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GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DECRETO Nº. 2.232-R, DE 17 DE MARÇO DE 2009.
Autoriza o Comandante Geral do Corpo de
Bombeiros Militar a normatizar o Regulamento
de Uniformes e Insígnias do Corpo de Bombeiros
Militar do Estado do Espírito Santo (RUICBMES).

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso das
atribuições que lhe confere o art. 91, inciso III da Constituição Estadual, e tendo em
vista o que consta do Processo nº 44069960/2009,
DECRETA:
Art. 1º Fica autorizado o Comandante Geral do Corpo de Bombeiros
Militar, no prazo de trinta dias, a normatizar o Regulamento de Uniformes e Insígnias
do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo (RUICBMES).
Art. 2º É expressamente proibido o uso de uniformes, peças, distintivos
ou insígnias, iguais ou semelhantes aos estabelecidos no RUICBMES, por qualquer
instituição ou pessoa que não seja integrante do Corpo de Bombeiros Militar do
Estado do Espírito Santo (CBMES).
Art. 3º Os militares integrantes do CBMES terão o prazo de doze
meses, a contar da data da publicação da normatização em Boletim da Corporação,
para se adequarem às modificações previstas no RUICBMES.
Art. 4º Fica revogado o Decreto nº 4.197-N, de 12 de dezembro de
1997, a partir da publicação da normatização do novo Regulamento de Uniformes e
Insígnias do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo.
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Anchieta, em Vitória, aos 17 dias de março de 2009; 188º da
Independência; 121º da República; e, 475º do Início da Colonização do Solo
Espíritossantense.

PAULO CESAR HARTUNG GOMES
Governador do Estado
(Transcrito do DOE, de 18 de março de 2009)
(Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Estado)
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

PORTARIA Nº 207-R, DE 07 DE JUNHO DE 2010.
Normatiza o novo Regulamento de Uniformes e
Insígnias do Corpo de Bombeiros Militar do Estado
do Espírito Santo (RUICBMES).

O CORONEL BM COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS
MILITAR, no uso de suas atribuições legais dispostas nos incisos II, XII e XV do
artigo 2º do Regulamento do Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar do
Estado do Espírito Santo (RGCBMES), aprovado pelo Decreto nº. 689-R, de 11 de
maio de 2001 e tendo em vista a autorização contida no Decreto nº. 2.232-R, de 17
de março de 2009, publicado no Diário Oficial do dia 18 de março de 2009, e a
Indenização para Aquisição de Fardamento criada pela Lei nº. 9.459, de 01 de junho
de 2010, publicada no Diário Oficial do dia 02 de junho de 2010.
RESOLVE:
Art. 1º Aprovar a normatização do novo Regulamento de Uniformes e
Insígnias do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo (RUICBMES),
que com esta Portaria se publica.
Art. 2º Os militares integrantes do CBMES terão o prazo de 90 (noventa)
dias, a contar da data da publicação desta Portaria em Boletim do Comando Geral,
para se adequarem às modificações previstas no RUICBMES.
Art. 3º Revogar a Portaria nº 155-R, de 30 de março de 2009, publicada
no BCG nº 014, de 08 de abril de 2009.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
.
Vitória, 07 de junho de 2010.

FRONZIO CALHEIRA MOTA - Cel BM
Comandante-Geral do CBMES
(Transcrito do BCG nº 023, de 09 de junho de 2010)
(Este texto não substitui o publicado no Boletim do Comando Geral)
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Regulamento de Uniformes e Insígnias
do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo
(RUICBMES)

