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SUPLEMENTO NORMATIVO

Para conhecimento desta PM e devida execução, publico o seguinte:

1ª P A R T E
I – Leis e Decretos

(Sem Alteração)

2ª P A R T E

II – Normas Internas

1.0.0.   PORTARIA NORMATIVA DO COMANDO GERAL 

N° 318, de 23 AGO 2018

EMENTA: Adota nova composição de Uniformes Operacionais da PMPE

O Comandante Geral, no uso das atribuições e de acordo com o Decreto nº 26.261,
de 22 DEZ 2003, em seu Art. 2º, itens II e III e assessorado pela Comissão Permanente de
Uniforme;

Considerando a necessidade de se produzir um uniforme com características de
funcionalidade  e  conforto,  ou  seja,  com atributos  ergonômicos  –  peças  do  vestuário  com
função de proteção e a maior ausência de desconforto físico e térmico durante a realização de
atividades laborais dos policiais militares; 

R E S O L V E:

Art. 1º Adotar nova composição para o uniforme operacional no âmbito da Polícia
Militar de Pernambuco.

Capítulo 1

DO UNIFORME  4ºA

 Art. 2º O Uniforme Operacional 4ºA  passa a ter as seguintes características:
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I. Gorro de pala, cor verde (PANTONE® 190512);
II. Gandola, cor verde (PANTONE® 190512);

III. Camisa branca de algodão meia manga.
IV. Calça, cor verde (PANTONE® 190512)
V. Cinto em nylon, cor cinza

VI. Cinto de guarnição na cor preta;
VII. Meias pretas;

VIII. Coturnos pretos;

Art. 3º Uniforme de posse obrigatória; 

Art. 4º Uniforme destinado ao uso em serviço de policiamento ostensivo geral nas
Organizações Militares Estaduais da Região Metropolitana e do Interior, em trânsito no Estado
ou quando determinado.

Art. 5º As especificações técnicas do presente uniforme estão descritas no Anexo
01 desta Portaria.

Capítulo 2
DO UNIFORME 4ºC

 Art. 6º O Uniforme Operacional 4ºC passa a ter as seguintes características:

I. Gorro de pala, cor branca;
II. Gandola com lapela do lado esquerdo, cor verde (PANTONE® 190512);

III. Torçal na cor branca
IV. Camisa branca de algodão meia manga.
V. Calça, cor verde (PANTONE® 190512)

VI. Cinto em nylon, cor cinza
VII. Cinto de guarnição na cor branca;

VIII. Meias pretas;
IX. Botas de motociclista na cor preta;

Art. 7º Uniforme de  posse obrigatória para os policiais militares do Batalhão de
Polícia de Trânsito e unidades com fração de polícia de trânsito urbano; 

Art.  8º  Uniforme destinado para  uso em atividades  de policiamento de trânsito
urbano;

Art. 9º As especificações técnicas do presente uniforme estão descritas no Anexo
02 desta Portaria.

Capítulo 3
DO UNIFORME 4ºD

 Art. 10 O Uniforme Operacional 4ºD passa a ter as seguintes características:

I. Quepe Bandeirante Rodoviário verde (PANTONE® 190512) 
II. Gandola com lapela do lado esquerdo, cor verde (PANTONE® 190512);
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III. Torçal na cor preta;
IV. Camisa branca de algodão meia manga.
V. Calça, cor verde (PANTONE® 190512)

VI. Cinto em nylon, cor cinza
VII. Cinto de guarnição na cor preta;

VIII. Meias pretas;
IX. Botas de motociclista na cor preta;

Art. 11 Uniforme de  posse obrigatória para os policiais militares do Batalhão de
Polícia Rodoviária e unidades com fração de polícia de trânsito rodoviário; 

Art.  12 Uniforme destinado para uso em atividades de policiamento de trânsito
rodoviário;

Art. 13 As especificações técnicas do presente uniforme estão descritas no Anexo
03 desta Portaria.

Capítulo 4
DO UNIFORME 4ºE

 Art. 14 O Uniforme Operacional 4ºE passa a ter as seguintes características:

I. Gorro de pala, cor verde (PANTONE® 190512) 
II. Gandola com lapela do lado esquerdo, cor verde(PANTONE® 190512)

III. Braçal do BPGd;
IV. Camisa branca de algodão meia manga.
V. Calça, cor verde (PANTONE® 190512)

VI. Cinto em nylon, cor cinza
VII. Cinto de guarnição na cor branca;

VIII. Meias pretas;
IX. Coturnos pretos;

Art. 15 Uniforme de  posse obrigatória para os policiais militares do Batalhão de
Polícia de Guardas; 

Art. 16 Uniforme destinado para uso em atividades de policiamento de Guardas.

Parágrafo único. Em paradas cívico-militares, cerimônias, guardas solenes, guardas
fúnebres, câmara ardente, será acrescido de capacete, cachecol branco e luvas brancas de cano
alto.

Art. 17 As especificações técnicas do presente uniforme estão descritas no Anexo
04 desta Portaria.

Capítulo 5
DO UNIFORME 4ºG

 Art. 18 O Uniforme Operacional 4ºG passa a ter as seguintes características:

I. Gorro de pala, cor verde (PANTONE® 190512) 
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II. Gandola com lapela do lado esquerdo, cor verde(PANTONE® 190512)
III. Braçal da CIATur;
IV. Camisa azul de algodão meia manga.
V. Calça, cor verde (PANTONE® 190512)

VI. Cinto em nylon, cor cinza
VII. Cinto de guarnição na cor branca;

VIII. Meias pretas;
IX. Coturnos pretos;

Art. 19 Uniforme de  posse obrigatória para os policiais militares do Companhia
Independente de Apoio ao Turista; 

Art. 20 Uniforme destinado para uso em atividades de policiamento em áreas de
interesse turístico, executadas pela CIATur

Art. 21 As especificações técnicas do presente uniforme estão descritas no Anexo
05 desta Portaria.

Capítulo 6

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 22 As normas de transição para a utilização exclusiva deste uniforme serão
estabelecidas em portaria específica do Comando Geral.

 Art 23 A utilização de distintivos de OMEs, de cursos, de estágios e tiras bordadas
no  presente  uniforme,  devem  observar  estritamente  o  contido  na  Portaria  Normativa  do
Comando Geral n° 294, de 19Mar18, publicada no SUNOR n° 012, de 21Mar18. 

Art 24 Os militares, enquanto estiverem concorrendo a escala dos Grupos de Apoio
Tático Itinerante (GATI), deverão fazer uso da camisa interna na cor preta nos mesmos moldes
da camisa branca anexo a esta Portaria, com o bordado de identificação na cor branca.

