gola esporte com entretela
leve, fechado com 1 (um) botão de quatro furos na cor verde musgo para gravata, aplicação de platinas;
frente com dois bolsos superiores chapados, com canto inferior quebrado, medindo aproximadamente 120
mm de largura e 140 mm de altura, com prega macho de aproximadamente 30 mm; portinholas de bicos
quebrados e abertura para caneta na portinhola do bolso esquerdo; platinas com um botão de massa verde
musgo padrão GCM / GM, frente e portinholas de bolso fechados com botões de massa verde musgo
padrão GCM / GM; com cinco a seis botões de massa verde musgo padrão GCM / GM do lado direito, com
prega macho de aproximadamente 30 mm, com pesponto nos bolsos; na parte de trás com pala dupla e
reta; aplicado na manga esquerda tarja de identificação braçal em meia lua escrito (PROTEÇÃO
AMBIENTAL ) em tecido, a uma distância de 20 mm e o Distintivo Braçal da GCM / GM em tecido, a uma
distância de 50 mm, abaixo da costura que divide o ombro da manga; na manga direita, aplicação da tarja
de identificação braçal em meia lua escrito (PROTEÇÃO AMBIENTAL) em tecido, a uma distância de 20
mm e a Bandeira do Município de .............., em tecido, na cor original, a uma distância de 50 mm abaixo da
costura que divide o ombro do braço, punhos com 70 mm de largura, abotoados por um botão de massa
verde musgo padrão GCM / GM; sobre o bolso direito aplicar fita de velcro com 25 mm de largura e 120
mm de comprimento para sobrepor a tarja de identificação; acima do bolso esquerdo do peito, bordado a
uma distância de 35 mm acima da costura da portinhola, centralizado e em linha reta, suporte com 02 (dois)
ilhoses bordados, de 5 mm, com a distância centro a centro entre os ilhoses de 37 mm, para fixação do
Distintivo Padrão GCM / GM em metal Dourado e esmaltado; no lado esquerdo fixado à platina do ombro, o
cordão de náilon (ouro) com fiel e apito, para Inspetor, Subinspetor e Supervisor: e cordão de náilon
(branco) com fiel e apito, para Guarda Civil / Municipal... , devidamente sobreposto na forma circular,
Posse
Obrigatório para Inspetores, Subinspetores, Supervisores e Guardas Municipais.
Uso
No Uniforme Operacional de Inverno para Proteção Ambiental.

p. Camisa Manga Longa (Verde) Feminina
Camisa em tecido terbrim plus, na cor verde musgo (609), com gola esporte com entretela
leve e fechado com 1 (um) botão de quatro furos na cor verde musgo para gravata, aplicação de platinas;
frente vincada nos dois lados, com dois bolsos superiores chapados, com canto inferior quebrado, medindo
aproximadamente 115 mm de largura e 135 mm de altura, com prega macho de aproximadamente 30 mm,
portinholas de bicos quebrados e abertura para caneta na portinhola do bolso esquerdo; platinas com um
botão de massa verde musgo padrão GCM / GM, portinholas de bolso fechados com botões de massa
verde musgo padrão GCM / GM; abotoados no centro, com quatro a cinco botões de massa verde musgo
padrão GCM / GM do lado esquerdo; com vista esporte, com pesponto nos bolsos e com pinchal a partir do
meio do bolso até 100 mm da bainha; parte de trás com pala dupla e reta, dois pinchais a partir da pala com
150 mm e 100 mm após a bainha; aplicado na manga esquerda tarja de identificação braçal em meia lua
escrito (PROTEÇÃO AMBIENTAL ) em tecido, a uma distância de 20 mm e o Distintivo Braçal da GCM / GM
em tecido, a uma distância de 50 mm, abaixo da costura que divide o ombro da manga; na manga direita,
aplicação da tarja de identificação braçal em meia lua escrito (PROTEÇÃO AMBIENTAL) em tecido, a uma
distância de 20 mm e a Bandeira do Município de .............., em tecido, na cor original, a uma distância de 50
mm abaixo da costura que divide o ombro do braço; punhos com 70 mm de largura, abotoados por um
botão de massa verde musgo padrão GCM / GM; sobre o bolso direito aplicar fita de velcro com 25 mm de
largura e 115 mm de comprimento para sobrepor a tarja de identificação; acima do bolso esquerdo do peito,
bordado a uma distância de 35 mm acima da costura da portinhola, centralizado e em linha reta, suporte
com 02 (dois) ilhoses bordados, de 5 mm, com a distância centro a centro entre os ilhoses de 37 mm, para
fixação do Distintivo Padrão GCM / GM em metal Dourado e esmaltado; no lado esquerdo preso à platina do
ombro, o cordão de náilon (ouro) com fiel e apito, para Inspetora, Subinspetora e Supervisora: e cordão de
náilon (branco) com fiel e apito, para Guarda Civil / Municipal... , devidamente sobreposto na forma circular.
Posse
Obrigatório para Inspetoras, Subinspetoras, Supervisoras e Guardas Municipais.
Uso
No Uniforme Operacional de Inverno para Proteção Ambiental.

q. Camisa Manga Curta (Verde) Masculina
Camisa em tecido terbrim plus, na cor verde musgo (609), com gola esporte com entretela
leve, fechado com 1 (um) botão de quatro furos na cor verde musgo para gravata, aplicação de platinas;
frente com dois bolsos superiores chapados, com canto inferior quebrado, medindo aproximadamente 120
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mm de largura e 140 mm de altura, com prega macho de aproximadamente 30 mm; portinholas de bicos
quebrados e abertura para caneta na portinhola do bolso esquerdo; platinas com um botão de massa verde
musgo padrão GCM / GM, frente e portinholas de bolso fechados com botões de massa verde musgo
padrão GCM / GM; com cinco a seis botões de massa verde musgo padrão GCM / GM do lado direito, com
prega macho de aproximadamente 30 mm, com pesponto nos bolsos; na parte de trás com pala dupla e
reta; mangas curtas, aplicado na manga esquerda tarja de identificação braçal em meia lua escrito
(PROTEÇÃO AMBIENTAL ) em tecido, a uma distância de 20 mm e o Distintivo Braçal da GCM / GM em
tecido, a uma distância de 50 mm, abaixo da costura que divide o ombro da manga; na manga direita,
aplicação da tarja de identificação braçal em meia lua escrito (PROTEÇÃO AMBIENTAL) em tecido, a uma
distância de 20 mm e a Bandeira do Município de .............., em tecido, na cor original, a uma distância de 50
mm abaixo da costura que divide o ombro do braço; punhos com 70 mm de largura, abotoados por um
botão de massa verde musgo padrão GCM / GM; sobre o bolso direito aplicar fita de velcro com 25 mm de
largura e 120 mm de comprimento para sobrepor a tarja de identificação; acima do bolso esquerdo do peito,
bordado a uma distância de 35 mm acima da costura da portinhola, centralizado e em linha reta, suporte
com 02 (dois) ilhoses bordados, de 5 mm, com a distância centro a centro entre os ilhoses de 37 mm, para
fixação do Distintivo Padrão GCM / GM em metal Dourado e esmaltado; no lado esquerdo fixado à platina
do ombro, o cordão de náilon (ouro) com fiel e apito, para Inspetor, Subinspetor e Supervisor: e cordão de
náilon (branco) com fiel e apito, para Guarda Civil / Municipal... , devidamente sobreposto na forma circular,
Posse
Obrigatório para Inspetores, Subinspetores, Supervisores e Guardas Municipais.
Uso
No Uniforme Operacional de Verão para Proteção Ambiental.

r. Camisa Manga Curta (Verde) Feminina
Camisa em tecido terbrim plus na cor verde musgo (609), com gola esporte com entretela
leve e fechado com 1 (um) botão de quatro furos na cor verde musgo para gravata, aplicação de platinas;
frente vincada nos dois lados, com dois bolsos superiores chapados, com canto inferior quebrado, medindo
aproximadamente 115 mm de largura e 135 mm de altura, com prega macho de aproximadamente 30 mm,
portinholas de bicos quebrados e abertura para caneta na portinhola do bolso esquerdo; platinas com um
botão de massa verde musgo padrão GCM / GM, portinholas de bolso fechados com botões de massa
verde musgo padrão GCM / GM; abotoados no centro, com quatro a cinco botões de massa verde musgo
padrão GCM / GM do lado esquerdo; com vista esporte, com pesponto nos bolsos e com pinchal a partir do
meio do bolso até 100 mm da bainha; parte de trás com pala dupla e reta, dois pinchais a partir da pala com
150 mm e 100 mm após a bainha; mangas curtas, aplicado na manga esquerda tarja de identificação braçal
em meia lua escrito (PROTEÇÃO AMBIENTAL ) em tecido, a uma distância de 20 mm e o Distintivo Braçal
da GCM / GM em tecido, a uma distância de 50 mm, abaixo da costura que divide o ombro da manga; na
manga direita, aplicação da tarja de identificação braçal em meia lua escrito (PROTEÇÃO AMBIENTAL) em
tecido, a uma distância de 20 mm e a Bandeira do Município de .............., em tecido, na cor original, a uma
distância de 50 mm abaixo da costura que divide o ombro do braço; punhos com 70 mm de largura,
abotoados por um botão de massa verde musgo padrão GCM / GM; sobre o bolso direito aplicar fita de
velcro com 25 mm de largura e 115 mm de comprimento para sobrepor a tarja de identificação; acima do
bolso esquerdo do peito, bordado a uma distância de 35 mm acima da costura da portinhola, centralizado e
em linha reta, suporte com 02 (dois) ilhoses bordados, de 5 mm, com a distância centro a centro entre os
ilhoses de 37 mm, para fixação do Distintivo Padrão GCM / GM em metal Dourado e esmaltado; no lado
esquerdo preso à platina do ombro, o cordão de náilon (ouro) com fiel e apito, para Inspetora, Subinspetora
e Supervisora: e cordão de náilon (branco) com fiel e apito, para Guarda Civil / Municipal... , devidamente
sobreposto na forma circular.
Posse
Obrigatório para Inspetoras, Subinspetoras, Supervisoras e Guardas Municipais.
Uso
No Uniforme Operacional de Inverno para Proteção Ambiental.