Capítulo I
Disposições Gerais
Art. 1º O presente Regulamento contém as prescrições de posse,
composição e uso de uniformes, peças complementares, distintivos, plaquetas e
cadarços de identificação, insígnias e condecorações no âmbito do Corpo de
Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo - CBMES.
Art. 2º O uso correto dos uniformes é fator primordial na boa apresentação
individual e coletiva dos militares do CBMES, contribuindo para o fortalecimento da
disciplina e do bom conceito da Corporação perante a opinião pública.
Art. 3º Constitui obrigação de todo militar do CBMES zelar por seus
uniformes e pela correta apresentação de seus subordinados.
§ 1º O zelo e o capricho com as peças dos uniformes são demonstrações de
respeito e amor à farda e externam o ânimo profissional e o entusiasmo com a
profissão bombeiro militar. Entre os cuidados necessários estão a limpeza, a
manutenção do polimento dos metais, do brilho dos calçados e a boa apresentação
das peças de fardamento.
§ 2º Todo bombeiro militar ao trajar seus uniformes deverá estar com a sua
apresentação pessoal impecável, salvo nos casos de imperiosa necessidade do
serviço. Para tal, deverá ser observado o seguinte:
I - sexo masculino:
a) os cabelos deverão ser mantidos curtos, com um volume que não se
pronuncie para além da borda da cobertura, findando na parte superior do pescoço
em corte redondo, quadrado ou disfarçado, salvo nos casos especiais de
recrutamento e cursos, em que o próprio OBM poderá propor normas específicas
para o padrão da apresentação individual;
b) o bigode, quando usado, deverá ser mantido aparado na altura máxima
correspondente à máquina quatro e completo até as extremidades dos lábios,
devendo tal característica constar na fotografia da carteira de identidade;
c) a barba deverá ser mantida rigorosamente raspada;
d) não é permitido o uso de costeletas inclinadas ou pronunciadas para
abaixo da linha média da cavidade auricular;
e) não é permitido o uso de cavanhaque;
f) as unhas deverão ser aparadas em tamanho curto e higienizadas;
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g) no caso de tingimento dos cabelos, a cor adotada deverá ser única e de
um tom natural compatível com a etnia do militar;
h) não é permitido o uso cordões aparentes;
i) não é permitido o uso de anel, gargantilha e pulseira em serviços e
instruções operacionais;
j) não é permitido o uso de brincos, piercing ou congêneres; e
l) não é permitido o uso de tatuagens aparentes com o uso do 1º , 2º e 3º
Uniformes.
II - sexo feminino:
a) o cabelo será considerado “curto” quando o comprimento não ultrapassar
a linha superior da parte posterior da gola da camisa bege meia manga do 2º
uniforme e “longo” quando se pronunciar além deste limite. O cabelo “curto” será
usado solto e o “longo” deverá ser contido em forma de coque na parte posterior da
nuca, por uso de “rede fina” na cor preta ou na cor do cabelo, afixada com grampos;
b) para que o cabelo se mantenha sempre alinhado, poderão ser utilizados
grampos, fivelas pequenas e discretas na cor preta, elásticos estreitos e sem
enfeites também na cor preta e gel fixador;
c) é permitido o uso de penteado tipo “rabo de cavalo”, com cabelos contidos
por elástico estreito de cor preta e sem enfeites, quando se tratar de uso do 4º
uniforme, do 5º uniforme C e durante o breve período em que o cabelo “longo”,
devido ao seu comprimento, não permitir a confecção de coque. Para os demais
uniformes, será permitido o seu uso no interior do OBM, exceto em solenidades e
formaturas;
d) o penteado não deve impedir o correto posicionamento da cobertura,
sendo vedado o uso de penteado exagerado, cheio ou alto, cobrindo a testa, ainda
que parcialmente;
e) o tamanho das unhas não deverá exceder a 4 (quatro) milímetros da parte
superior da terceira falange, devendo estar sempre limpas e lixadas e quando
pintadas deverão estar em tons discretos;
f) no caso de tingimento dos cabelos, a cor adotada deverá ser única e de
um tom natural compatível com a etnia do militar;
g) as pinturas e maquiagens deverão ser de tonalidades naturais e
intensidades tênues;
h) os brincos, se usados, deverão estar presos às extremidades dos lóbulos
das orelhas sem ultrapassá-los e seus feitios deverão ser discretos, sem qualquer
caráter apologético e de dimensões reduzidas, sempre iguais ou inferiores a 10
(dez) milímetros de comprimento, de largura ou de diâmetro, num total de um par;
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i) é permitido o uso de anéis em número de até dois em cada mão e uma só
pulseira em cada braço, desde que sejam em metal dourado ou prateado e
discretas;
j) não é permitido o uso de anel, gargantilha e pulseira em serviços e
instruções operacionais;
l) não é permitido o uso cordões aparentes;