Art.  25  A  comercialização  dos  uniformes  desta  portaria  devem  seguir  as
disposições contidas no Decreto Estadual nº 46.239, de 05 de julho de 2018 e a alteração
publicada no DOE nº 138, de 28 de julho de 2018

Art. 26 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Art.  27  Revoga-se  a  Portaria  Normativa  do  Comando  Geral  nº  277  de  21  de
dezembro de 2017.  VANILDO N. DE A. MARANHÃO NETO – CEL QOPM – Comandante-
Geral.
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ANEXO 01 – UNIFORME 4ºA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

I . Gorro de pala, cor verde (PANTONE® 190512);
            Gorro com pala - Constituído de copa, pala frontal e viseira: copa de três gomos
laterais lisos; e terá pala frontal 80mm de altura por 90mm de largura, sendo-lhes aplicado o
emblema correspondente ao posto ou graduação. Viseira arredondada, armada de estrela e
forrada em ambos os lados com o mesmo tecido da copa.

        A regulagem de tamanho da parte traseira será feita com tira de velcro de 20 mm
de  largura,  sendo  que  a  parte  externa  da  regulagem,  a  que  ficará  exposta,  deverá  ser
recoberta com o mesmo tecido da copa. 

       Forrado internamente com tnt gramatura 100, na cor preta.  Carneira com fita de
poliéster com 3cm, na cor preta. Etiqueta com nome do fabricante, especificações técnicas
do tecido e instruções de lavagem. Todas as costuras e pespontos da peça devem ser duplos.

a. OFICIAL SUPERIOR: Gorro com pala bordada com ramos de louros na
cor  amarela, bordado frontal com 5 cores (vermelho, amarelo, azul, branco e
preto), fabricado com tecido Rip Stop, cor verde ( PANTONE® 190512).

b. OFICIAL INTERMEDIÁRIO E SUBALTERNO:  Gorro com pala lisa,
bordado  frontal  com  5  cores  (vermelho,  amarelo,  azul,  branco  e  preto),
fabricado com tecido Rip Stop, cor verde (PANTONE® 190512).
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c. SUBTENENTES E SARGENTOS. 

Gorro com pala lisa, bordado frontal com 4 cores (vermelho, amarelo, azul e branco), fabricado com tecido Rip Stop, cor verde (PANTONE® 190512).

d. CABOS E SOLDADOS. Gorro com pala lisa, bordado frontal com 3 cores

(amarelo,  azul  e  branco),  fabricado  com  tecido  Rip  Stop,  cor  verde
(PANTONE® 190512).

II - Gandola, cor verde (PANTONE® 190512);

Gandola manga longa com punho, com dois botões de fecho e carcela, pé de gola e
colarinho. Reforço acolchoado com espuma de 3mm e costuradas em gomos em forma de losan-
go regular de 4cm x 4cm, nos ombros e cotovelos, sendo o último, fixado na manga com forma-
to oval, de 20,0 cm x 15,0 cm, passador de cadarço na cintura, sendo o cadarço de 6,0 mm com
ponteira de travamento com composição plástica em cor preta. Os bolsos frontais, tipo fole ape-
nas nas laterais, terão 15,0 cm x 12,0 cm e com tampa de 12,0 cm x 6,0 cm fixada por dois bo-
tões embutidos. Costas sem pala, com duas pregas dobradas com expansão máxima de 3cm cos-
turadas à 10,0 cm da cava da manga finalizando no fechamento (bainha da gandola). Manga do 
 lado direito de quem veste será aplicado a 8,0 cm abaixo da costura do reforço a bandeira do
ESTADO DE PERNAMBUCO confeccionada em material emborrachado, com altura de 5,0 cm
e 7,5 cm largura, nas cores cinza e preta, fixada por velcro preto costurado em linha de algodão
na cor preta. Manga lado esquerdo de quem veste será aplicado a 8,0 cm abaixo da costura do
reforço o brasão da POLÍCIA MILITAR DE PERNAMBUCO, confeccionado em material em-
borrachado e com altura de 8,0cm e 6,0 cm largura, nas cores cinza e preta, fixada por velcro
preto costurado em linha de algodão na cor preta. 

SUPLEMENTO NORMATIVO Nº G 1.0.00.048                    07
27 DE AGOSTO DE 2018



_____________________________________________________________________________
Na ponta da gola do lado direito de quem veste, será aplicado na posição vertical o

brasão de garruchas cruzadas, em material emborrachado, fixado em velcro preto costurado em
linha de algodão na cor preta.  Na ponta da gola do lado esquerdo de quem veste será aplicada
na posição vertical a insígnia do posto ou graduação, em material emborrachado, fixado em vel-
cro preto costurado em linha de algodão na cor preta.

Será aplicado no lado direito de quem veste, acima do bolso, uma tarjeta de identi-
ficação de 12cm x 2,5cm com o nome do servidor, tarjeta a qual, deverá ser confeccionada em
nylon 600 na cor preta, sendo as extremidades bordadas na cor cinza e o nome do servidor em
caixa alta, bordadas em alto relevo na cor cinza. Todas as costuras e pespontos da peça devem
ser duplos. 

Será aplicado sobre o bolso direito de quem veste, distintivo de curso de formação
ou aperfeiçoamento compatível com o posto ou graduação do militar, confeccionado em materi-
al emborrachado preto pintado na cor cinza, fixado por meio de velcro preto.

Será aplicada na manga, do lado esquerdo de quem veste, uma manicaca nas cores
cinza e preta, identificadora da unidade de lotação do policial militar, confeccionada em materi-
al emborrachado, no tamanho 1,5cm x 1,5 cm, arqueado e moldurado (altura de 3,0 cm x 11,0
cm de largura) que será fixado em velcro preto costurado em linha de algodão na cor preta a 3,0
cm abaixo da costura do reforço e acima do Brasão da Polícia Militar de Pernambuco.

Haverá, costurado internamente na gandola, 01 botão sobressalente, para fins de re-
posição.

Desenho Técnico – Gandola 

Imagens das peças emborrachadas

a. Garruchas cruzadas (medidas: 2 cm x 3,5 cm)
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b. Insígnia (medidas: 2 cm x 3,5 cm)

c. Bandeira do Estado de Pernambuco (medidas: 5 cm x 7,5 cm)

d. Brasão da PMPE (medidas: 8 cm x 6 cm)

e. Manicaca (medidas: 1,5 cm x 1,5 cm, arqueado e moldurado (altura de 3,0 
cm x 11,0 cm de largura)

III - Camisa branca de algodão meia manga.
Composta  de  100% Algodão,  gramatura  de  240g/m²,  construção do tipo

cardado fio 30/1, com manga e gola curta canelada de 2 cm de altura, na cor branca,
com o brasão da PMPE (medidas: 8 cm x 6 cm) no lado esquerdo da região superior
frontal  e  posto/graduação  e  nome  de  guerra  bordados  na  região  superior  anterior,
centralizado, com a seguinte configuração: fonte “arial” em caixa alta com 1,2 cm de
altura, cor preta.    