04) CALÇAS
a. Calça em Tecido Gabardine (Preta) Masculina
Calça em tecido gabardine, na cor preta, modelo social masculino, com uma prega voltada
para o lado interno; bolsos traseiros embutidos com portinhola com bico central, medindo aproximadamente
125 mm de largura e 60 mm de altura no centro com 50 mm nas pontas, distante de 90 a 100 mm do cós;
bolso lateral tipo faca e um bolsinho do lado direito com 65 mm de largura junto ao cós; cós com largura de
40 mm, com passador simples, e aplicação de gancho para o fechamento no cós e zíper com 180 mm;
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aplicação de dois galões de smoking, de seda gorgorão chamalotado, na cor preta, em cada perna, da parte
inferior do cós até a barra, com 15 mm de largura cada uma e intervalo de 5 mm, entre elas, nas costuras
laterais.
Posse
Obrigatório para Inspetores, Subinspetores e Supervisores.
Uso
Nos Uniformes de Gala.

b. Calça em Tecido Panamá (Azul Marinho) Masculina
Calça em tecido panamá, na cor azul marinho, modelo social masculino, com uma prega
voltada para o lado interno; bolsos traseiros embutidos com portinhola com bico central, medindo
aproximadamente 125 mm de largura e 60 mm de altura no centro com 50 mm nas pontas, acima da
portinhola centralizada até a altura do cós 01 (uma) pregas voltadas para fora; bolso lateral tipo faca e um
bolsinho do lado direito com 65 mm de largura junto ao cós; cós com largura de 40 mm, com passador
simples, e aplicação de gancho para o fechamento no cós e zíper com 180 mm; aplicação de debrum azul
com 5 mm nas costuras laterais.
Posse
Obrigatório para Inspetores, Subinspetores, Supervisores e Guardas Municipais.
Uso
Nos Uniformes, Solene, Administrativo/Passeio e Operacional Básico.

c. Calça em Tecido Panamá (Azul Marinho) Feminina
Calça em tecido panamá, na cor azul marinho, modelo social feminino, com dois bolsos
laterais embutidos, tipo faca com pequena inclinação na forma de L, com 02 (duas) pregas voltadas para
fora sem bolso traseiro; cós com 45 mm e 08 (oito) ou mais passador simples e aplicação de gancho para
fechamento no cós e zíper de 180 mm; aplicação de debrum azul com 5 mm nas costuras laterais.
Posse
Obrigatório para Inspetoras, Subinspetoras, Supervisoras, Guardas Municipais.
Uso
Nos Uniformes, Administrativo/Passeio de inverno e Operacionais Básico.

d. Culote Modelo Francês em Tecido Panamá (Azul Marinho) Unissex.
Culote em tecido Panamá, modelo francês, na cor azul marinho, masculino e feminino, com
cós montado de 45 mm de largura com passadores simples; cós e vista fechados com latão; dois bolsos
frontais embutidos com pequena inclinação na forma de L; dois bolsos traseiros embutidos com portinholas
com bico central, medindo aproximadamente 125 mm de largura e 60 mm de altura no centro com 50 mm
nas pontas acima da portinhola centralizada até a altura do cós 01 (uma) pregas voltadas para fora; reforço
traseiro para assento e reforço entre as pernas dividindo no joelho; aplicação de couro para vestuário na
parte frontal das pernas; abertura com aproximadamente 100 mm, na parte inferior das pernas e aplicação
de fita viés nas barras para amarrar.
Posse
Obrigatório para Inspetores(as), Subinspetores(as), Supervisores(as) e Guardas Municipais.
Uso
Nos Uniformes Operacionais para Motociclistas.

e. Calça em Tecido Terbrim Plus (Verde) Masculina
Calça em terbrim plus na cor verde musgo (609) cós com 45 mm de largura, com 08 (oito)
passadores, vista fechada com zíper de 180 mm e gancho; bolso dianteiro embutido tipo faca reto, junto à
costura lateral; 01 (um) bolsinho do lado direito com 65 mm de largura junto ao cós, no lado esquerdo; com
abertura em forma curva; dois bolsos laterais chapados, aplicados na altura aproximada dos joelhos, com
prega macho, cantos inferiores quebrados, portinhola reta com cantos quebrados, abotoada nas
extremidades com dois botões de massa padrão GCM / GM (um em cada canto) na cor do tecido; dois
bolsos traseiros chapados, com prega macho, cantos inferiores quebrados, portinhola reta com cantos
quebrados, abotoada nas extremidades com dois botões de massa padrão GCM / GM (um em cada canto)
na cor do tecido, acima da portinhola centralizada até a altura do cós 01 (uma) pregas voltadas para fora.
Posse
Obrigatório para Inspetores, Subinspetores, Supervisores e Guardas Municipais.
Uso
Nos Uniformes Operacionais para Proteção Ambiental.
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f. Calça em Tecido Terbrim Plus (Verde) Feminina
Calça em terbrim plus na cor verde musgo (609) cós com 45 mm de largura, com 08 (oito)
passadores, vista fechada com zíper de 180 mm e gancho; bolso dianteiro embutido com pequena
inclinação em L; 01 (um) bolsinho do lado direito com 65 mm de largura junto ao cós, no lado esquerdo; dois
bolsos laterais chapados, aplicados na altura aproximada dos joelhos, com prega macho, cantos inferiores
quebrados, portinhola reta com cantos quebrados, abotoada nas extremidades com dois botões de massa
padrão GCM / GM (um em cada canto) na cor do tecido; na parte de trás com 02 (duas) pregas voltadas
para fora sem bolso traseiro.
Posse
Obrigatório para Inspetoras, Subinspetoras, Supervisoras e Guardas Municipais.
Uso
Nos Uniformes Operacionais para Proteção Ambiental.

05) SAIAS
a. Saia Longa em Tecido Gabardine (Preto)
Saia longa em tecido gabardine (preto); cós com 70 mm de largura com quatro passadeiras
simples feito no próprio tecido da saia e entretela colante fechada com botão de pressão preto e aplicação
de zíper medindo 180 mm na parte de trás; duas penses traseiras e duas penses dianteiras; abertura na
parte inferior traseira com aproximadamente 400 mm.
Posse
Obrigatório para Inspetoras, Subinspetoras e Supervisoras.
Uso
Nos Uniformes de Gala.

b. Saia em Tecido Panamá (Azul Marinho)
Saia em tecido panamá (azul marinho), com cós com 45 mm de largura com quatro
passadeiras simples feito no próprio tecido da saia e entretela colante fechado com botão de pressão azul
marinho e aplicação de zíper na parte traseira; bolsinho embutido na altura inferior do cós no lado esquerdo;
duas penses traseiras e duas penses dianteiras; abertura na parte inferior traseira com aproximadamente
250 mm; forrada com cetim ou alpaca; a barra ficará posicionada na altura do meio da patela.
Posse
Obrigatório para Inspetoras, Subinspetoras, Supervisoras e Guardas Municipais.
Uso
Nos Uniformes, Solene e Administrativo/Passeio de Verão.

06) CALÇADOS
a. Sapato Social (Preto) Masculino
Sapato social preto, com cadarço e costura transversal na biqueira.
Posse
Obrigatório para Inspetores, Subinspetores e Supervisores.
Uso
Nos Uniformes de Gala e Solene.

b. Sapato (Preto) Masculino
Sapato social preto, cadarço com cordão de amarrar, possuindo 8 (oito) ilhoses.
Posse
Inspetores, Subinspetores, Supervisores e Guardas Municipais.
Uso
Sendo de uso Obrigatório para os Uniformes Solene e Administrativo/Passeio; e Facultativo
para os Uniformes Básicos, devendo neste caso em substituição ao sapato fazer uso da Botina.

c. Sapato Social (Preto) Feminino
Confeccionado em couro, totalmente forrado; com solado em poliuretano; espessura da
planta de 8 mm; salto com salto 80 mm de altura; sem atacadores.
Posse
Obrigatório para Inspetoras, Subinspetoras e Supervisoras.
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Uso
Nos Uniformes de Gala, Solene e Administrativo/Passeio de Verão.

d. Sapato (Preto) Feminino
Confeccionado em couro, totalmente forrado; com solado de couro; espessura da planta de
8 mm; salto com aproximadamente 25 mm de altura; sem atacadores.
Posse
Obrigatório para Inspetoras, Subinspetoras e Supervisoras.
Uso
Nos Uniformes, Administrativo/Passeio de Inverno e nos Operacionais Básico.

e. Botina (Preto)
Confeccionada em couro hidrofugado na cor preta; com cordão de amarrar, possuindo 10
(dez) ilhoses; cano curto acolchoado.
Posse
Facultativo para Inspetores, Subinspetores, Supervisores e Guardas Municipais.
Uso
Nos Uniformes Operacionais Básico. Os Inspetores, Subinspetores, Supervisores e
Guardas Municipais, Podem substituir o uso da Botina pelo Sapato Preto.

f. Coturno (Preto)
Confeccionado em semi-cromo, todo almofadado, na cor preta; forrado internamente em
tecido 100% poliamida; palmilha conformada em PU; solado bi-densidade; cano confeccionado em náilon
impermeável.
Posse
Obrigatório para Inspetores(as), Subinspetores(as), Supervisores(as) e Guardas Municipais.
Uso
Nos Uniformes Operacionais para Proteção Ambiental.

g. Bota para Motociclista
Confeccionada em couro, na cor preta; cano longo com 350 mm de comprimento na parte
frontal e 300 mm na parte traseira; salto com 20 mm de altura; sem atacadores; com zíperes no lado interno
medindo 330 mm; solado de borracha antiderrapante.
Posse
Obrigatório para Inspetores(as), Subinspetores(as), Supervisores(as) e Guardas Municipais.
Uso
Nos Uniformes Operacionais para Motociclistas.

h. Tênis Branco
Confeccionado todo em náilon trilobal na cor branca, com atacadores.
Posse
Obrigatório para Inspetores(as), Subinspetores(as), Supervisores(as) e Guardas Municipais.
Uso
Com os Uniformes de Educação Física e de Instrução.

PEÇAS COMPLEMENTARES
Os agasalhos e demais peças usadas como complemento dos uniformes, são os seguintes:

1. Agasalho de Educação Física para Instrução
Descrição
Conjunto de agasalho esportivo, confeccionado em tecido tactel, na cor azul marinho; calça
com bolso dianteiro embutido tipo faca reto, com abertura de 150 mm, junto à costura lateral, com zíper de
aproximadamente 150 mm; elástico na cintura com 40 mm de largura, com barra nas pernas aplicada a uma
distância de 250 mm acima da costura da perna esquerda; aplicação em tecido bordado do Distintivo
Padrão GCM / GM, aplicação de debrum na cor amarela com 5 mm nas costuras laterais, com friso de
aproximadamente 5 mm costurada da cintura até a barra na parte da frente, no cós internamente, será
usado um cadarço branco para ajustamento à cintura; Jaqueta/camisa com gola esporte, na cor do tecido,
frente, abertura frontal fechada com zíper esmaltado, da barra até a gola, elástico interno na cor do tecido,
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sendo os punhos com 40 mm de largura e a cintura com 60 mm de largura; bolsos laterais externos, um
inferior de cada lado embutido, com vista de 150 mm por 30 mm, colocados enviesados; no peito do lado
esquerdo, o Distintivo Padrão GCM / GM em tecido bordado, aplicado a uma distância de 150 mm abaixo da
costura do ombro; na frente.
Posse
Obrigatório para Inspetores(as), Subinspetores(as), Supervisores(as) e Guardas Municipais.
Uso
Em atividades de instrução e campeonatos esportivos

2. Apito com Cordão (Branco) e Fiel
Descrição
Apito comum, cromado, com cordão
aproximadamente 1000 mm de comprimento e fiel.
Posse
Obrigatório para Guardas Municipais.
Uso
Em todos os Uniformes Operacionais.

em

náilon

branco,

trançado,

medindo

3. Apito com Cordão (Ouro) e Fiel
Descrição
Apito comum, cromado, com cordão em náilon amarelo, trançado,
aproximadamente 1000 mm de comprimento e fiel.
Posse
Obrigatório para Inspetores(as), Subinspetores(as) e Supervisores(as).
Uso
Em todos os Uniformes Operacionais.

medindo

4. Bota de Borracha Preta
Descrição
Confeccionada em borracha, na cor preta, revestida internamente com napa, cano médio,
solado antiderrapante, tipo capataz.
Posse
Facultativo para Inspetores(as), Subinspetores(as), Supervisores(as) e Guardas Municipais
nos momentos de chuva.
Uso
Na execução de serviços ou patrulhamento com motocicletas, nos momentos de chuva.

5. Cachecol Branco
Descrição
Confeccionado em pura lã anti-alérgica, na cor branca, com 200 mm de largura e 800 mm
de comprimento; liso sem franjas; acabamento com costuras.
Posse
Facultativo para Inspetores(as), Subinspetores(as), Supervisores(as) e Guardas Municipais,
em dias de frio.
Uso
Cobrindo a gola da camisa, ao redor do pescoço, com as extremidades descendo para
dentro da vestimenta, à frente do corpo, quando as condições climáticas assim o exigirem, estando por
dentro da jaqueta de náilon (azul noite), Jaqueta de motociclista ou do Capote,

6. Cachecol Verde
Descrição
Confeccionado em pura lã anti-alérgica, na cor verde musgo, com 200 mm de largura e 800
mm de comprimento; liso sem franjas; acabamento com costuras.
Posse
Facultativo para Inspetores(as), Subinspetores(as), Supervisores(as) e Guardas Municipais,
em dias de frio.
Uso
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Cobrindo a gola da camisa, ao redor do pescoço, com as extremidades descendo para
dentro da vestimenta, à frente do corpo, quando as condições climáticas assim o exigirem, estando por
dentro da jaqueta de náilon (verde musgo).