m) não é permitido o uso de piercing ou congêneres; e
n) não é permitido o uso de tatuagens aparentes com o uso do 1º e 2º
Uniformes.
§ 3º O bombeiro militar que tiver que usar características diferentes do que
foi estipulado no parágrafo anterior, em virtude de estética ou motivo de saúde,
deverá requerer autorização ao respectivo Comandante, justificando seu pedido por
receita ou prescrição médica.
Art. 4º Os componentes da Corporação que comparecerem fardados a
solenidades militares e atos sociais devem fazê-lo com um mesmo uniforme.
§ 1º Excetuam-se os casos especiais em que o militar, por necessidade,
tenha que usar uniforme que a situação assim o exigir.
§ 2º Em solenidade interna, cabe ao Comandante, Diretor ou Chefe do
respectivo OBM fixar o uniforme da cerimônia, em entendimento com o escalão
superior, no caso de participação deste na solenidade.
Art. 5º Os uniformes de que trata o presente Regulamento são privativos
dos militares do CBMES, sendo vedado o seu uso por qualquer outra organização
pública ou privada.
Parágrafo único. É expressamente proibido o uso de uniformes e peças
complementares por pessoas não autorizadas.
Art. 6º É proibido alterar as características dos uniformes bem como lhes
sobrepor peças, equipamentos, insígnias ou distintivos não previstos neste
Regulamento, exceto os casos constantes no §1º deste artigo e no Art. 7º.
§1º São admitidos os usos dos seguintes apetrechos:
I - crachá de identificação, quando exigido pela segurança orgânica, no
âmbito do órgão considerado;
II - telefone celular com suporte de capa preta ou transparente, afixado no
cinto vermelho, pelo militar fora do dispositivo de formatura ou pelotão, em número
máximo de 02 aparelhos;
III - peças, equipamentos, aparelhos e ferramentas operacionais de
comunicações, de proteção individual ou de identificação visual quando devidamente
regulamentados e, nos casos específicos, presos aos seus respectivos suportes;
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IV - armamentos regulamentares para os serviços e ocasiões especiais que
exijam o seu uso, devidamente autorizados pelo Comandante, Diretor ou Chefe do
respectivo OBM;
V - óculos de grau ou de sol de formato e dimensões discretas, com
armação metálica ou de material sintético, sem caráter modernista ou aparência
exuberante; não será permitido uso de óculos de sol quando o militar estiver em
dispositivo de formatura ou pelotão formado, salvo por motivo de saúde, desde que
autorizado pelo respectivo Comandante, mediante prévia apresentação de receita ou
prescrição médica;
VI - relógios de formatos discretos e tamanhos medianos ou pequenos com
pulseiras metálicas, nas cores prateada ou dourada, ou de couro ou material
sintético, nas cores preta, marrom, bege, cinza ou branca.
§ 2º O militar do CBMES que estiver fora do Estado do Espírito Santo,
quando as condições particulares de sua área de operação ou as atividades de
ensino assim o exigirem, poderá utilizar peças de uniformes e distintivos não
previstos neste Regulamento, mediante autorização expressa e publicada em
Boletim do Comando Geral da Corporação.
Art. 7º Os assuntos previstos neste artigo e os casos omissos deste
Regulamento serão tratados em portarias especificas.
1. descrição pormenorizada das dimensões das peças dos uniformes e
especificação da matéria-prima a ser utilizada na sua confecção, no sentido de obter
a máxima uniformidade de cores e qualidade;
2. tempo de duração dos uniformes para fins de aquisição e distribuição;
3. uniformes e peças para atividades especializadas;
4. complementação dos uniformes, designação de peças e equipamentos
não previstos neste Regulamento, mas necessários aos bombeiros militares quando
empregados em situações especiais;
5. criação, modificação ou extinção de distintivos;
6. detalhamento das dimensões e padrão de cor das insígnias; e
7. regulamentação do uso de traje civil para os bombeiros militares quando
no desempenho de função que requeiram esse traje.
Art. 8º Para os fins deste Regulamento estendem-se aos aspirantes-a-oficial
e aos cadetes as prescrições referentes aos oficiais.
Art. 9º Alguns uniformes previstos neste Regulamento serão
complementados para paradas e atividades especiais, por peças de uniformes e
equipamentos cuja distribuição se fará de acordo com a necessidade.
Art. 10. Os acessórios, uniformes, complementos e equipamentos de
proteção individual, necessários a atividade operacional, previstos neste
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Regulamento, serão fornecidos pela Corporação, conforme as Normas de
Distribuição de Fardamento do CBMES.
Parágrafo único. Os itens descritos no caput deste artigo adquiridos no
comércio pelos bombeiros militares não serão indenizados pelo Estado.