SUPLEMENTO NORMATIVO Nº 
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IV - Calça, cor verde (PANTONE® 190512)

Calça  com cós recortado, reforço acolchoado, com as especificações da espuma
previstas nesta Portaria, no joelho e entrepernas, pala traseira e bolsos laterais, traseiros; além
de elástico de 1,5 cm embutido na barra. 

Com  modelagem  de  forma  ligeiramente  tronco-cônica,  aberta  na  frente  por
braguilha,  fechada  por  zíper  em  aço  inoxidável  com  a  parte  do  tecido  na  cor  verde  e
fechamento por colchete em aço inoxidável. Possuirá 7 passantes (2 frontais, 2 laterais e 3
traseiros) em tecido duplo e 7 cm x 1,5 cm, além de velcro no cós em ambos os lados com 10
cm x 5 cm. 

Com seis bolsos, sendo: 2 bolsos frontais embutidos com abertura tipo faca com
forro em mesmo tecido; 2 bolsos traseiros, tipo fole apenas nas laterais, de 16,0 cm x 14,0 cm
travetado em suas  extremidades  superiores  e  com tampa de  14,0 cm x  7,0 cm;  2  bolsos
laterais, tipo fole inteiro, de 18,0 cm x 18,0 cm travetado em suas extremidades superiores e
tampa de  18,0 cm x 7,0cm sobrepostos a parte superior do reforço nos joelhos. Os bolsos
laterais e traseiros ter o fechamento por dois botões embutidos. 

Desenho Técnico – Calça

V - Cinto em nylon, cor cinza
Cinto em nylon e polipropileno, na cor cinza, com 150 cm de comprimento por 3,3 cm

de largura e 0,2 cm de espessura. Podendo variar sempre a mais numa margem de 10%. 
Tendo  em  uma  das  extremidades  uma  fivela  prateada  para  Praças  e  dourada  para

Oficiais, confeccionada em latão com gravação do distintivo de identificação da PMPE em alto
relevo, sendo seu acabamento polido e envernizado, unissex, com fixação da fivela ao cinto
através de duas garras basculantes com seis dentes, sendo a regulagem feita através de uma das
garras por estrangulamento da fita.
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a. Modelo cinto de nylon, com fivela dourada para oficiais

b. Modelo cinto de nylon, com fivela prateada para praças

VI - Cinto de guarnição na cor preta;

Desenho Técnico – Cinto de Guarnição preto Completo

a. Cinto

Com fita de 50 mm (cinquenta milímetro) (CC) de largura, por até 1700 mm (um
mil  e  setecentos  milímetros)  (CC)  de  comprimento  (Conforme  tabela  de  medidas),
confeccionado em poliamida de 1680  Denier de  alta resistência,  sem furações ou ilhoses,
enchimento de Etil Vinil Acetato (EVA) de 3 mm (três milímetros) (CC) espessura e recouro
de 1 mm (um milímetro) (CC), forrado internamente com poliamida de 1680 Denier de alta
resistência,  tendo  na  sua  face   interna  uma  tira  de  velcro  fêmea  de  50  mm  (cinquenta
milímetros) (CC) de largura por 1340 mm (um mil trezentos e quarenta milímetros) (CC) de
comprimento e nas suas extremidades velcro macho de 50 mm (cinquenta milímetros) (CC)
por 180 mm (cento e oitenta milímetros) (CC) de comprimento para regulagem da cintura,
resultando em uma espessura total entre 5,0 a 6,0 mm, será debruado em toda volta com fita de
poliamida de 25 mm (vinte e cinco milímetros) (CC), tendo um passador de fita de poliamida
de  25  mm  (vinte  e  cinco  milímetros)  (CC)  em  cada  extremidade  para  ajuste  da  fivela,
conforme quadro de medidas. Deverá ainda possuir uma etiqueta com o nome da empresa, e
data de fabricação (Figura 1).
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Desenho Técnico – Cinto

b. Fivela

Duas peças sendo uma fivela propriamente dita e um conector em metal pintado cor

preta, em formato retangular. O conector possuirá em cada lateral um engate, que possibilitará

conexão com a fivela proporcionando a abertura e fechamento do cinturão na cintura do usuário.

Na fivela possuirá de forma centralizada e em alto relevo o logotipo da POLICIA MILITAR DO

ESTADO DE PERNAMBUCO.  Quando o conector estiver preso à fivela é necessário que os

engates laterais sejam apertados para que o conector se solte da fivela.

Desenho Técnico – Fivela

c. Passador
Os 02  (dois)  em poliamida,  medindo 25  mm (vinte  e  cinco  milímetros)  (CC)  de

largura por 1 mm (um milímetro) (CC) de espessura,  sendo os  dois moveis  para ajuste  do
cinturão.
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Desenho Técnico – Passador

d. Coldre para pistola calibre. 40
Na cor preta, confeccionado em poliamida 1680 Denier de alta resistência, na face

externa e termo moldado com de Etil Vinil Acetato (EVA) de 7 mm (sete milímetros) (CC) de
espessura na face interna , na cor preta,  moldado a quente e debruado em todo seu contorno
com fita de poliamida de 25 mm (vinte e cinco milímetros) (CC) de largura por 0,6 mm (zero
virgula seis milímetros) (CC) de espessura, resultando em uma espessura total entre 4,5 a 5,0
mm ( quatro e meio a cinco milímetros) (CC). Terá do lado interno uma peça injetada de
poliamida em formato ovalado com três porcas inseridas,  medindo 78 mm (setenta e oito
milímetros) (CC) de comprimento por 35 mm (trinta e cinco milímetros) (CC) de largura (na
altura das duas primeiras porcas) e 25 mm (vinte e cinco milímetros) (CC) de largura (na
altura da terceira porca) por 22 mm (vinte e dois milímetros) (CC) de espessura. Esta peça será
costurada entre o coldre e a alça interna do coldre. Deverá possuir também na parte interna do
coldre, etiqueta, com o nome da empresa, modelo da arma/calibre e data de fabricação.