7. Calção Azul Marinho Feminino
Descrição
Confeccionado em náilon, na cor azul marinho, sendo que na parte anterior da perna
esquerda será aplicado o Distintivo Padrão GCM / GM em tecido bordado; aplicação de debrum na cor
amarela com 5 mm nas costuras laterais, com friso de aproximadamente 5 mm costurada da cintura até a
barra, na parte da frente, no cós internamente, será usado um cadarço branco para ajustamento à cintura;
na parte interna, com forro em tecido de algodão na cor branca.
Posse
Facultativo para Inspetoras, Subinspetoras, Supervisoras e Guardas Municipais.
Uso
Em atividades de educação física.

8. Calção Azul Marinho Masculino
Descrição
Confeccionado em náilon, na cor azul marinho, sendo que na parte anterior da perna
esquerda será aplicado o Distintivo Padrão GCM / GM em tecido bordado; aplicação de debrum na cor
amarela com 5 mm nas costuras laterais, com friso de aproximadamente 5 mm costurada da cintura até a
barra, na parte da frente, no cós internamente, será usado um cadarço branco para ajustamento à cintura;
na parte interna, com forro em tecido de algodão na cor branca,.
Posse
Facultativo para Inspetores, subinspetores, Supervisores e Guardas Municipais.
Uso
Em atividades de educação física.

9. Camiseta Meia – Manga (azul clara)
Descrição
Confeccionada em 30% algodão e 70% viscose na cor azul clara; gola redonda com
acabamento em galoneira 2 agulhas; mangas com acabamento em pesponto; na frente, centralizado com
240 mm abaixo da gola, aplicação em serigrafia, do Distintivo Padrão GCM / GM, nas cores originais,
medindo 230 mm x 155 mm.
Posse
Obrigatório para Inspetores(as), Subinspetores(as), Supervisores(as) e Guardas Municipais.
Uso
Com os Uniformes de Educação Física e de Instrução.

10. Camiseta Regata (branca)
Descrição
Confeccionada em 30% algodão e 70% viscose, na cor branca; com decote modelo “V”,
sem mangas; na frente, no lado esquerdo no tamanho padrão com 240 mm abaixo da costura do ombro,
aplicação em serigrafia, do Distintivo Padrão GCM / GM, nas cores originais.
Posse
Obrigatório para Inspetores(as), Subinspetores(as), Supervisores(as), Guardas Municipais.
Uso
Com todos os Uniformes Operacionais de Inverno e com o Uniforme Solene, abaixo da
Canícula, de modo que não fique visível.

11. Camiseta Sem – Manga (branca)
Descrição
Confeccionada em 30% algodão e 70% viscose na cor branca; gola redonda com
acabamento em galoneira 2 agulhas; sem mangas; na frente, centralizado com 240 mm abaixo da gola,
aplicação em serigrafia, do Distintivo Padrão GCM / GM, nas cores originais, medindo 230 mm x 155 mm.
Posse
Obrigatório para Inspetores(as), Subinspetores(as), Supervisores(as), Guardas Municipais.
Uso
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Com os Uniformes Operacionais de Verão e Operacional para Proteção Ambiental de
Inverno.

12. Capa de Chuva com Bolsa (Azul Noite)
Descrição
Confeccionada em tecido náilon 70, impermeável, com resistência a penetração de água
equivalente a 500 mm de coluna líquida; tecido externo em náilon 100% com urdume 78/24 e trama de 30
fios por centímetro; costuras com fio polyester e seladas com fita térmica; o sistema de fechamento com
quatro botões de plástico de pressão na cor do tecido e velcro, vista esporte com 150 mm por 60 mm,
aplicação de platinas presas com 1 (um) botão de plástico de pressão na cor do tecido; dois bolsos
externos, um inferior de cada lado embutido, com vista de 150 mm por 30 mm, colocados enviesados;
capuz embutido na gola, com cadarço (preto) de fechamento e pala curta; uma abertura (ventilação) nas
costas com aproximadamente 600 mm de comprimento, tendo da gola até a base 350 mm de altura,
abertura da barra para a cintura com 320 mm de altura; na manga direita aplicação em silk-screen da
Bandeira do Município de .............., refletiva, nas cores originais, a uma distância de 50 mm abaixo da
costura da platina, na manga esquerda aplicação em silk-screen o Distintivo Braçal da GCM / GM, refletivo a
uma distância de 50 mm, abaixo da costura da platina; na frente, no lado esquerdo do peito, aplicação em
silk-screen, do Distintivo Padrão GCM / GM, refletivo, medindo 75 mm x 60 mm, a uma distância de 120 mm
abaixo da costura do ombro; nas mangas a 100 mm dos punhos, costurado a base junto a costura da
manga, no lado de trás com as pontas voltadas para cima, aplicação de platinas presas com 1 (um) botão
de plástico de pressão na cor do tecido; nas costas, aplicação em silk-screen, na cor amarela, da inscrição:
GUARDA CIVIL / MUNICIPAL... – .............., de forma arqueada, com as letras medindo 30 mm de largura,
50 mm de altura, devidamente centralizado. Bolsa confeccionada no mesmo tecido tendo 270 mm de
comprimento por 160 mm de altura, portinhola com bico, contendo botão plástico de pressão, na cor do
tecido, na parte de trás 02 (dois) suportes, em náilon preto costurados nas pontas, para fixa-lo junto ao cinto
de guarnição.
Posse
Facultativo para Inspetores(as), Subinspetores(as), Supervisores(as) e Guardas Municipais
nos momentos de chuva.
Uso
Com os Uniformes Administrativo/Passeio e Operacional Básico o patrulhamento urbano,
em deslocamento e em serviços de guarda, nos momentos de chuva.

13. Capa de Chuva com Bolsa (Verde Musgo)
Descrição
Confeccionada em tecido náilon 70, impermeável, com resistência a penetração de água
equivalente a 500 mm de coluna líquida; tecido externo em náilon 100% com urdume 78/24 e trama de 30
fios por centímetro; costuras com fio poliéster e seladas com fita térmica; o sistema de fechamento com
quatro botões de plástico de pressão na cor do tecido e velcro, vista esporte com 150 mm por 60 mm,
aplicação de platinas presas com 1 (um) botão de plástico de pressão na cor do tecido; dois bolsos
externos, um inferior de cada lado embutido, com vista de 150 mm por 30 mm, colocados enviesados;
capuz embutido na gola, com cadarço (preto) de fechamento e pala curta; uma abertura (ventilação) nas
costas com aproximadamente 600 mm de comprimento, tendo da gola até a base 350 mm de altura,
abertura da barra para a cintura com 320 mm de altura; na manga direita aplicação em silk-screen da
Bandeira do Município de .............., nas cores originais, refletivas, a uma distância de 50 mm abaixo da
costura da platina, na manga esquerda aplicação em silk-screen o Distintivo Braçal da GCM / GM, a uma
distância de 50 mm, abaixo da costura da platina; na frente, no lado esquerdo do peito, aplicação em silkscreen, do Distintivo Padrão GCM / GM, refletivo, medindo 75 mm x 60 mm, a uma distância de 120 mm
abaixo da costura do ombro; nas mangas a 100 mm dos punhos, costurado a base junto a costura da
manga, no lado de trás com as pontas voltadas para cima, aplicação de platinas presas com 1 (um) botão
de plástico de pressão na cor do tecido; nas costas, aplicação em silk-screen, na cor amarela, da inscrição:
GUARDA CIVIL / MUNICIPAL... – .............., de forma arqueada, com as letras medindo 30 mm de largura,
50 mm de altura, devidamente centralizado. Bolsa confeccionada no mesmo tecido tendo 270 mm de
comprimento por 160 mm de altura, portinhola com bico, contendo botão plástico de pressão, na cor do
tecido, na parte de trás 02 (dois) suportes, em náilon preto costurados nas pontas, para fixa-lo junto ao cinto
de guarnição.
Posse
Facultativo para Inspetores(as), Subinspetores(as), Supervisores(as) e Guardas Municipais
nos momentos de chuva.
Uso
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Com o Uniforme Operacional para Proteção Ambiental, no patrulhamento de parques e
bosques e em deslocamento, nos momentos de chuva.

14. Capacete de Motociclista
Descrição
Confeccionado em termoplástico (ABS ou POLICARBONATO), de modelo comum para
motociclistas (casco, viseira e cinta jugular); será pintado na cor branca, tendo faixas adesivas nas laterais
nas cores amarelo e azul marinho; na parte traseira, em adesivo de cor azul marinho, a inscrição “GUARDA
CIVIL / MUNICIPAL... ”; na parte traseira, e nas laterais, região inferior, fita refletiva de cor cinza clara,
altamente adesiva, compatível com o “lay out” do capacete; na região frontal, acima da viseira (quando
baixada) e abaixo da tomada de ar, deverá ser aplicado em adesivo altamente aderente e resistente às
intempéries, o Distintivo para Cobertura.
Posse
Obrigatório para Inspetores(as), Subinspetores(as), Supervisores(as) e Guardas Municipais.
Uso
Na execução de serviços ou patrulhamento com motocicletas.

15. Capacete de Choque
Descrição
Casco na cor preta que resista a impactos mínimos de projéteis .44 Magnum de 15,55g e 9
mm com velocidade de 426 m/s, comprovado por atestado de laboratório independente ou CTSCT do
Ministério do Exército; viseira curva construída com material que não apresente distorção óptica acentuada
e capaz de resistir a impactos mínimos de projéteis .357 Magnum de 10.26 a 425 m/s e 9 mm de 8.06 a 358
m/s; revestido internamente com espuma de polietileno ou produto similar de igual qualidade para absorção
de choques; contém sistema de suspensão com ajuste de altura da cabeça; peso máximo de 3.200 gramas;
tamanho único, com suspensão, carneira, cinta jugular de três pontas e queixeira regulável para cabeças
entre 54,0 e 610 mm de circunferência; na região frontal, acima da viseira (quando baixada), deverá ser
aplicado em adesivo altamente aderente e resistente às intempéries, o Distintivo para Cobertura.
Posse
Obrigatório para Inspetores(as), Subinspetores(as), Supervisores(as) e Guardas Municipais.
Uso
Com os todos os Uniformes Operacionais, em situações de controle de distúrbios

16. Capote Feminino
Descrição
Confeccionado em tecido “cachemir de lã” na cor azul marinho, com gola tipo paletó, frente
com 06 (seis) botões de massa dourado padrão GCM / GM, do lado esquerdo, traspassado; com
comprimento de 7/8; manga com 03 (três) botões de massa dourado padrão GCM / GM, traspassado, com
comprimento de 7/8, na manga esquerda, a 50 mm abaixo da costura que divide o ombro, deverá estar
afixado Distintivo Braçal da GCM / GM em tecido nas suas cores originais; na manga direita, na mesma
altura, deverá estar afixada a bandeira do Município de .............., também em tecido nas suas cores
originais, dois bolsos externos, um inferior de cada lado embutido, com vista de 150 mm por 30 mm,
colocados enviesados, com platinas e um botão de massa dourado padrão GCM / GM no tamanho normal;
parte de trás com forro e abertura inferior.
Posse
Facultativo para Inspetoras, Subinspetoras, Supervisoras e Guardas Municipais.
Uso
Com os Uniformes de Inverno, Gala, Administrativo/Passeio, Solene e o Operacional
Básico.