Capítulo II
Uniformes
Art. 11. A classificação, a posse, a composição e o uso dos uniformes
obedecem às seguintes prescrições:
1º UNIFORME (FORMAL)
§ 1º - 1º Uniforme A (1º A)
IT O
E S PÍ R

SA N
T O

DE

BO

RA BA LH A

E C ON

FI A

MB EI RO S

AR

T

CO RP O

CO RP O

B EI RO S
OM
B

E
SP
T
ÍR I TO S AN

IT
MI L

A

O

ON FI

AR

T RA BA LH A E C

IT
MI L

I. Posse:
- Obrigatória para oficiais.
- Facultativa para praças.

DE

IT O S A N
E S P Í R
T O

O

E
SP
T
ÍR I TO S AN

II. Composição do masculino:
a) Quepe cinza pérola escuro.
b) Túnica branca.
c) Camisa branca manga longa.
d) Gravata vertical preta.
e) Calça cinza pérola escuro.
f) Cinto vermelho com fivela prateada.
g) Meias pretas.
h) Sapatos pretos.
III. Composição do feminino (substituir):
a) Saia cinza pérola escuro.
b) Gravata feminina preta.
c) Meia-calça fumê.
d) Sapatos pretos (salto médio ou alto).

IV. Uso:
- Em solenidades sociais ou atos sociais externos, a critério do ComandanteGeral, quando for exigido traje passeio completo para os civis, passagens de
comando na Corporação (comandante substituído e substituto) e casamentos (para
o noivo).
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§ 2º - 1º Uniforme B (1º B)
IT O
E S PÍ R

I. Posse:
- Obrigatória para oficiais, subtenentes e
sargentos.
- Facultativa para cabos e soldados.

SA N
T O

B EI RO S
OM
B

DE

E
SP
T
ÍR I TO S AN

T RA BA LH A E C O
N FI A

O

O

MB EI RO S
BO

C OR PO

A

AR
IT
MI L

CO RP O

ON FI

AR

T RA BA LH A E C

IT
MI L

DE

IT O SA N
E SPÍ R
TO

E
T
SP ÍR
N
I TO S A

II. Composição do masculino:
a) Quepe cinza pérola escuro.
b) Túnica cinza pérola claro.
c) Camisa bege manga longa.
d) Gravata vertical bege.
e) Calça cinza pérola escuro.
f) Cinto vermelho com fivela prateada.
g) Meias pretas.
h) Sapatos pretos.

III. Composição do feminino (substituir):
a) Saia cinza pérola escuro.
b) Meia-calça fumê.
c) Sapatos pretos (salto médio ou alto).
IV. Uso
- Reuniões militares, solenidades militares, em trânsito, passeio e serviço,
quando for exigido traje passeio completo para os civis.
- Permitido o uso sem a túnica no interior dos quartéis e nos deslocamentos
em viaturas ou em veículos particulares.
§ 3º - 1º Uniforme C (1º C)
IT O
E S PÍ R