Desenho Técnico – Coldre Desenho Técnico – Botão com trava 
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O  Alojamento  da  arma  no  coldre  é  formado  por  2  (duas)  peças  injetadas  em
policarbonato.  Sendo a  responsável  pelo  alojamento da  arma,  fixada  no interior  do mesmo
através de 3 (três)  rebites em Latão na sua parte inferior e 2 (dois)  parafusos na sua parte
superior, e a responsável pelo travamento e destravamento da arma localizada na face externa do
coldre. Este conjunto deverá proporcionar um encaixe perfeito da arma calibre. 40 junto ao
coldre e a liberação da mesma somente pelo usuário após acionamento com o dedo indicador do
dispositivo  liberador.  Este  alojamento  deverá  ser  adaptável  para  que  caibam  todos  os
modelos da Pistola calibre. 40.

Fechamento  da  arma  no  coldre  se  dá  através  de  2  (dois)  botões  de  pressão  /100
(macho),  em latão  oxidado,  com um sistema de  trava  que  permita  a  sua  abertura  somente
quando pressionado com o dedo polegar em um único sentido (CC), a cabeça do botão deverá
ser revestida por uma calota em silicone, cor preta, com o Símbolo Nacional  da Instituição
Policial Militar, estampado em alto/baixo relevo (CC); 01 (um) botão de pressão/100 (fêmea),
em latão oxidado (CC), será fixado na tira interna do coldre conjugadamente com uma chapa de
aço inoxidável medindo 30 mm (trinta milímetros) por 15 mm (quinze milímetros),  com as
pontas arredondadas (CC), cuja finalidade é facilitar o acionamento do botão, havendo ainda o
reforço de um rebite de latão, com 1,5 mm (um e meio milímetro) de diâmetro (CC), nesta
fixação. O botão de pressão deverá ser fixado de modo que após o seu fechamento, a arma fique
presa e bem justa, não permitindo de maneira alguma que a mesma saia do coldre, sem a sua
abertura.

O  enchimento  será  composto  de  uma  peça  injetada  em  policarbonato,  com  a
propriedade de travar a arma. Este dispositivo trava a arma pelo seu guarda-mato, possibilitando
o saque somente pelo usuário, tendo em vista que para ser destravado, ele deverá acionar a trava
com o dedo indicador. Sendo assim, fica descartada a possibilidade de terceiros sacar a arma ou
que ela caia do coldre, sua fixação é feita através de dois parafusos na parte frontal (parafusos
allen de aço inox), A parte inferior também em policarbonato de 4 mm (quatro milímetros) (CC)
de espessura será fixada com três rebites de latão

O apoio de perna será na cor preta, em poliamida 6, com  uma tira de fita de poliamida

de 50 mm por 2 de espessura para fixação do cinto de duas tiras de poliamida  de 40 mm por 1,5

mm de espessura para fechamento na coxa do usuário.

Desenho Técnico – Apoio de Perna

14                                
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O cinturão passara por dentro da alça e será ajustado através de 2 parafusos
com porca trava hexagonal, o que permite maior fixação do coldre ao cinturão.

e. Porta algemas 
Será em formato trapezoidal na parte inferior e um semicircular na tampa,

confeccionado em sua face externa de poliamida 1680 Denier de alta resistência na
face  externa  e  termo  moldado  com  de  Etil  Vinil  Acetato  (EVA)  de  7  mm  (sete
milímetros)  (CC)  de  espessura  na  face  interna,  na  cor  preta,   moldado  a  quente,
resultando em uma espessura  total  entre  4,5  a  5,0  mm,   e  debruado em todo seu
contorno com fita de Poliamida de 25 mm (vinte e cinco milímetros) de largura por 0,6
mm (zero virgula seis milímetros) (CC) de espessura. Possuirá botão de pressão /100
em latão oxidado cuja cabeça deverá ser revestida  por uma calota em silicone com
estampado em alto/baixo relevo na cor preta (CC). O porta algemas será fixado através
de dispositivo tipo passador em material de Poliamida 6, injetado, com dimensões de
78 mm (setenta e oito milímetros) (CC) de comprimento por 35 mm (trinta e cinco
milímetros) (CC) de largura, o porta algema será fixado nesse dispositivo por quatro
rebites de latão oxidado n° 3 (CC). Deverá ainda possuir um compartimento costurado
internamente na tampa para colocar a chave da algema (CC), e conter etiqueta com o
nome da empresa e data de fabricação.

Desenho Técnico – Porta Algemas

f. Porta carregador 

Será na cor preta, confeccionado em sua face de poliamida 1680 Denier de alta
resistência na face externa e termo moldado com de Etil Vinil Acetato (EVA) de 7 mm (sete
milímetros) (CC) de espessura na face interna, na cor preta,  moldado a quente, resultando em
uma espessura  total  entre  4,5  a  5,0  mm,  e  debruado  em todo  seu  contorno  com fita  de
Poliamida de 25 mm (vinte e cinco milímetros) (CC) de largura por 0,6 mm (zero virgula seis
milímetros) (CC) de espessura. Na face interna com costura em todo o contorno exceto na
tampa. A abertura e fechamento desse compartimento serão por meio de botão de pressão /100
em latão oxidado, cuja cabeça deverá ser revestida por uma calota em silicone com estampa
em alto/baixo relevo na cor preta,  com o Símbolo Nacional da Instituição Policial  Militar
(CC).  O porta  carregador  será  fixado através  de dispositivo tipo passador  em material  de
Poliamida 6 , injetado, com dimensões de 75 mm (setenta e cinco milímetros) de comprimento
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 por  75 mm (setenta  e  cinco  milímetros)  de largura,  sendo o  porta  carregador
fixado nesse dispositivo por quatro rebites de latão n° 3 (CC). Deverá ainda conter etiqueta
com o nome da empresa, modelo da arma/calibre e data de fabricação.

Desenho Técnico – Porta Carregador

g. Trampos 

Serão confeccionados em sua face poliamida 1680 Denier de alta resistência na
face externa e termo moldado com de Etil Vinil Acetato (EVA) de 7 mm (sete milímetros)
(CC)  de  espessura  na  face  interna,  na  cor  preta,   moldado a  quente,  resultando em uma
espessura total entre 4,5 a 5,0 mm, e debruado em todo ser contorno com fita de Poliamida de
25 mm (vinte e cinco milímetros) (CC) de largura por 0,6 mm (zero virgula seis milímetros)
(CC) de espessura, deverão ter extensão da parte posterior do porta carregador, com 100 mm
(cem milímetros)  (CC)  de  largura  e  250 mm (duzentos  e  cinquenta  milímetros)  (CC)  de
comprimento e serão fechados por botão de pressão/100 de latão oxidado com um sistema que
permita a abertura por um único lado, ou seja, num único sentido (CC); a cabeça do botão
deverá ser revestida por uma calota em silicone, na cor preta, com o Símbolo Nacional da
Instituição Policial Militar, estampado em alto/baixo relevo (CC).