17. Capote Masculino
Descrição
Confeccionado em tecido “cachemir de lã” na cor azul marinho, com gola tipo paletó, com
06 (seis) botões de massa dourado padrão GCM / GM, traspassado; com comprimento de 7/8; manga com
03 (três) botões de massa dourado padrão GCM / GM, traspassado, com comprimento de 7/8, na manga
esquerda, a 50 mm abaixo da costura que divide o ombro, deverá estar afixado Distintivo Braçal da GCM /
GM em tecido nas suas cores originais; na manga direita, na mesma altura, deverá estar afixada a bandeira
do Município de .............., também em tecido nas suas cores originais, dois bolsos externos, um inferior de
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cada lado embutido, com vista de 150 mm por 30 mm, colocados enviesados, com platinas e um botão de
massa dourado padrão GCM / GM no tamanho normal; parte de trás com forro e abertura inferior.
Posse
Facultativo para Inspetores, Subinspetores, Supervisores e Guardas Municipais
Uso
Com os Uniformes de Inverno, Gala, Administrativo/Passeio, Solene e o Operacional
Básico.

18. Cinta em Náilon Azul Marinho com Fivela Metálica
Descrição
Confeccionada em náilon, na cor azul marinho, com 33 mm de largura e comprimento
variável conforme a necessidade, terá numa das extremidades uma fivela metálica prateada, onde está
gravado ao centro, em relevo, o brasão do Município de .............., em tamanho que venha a preencher toda
a frente da fivela, com fixador de cinta e uma ponteira do mesmo metal e cor.
Posse
Obrigatório para Inspetores(as), Subinspetores(as), Supervisores(as), Guardas Municipais.
Uso
Com os Uniformes Solene, Administrativo/Passeio, Operacional Básico e Operacional para
Motociclista.

19. Cinta em Náilon Verde com Fivela Metálica
Descrição
Confeccionada em náilon, na cor verde musgo, com 33 mm de largura e comprimento
variável conforme a necessidade, terá numa das extremidades uma fivela metálica prateada, onde está
gravado ao centro, em relevo, o brasão do Município de .............., em tamanho que venha a preencher toda
a frente da fivela, com fixador de cinta e uma ponteira do mesmo metal e cor.
Posse
Obrigatório para Inspetores(as), Subinspetores(as), Supervisores(as) e Guardas Municipais.
Uso
Com o Uniforme Operacional para Proteção Ambiental (verde musgo).

20. Cinto Preto com Fivela Metálica
Descrição
Confeccionada em couro, na cor preta, com 33 mm de largura e comprimento variável
conforme a necessidade, terá numa das extremidades uma fivela metálica prateada, onde está gravado ao
centro, em relevo, o brasão do Município de .............., em tamanho que venha a preencher toda a frente da
fivela, com fixador de cinta e uma ponteira do mesmo metal e cor.
Posse
Obrigatório para Inspetores(as), Subinspetores(as) e Supervisores(as),
Uso
Com os Uniformes de Gala

21. Cinto de Guarnição Completo GCM / GM
Descrição
Confeccionado em cadarço polipropileno 1260, na cor preta, cadarço com 09 (nove) batidas
por cem e 10,80 (dez vírgula oitenta) gramas por cada 100 mm de comprimento, tendo 50 mm de largura e
entre 3,0 mm e 3,5 mm de espessura; deverá ter em suas extremidades direita e esquerda, no mínimo 150
mm de velcro preto com largura de no mínimo 25 mm do tipo gancho; em toda extensão de sua parte
central, não ocupado pelo velcro tipo gancho, deverá possuir velcro preto, tipo “astrakan” de no mínimo 25
mm de largura, velcro este que servirá para ajuste do cinto pelo usuário e também com a finalidade de fixar
os demais componentes evitando que corram livremente durante o uso; fivela: composta de 02 peças em
metal apropriado, injetado em forma circular, diâmetro mínimo de 58 mm e máximo 60 mm com engate
central, tendo em alto relevo na peça macho e o Brasão da Prefeitura Municipal de ..............; na peça fêmea
em alto relevo estrelas de 05 pontas, distribuídas de forma homogênea no contorno da peça; acabamento
da superfície da peça deve ser texturizado sem rebarbas, na cor preta fosca; 04 passadores (“belt
keepers”), para cada cinto, confeccionados em cadarço de polipropileno tipo XN 2.5, na cor preta, reforçado
na parte interna, por uma peça de couro sintético ou box 0,17 na mesma largura e comprimento do
passador, a qual deverá ser costurada ao cadarço nas laterais, sendo que o cadarço deverá possuir 40 mm
a mais que o passador de forma que possa ser dobrado e costurado nas duas extremidades, servindo de
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reforço para a fixação do botão de pressão. Compõem o cinturão, sendo confeccionados com o mesmo
material, as seguintes peças, da direita para a esquerda, um porta munição, estilo bolsa para 12 (doze)
munições, fixado à 50 mm da fivela do cinturão; um coldre aberto (saque-rápido), o qual deverá ser
posicionado do lado direito do corpo; um porta bastão, fixado ao cinturão, no lado esquerdo do corpo, com
uma argola em metal prateado para calçar o bastão e uma fita com velcro para fixá-lo na empunhadura e
um porta algemas, fixado à 50 mm da fivela do cinturão; tal disposição é usada como referencial os destros
sendo facultado aos sinistromanos (canhoteiros) o uso invertido dos equipamentos.
Posse
Obrigatório para Inspetores(as), Subinspetores(as), Supervisores(as) e Guardas Municipais.
Uso
Com todos os Uniformes Operacionais, sendo facultativo o uso de equipamentos de
comunicação, tais como: telefone celular, hot-toc e pager, na parte frontal do cinto de Guarnição, desde
que, não modifique a disposição dos itens obrigatórios, assim como, que o mesmo seja em cor escura e
discreta.

22. Colete de Proteção Balística Estilo Dissimulado
Descrição
Capa dos painéis de proteção balística confeccionada em tecido panamá; na cor azul
marinho; com sistema de fechamento de “velcro”; na parte frontal, confeccionado para uso interno.
Posse
Obrigatório para Inspetores(as), Subinspetores(as), Supervisores(as) e Guardas Municipais.
Uso
Quando da execução de serviços de patrulhamento a pé e motorizado, principalmente com
motocicletas, e em situações de controle de distúrbios. Devendo o colete ser utilizado veladamente, em
baixo da camisa panamá.

23. Colete Refletivo
Descrição
Confeccionado em náilon telado na cor preta; decote tipo "V" na gola; abertura frontal com
velcro na cor preta, medindo aproximadamente 420 mm de comprimento por 20 mm de largura; com 04
(quatro) faixas altamente refletivas de cor amarelo limão, no sentido horizontal, paralelas entre si, com 40
mm de largura e contendo de forma centralizada, uma fita plástica transparente e refletiva com 20 mm de
largura, em cada faixa abrangendo toda a sua extensão; nas laterais ligando as partes frontal e posterior,
tem 02 (dois) elásticos preto, com 25 mm de largura e 9 mm de comprimento; na parte posterior do colete
na altura das costas, com 10 mm acima da faixa refletiva, deverá ser afixado o "Distintivo Padrão GCM /
GM" na cor original, com o fundo altamente refletivo substituindo o dourado pelo amarelo limão, com 215
mm de altura e 195 mm de largura; na parte frontal do colete, no lado direito, será costurado um velcro preto
para fixação da tarja de identificação, medindo 25 mm de altura por 120 mm de largura; tanto na parte
frontal, quanto na parte posterior, a disposição das faixas deverá se dar á 70 mm da base inferior com 35
mm de distância entre a primeira e a segunda, logo acima com 90 mm de distancia das anteriores, será
afixada as outras faixas, devendo as mesmas manterem a distância de 35 mm entre si: altura total do colete
é de aproximadamente 680 mm; largura total do colete fechado aproximadamente 590 mm: contorno do
colete deverá ser feito em debrum, em tecido preto com 10 mm de largura.
Posse
Obrigatório para Inspetores(as), Subinspetores(as), Supervisores(as) Guardas Municipais.
Uso
Com os Uniformes Operacionais, quando estiverem em serviço de auxílio ao trânsito,
principalmente o Pelotão escolar, em frente as escolas públicas municipais

24. Conjunto Impermeável para Motociclistas
Descrição
Composto de blusão e calça na cor azul noite, confeccionado em náilon, com fios de 24
filamentos, urdume 78/24, trama de 30 fios por centímetro, impermeabilizado com resina de poliuretano ou
PVC, resistente a uma pressão mínima de 600 mm de coluna líquida; costuras com fio de náilon ou
poliéster, selados com fita térmica; blusão forrado com entretela de náilon, com capuz embutido na gola;
com zíper frontal de 240 mm e fechamento com velcro de 295 mm; com platinas, dois bolsos frontais em
diagonal medindo 270 mm com fechamento em velcro; faixas altamente refletivas medindo 20 mm de
largura, na altura do peito circundada às costas, mangas e barra do blusão; as mangas do blusão com
fechamento em velcro; na manga direita aplicação em silk-screen da Bandeira do Município de ..............,
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refletiva, nas cores originais, a uma distância de 50 mm abaixo da costura da platina, na manga esquerda
aplicação em silk-screen o Distintivo Braçal da GCM / GM, refletivo, nas cores originais, a uma distância de
50 mm, abaixo da costura da platina; na frente, no lado esquerdo do peito, aplicação em silk-screen, do
Distintivo Padrão GCM / GM, refletivo, medindo 75 mm x 60 mm, a uma distância de 120 mm abaixo da
costura que divide o ombro do braço; nas costas, aplicação em silk-screen, na cor amarela, da inscrição:
GUARDA CIVIL / MUNICIPAL... – .............., de forma arqueada, com as letras medindo 30 mm de largura,
50 mm de altura, devidamente centralizado. A calça com elástico na cintura, medindo 35 mm de largura,
com reforço na altura dos joelhos, velcro para regulagem da abertura das pernas; uma faixa altamente
refletiva que circula as pernas, com 20 mm de largura, aplicada a uma distância de 250 mm acima da
costura da perna esquerda; aplicação em silk-screen do Distintivo Padrão GCM / GM, refletiva na cor
original, no lado esquerdo da coxa, a uma distância de 120 mm acima da costura da perna. Bolsa
confeccionada no mesmo tecido tendo 300 mm de comprimento por 160 mm de altura, portinhola com bico,
contendo botão plástico de pressão, na cor do tecido, na parte de trás 02 (dois) suportes, em náilon preto
costurados nas pontas, para fixa-lo junto ao cinto de guarnição.
Posse
Facultativo para Inspetores(as), Subinspetores(as), Supervisores(as) e Guardas Municipais
nos momentos de chuva.
Uso
Na execução de serviços ou patrulhamento com motocicletas, nos momentos de chuva.

25. Gravata Cruzada
Descrição
Confeccionada em seda, na cor preta, dupla, com 300 mm de comprimento, com regulagem
em velcro.
Posse
Obrigatório para Inspetoras, Subinspetoras e Supervisoras
Uso
Com os uniformes de Gala

26. Gravata Horizontal (preta)
Descrição
Gravata “Borboleta” comum, confeccionada em gorgorão de seda, na cor preta, com
regulagem em velcro na parte de trás.
Posse
Obrigatório para Inspetores, Subinspetores e Supervisores
Uso
Com os uniformes de Gala, nas reuniões sociais, oficiais ou de caráter particular, em que se
exija o “smoking” para os demais convidados.