SA N
T O

B EI RO S
OM
B

RA BA LH A

E C ON

FI A

CO RP O

DE

BO

T

MB EI RO S

AR

E
SP
T
ÍR I TO S AN

IT
MI L

A

CO RP O

ON FI

AR

T RA BA LH A E C

O

DE

IT O S A N
E S P Í R
T O

IT
MI L

I. Posse
- Obrigatória para oficiais, subtenentes e
sargentos.
- Facultativa para cabos e soldados.

O

E
SP
T
ÍR I TO S AN

II. Composição do masculino:
a) Quepe cinza pérola escuro.
b) Túnica cinza pérola clara.
c) Camisa branca manga longa.
d) Gravata vertical preta.
e) Calça cinza pérola escuro.
f) Cinto vermelho com fivela prateada.
g) Meias pretas.
h) Sapatos pretos.
III. Composição do feminino (substituir):
a) Saia cinza pérola escuro.
b) Gravata feminina preta.
c) Meia-calça fumê.
d) Sapatos pretos (salto médio ou alto).
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IV. Uso
- Em solenidades sociais ou atos sociais externos, quando for exigido traje
passeio completo para os civis.

2º UNIFORME (PASSEIO E SERVIÇO)
§ 4º - 2º Uniforme A (2º A)

E

M B EI R O
BO
S

SPÍ
R IT

O

SA NT

O

T R AB A L
HA E C

OD

E

S GT BM FIL HO

O NF

E

M B E IR
BO
OS

C O RP

CO R PO

F
IA

IA

S GT BM EVE LIN

T AR

IV. Uso:
- Em trânsito e em serviço administrativo.

C ON

LI
MI

III. Composição do feminino (substituir):
a) Saia cinza pérola escuro ou calça cinza
pérola escuro.
b) Meia-calça na cor da pele (uso com a
saia) ou meia fina tipo soquete na cor da pele
(uso com a calça).
c) Sapatos pretos (salto baixo ou médio).

T RA B A LH A E

L IT A R
MI

II. Composição do masculino:
a) Boina cinza pérola escuro.
b) Camisa bege meia manga.
c) Camiseta vermelha meia manga.
d) Calça cinza pérola escuro.
e) Cinto vermelho com fivela prateada.
f) Meias pretas.
g) Sapatos pretos.

D

I. Posse:
- Obrigatória para oficiais e praças.

ES
P ÍR

I TO SA

O
NT
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§ 5º - 2º Uniforme B (2º B)
I. Posse
- Obrigatória para oficiais, subtenentes e
sargentos.
- Facultativa para cabos e soldados.

IT O
E S P Í R

S AN
T O

C O RP O

CO
NF
IA

E

BO

M B EI R

OS

AR

T RA B A LH A E

LI T
MI

D

I T O S AN
ESP ÍR
TO

OM
EB

CO R P
OD

NF

IA

ES
P ÍR I

S GT BM EVE LIN

BE

IR O
S

TA R

CO

LI
I

T R AB A LH A E

M

E S
P
T O
Í R IT O SA N

S GT BM FIL HO

O
ANT
TO S

II. Composição do masculino:
a) Quepe cinza pérola escuro.
b) Camisa bege meia manga.
c) Camiseta vermelha meia manga.
d) Calça cinza pérola escuro.
e) Cinto vermelho com fivela prateada.
f) Meias pretas.
g) Sapatos pretos.

III. Composição do feminino (substituir):
a) Saia cinza pérola escuro.
b) Meia-calça na cor da pele.
c) Sapatos pretos (salto baixo ou médio).

IV. Uso:
- Em representações quando não for exigido passeio completo para os civis.

§ 6º - 2º Uniforme C (2º C)

C ON

E

M B EI R O
BO
S

CO R PO

T RA B A LH A E

L IT A R
MI

D

I. Posse:
- Obrigatória para os Quadros de Oficiais
Médicos e Dentistas.
F
IA

E

SPÍ
R IT

O

SA NT

O

WI LLI AN O+

II. Composição (masculino/feminino):
a) Boina cinza pérola escuro.
b) Jaleco branco.
c) Camiseta vermelha meia manga.
d) Calça branca.
e) Cinto vermelho com fivela prateada.
f) Meias brancas.
g) Sapatos brancos.