h. Porta Tonfa 
Será na cor preta, confeccionado em sua face de poliamida 1680 Denier de alta

resistência na face externa e termo moldado com de Etil Vinil Acetato (EVA) de 7 mm (sete
milímetros) (CC) de espessura na face interna, na cor preta,  moldado a quente, resultando em
uma espessura  total  entre  4,5  a  5,0  mm,  e  debruado  em todo  seu  contorno  com fita  de
Poliamida de 25 mm (vinte e cinco milímetros) (CC) de largura por 0,6 mm (zero virgula seis
milímetros) (CC) de espessura,  Possuirá presilha em fita de poliamida de 25 mm de largura
por 140 mm de comprimento e 2mm de espessura,  fixada ao porta tonfa através de duas
costuras. O fechamento da mesma será por meio de botão de pressão /100 de latão oxidado,
cuja cabeça deverá ser revestida por uma calota em silicone, na cor preta, com o Símbolo
Nacional da Instituição Policial Militar, estampado em alto/baixo relevo (CC). Para segurar o
cabo do porta tonfa, no canto inferior esquerdo, será fixado por meio de fita de poliamida de
25 mm de largura por 80 mm de comprimento e 2mm de espessura, que por sua vez prenderá
uma argola de aço de 38 mm (trinta e oito milímetros) (CC) de diâmetro interno. Deverá ainda
conter etiqueta com o nome da empresa e data de fabricação.
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Desenho Técnico – Porta Tonfa

i. Presilhas

Haverá 4 (quatro) presilhas na cor preta, em fita de 100% Poliamida de alta
resistência, medindo 160 mm (cento e sessenta milímetros) (CC) de comprimento por
25 mm (vinte e cinco milímetros) de largura e 2,2 mm (dois virgula dois milímetros)
(CC) de espessura,  para fixação do cinturão ao cinto. O fechamento para as presilhas
de fixação ao cinturão será através de 2 (dois) botões de pressão (CC), as cabeças dos
botões deverão ser revestidas por uma calota em silicone, na cor preta, com o Símbolo
Nacional da Instituição Policial Militar, estampado em alto/baixo relevo (CC)

Desenho Técnico – Presilha

Haverá 1 (uma) presilha com a função de acondicionar (apito ou chave de algema)
em fita de 100% Poliamida de alta resistência, medindo 180 mm (cento e oitenta milímetros)
(CC) de comprimento por 25 mm (vinte e cinco milímetros) (CC) de largura e 2,2 mm (dois
virgula dois milímetros) (CC) de espessura, essa por sua vez, possuirá na sua extremidade
inferior um mosquetão de metal com 25 mm (vinte e cinco milímetros) (CC) de altura, fixo a
um giratório (CC) fixado através de rebite de latão preto de nº 3 (CC). O fechamento da
referida presilha ao cinturão será através de 1 (um) botão de pressão (CC). A cabeça do botão
deverá ser revestida por uma calota em silicone, na cor preta, com o Símbolo Nacional da
Instituição Policial Militar, estampado em alto/baixo relevo (CC) 
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Desenho Técnico – Presilha

j. TABELA DE MEDIDAS DO CINTO

Os cinturões obedecerão às numerações e medidas abaixo, as quais deverão ter etiqueta

costurada na parte interna, juntamente com o calibre da arma, mês e ano de fabricação:

CINTURÃO ABERTO ATENDE AOS TAMANHOS
1300 mm T- 0,95 , T- 1,00 , T- 1,05 , T- 1,10
1500 mm T- 1,15 , T- 1,20 , T- 1,25 , T- 1,30
1700 mm T- 1,35 , T- 1,40 , T- 1,45 , T- 1,50

Desenho Técnico – Calota de silicone
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VII - Meias pretas;

Meias  compostas  de 100% algodão,  na  cor  preta,  feitio  comum tipo  comercial
longo, terminado por sanfona, dobrada e sem frisos.

VIII - Coturnos pretos;
Coturno  Tático  confeccionado  em  couro  preto,  de  primeira  qualidade

HIDROFUGADO,  sem  marcas,  isenta  de  cortes,  furos,  cicatrizes,  bem  como  sinais  de
parasitas,  ou  seja,  carrapatos,  bernes  e  outros  defeitos  provocados  por  riscos  de  cerca,
chifradas, marcas de fogo, etc., com espessura mínima de 2,0 mm, lingueta em napa, forrado
internamente em poliamida/poliéster com membrana dry, fechamento em atacador, contendo 8
passadores de polímero/nylon por pé inseridos através de sistema embutido feito através de
alta frequência da peça lateral do calçado, 2 peças de passadores com retenção e 4 peças de
ilhós de gancho. Na borda superior do cano, haverá um acolchoado em três gomos em espuma
de PU revestido em couro tipo napa vacum na cor preta, para dar maior conforto, abaixo da
borda pelo lado interno do pé existem oito perfurações em forma de triangulo e uma ao centro
em forma de círculo para melhor circulação do ar, palmilha de montagem antiperfuração não
metálica, palmilha de limpeza em látex e solado tricomponente. 

IX - Do Tecido que compõe a gandola, a calça e o gorro
O artefato têxtil escolhido para fabricar as roupas que compõem os uniformes de

operações  da  Polícia  Militar  de  Pernambuco  foi  o  tecido  misto  (50%  poliamida  e  50%
algodão), fabricado com tela Rip Stop (padrão 111),  gramatura 220g/m² (+/-5%)  e largura
mínima de 1,57 m, cor verde (PANTONE® 190512). 

 O  tecido  deverá  ser  composto  pela  poliamida  6.6,  ou  seja,  tecnologia
CORDURA® NYCO, selecionada graças a sua alta  resistência a tração,  alta  resistência a
abrasão e maior resistência a ignição ao fogo quando comparado ao 100% algodão e poliéster
ou algodão não tratado. 