27. Gravata Vertical (Azul Marinho) Feminino
Descrição
Gravata feminina, na cor preta, confeccionada em tecido Panamá, com o comprimento
inferior a gravata masculina, dotada de sistema de fechamento com “zíper”.
Posse
Obrigatório para Inspetoras, Subinspetoras, Supervisoras, Guardas Municipais.
Uso
Com os uniformes: Solene, Administrativo/Passeio, Operacional de Inverno Básico e
Operacional de Inverno para Motociclistas

28. Gravata Vertical (Azul Marinho) Masculino
Descrição
Gravata masculina, na cor azul marinho, confeccionada em tecido Panamá, dotada de
sistema de fechamento com “zíper”.
Posse
Obrigatório para Inspetores, Subinspetores, Supervisores e Guardas Municipais.
Uso
Com os uniformes: Solene, Administrativo/Passeio, Operacional de Inverno Básico e
Operacional de Inverno para Motociclistas
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29. Gravata Vertical (Preta)
Descrição
Gravata masculina, na cor preta, confeccionada em tecido gabardine, dotada de sistema de
fechamento com “zíper”.
Posse
Obrigatório para Inspetores, Subinspetores e Supervisores.
Uso
Com os uniformes de Gala, nas reuniões sociais, oficiais ou de caráter particular, quando
não for exigido “smoking” para os demais convidados.

30. Luva de Couro
Descrição
Luva de couro comum na cor preta, com revestimento interno em pelica.
Posse
Facultativo para Inspetores(as), Subinspetores(as), Supervisores(as) e Guardas Municipais,
quando as condições climáticas assim o exigirem.
Uso
Para proteção do frio, devendo ser utilizado, com os Uniformes Operacionais de Inverno.

31. Luva de Couro para Motociclista
Descrição
Luva de couro com parte da palma estofada e punho longo, com revestimento interno em
pelica.
Posse
Obrigatório para Inspetores(as), Subinspetores(as), Supervisores(as) e Guardas Municipais.
Uso
Na execução de serviços ou patrulhamento com motocicletas

32. Meia- Calça (Preta)
Descrição
Meia-calça feminina, social, fina na cor preta.
Posse
Obrigatório para Inspetoras, Subinspetoras, Supervisoras e Guardas Municipais.
Uso
Para os Uniformes de Gala, Solene e Administrativo/Passeio.

33. Meia Fina (Preta)
Descrição
Meia feminina, fina na cor preta.
Posse
Obrigatório para Inspetoras, Subinspetoras, Supervisoras, Guardas Municipais.
Uso
Para todos os Uniformes Operacionais.

34. Meia Social (Preta)
Descrição
Meia social masculina, comum na cor preta.
Posse
Obrigatório para Inspetores, Subinspetores, Supervisores e Guardas Municipais.
Uso
Para todos os Uniformes, exceto para os de Educação Física e de Instrução.

35. Meia Soquete Branca
Descrição
Meia soquete na cor branca, contendo no lado direito e esquerdo da ribana o Distintivo
Padrão GCM / GM, bordado em suas cores originais.
Posse
Obrigatório para Inspetores(as), Subinspetores(as), Supervisores(as) e Guardas Municipais.
Uso
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Com os Uniformes de Educação Física e de Instrução.

36. Pulôver de Lã (Azul Marinho)
Descrição
Confeccionado em lã, na cor azul marinho, anti-alérgica, com decote modelo “V” com 20
mm de largura; ribana da cintura e das mangas com 70 mm de largura;.
Posse
Facultativa para Inspetores(as), Subinspetores(as), Supervisores(as), Guardas Municipais.
Uso
Com os Uniformes Operacionais de Inverno, Básico e de Motociclistas; devendo o pulôver
estar sob a Jaqueta de Náilon ou sob a Jaqueta de Motociclista.

37. Pulôver de Lã (Verde Musgo)
Descrição
Confeccionado em lã, na cor verde musgo, anti-alérgica, com decote modelo “V” com 20
mm de largura; ribana da cintura e das mangas com 70 mm de largura;.
Posse
Facultativa para Inspetores(as), Subinspetores(as), Supervisores(as) e Guardas Municipais.
Uso
Com o Uniforme Operacional de Inverno para Proteção Ambiental, devendo o pulôver estar
sob a Jaqueta de Nylon.

LUVAS AMOVÍVEIS E PLATINAS
a. Luva Amovível para Capote
Descrição
Confeccionada em lã na cor azul marinho, com 110 mm de comprimento por 60 mm de
largura na base e 50 mm de largura na ponta; serão bordadas, em fio brilhante o Brasão do Município de
.............. (em suas cores originais), com 02 (dois) ramos de louro ao seu redor e as barretas
correspondente a graduação (conforme especificação de insígnias).
Posse
Facultativa para Inspetores(as), Subinspetores(as) e Supervisores(as).
Uso
Com o Capote de Lã.

b. Luva Amovível em Panamá (azul marinho) Masculino
Descrição
Confeccionada em tecido panamá na cor azul marinho, com 110 mm de comprimento por
60 mm de largura na base e 50 mm de largura na ponta; serão bordadas, em fio brilhante o Brasão do
Município de .............. (em suas cores originais), com 02 (dois) ramos de louro ao seu redor e as barretas
correspondente a graduação (conforme especificação de insígnias).
Posse
Obrigatório para Inspetores subinspetores e Supervisores.
Uso
Com o Uniforme Operacional Básico, no patrulhamento urbano em deslocamento e em
serviços de guarda.

c. Luva Amovível em Panamá (azul marinho) Feminino
Descrição
Confeccionada em tecido panamá na cor azul marinho, com 105 mm de comprimento por
60 mm de largura na base e 50 mm de largura na ponta; serão bordadas, em fio brilhante o Brasão do
Município de .............. (em suas cores originais), com 02 (dois) ramos de louro ao seu redor e as barretas
correspondente a graduação (conforme especificação de insígnias).
Posse
Obrigatório para Inspetoras Subinspetoras e Supervisoras.
Uso
Com o Uniforme Operacional Básico, no patrulhamento urbano em deslocamento e em
serviços de guarda.

d. Luva Amovível em Terbrim Plus (verde musgo) Masculino
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Descrição
Confeccionada em tecido Terbrim Plus na cor verde musgo, com 110 mm de comprimento
por 60 mm de largura na base e 50 mm de largura na ponta; serão bordadas, em fio brilhante o Brasão do
Município de .............. (em suas cores originais), com 02 (dois) ramos de louro ao seu redor e as barretas
correspondente a graduação (conforme especificação de insígnias).
Posse
Obrigatório para Inspetores subinspetores e Supervisores.
Uso
Com o Uniforme Operacional para Proteção Ambiental, no patrulhamento de parques e
bosques e em deslocamento.

e. Luva Amovível em Terbrim Plus (verde musgo) Feminino
Descrição
Confeccionada em tecido Terbrim Plus na cor verde musgo, com 105 mm de comprimento
por 60 mm de largura na base e 50 mm de largura na ponta; serão bordadas, em fio brilhante o Brasão do
Município de .............. (em suas cores originais), com 02 (dois) ramos de louro ao seu redor e as barretas
correspondente a graduação (conforme especificação de insígnias).
Posse
Obrigatório para Inspetoras Subinspetoras e Supervisoras.
Uso
Com o Uniforme Operacional para Proteção Ambiental, no patrulhamento de parques e
bosques e em deslocamento.

f. Luva Amovível em Náilon (azul marinho)
Descrição
Confeccionada em tecido 100% náilon, cor azul noite, impermeável, com 110 mm de
comprimento por 60 mm de largura na base e 50 mm de largura na ponta; serão bordadas, em fio brilhante
o Brasão do Município de .............. (em suas cores originais), com 02 (dois) ramos de louro ao seu redor e
as barretas correspondente a graduação (conforme especificação de insígnias).
Posse
Obrigatório para Inspetores(as), Subinspetores(as) e Supervisores(as).
Uso
Com o Uniforme Operacional Básico, no patrulhamento urbano em deslocamento e em
serviços de guarda Fixado nas platinas de jaqueta de náilon azul noite.

g. Luva Amovível em Náilon (Verde Musgo)
Descrição
Confeccionada em tecido 100% náilon, cor verde musgo, impermeável, com 110 mm de
comprimento por 60 mm de largura na base e 50 mm de largura na ponta; serão bordadas, em fio brilhante
o Brasão do Município de .............. (em suas cores originais), com 02 (dois) ramos de louro ao seu redor e
as barretas correspondente a graduação (conforme especificação de insígnias).
Posse
Obrigatório para Inspetores(as), Subinspetores(as) e Supervisores(as).
Uso
Com o Uniforme Operacional para Proteção Ambiental, no patrulhamento de parques e
bosques e em deslocamento Fixado nas platinas de jaqueta de náilon verde musgo.

h. Luva Amovível em Panamá (preta)
Descrição
Confeccionada em panamá, cor preta, com 110 mm de comprimento por 60 mm de largura
na base e 50 mm de largura na ponta; serão bordadas, em fio brilhante o Brasão do Município de ..............
(em suas cores originais), com 02 (dois) ramos de louro ao seu redor e as barretas correspondente a
graduação (conforme especificação de insígnias).
Posse
Obrigatório para Inspetores(as), Subinspetores(as) e Supervisores(as).
Uso
Na execução de serviços ou patrulhamento com motocicletas. fixado nas platinas da jaqueta
de couro.

REGULAMENTO, COMPOSIÇÃO, ILUSTRAÇÕES E USO DOS UNIFORMES DOS SERVIDORES DA
GUARDA CIVIL / MUNICIPAL...

i. Platina Móvel de Veludo (preta)
Descrição
Confeccionada em veludo preto, rígida, com 140 mm de comprimento por 65 mm de largura
na sua base e 62 mm na parte em que se inicia o afunilamento. Na sua ponta, será afixado um botão
dourado chapado, contendo impresso em seu centro o Brasão da Prefeitura Municipal de .............. e ao
redor de todo o botão 23 (vinte e três) estrelas de cinco pontas. Será afixado, estando centralizado nas
laterais, a uma distância de 60 mm da base inferior, o Brasão do Município de .............. (em metal dourado,
mantendo as suas cores originais), e estando o mesmo envolto em 02 (dois) ramos de louro, bordados com
fio de ouro brilhante; na parte inferior da platina, serão bordadas com o mesmo fio, as barretas
correspondente a graduação (conforme especificação de insígnias); nas bordas, será feito o contorno da
platina bordado, com fio de ouro brilhante, tendo 3 mm de largura.
Posse
Obrigatório para Inspetores(as), Subinspetores(as) e Supervisores(as).
Uso
Com os Uniformes de Gala, sobre as Túnicas.

j. Platina Móvel de Veludo (azul marinho) Masculina
Descrição
Confeccionada em veludo azul marinho, rígida, com 140 mm de comprimento por 65 mm de
largura na sua base e 62 mm na parte em que se inicia o afunilamento. Na sua ponta, será afixado um
botão dourado chapado, contendo impresso em seu centro o Brasão da Prefeitura Municipal de .............. e
ao redor de todo o botão 23 (vinte e três) estrelas de cinco pontas. Será afixado, estando centralizado nas
laterais, a uma distância de 60 mm da base inferior, o Brasão do Município de .............. (em metal dourado,
mantendo as suas cores originais), e estando o mesmo envolto em 02 (dois) ramos de louro, bordados com
fio de ouro brilhante; na parte inferior da platina, serão bordadas com o mesmo fio, as barretas
correspondente a graduação (conforme especificação de insígnias); nas bordas, será feito o contorno da
platina bordado, com fio de ouro brilhante, tendo 3 mm de largura.
Posse
Obrigatório para Inspetores, subinspetores e Supervisores.
Uso
Com o Uniforme Solene, sobre a Túnica e com os Uniformes de Passeio/Administrativo,
sobre a canícula ou sobre a camisa social em Covilhã azul clara

k. Platina Móvel de Veludo (azul marinho) Feminina
Descrição
Confeccionada em veludo azul marinho, rígida, com 135 mm de comprimento por 60 mm de
largura na sua base e 57 mm na parte em que se inicia o afunilamento. Na sua ponta, será afixado um
botão dourado chapado, contendo impresso em seu centro o Brasão da Prefeitura Municipal de .............. e
ao redor de todo o botão 23 (vinte e três) estrelas de cinco pontas. Será afixado, estando centralizado nas
laterais, a uma distância de 60 mm da base inferior, o Brasão do Município de .............. (em metal dourado,
mantendo as suas cores originais), e estando o mesmo envolto em 02 (dois) ramos de louro, bordados com
fio de ouro brilhante; na parte inferior da platina, serão bordadas com o mesmo fio, as barretas
correspondente a graduação (conforme especificação de insígnias); nas bordas, será feito o contorno da
platina bordado, com fio de ouro brilhante, tendo 3 mm de largura.
Posse
Obrigatório para Inspetoras, Subinspetoras e Supervisoras.
Uso
Com o Uniforme Solene, sobre a Túnica e com os Uniformes de Passeio/Administrativo,
sobre a canícula ou sobre a camisa social em Covilhã azul clara