III. Uso:
- Em trânsito, em serviço administrativo, em serviço de consultório e
ambientes hospitalares.
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3º UNIFORME (SERVIÇO OPERACIONAL)
D

BO

COR PO

E

E

SP

MB EIRO
S
IL ITAR
M

§ 7º - 3º Uniforme A (3º A)

T
ÍRI
TO SAN

O

COR
PO

F IA

BALH
AE O
TRA
CN

EB

O M BE I RO

S
I T AR
MI L

D

I. Posse:
- Obrigatória para oficiais e praças.

ES
P
TO
Í RI T O S AN

EDUARDO O+

II. Composição (masculino/feminino):
a) Gorro com pala cáqui.
b) Gandola cáqui.
c) Camiseta vermelha meia manga.
d) Calça cáqui.
e) Cinto vermelho com fivela prateada.
f) Meias pretas.
g) Coturnos pretos.

III. Uso:
- Em serviços operacionais, em serviços de vistorias, de perícias de incêndio
e de sentinela.
1. É permitido o seu uso sem a gandola cáqui, desde que regulado por ato
do Comandante-Geral.

§ 8º - 3º Uniforme B (3º B)
I. Posse
- Obrigatória para os Quadros de Oficiais
Médicos e Dentistas.
II. Composição (masculino/feminino):
a) Gorro com pala cáqui.
b) Jaleco branco.
c) Camiseta vermelha meia manga.
d) Calça cáqui.
e) Cinto vermelho com fivela prateada.
f) Meias pretas.
g) Coturnos pretos.

IV. Uso
- Em serviços operacionais.
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4º UNIFORME (TREINAMENTO FÍSICO)
§ 9º - 4º Uniforme A (4º A)

PÍ
RI

T O SA N

TO

SD
ANDREA

EB

CORP O

D

MB E I R
OS

COR PO

BO

TAR

ES

I LI

II. Composição do masculino:
a) Camiseta regata vermelha.
b) Calção vermelho.
c) Meias brancas tipo soquete.
d) Tênis branco.

SD
PLÍNIO

E
SP

BE
OM IR OS
I TAR
IL
M

E

M

D

I. Posse:
- Obrigatória para oficiais e praças.
ÍRIT O S A NT

O

III. Composição do feminino: (substituir)
a) Camiseta sem manga “tipo machão”.
b) Top preto.

IV. Uso:
- Atividades de Treinamento Físico Militar.
1. O calção dos oficiais possui duas listras de cadarço de algodão de cada
lado, na cor branca, de 10 (dez) milímetros de largura, aplicados de um e de outro
lado das costuras laterais e separados 5 (cinco) milímetros uma da outra.
2. O calção dos subtenentes e sargentos possui uma listra de cadarço de
algodão de cada lado, na cor branca, de 10 (dez) milímetros de largura, aplicadas
sobre a costura lateral.
3. O calção dos cabos e soldados não possui listras.
4. É permitido o uso de gorro com pala vermelho:
4.1 - Em atividades individuais de Treinamento Físico Militar; e
4.2 - Em tropa ou em atividades coletivas de representação da
Corporação, desde que mantida a uniformidade.
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§ 10º - 4º Uniforme B (4º B)

PÍ R
I

D

MB E I R
OS

T O SA N

TO

SD
ANDREA

E

MBE IR O
BO
S

CORP O

BO

COR PO

ES

TAR

SD
PLÍNIO

E
SP

I TAR
IL
M

E

I LI
M

II. Composição do masculino:
a) Camiseta regata vermelha.
b) Calção vermelho.
c) Sunga de banho preta.
d) Sandálias de borracha preta.