Posto isto, deve-se considerar os seguintes critérios para seleção:

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE CONFIGURAÇÃO 
ITEM CARACTERÍSTICAS MÉTODOS DE ENSAIO 
% Algodão 50,00 AATCC – 20 e 20A 
% Poliamida 50,00 AATCC – 20 e 20A 
Título Urdume Ne 20,00 

50% poliamida e 50% algodão 
ASTM D 1059 

Título Trama Ne 16,00 
50% poliamida e 50% 

ASTM D 1059 

algodão 
Dimensões internas do efeito 

quadriculado – trama 
6 mm - 

Dimensões internas do efeito 
quadriculado – urdume 

6 mm - 

Fios por cm 39,75 - 
Batidas por cm 22,30 - 
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Ligamento Tela Rip Stop NBR 12546 
Largura 1,57 m NBR 10589 
Gramatura 220 g/m² IS0 3801 

OBSERVAÇÕES 
PROPRIEDADES FÍSICAS TOLERÂNCIA 
Composição ± 3% 
Variação de largura ± 1,5 cm 
Variação de gramatura ± 5% 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE RESISTÊNCIA 
ITEM CARACTERÍSTICAS MÉTODOS DE ENSAIO 

Resistência a tração (trama) 48,00 Kgf ASTM D5034 GRAB 
Resistência a tração (urdume) 75,00 Kgf ASTM D5034 GRAB 
Resistência ao rasgo (trama) 4,00 Kgf ASTM D2261 TONGUE 
Resistência ao rasgo (urdume) 4,00 Kgf ASTM D2261 TONGUE 
Fator de proteção ultravioleta 50 UPF AS/NZS 4399 

OBSERVAÇÕES 
As características apresentadas correspondem ao valor mínimo esperado para cada item. 

a. Das Linhas:

A confecção  do  uniforme  deve  utilizar  linhas  mistas  e  cor  verde  (PANTONE®
190512), conforme especificados a seguir:

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE CONFIGURAÇÃO 
OPERAÇÃO PESO TÍTULO ALONGAMENTO 

% MIN - MAX 
Costura geral – ponto firme 7 a 11 onças 80 18-24 
Pesponto – ponto firme 50 17-23 
Chuleado - overlock 120 17-23 

b. Do Zíper:
As calças masculinas do uniforme de operações da Polícia Militar de Pernambuco rece-

berão zíperes-padrão de metal niquelado, com trava automática de 5 mm, cadarço misto (poliés-
ter e algodão).

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE CONFIGURAÇÕES 
Largura de cremalheira 4,2 mm 
Espessura da cremalheira 2 mm 
Largura simples do cadarço 13 mm 
Comprimento das pontas Superior.: 20±2 mm 
                                                                Inferior:17±2 mm 
Modelo Zíper fixo 
Acabamento Niquelado 

MODELO DO ZÍPER 



20                                SUPLEMENTO NORMATIVO Nº G 1.0.00.048                   
27 DE AGOSTO DE 2018

_____________________________________________________________________________

c. Do Fecho:

               Deverá ser o do sistema de fecho em fita composto por flexíveis ganchos e ar-
golas que fecham quando pressionados entre si com firmeza e abrem ao puxar uma das pontas: 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE CONFIGURAÇÃO 
ITEM CARACTERÍSTICAS 
Composição 100% poliamida 
Cor Preto 
Larguras 25mm 

50mm 

d. Do Botão:

Os botões deverão conter as seguintes especificações: 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE CONFIGURAÇÃO 

ITEM CARACTERÍSTICA 
Composição 100% poliéster 
Cor VERDE (PANTONE® 190512)
Tamanho 28” ou 17,78mm de diâmetro 
Modelo Massa 
Fosco 
4 furos 

MODELO DO BOTÃO 

e. Da Espuma:

As espumas deverão conter as seguintes especificações: 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE CONFIGURAÇÃO 
ITEM CARACTERÍSTICA 
Composição 100% polipropileno 
Cor Branco 
Espessura 3 mm 

f. Da Tabela de Medidas:

As confecções dos novos uniformes da Polícia Militar de Pernambuco deverão seguir a
um novo modelo de tabela de medidas. O objetivo desta mudança é a adequação ergonômica do
uniforme aos diferentes tipos de corpo de homens e mulheres. Assim, deverá ser observado 04
tipos de tabelas de medidas para cada sexo: 
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1. Tabela de Medidas – Corpo Normal: Recomenda-se esta tabela para pessoas que 
possuem a medida do tórax/busto e quadril igual ou muito próxima.

2. Tabela de Medidas – Corpo Atlético: Caracteriza-se por uma largura maior de om-
bros e tórax/busto em relação ao corpo normal.

3. Tabela de Medidas – Corpo Especial: Caracteriza-se por um tronco mais corpulento, 
especialmente por um perímetro maior no abdômen.

4. Tabela de Alturas

TABELAS DE MEDIDAS MASCULINA 
TIPO DE CORPO - NORMAL 

MEDIDAS MN1 MN2 MN3 MN4 MN5 MN6 MN7 MN8 MN9 
Perímetro do pescoço 42 44 46 48 50 52 54 56 58 
Perímetro do tórax 98 102 106 110 114 118 122 126 130 
Perímetro da cintura 84 88 92 96 100 104 108 112 116 
Perímetro do quadril 100 104 108 112 116 120 124 128 132 
Perímetro do bíceps 38 40 40 42 42 44 44 46 48 
Perímetro do pulso 23 24 24 25 25 26 26 26 26 
Altura do gancho 25 26 26 26 28 28 28 30 30 
Largura do ombro 46 47 48 49 50 51 54 56 56

TABELAS DE MEDIDAS MASCULINA
TIPO DE CORPO - ATLETICO 

MEDIDAS MA1 MA2 MA3 MA4 MA5 MA6 MA7 MA8 MA9 
Perímetro do pescoço 42 44 46 48 50 52 54 56 58 
Perímetro do tórax 102 106 110 114 118 122 126 130 134 
Perímetro da cintura 84 88 92 96 100 104 108 112 116 
Perímetro do quadril 102 106 110 114 118 124 130 136 142 
Perímetro do bíceps 40 42 42 44 44 46 46 48 50 
Perímetro do pulso 23 24 24 25 25 26 26 26 26 
Altura do gancho 25 26 26 26 28 28 28 30 30 
Largura do ombro 48 49 50 51 52 53 56 58 58 

TABELAS DE MEDIDAS MASCULINA 
TIPO DE CORPO - ESPECIAL 

MEDIDAS ME1 ME2 ME3 ME4 ME5 ME6 ME7 
Perímetro do pescoço 46 48 50 52 54 56 58 
Perímetro do tórax 110 114 118 122 126 130 134 
Perímetro da cintura 96 100 104 108 112 116 120 
Perímetro do quadril 108 112 116 120 124 128 132 
Perímetro do bíceps 40 42 42 44 44 46 48 
Perímetro do pulso 24 25 25 26 26 26 26 
Altura do gancho 27 27 28 28 30 34 34 
Largura do ombro 48 49 50 52 54 56 56 
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TABELAS DE MEDIDAS MASCULINA 
TABELA DE ALTURAS 

MEDIDAS MH1 MH2 MH3 

Altura da perna da calça 85 95 105 
Altura da gandola 80 88 95 
Altura do joelho 47,5 52,5 57,5 
Altura da manga 60 65 70 
Altura do cotovelo 35 38 40 