TARJAS DE IDENTIFICAÇÃO
a. Tarja de Identificação “ISS” Masculina (azul marinho)
Descrição
Confeccionada em tecido sintético na cor azul marinho, com 120 mm de comprimento e 25
mm de largura, com inscrições em letras do tipo ARIAL na cor amarela nas seguintes dimensões: para o
posto ou graduação 5,5 mm de altura e, no máximo, 5,0 mm de largura, conforme a configuração própria de
cada letra; para o nome de guerra 7,5 mm de altura e, no máximo, 7 mm de largura, conforme a
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configuração própria de cada letra; todo o perímetro externo é contornado por uma faixa na cor amarela
com 1,5mm de largura; atrás com velcro macho em toda a sua extensão.
Posse
Obrigatório para Inspetores, subinspetores e Supervisores.
Uso
Nos Uniformes Operacionais Básico e para Motociclista.

b. Tarja de Identificação “ISS” Feminina (azul marinho)
Descrição
Confeccionada em tecido sintético na cor azul marinho, com 115 mm de comprimento e 25
mm de largura, com inscrições em letras do tipo ARIAL na cor amarela nas seguintes dimensões: para o
posto ou graduação 5,5 mm de altura e, no máximo, 5,0 mm de largura, conforme a configuração própria de
cada letra; para o nome de guerra 7,5 mm de altura e, no máximo, 7 mm de largura, conforme a
configuração própria de cada letra; todo o perímetro externo é contornado por uma faixa na cor amarela
com 1,5mm de largura; atrás com velcro macho em toda a sua extensão.
Posse
Obrigatório para Inspetoras, Subinspetoras e Supervisoras.
Uso
Nos Uniformes Operacionais Básico e para Motociclista.

c. Tarja de Identificação “GM” Masculina (azul marinho)
Descrição
Confeccionada em tecido sintético na cor azul marinho, com 120 mm de comprimento e 25
mm de largura, com inscrições em letras do tipo ARIAL na cor branca nas seguintes dimensões: para o
posto ou graduação 5,5 mm de altura e, no máximo, 5,0 mm de largura, conforme a configuração própria de
cada letra; para o nome de guerra 7,5 mm de altura e, no máximo, 7 mm de largura, conforme a
configuração própria de cada letra; todo o perímetro externo é contornado por uma faixa na cor branca com
1,5mm de largura; atrás com velcro macho em toda a sua extensão.
Posse
Obrigatório para Guarda Civil / Municipal... .
Uso
Nos Uniformes Operacionais Básico e para Motociclista.

d. Tarja de Identificação “GM” Feminina (azul marinho)
Descrição
Confeccionada em tecido sintético na cor azul marinho, com 115 mm de comprimento e 25
mm de largura, com inscrições em letras do tipo ARIAL na cor branca nas seguintes dimensões: para o
posto ou graduação 5,5 mm de altura e, no máximo, 5,0 mm de largura, conforme a configuração própria de
cada letra; para o nome de guerra 7,5 mm de altura e, no máximo, 7 mm de largura, conforme a
configuração própria de cada letra; todo o perímetro externo é contornado por uma faixa na cor branca com
1,5mm de largura; atrás com velcro macho em toda a sua extensão.
Posse
Obrigatório para Guarda Civil / Municipal... .
Uso
Nos Uniformes Operacionais Básico e para Motociclista.

e. Tarja de Identificação “ISS” Masculina (verde musgo)
Descrição
Confeccionada em tecido sintético na cor verde musgo, com 120 mm de comprimento e 25
mm de largura, com inscrições em letras do tipo ARIAL na cor amarela nas seguintes dimensões: para o
posto ou graduação 5,5 mm de altura e, no máximo, 5,0 mm de largura, conforme a configuração própria de
cada letra; para o nome de guerra 7,5 mm de altura e, no máximo, 7 mm de largura, conforme a
configuração própria de cada letra; todo o perímetro externo é contornado por uma faixa na cor amarela
com 1,5mm de largura; atrás com velcro macho em toda a sua extensão.
Posse
Obrigatório para Inspetores, subinspetores e Supervisores.
Uso
Nos Uniformes Operacionais para Proteção Ambiental.
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f. Tarja de Identificação “ISS” Feminina (verde musgo)
Descrição
Confeccionada em tecido sintético na cor verde musgo, com 115 mm de comprimento e 25
mm de largura, com inscrições em letras do tipo ARIAL na cor amarela nas seguintes dimensões: para o
posto ou graduação 5,5 mm de altura e, no máximo, 5,0 mm de largura, conforme a configuração própria de
cada letra; para o nome de guerra 7,5 mm de altura e, no máximo, 7 mm de largura, conforme a
configuração própria de cada letra; todo o perímetro externo é contornado por uma faixa na cor amarela
com 1,5mm de largura; atrás com velcro macho em toda a sua extensão.
Posse
Obrigatório para Inspetoras, Subinspetoras e Supervisoras.
Uso
Nos Uniformes Operacionais para Proteção Ambiental.

g. Tarja de Identificação “GM” Masculina (verde musgo)
Descrição
Confeccionada em tecido sintético na cor verde musgo, com 120 mm de comprimento e 25
mm de largura, com inscrições em letras do tipo ARIAL na cor branca nas seguintes dimensões: para o
posto ou graduação 5,5 mm de altura e, no máximo, 5,0 mm de largura, conforme a configuração própria de
cada letra; para o nome de guerra 7,5 mm de altura e, no máximo, 7 mm de largura, conforme a
configuração própria de cada letra; todo o perímetro externo é contornado por uma faixa na cor branca com
1,5mm de largura; atrás com velcro macho em toda a sua extensão.
Posse
Obrigatório para Guarda Civil / Municipal... .
Uso
Nos Uniformes Operacionais para Proteção Ambiental.

h. Tarja de Identificação “GM” Feminina (verde musgo)
Descrição
Confeccionada em tecido sintético na cor verde musgo, com 115 mm de comprimento e 25
mm de largura, com inscrições em letras do tipo ARIAL na cor branca nas seguintes dimensões: para o
posto ou graduação 5,5 mm de altura e, no máximo, 5,0 mm de largura, conforme a configuração própria de
cada letra; para o nome de guerra 7,5 mm de altura e, no máximo, 7 mm de largura, conforme a
configuração própria de cada letra; todo o perímetro externo é contornado por uma faixa na cor branca com
1,5mm de largura; atrás com velcro macho em toda a sua extensão.
Posse
Obrigatório para Guarda Civil / Municipal... .
Uso
Nos Uniformes Operacionais para Proteção Ambiental.

i. Tarja de Identificação Braçal em Tecido Bordado (Proteção
Ambiental)
Descrição
Confeccionada em tecido na cor verde musgo, em formato de meia lua, bordado
(PROTEÇÃO AMBIENTAL); com 95 mm de comprimento na base superior, 75 mm na base inferior e 20 mm
de largura, com inscrições em letras do tipo ARIAL na cor ouro, nas seguintes dimensões 8 mm de altura e,
no máximo, 5,0 mm de largura, conforme a configuração própria de cada letra; todo o perímetro externo é
contornado por uma costura de fio de ouro, com 2 mm de largura;
Posse
Obrigatório para Inspetores(as) Subinspetores(as), Supervisores(as e Guardas Municipais.
Uso
Nos Uniformes Operacionais para Proteção Ambiental e na Jaqueta de náilon (verde
musgo), bordado a uma distância de 20 mm, abaixo da costura que divide o ombro das mangas.

j. Plaqueta de Identificação (ISS)
Descrição
Em acrílico duplo, na cor azul marinho, com 80 mm de comprimento e 1500 mm de largura,
com inscrições em letras tipo ARIAL na cor amarelo ouro, letras com 7 mm de altura e 5 mm de largura,
constando o posto ou a graduação, nome de guerra do servidor;
Posse
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Obrigatório para Inspetores(as) Subinspetores(as) e Supervisores(as).
uso
Camisa azul clara e canícula, a cima do bolso direito, a uma distancia máxima de 5 mm da
portinhola do bolso.

k. Plaqueta de Identificação (GM)
Descrição
Em acrílico duplo, na cor azul marinho, com 80 mm de comprimento e 1500 mm de largura,
com inscrições em letras tipo ARIAL na cor branca, letras com 7 mm de altura e 5 mm de largura, constando
o posto ou a graduação, nome de guerra do servidor;
Posse
Obrigatório para Guardas Municipais.
uso
Camisa azul clara e canícula, a cima do bolso direito, a uma distancia máxima de 5 mm da
portinhola do bolso.

INSÍGNIAS
1. Insígnias
As insígnias destinam-se a identificar os postos e graduações na Guarda Civil / Municipal...
e têm as seguintes classificações, composição e uso:

a. Inspetor(a):
Composição:
Na parte superior, com uma distância de 43 mm da base inferior, tem o Brasão do Município
de .............., com 02 (dois) ramos de louro ao seu redor. Na parte Inferior, com 10 mm de distância da base
(inferior), tem 03 (três) barretas, bordadas em fio de ouro, separadas por um espaço equivalente a 4 mm de
largura entre elas.

b. Subinspetor(a):
Composição:
Na parte superior, com uma distância de 43 mm da base inferior, tem o Brasão do Município
de .............., com 02 (dois) ramos de louro ao seu redor. Na parte Inferior, com 10 mm de distância da base
(inferior), tem 02 (duas) barretas, bordadas em fio de ouro, separadas por um espaço equivalente a 4 mm
de largura entre elas.

c. Supervisor(a):
Composição:
Na parte superior, com uma distância de 43 mm da base inferior, tem o Brasão do Município
de .............., com 02 (dois) ramos de louro ao seu redor. Na parte Inferior, com 21 mm de distância da base
(inferior), tem 01 (uma) barreta, bordadas em fio de ouro.

d. Insígnia GCM / GM:
Composição:
Formada por barreta simples (barra horizontal paralela com 45 mm de comprimento, por 7
mm de largura), bordada em fio de ouro.

e. Brasão do Município de ..............:
Composição:
Em relevo, medindo 27mm de altura, por 28 mm de largura; sendo para as luvas amovíveis,
bordado com as cores originais e para as platinas confeccionado em metal dourado, com as cores originais,
devendo ainda conter as inscrições: abaixo das ramas de trigo (29-3), ao centro (..............) e abaixo das
ramas de parreira (1693).

f. Ramos de Louro:
Composição:
Contém 02 (dois) ramos de louro, bordados com fio de ouro, formando uma circunferência,
com 47 mm de altura e 45 mm de largura, sendo a parte superior aberta com a distância de 12 mm entre a

REGULAMENTO, COMPOSIÇÃO, ILUSTRAÇÕES E USO DOS UNIFORMES DOS SERVIDORES DA
GUARDA CIVIL / MUNICIPAL...
ponta dos ramos, na base inferior, ambos são cruzados tendo uma sobra de 5 mm de haste nas pontas;
cada ramo de louro, contém 25 (vinte e cinco) folhas, sendo estas 12 (doze) em cada lado e (uma) na ponta
superior dos ramos, às 12 (doze) folhas externas de cada ramo tem a medida aproximada de 5 mm, às 06
(seis) primeiras folhas internas dos ramos de louro (até o centro da circunferência), tem a medida de 5 mm,
sendo que as últimas tem a sua medida inferior a 5 mm de acordo com a curvatura dos ramos; Na parte
interna da circunferência, tem o brasão do município de .............., na sua cor original, posicionado ao centro,
medindo 27 mm de altura, por 28 mm de largura, tendo na sua base inferior a distância de 10 mm entre o
Brasão e o cruzamento dos Ramos de Louro.