D

I. Posse:
- Obrigatória para oficiais e praças.

ÍRI
NT
TO SA

O

III. Composição do feminino: (substituir)
a) Camiseta sem manga “tipo machão”.
b) Maiô de banho preto.

IV. Uso:
- Operações de prevenção, salvamento aquático e instruções afins.
1. A sunga de banho, maiô e o calção dos oficiais possuem duas listras de
cadarço de algodão de cada lado, na cor branca, de 10 (dez) milímetros de largura,
aplicados de um e de outro lado das costuras laterais e separados 5 (cinco)
milímetros uma da outra.
2. A sunga de banho e o calção dos subtenentes e sargentos possuem uma
listra de cadarço de algodão de cada lado, na cor branca, de 10 (dez) milímetros de
largura, aplicadas sobre a costura lateral.
3. A sunga de banho e o calção dos cabos e soldados não possuem listras.
4. É permitido o uso de short preto junto com o maiô.
5. É permitido o uso de gorro com pala vermelho e de camisa manga longa
vermelha em substituição a camiseta regata vermelha:
5.1 - Em operações de prevenção e salvamento aquático;
5.2 - Em atividades individuais de treinamento aquático; e
5.3 - Em tropa ou em instruções, desde que mantida a uniformidade.
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5º UNIFORME (ESPECIAIS)
§ 11 - 5º Uniforme A (5º A) - Gestante

C OR P

N
F IA

EB

OM B E IR O
S

T AR

ECO

LI
MI

T R AB A LH A

OD

I. Posse:
- Obrigatória para oficiais e praças a partir
do 3º mês de gestação.
ES
PÍ
N TO
R I TO SA

S GT BM MARTA

II. Composição:
a) Boina.
b) Vestido jumper para gestante cinza
pérola escuro.
c) Camisa bege meia manga.
d) Meia-calça na cor da pele.
e) Sapatos pretos (salto baixo).

III. Uso:
- Instrução, solenidades, serviço interno, serviço externo, formaturas e
trânsito.
1. As insígnias serão usadas na camisa bege meia manga em conformidade
com o previsto para o 2o uniforme.
2. A plaqueta de identificação, confeccionada em acrílico vermelho, será
usada do lado direito do vestido jumper acima do bolso.
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BO
E

M BE I RO

S

CO R

I TA R

T RA B AL H A
EC

M IL

I. Posse:
- Obrigatória para oficiais e praças no
exercício de funções específicas de manutenção
e almoxarife.

PO D

§ 12 - 5º Uniforme B (5º B) - Manutenção e Almoxarife

ON F
IA

ES

PÍ RI

T OS

O
AN T

MARCELO O+

II. Composição (masculino/feminino):
a) Macacão cinza.
b) Camiseta vermelha meia manga.
c) Borzeguim.
d) Meia preta.

III. Uso:
- Atividades diárias no Centro de Suprimento e Manutenção ou em qualquer
OBM, no exercício de serviços gerais, obras e almoxarife.
1. As insígnias serão as mesmas previstas para os demais uniformes, porém
aplicadas em tecido cinza.

§ 13 - 5º Uniforme C (5º C) - Área de Saúde

III. Composição do feminino (substituir):
a) meia fina tipo soquete na cor da pele
b) Sapatos pretos (salto baixo ou médio).

E

BO

M BE

I RO S

CO R P
O

T RA B A L
HA E C
O
N FI

IL I TA R

II. Composição do masculino:
a) Jaleco branco de manga longa.
b) Camiseta vermelha meia manga.
c) Calça cinza pérola escuro.
d) Cinto vermelho com fivela prateada.
e) Meias pretas.
f) Sapatos pretos.

M

D

I. Posse:
- Obrigatória para as praças classificadas
na função de auxiliar de saúde.
A
ES
PÍ
TO
R I TO SA N

LOU REI RO O+
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IV. Uso:
- Em serviço de consultório e ambientes hospitalares.
1. É proibida a utilização desse uniforme para trânsito ou em outras
situações que contrariem o estabelecido para o seu uso.

§ 14 - 5º Uniforme D (5º D) - Agasalho Esportivo

E

CORP O

os cabos e soldados
mergulho, salvamento
Educação Física e

D

oficiais, subtenentes,

E
S

OM BE IR O
B
S
LI TAR
MI

I. Posse:
- Obrigatória para
sargentos.
- Obrigatória para
que atuam na atividade de
aquático, na Seção de
facultativo para os demais.

PÍ
TO
RI T O S AN

II. Composição:
a) Blusa manga longa.
b) Calça vermelha.
c) Camiseta vermelha meia manga.
d) Meias brancas.
e) Tênis branco.