TABELAS DE MEDIDAS FEMININA 
TIPO DE CORPO - NORMAL 

MEDIDAS MN1 MN2 MN3 MN4 MN5 MN6 MN7 MN8 MN9 
Perímetro do pescoço 36 36 38 38 40 40 42 42 44 
Perímetro do tórax 92 96 100 104 108 112 116 120 124 
Perímetro da cintura 72 76 80 84 88 92 96 100 104 
Perímetro do quadril 96 100 104 108 112 116 120 124 128 
Perímetro do bíceps 28 28 30 30 31 32 34 34 36 
Perímetro do pulso 17 17 18 18 18 19 19 19 20 
Altura do gancho 27 27 28 28 29 29 30 30 30 
Largura do ombro 36 38 40 42 44 46 48 50 52 

TABELAS DE MEDIDAS FEMININA 
                                                               TIPO DE CORPO - ATLÉTICO 
MEDIDAS MA1 MA2 MA3 MA4 MA5 MA6 MA7 MA8 MA9 
Perímetro do pescoço 36 36 38 38 40 40 42 42 44 
Perímetro do tórax 90 94 98 102 106 110 114 118 122 
Perímetro da cintura 72 76 80 84 88 92 96 100 104 
Perímetro do quadril 96 100 104 108 8 112 116 120 124 128 
Perímetro do bíceps 30 30 32 32 34 34 36 36 38 
Perímetro do pulso 17 17 18 18 18 19 19 19 20 
Altura do gancho 27 27 28 28 29 29 30 30 30 
Largura do ombro 38 40 42 44 46 48 50 52 54 

TABELAS DE MEDIDAS FEMININA 
 TIPO DE CORPO - ESPECIAL 

MEDIDAS ME1 ME2 ME3 ME4 ME5 ME6 ME7 
Perímetro do pescoço 38 38 40 40 42 42 44 
Perímetro do tórax 102 106 110 114 118 122 126 
Perímetro da cintura 92 96 100 104 108 112 116 
Perímetro do quadril 116 120 124 128 132 136 140 
Perímetro do bíceps 32 32 34 34 36 36 38 
Perímetro do pulso 18 18 18 19 19 19 20 
Altura do gancho 28 28 29 29 30 30 30 
Largura do ombro 42 44 46 48 50 52 54 
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TABELAS DE MEDIDAS FEMININA 
TABELA DE ALTURAS 

MEDIDAS MH1 MH2 MH3 
Altura da perna da calça 105 117 129 
Altura da gandola 80 88 95 
Altura do joelho 48 54 60 
Altura da manga 60 65 70 
Altura do cotovelo 35 38 40

g. Cordão de ajuste com fecho

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE CONFIGURAÇÃO 
ITEM CARACTERÍSTICA 
Composição cordão
Composição fecho

100% algodão 
Plástico

Cor Preta
Espessura 6mm 

IMAGEM DO CORDÃO 

 6mm
IMAGEM DO FECHO

ANEXO 02 – UNIFORME 4º C 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

I - Gorro de pala, cor branca;
Idênticos ao gorro de pala do 4ºA (anexo 01), em napa, na cor branca.

Desenho Técnico – Exemplo Gorro Oficial Superior

II - Gandola, cor verde (PANTONE® 190512);
Idêntica à Gandola do 4ºA (anexo 01) com a seguinte adição:
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Acima da manicaca, do lado esquerdo de quem veste, deverá conter um botão,
costurado diretamente na costura central do ombro da gandola, distante 40mm da costura da
manga, onde deverá ter fixada lapela, de mesmo tecido da gandola, reforçado com costura
dupla, dois fechamentos de botão e medindo 120 mm de comprimento por 40 mm de largura,
cuja finalidade é a fixação do braçal ou do torçal.

Desenho Técnico – Lapela

III - Torçal na cor branca

Torçal em nylon trançado na cor branca, com duplo ombro militar, na cor 
branca, com duas pernas com prendores de metal.

Os cordões deverão conter as seguintes especificações:

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE CONFIGURAÇÃO
ITEM CARACTERÍSTICA
Composição 100% nylon trançado
Cor Branca

Espessura 6mm
IMAGEM DO CORDÃO

                                       6mm

IV - Camisa branca de algodão meia manga.

Idêntica à do 4ºA (anexo 01)

V - Calça, cor verde (PANTONE® 190512)

Idêntica à do 4ºA (anexo 01)

VI - Cinto em nylon, cor cinza

Idênticos aos do 4ºA (anexo 01)

VII - Cinto de guarnição na cor branca;

Idêntico ao do 4ºA (anexo 01), confeccionado em couro natural, com revestimento
sintético tipo verniz, na cor branca
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Desenho Técnico – Cinto de Guarnição preto Completo

VIII - Meias pretas;

Idênticas às do 4ºA (anexo 01)

IX - Bota motociclista;

Bota em puro couro, cano alto longa, toda forrada em tecido antiderrapante de
poliéster espumado, reforçado na parte dianteira do cano, proteção de canelas, solado
emborrachado totalmente costurado sobre a palmilha, relatórios técnicos e controle de
qualidade atendendo normas ABNT de permeabilidade, absorção, ph, espessura do cabedal,
força de ruptura, alongamento, penetração de água, na cor preta, modelo motociclista
policial, com certificado de aprovação emitido pelo departamento de segurança e saúde do
Ministério do Trabalho, conforme NR 6.

X - Do Tecido que compõe a gandola, a calça e o gorro

Idêntico ao do 4ºA (anexo 01)

--oo(0)oo--

ANEXO 03 – UNIFORME 4º D 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

I. Quepe Bandeirante Rodoviário;

De tecido misto poliamida e algodão, fabricado com tela rip stop, na cor verde (PAN-
TONE® 190512), com bordado frontal nas seguintes cores: oficiais superiores, intermediários
e subalternos (vermelho, amarelo, azul,  branco e preto); subtenentes e sargentos (vermelho,
amarelo, azul e branco); cabos e soldados (amarelo, azul e branco). copa: removível, sem ara-
me, medindo aproximadamente 65 mm de altura (meia lua). forro interno: de nylon, com pro-
teção em napa, entre o forro e tecido entretelado. armação: de acetato celulose transparente de



40 mm de largura e 1 mm de espessura, revestida com fita de gorgurão xadrezada, na cor preta,
de 30 mm  de largura e debruada na parte inferior, presa ao debrum. pala: lâmina simples de ce-
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lulose, 3 mm de espessura, medindo na frente 50 mm e tendo um arco de 250 mm, embutida na
fita formando com ele um ângulo de 100 graus, possuindo na orla um friso em relevo de 5mm,
sendo o de oficiais superiores bordado com ramos de louros na cor amarela. jugular: dupla de
correr, em material plástico dourado com 15 mm de largura colocado sobre a fita de gorgorão,
de mesmo material, afixada por dois botões pequenos de latão dourado de 15 mm de diâmetro,
para oficiais; para praças serão de material plástico na cor prata confeccionados nas mesmas
medidas da anterior, abotoada com dois botões pequenos de latão prateado com demais caracte-
rísticas do modelo anterior. 