2. Insígnias Metálicas (Platina)
a. Brasão do Município de ..............:
Composição:
Em relevo, medindo 27mm de altura, por 28 mm de largura; confeccionado em metal
dourado, com as cores originais, devendo ainda conter as inscrições: abaixo das ramas de trigo (29-3), ao
centro (..............) e abaixo das ramas de parreira (1693).

3. Insígnias Bordadas de Ombro
a. Disposição das Insígnias nas Luvas Amovíveis para Inspetor(a)
Disposição:
Na parte superior, com uma distância de 43 mm da base inferior, tem o Brasão do Município
de .............., com 02 (dois) ramos de louro ao seu redor. Na parte Inferior, com 10 mm de distância da base
(inferior), tem 03 (três) barretas, bordadas em fio de ouro, separadas por um espaço equivalente a 4 mm de
largura entre elas. Sendo que o comprimento das luvas para os Inspetores é de 110 mm e para as
Inspetoras é de 105 mm.

b. Disposição das Insígnias nas Luvas Amovíveis para Sub-Inspetor(a)
Disposição:
Na parte superior, com uma distância de 43 mm da base inferior, tem o Brasão do Município
de .............., com 02 (dois) ramos de louro ao seu redor. Na parte Inferior, com 10 mm de distância da base
(inferior), tem 02 (duas) barretas, bordadas em fio de ouro, separadas por um espaço equivalente a 4 mm
de largura entre elas. Sendo que o comprimento das luvas para os Sub-Inspetores é de 110 mm e para as
Sub-Inspetoras é de 105 mm.

c. Disposição das Insígnias nas Luvas Amovíveis para Supervisor(a)
Disposição:
Na parte superior, com uma distância de 43 mm da base inferior, tem o Brasão do Município
de .............., com 02 (dois) ramos de louro ao seu redor. Na parte Inferior, com 21 mm de distância da base
(inferior), tem 01 (uma) barreta, bordada em fio de ouro. Sendo que o comprimento das luvas para os
Supervisores é de 110 mm e para as Supervisores é de 105 mm.

d. Disposição das Insígnias nas Platinas para Inspetor(a)
Disposição:
Na parte superior, na sua ponta, será afixado um botão dourado chapado, contendo
impresso em seu centro o Brasão da Prefeitura Municipal de .............. e ao redor de todo o botão 23 (vinte e
três) estrelas de cinco pontas; com uma distância de 60 mm da base inferior, tem o Brasão do Município de
.............., com 02 (dois) ramos de louro ao seu redor. Na parte Inferior, com 10 mm de distância da base
(inferior), tem 03 (três) barretas, bordadas em fio de ouro, separadas por um espaço equivalente a 4 mm de
largura entre elas. Sendo que as platinas confeccionadas em veludo preto (unissex) e as em veludo azul
marinho, para os Inspetores, tem 140 mm de comprimento por 65 mm de largura na sua base e 62 mm, na
parte que inicia o afunilamento; já para as platinas confeccionadas em veludo azul marinho, para as
Inspetoras tem 135 mm de comprimento por 60 mm de largura na sua base e 57 mm, na parte que inicia o
afunilamento.

e. Disposição das Insígnias nas Platinas para Sub-Inspetor(a)
Disposição:
Na parte superior, na sua ponta, será afixado um botão dourado chapado, contendo
impresso em seu centro o Brasão da Prefeitura Municipal de .............. e ao redor de todo o botão 23 (vinte e
três) estrelas de cinco pontas; com uma distância de 60 mm da base inferior, tem o Brasão do Município de
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.............., com 02 (dois) ramos de louro ao seu redor. Na parte Inferior, com 10 mm de distância da base
(inferior), tem 02 (duas) barretas, bordadas em fio de ouro, separadas por um espaço equivalente a 4 mm
de largura entre elas. Sendo que as platinas confeccionadas em veludo preto (unissex) e as em veludo azul
marinho, para os Sub-Inspetores, tem 140 mm de comprimento por 65 mm de largura na sua base e 62 mm,
na parte que inicia o afunilamento; já para as platinas confeccionadas em veludo azul marinho, para as SubInspetoras tem 135 mm de comprimento por 60 mm de largura na sua base e 57 mm, na parte que inicia o
afunilamento.

f. Disposição das Insígnias nas Platinas para Supervisor(a)
Disposição:
Na parte superior, na sua ponta, será afixado um botão dourado chapado, contendo
impresso em seu centro o Brasão da Prefeitura Municipal de .............. e ao redor de todo o botão 23 (vinte e
três) estrelas de cinco pontas; com uma distância de 60 mm da base inferior, tem o Brasão do Município de
.............., com 02 (dois) ramos de louro ao seu redor. Na parte Inferior, com 21 mm de distância da base
(inferior), tem 01 (uma) barreta, bordada em fio de ouro. Sendo que as platinas confeccionadas em veludo
preto (unissex) e as em veludo azul marinho, para os Supervisores, tem 140 mm de comprimento por 65
mm de largura na sua base e 62 mm, na parte que inicia o afunilamento; já para as platinas confeccionadas
em veludo azul marinho, para as Supervisoras tem 135 mm de comprimento por 60 mm de largura na sua
base e 57 mm, na parte que inicia o afunilamento.

DISTINTIVOS
O presente item trata da discriminação e uso dos distintivos, que são colocados sobre os
uniformes ou peças complementares:

a. Distintivo em Metal Dourado e Esmaltado para Cobertura
Composição
Em metal, constituído de um conjunto de forma externa retangular, formado pelo: Brasão do
município de .............., ao centro; sendo envolvido por uma faixa descritiva nas extremidades superior e
inferior, elipse dupla concêntrica terminada superiormente em círculo, filetada de ouro. traz em campo de
blau (azul), a legenda “GUARDA CIVIL / MUNICIPAL... ” em ouro. A parte inferior terminada em círculo,
filetada em ouro, elipse atravessada por uma faixa em arco côncavo, filetada de ouro, traz em campo de
blau, a legenda “PRO LEGE SEMPER VIGILANS” em ouro.
Contornando o todo, em disposição elíptica, ramos de louro com cinco folhas de cada lado,
encostadas à elipse, com nervuras retilíneas e paralelas. com quatro frutos cilíndricos, reunidos os ramos,
inferiormente por laço retangular, tudo em ouro.
Uso
Em todos os quepes, chapéus de feltro e casquetes.

b. Distintivo em Tecido Bordado para Boné com Pala.
Composição
Em tecido bordado, constituído de um conjunto de forma externa retangular, formado pelo:
Brasão do município de .............., ao centro; sendo envolvido por uma faixa descritiva nas extremidades
superior e inferior, elipse dupla concêntrica terminada superiormente em círculo, filetada de ouro. traz em
campo de blau (azul), a legenda “GUARDA CIVIL / MUNICIPAL... ” em ouro. A parte inferior terminada em
círculo, filetada em ouro, elipse atravessada por uma faixa em arco côncavo, filetada de ouro, traz em
campo de blau, a legenda “PRO LEGE SEMPER VIGILANS” em ouro.
Contornando o todo, em disposição elíptica, ramos de louro com cinco folhas de cada lado,
encostadas à elipse, com nervuras retilíneas e paralelas. com quatro frutos cilíndricos, reunidos os ramos,
inferiormente por laço retangular, tudo em ouro.
Uso
Nos Bonés com Pala.

c. Distintivo em Adesivo Aderente para Capacete.
Composição
Deverá ser aplicado em adesivo altamente aderente e resistente às intempéries, constituído
de um conjunto de forma externa retangular, formado pelo: Brasão do município de .............., ao centro;
sendo envolvido por uma faixa descritiva nas extremidades superior e inferior, elipse dupla concêntrica
terminada superiormente em círculo, filetada de ouro. traz em campo de blau (azul), a legenda “GUARDA
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CIVIL / MUNICIPAL... ” em ouro. A parte inferior terminada em círculo, filetada em ouro, elipse atravessada
por uma faixa em arco côncavo, filetada de ouro, traz em campo de blau, a legenda “PRO LEGE SEMPER
VIGILANS” em ouro.
Contornando o todo, em disposição elíptica, ramos de louro com cinco folhas de cada lado,
encostadas à elipse, com nervuras retilíneas e paralelas. com quatro frutos cilíndricos, reunidos os ramos,
inferiormente por laço retangular, tudo em ouro.
Uso
Nos Capacetes de Motociclista e de Choque.

d. Distintivo Padrão GCM / GM em Metal Dourado e Esmaltado para
Peito
Composição
Em forma oval, ao centro, escudo com fundo azul marinho, tendo no seu interior na parte
inferior, o Brasão do Município de .............., nas cores originai, tendo o contorno em ouro, na forma
retangular com bordas inferiores curvilíneas, sendo sustentado por uma harpia, com as asas abertas,
olhando para a direita, delineada em ouro com fundo na cor cinza. Acima deste gavião, está escrito em ouro
com fundo cinza, “GUARDA” na parte superior , e logo abaixo “MUNICIPAL”, na parte inferior, ambos
estando acima da cabeça do gavião de forma centrada e com contorno em alto relevo. Na parte externa do
escudo, contornado com ramas de parreira com frutos, no lado esquerdo; no lado direito ramas de trigo com
frutos, sendo ambos os lados com bordas vazadas. Nas suas dimensões de 78 mm de altura por 64 mm de
largura.
Uso
Nos Uniformes Operacionais, sendo disposto acima do bolso esquerdo, com uma distancia
mínima de 5 mm e uma distancia máxima de 20 mm da portinhola, estando o mesmo de forma centralizada.

e. Distintivo Padrão GCM / GM em Silk-Screen para Peito
Composição
Deverá ser aplicado em adesivo altamente aderente e resistente às intempéries. Em forma
oval, ao centro, escudo com fundo azul marinho, tendo no seu interior na parte inferior, o Brasão do
Município de .............., nas cores originai, tendo o contorno em ouro, na forma retangular com bordas
inferiores curvilíneas, sendo sustentado por uma harpia, com as asas abertas, olhando para a direita,
delineada em ouro com fundo na cor cinza. Acima deste gavião, está escrito em ouro com fundo cinza,
“GUARDA” na parte superior, e logo abaixo “MUNICIPAL”, na parte inferior, ambos estando acima da
cabeça do gavião de forma centrada e com contorno em alto relevo. Na parte externa do escudo,
contornado com ramas de parreira com frutos, no lado esquerdo; no lado direito ramas de trigo com frutos,
sendo ambos os lados com bordas oval.
Uso
Nas Capas de chuva, azul noite e verde.