II - Gandola, cor verde (PANTONE® 190512);

Idêntica à Gandola do 4ºA (anexo 01) com a seguinte adição: Acima da manicaca,
do lado esquerdo de quem veste,  deverá conter um botão, costurado diretamente na costura
central do ombro da gandola, distante 40mm da costura da manga, onde deverá ter fixada lapela,
de  mesmo  tecido  da  gandola,  reforçado  com  costura  dupla,  dois  fechamentos  de  botão  e
medindo 120 mm de comprimento por 40 mm de largura, cuja finalidade é a fixação do braçal
ou do torçal.

Desenho Técnico – Lapela

III - Torçal na cor preta

Torçal em nylon trançado na cor preta, com duplo ombro militar, na cor branca,
com duas pernas com prendores de metal.

Os cordões deverão conter as seguintes especificações:

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE CONFIGURAÇÃO
ITEM CARACTERÍSTICA
Composição 100% nylon
Cor Preta

Espessura 6mm



IMAGEM DO CORDÃO

6mm

SUPLEMENTO NORMATIVO Nº G 1.0.00.048       27   
27 DE AGOSTO DE 2018

_____________________________________________________________________________

IV - Camisa branca de algodão meia manga.

Idênticas à do 4ºA (anexo 01)

V - Calça, cor verde (PANTONE®190512)

Idênticas à do 4ºA (anexo 01)

VI - Cinto em nylon, cor cinza

Idênticas à do 4ºA (anexo 01)

VII - Cinto de guarnição na cor preta;

Idênticas à do 4ºA (anexo 01)

VIII - Meias pretas;

Idênticas à do 4ºA (anexo 01)

IX – Bota motociclista;

Bota em puro couro,  cano alto longa,  toda forrada em tecido antiderrapante de
poliéster  espumado,  reforçado  na  parte  dianteira  do  cano,  proteção  de  canelas,  solado
emborrachado totalmente costurado sobre a palmilha, relatórios técnicos e controle de qualidade
atendendo  normas  ABNT de  permeabilidade,  absorção,  ph,  espessura  do  cabedal,  força  de
ruptura,  alongamento,  penetração  de  água,  na  cor  preta,  modelo  motociclista  policial,  com
certificado de aprovação emitido pelo departamento de segurança e saúde do Ministério do
Trabalho, conforme NR6.

X - Do Tecido que compõe a gandola, a calça e o gorro

Idênticas à do 4ºA (anexo 01)

--oo(0)oo--

ANEXO 04 – UNIFORME 4º E 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

I - Gorro de pala, cor verde (PANTONE® 190512);

Idênticos aos do 4ºA (anexo 01)

II - gandola, cor verde (pantone® 190512);

Idêntica à Gandola do 4ºA (anexo 01) com a seguinte adição:

Acima da manicaca, do lado esquerdo de quem veste, deverá conter um botão,



costurado diretamente na costura central do ombro da gandola, distante 40mm da costura da
manga, onde deverá ter fixada lapela, de mesmo tecido da gandola, reforçado com
costura dupla, dois fechamentos de botão e medindo 120 mm de comprimento por 40 mm de
largura, cuja finalidade é a fixação do braçal ou do torçal.
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III – Braçal

O braçal será confeccionado em couro ou material similar, em forma de onda, com
495 mm de base, altura das bordas de 74 mm e altura total de 235 mm, tendo a parte
superior arredondada e um reforço na parte posterior na cor preta(C:0 M:0 Y:0 K:100). Na parte
superior do braçal um orifício horizontal para passagem da lapela com 60 mm X 3,5 mm de
abertura, pespontando em toda a borda, atravessando o forro tudo costurado junto, distante 22
mm da extremidade superior.

IV - Camisa branca de algodão meia manga.
Idêntica à do 4ºA (anexo 01)

V - Calça, cor verde (PANTONE® 190512)

Idêntica à do 4ºA (anexo 01)

VI - Cinto em nylon, cor cinza

Idênticos aos do 4ºA (anexo 01)
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VII - Cinto de guarnição na cor preta;

Idêntico ao do 4ºA (anexo 01)

VIII - Meias pretas;

Idênticas à do 4ºA (anexo 01)

IX - Coturnos pretos;

Idêntico ao do 4ºA (anexo 01)

X - Do Tecido que compõe a gandola, a calça e o gorro

Idêntico ao do 4ºA (anexo 01)

--oo(0)oo--

ANEXO 05 – UNIFORME 4º G 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

I - Gorro de pala, cor verde (PANTONE® 190512);
Idênticos aos do 4ºA (anexo 01)

II - Gandola, cor verde (PANTONE® 190512);
Idêntica à Gandola do 4ºA (anexo 01) com a seguinte adição:

Acima da manicaca, do lado esquerdo de quem veste, deverá conter um botão,
costurado diretamente na costura central do ombro da gandola, distante 40mm da costura da
manga, onde deverá ter fixada lapela, de mesmo tecido da gandola, reforçado com
costura dupla, dois fechamentos de botão e medindo 120 mm de comprimento por 40 mm de
largura, cuja finalidade é a fixação do braçal ou do torçal.

Desenho Técnico – Lapela

III – Braçal

O braçal será confeccionado em couro ou material similar, em forma de onda, com
495 mm de base, altura das bordas de 74 mm e altura total de 235 mm, tendo a parte
superior arredondada e um reforço na parte posterior na cor preta (C:0 M:0 Y:0 K:100). Na
parte superior do braçal um orifício horizontal para passagem da lapela com 60 mm X 3,5
mm de abertura, pespontando em toda a borda, atravessando o forro tudo costurado junto,
distante 22 mm da extremidade superior.
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IV - Camisa de algodão meia manga.

Idêntica à do 4ºA (anexo 01), na cor azul royal, com bordado de identificação na
cor branca

V - Calça, cor verde (PANTONE® 190512)

Idêntica à do 4ºA (anexo 01)

VI - Cinto em nylon, cor cinza

Idênticos aos do 4ºA (anexo 01)

VII - Cinto de guarnição na cor preta;

Idêntico ao do 4ºA (anexo 01)

VIII - Meias pretas;

Idênticas à do 4ºA (anexo 01)

IX - Coturnos pretos;

Idêntico ao do 4ºA (anexo 01)

X - Do Tecido que compõe a gandola, a calça e o gorro

Idêntico ao do 4ºA (anexo 01)

3ª P A R T E

III – Normas Externas

(Sem Alteração)
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