f. Distintivo Padrão GCM / GM em Tecido Bordado
Composição
Deverá ser confeccionado em tecido resistente. Em forma oval, ao centro, escudo com
fundo azul marinho, tendo no seu interior na parte inferior, o Brasão do Município de .............., nas cores
originai, tendo o contorno em fio de ouro, na forma retangular com bordas inferiores curvilíneas, sendo
sustentado por uma harpia, com as asas abertas, olhando para a direita, delineada em fio de ouro com
fundo na cor cinza. Acima deste gavião, está escrito em fio de ouro com fundo cinza, “GUARDA” na parte
superior, e logo abaixo “MUNICIPAL”, na parte inferior, ambos estando acima da cabeça do gavião de forma
centrada e com contorno em alto relevo. Na parte externa do escudo, contornado com ramas de parreira
com frutos, no lado esquerdo; no lado direito ramas de trigo com frutos, sendo ambos os lados com bordas
oval.
Uso
No agasalho de educação física, em ambas as peças, e nos calções masculino e feminino.

g. Distintivo Padrão GCM / GM em Tecido Bordado (Miniatura)
Deverá ser confeccionado em tecido resistente em miniatura. Na forma oval, ao centro,
escudo com fundo azul marinho, tendo no seu interior na parte inferior, o Brasão do Município de ..............,
nas cores originai, tendo o contorno em fio de ouro, na forma retangular com bordas inferiores curvilíneas,
sendo sustentado por uma harpia, com as asas abertas, olhando para a direita, delineada em fio de ouro
com fundo na cor cinza. Acima deste gavião, está escrito em fio de ouro com fundo cinza, “GUARDA” na
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parte superior, e logo abaixo “MUNICIPAL”, na parte inferior, ambos estando acima da cabeça do gavião de
forma centrada e com contorno em alto relevo. Na parte externa do escudo, contornado com ramas de
parreira com frutos, no lado esquerdo; no lado direito ramas de trigo com frutos, sendo ambos os lados com
bordas oval.
Uso
Bordado na meia soquete branca.

h. Distintivo Composto GCM / GM em Metal Dourado e Esmaltado para
Bolso
Composição
Em forma oval, ao centro, escudo com fundo azul marinho, tendo no seu interior na parte
inferior, o Brasão do Município de .............., nas cores originai, tendo o contorno em ouro, na forma
retangular com bordas inferiores curvilíneas, sendo sustentado por uma harpia, com as asas abertas,
olhando para a direita, delineada em ouro com fundo na cor cinza. Acima deste gavião, está escrito em ouro
com fundo cinza, “GUARDA” na parte superior , e logo abaixo “MUNICIPAL”, na parte inferior, ambos
estando acima da cabeça do gavião de forma centrada e com contorno em alto relevo. Na parte externa do
escudo, contornado com ramas de parreira com frutos, no lado esquerdo; no lado direito ramas de trigo com
frutos, sendo ambos os lados com bordas ovais. Nas suas dimensões de 44 mm de altura por 40 mm de
largura. Com suporte para bolso, em couro na cor preto.
Uso
Nos Uniformes de Gala, Solene e Administrativo/Passeio.

i. Distintivo Braçal GCM / GM em Tecido Bordado
Composição
Escudo bordado em tecido, com fio de ouro, com fundo azul royal, contendo ao centro o
Brasão do Município de .............., nas cores originai, tendo ao seu redor dois círculos, em fios de ouro, os
quais guarnecem no seu interior oito estrelas, em fios de ouro. Acima do círculo uma faixa descritiva elíptica,
em fio de ouro, com a inscrição “GUARDA”, abaixo do círculo uma faixa descritiva elíptica, em fio de ouro,
com a inscrição, MUNICIPAL”, estando abaixo da mesma de forma flutuante a inscrição “..............”, em fio
de ouro. Tendo as suas dimensões de 89 mm de altura por 63 mm de largura.
Uso
Bordado a 50 mm da costura que divide o ombro da manga esquerda, de todas as túnicas,
jaquetas e camisas.

j. Distintivo Braçal GCM / GM em Silk-Screen
Composição
Escudo bordado em tecido, com fio de ouro, com fundo azul royal, contendo ao centro o
Brasão do Município de .............., nas cores originai, tendo ao seu redor dois círculos, em fios de ouro, os
quais guarnecem no seu interior oito estrelas, em fios de ouro. Acima do círculo uma faixa descritiva elíptica,
em fio de ouro, com a inscrição “GUARDA”, abaixo do círculo uma faixa descritiva elíptica, em fio de ouro,
com a inscrição, MUNICIPAL”, estando abaixo da mesma de forma flutuante a inscrição “..............”, em fio
de ouro. Tendo as suas dimensões de 89 mm de altura por 63 mm de largura.
Uso
Aplicado a 50 mm da platina esquerda, nas Capas de chuva, azul noite e verde.

k. Bandeira do Município de .............. em Tecido Bordado
Composição
Bandeira do município de .............., bordada nas cores originais. Tendo as suas dimensões
de 60 mm de altura, por 80 mm de largura.
Uso
Bordado a 50 mm da costura que divide o ombro da manga direita, de todas as túnicas,
jaquetas e camisas.

l. Bandeira do Município de .............. em Silk-Screen
Composição
Bandeira do município de .............., em Silk-Screen nas cores originais. Tendo as suas
dimensões de 60 mm de altura, por 80 mm de largura.
Uso
Aplicado a 50 mm da platina direita, nas Capas de chuva, azul noite e verde.
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m. Botões de Uniformes GCM / GM (Brasão do Município de ..............)
Composição
Botão de massa, metálico dourado ou verde, de forma globosa, em relevo, medindo 15 mm
de diâmetro, tendo ao centro Brasão do Município de ...............
Uso
Nos diversos uniformes da Guarda Civil / Municipal... , conforme especificação.

n. Botões de Uniformes GCM / GM (Brasão do Município de ..............)
7/8
Composição
Botão de massa, metálico dourado, de forma globosa, em relevo, medindo 20 mm de
diâmetro, tendo ao centro Brasão do Município de ...............
Uso
Nos Capotes (Masc.-Fem.), nas Jaquetas Abertas e nas Túnicas

DISPOSIÇÕES GERAIS
Constitui obrigação de todo servidor do Corporação da Guarda Civil / Municipal... , zelar por
seu uniforme e pela correta apresentação sua, de seus subordinados e pares. O zelo e o capricho com as
peças do uniforme são demonstração de respeito aos erários públicos municipais.
Entre esses cuidados estão a limpeza, a manutenção do brilho nos metais, o polimento dos
calçados e a apresentação das vestimentas bem passadas.
O asseio pessoal é imprescindível para o uso do uniforme, não devendo o servidor fazer
uso do mesmo, sem estar devidamente apresentável. São condições de uso: a) para os homens, estar
devidamente barbeado e com o corte dos cabelos curtos, b) para as mulheres, estar com os cabelos presos
e de maneira que não fique com mechas ou pontas para fora da cobertura, bem como, se estiver maquiada
ou com esmalte nas unhas, fazer uso de maquiagem leve na sua tonalidade e o esmalte com cores suaves.
È proibido ao servidor da Corporação da Guarda Civil / Municipal... , utilizar o uniforme de
maneira indevida, estando parcialmente uniformizado, ou alterar as suas características, bem como,
sobrepor ao mesmo, peças, insígnias ou distintivos os quais não faz jus, que não estejam regulamentados
ou autorizados pelo Comando.
Quanto as condecorações, distintivos e breves, outorgadas pelos Governos Federal,
Estadual ou Municipal e Instituições Militares ou Civis, cujo o uso é autorizado nos uniformes, deverá o
servidor fazer a solicitação por escrito, encaminhando a Direção do Corporação.
A adoção se fará por homologação, como "autorização para uso de distintivo", emitida pelo
Comandante, após análise e parecer das Divisões de Instrução e de Apoio Logístico sobre o pedido
encaminhado pelo interessado, contendo o original ou cópia do Certificado ou Diploma do curso, em que é
anexado o distintivo ou seu desenho detalhado.
É proibido, em qualquer peça do uniforme, o uso por baixo de distintivos, insígnias, brasões,
plaquetas de identificação e outros, de tecidos, feltros, couros, napas ou similares, não importando a cor,
visando ressaltar ou destacar tais peças.
Os integrantes da Guarda Civil / Municipal... , que estejam submetidos a procedimento
administrativo para se avaliar de suas condições de permanência nos quadros do funcionalismo público
municipal ou que pelas suas atitudes comprometam o bom nome da Corporação da Guarda Civil /
Municipal... , poderão ser proibidos do uso dos uniformes até melhoria de conduta, reorientação ou o
encerramento do processo disciplinar.
O servidor da Guarda Civil / Municipal... que tiver seu uniforme ou peça do mesmo
inutilizado em ato de serviço poderá solicitar sua reposição, o que será feito gratuitamente, após sumária
verificação por parte da Divisão de Apoio Logístico e do Comando do Corporação.
O servidor da Guarda Civil / Municipal... que extraviar ou inutilizar o uniforme ou peça do
mesmo, antes da época do respectivo vencimento, receberá outro, mediante indenização aos erário público
municipal, ou deverá substituí-lo comprando direto com o fornecedor.
É permitido o uso de camisetas de uso particular, por baixo dos Uniformes Operacionais de
Verão e Operacional de Inverno para Proteção Ambiental, desde que permaneçam com as características
da camiseta branca sem manga padrão GCM / GM, tanto na gola (não podendo ter nenhum desenho
visível), quanto nas mangas (mangas mais curtas do que as mangas da camisa, ou dobradas), assim como,
devendo ser na cor branca.
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Nos Uniformes Gala, Solene, Administrativo/Passeio (inverno e verão), Operacional Básico
de Inverno e Operacional de Inverno para Motociclistas, somente será permitido o uso de camisetas regatas
por baixo do uniforme, desde que permaneçam totalmente ocultas, tanto na gola (sugere-se a gola em "V")
quanto nas mangas (mangas mais curtas do que as mangas da canícula).
A designação do uniforme para solenidades, atos sociais, eventos internos e de estação é
da competência do Comandante, o qual poderá delegar esta competência quando houver necessidade.
È facultativo aos servidores da Corporação da Guarda Civil / Municipal... , que trabalham no
expediente interno, o uso dos Uniformes Operacional Básico e Administrativo/Passeio, devendo neste caso
ter sempre a mão os complementos do Uniforme Operacional Básico, para eventuais necessidades.
Os tecidos descritos nas peças dos uniformes, se deixarem de ser fabricados, deverão ser
confeccionados com tecidos da mesma cor ou similar, não mudando as suas características originais, bem
como, a qualidade e capacidade de durabilidade dos mesmos.
É facultativo o uso de cobertura no interior de veículos e viaturas.
É facultativo ao servidor estando uniformizado, fazer uso de óculos de sol ou de grau, desde
que o mesmo seja com o aro com cores discretas, preferencialmente preta, fosca, azul escura, dourada ou
prateada; e que as lentes sejam transparentes, fotocromática ou escura. Sendo proibido o uso de óculos
com cores fortes (berrante) e lentes espelhadas.
É proibido ao servidor estando uniformizado, acrescentar ao uniforme, chaveiros ou
adornos, assim como a exposição de chaves, tanto pessoal, quanto as de serviço. Exceto para os motorista
e motociclista, que em deslocamento a pé, podem fixar as chaves junto ao cinto de guarnição desde que
com o chaveiro próprio fornecido pela Corporação.
Estando o servidor uniformizado, o mesmo deverá evitar fumar em público, devendo
procurar locais reservados para tal fim. Fica ainda, terminantemente proibido o servidor, fumar em locais
onde haja grupos de crianças, idosos e ou doentes.
È necessário ao servidor da Corporação da Guarda Civil / Municipal... , estando
uniformizado, fazer uso e transportar consigo caneta e um bloco de papel para eventuais anotações,
colocando-os no bolso esquerdo da camisa. Sendo ainda, facultativo a escolha e compra do respectivo
material acima descrito, devendo à custa partir do próprio servidor. Contudo, é proibido usar canetas com
mais de 15 mm para fora do bolso, bem como, com cores chamativas ou que destoem com as
características do uniforme, sendo recomendadas, canetas com o suporte nas cores foscas, discretas,
douradas ou prateadas.