III. Uso:
- Equipes representativas e delegações em eventos esportivos;
- Equipes de mergulho e equipes de serviço em salvamento aquático; e
- Militares classificados na Seção de Educação Física.
1. É proibida a utilização desse uniforme para trânsito ou em outras
situações que contrariem o estabelecido para o seu uso.
2. É permitido o uso do uniforme sem a blusa manga longa no interior dos
OBM, exceto em formaturas e solenidades.

Capítulo III
Peças Complementares
Art. 12. Peças complementares são aquelas que não entram na composição
dos uniformes de que trata o Capítulo II deste Regulamento.
Parágrafo único. As peças complementares compreendem os abrigos, as
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capas e as peças de uso geral.
Art. 13. Os abrigos, as capas e as demais peças usadas com os uniformes
básicos são os seguintes:
§ 1º Jaqueta cinza pérola escuro.
I. Posse: Facultativa para oficiais e praças.
II. Uso: Com o 2º uniforme.
§ 2º Capa de chuva impermeável com capuz.
I. Posse: Facultativa para oficiais e praças.
II. Uso: Com o 2º e 3º Uniformes, como abrigo contra chuva.
§ 3º Japona de frio cáqui.
I. Posse: Facultativa para oficiais e praças.
II. Uso: Com o 3º uniforme.
§ 4º Alamares.
I. Posse: Obrigatória para oficiais, quando o desempenho da função o exigir.
II. Uso: No desempenho da função de Ajudante de Ordens do ComandanteGeral, Ajudante-Geral e de Oficial da Casa Militar do Estado.
a) Normal: colocado preso ao ombro esquerdo e, por ambas as
extremidades ao botão superior da túnica do 1º uniforme.
b) Reduzido: colocado preso ao ombro esquerdo da camisa bege do 2º
uniforme.
§ 5º Espada.
I. Posse: Obrigatória para oficiais.
II. Uso: a) Quando determinado;
II. Uso: b) Autorizado seu uso em cerimônias religiosas.
III. Não pode ser usada: Em banquetes e recepções de caráter social.
§ 6º Fiador preto de espada.
I. Posse: Obrigatória para oficiais.
II. Uso: Quando determinado o uso de espada.
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§ 7º Guia preta.
I. Posse: Obrigatória para oficiais.
II. Uso: Quando determinado o uso de espada.
§ 8º Luva de pelica preta.
I. Posse: Obrigatória para oficiais.
II. Uso: Oficial armado de espada.

Capítulo IV
Distintivos
Art. 14. Os Distintivos de Quadro são destinados a diferenciar os
componentes dos diversos quadros da Corporação.
§ 1º Oficiais
I. Composição:
a) Combatente: Duas machadinhas cruzadas, formando ângulo de 90º, um
archote colocado verticalmente e na interseção, uma estrela singela de cinco pontas
sobrepostas (insígnia base).
b) Médico: Uma serpente enleando um sabre.
c) Dentista: Uma haste enleada por duas serpentes.
d) Administrativo: Dois cálamos que se encontram no punho de um sabre.
II. Uso:
a) Distintivo de Quadro Combatente (Insígnia Base) em tamanho grande de
metal dourado, na gola das túnicas indiferente de quadro, em ambos os lados de
forma que sua base venha a tangenciar a linha da costura da gola.
b) Em miniatura de metal dourado, de acordo com o quadro, em ambos os
lados do colarinho, na camisa bege meia manga do 2º uniforme; no lado direito do
colarinho da camisa bege manga longa do 1º uniforme; e no lado direito do colarinho
da jaqueta cinza pérola escuro.
c) Os oficiais médicos e dentistas usarão os respectivos distintivos bordados
no bolso do lado esquerdo do jaleco branco, obedecendo-se o seguinte:
1. Médico: Serpente na cor preta, enleando um sabre na cor cinza pérola
escuro, tudo com 3,50 (três vírgula cinqüenta) centímetros de altura.
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2. Dentista: Haste na cor cinza pérola escuro, enleada por duas serpentes
na cor preta, tudo com 3,50 (três vírgula cinqüenta) centímetros de altura.
§ 2º Praças
I. Composição:
a) Combatente: Duas machadinhas cruzadas, formando ângulo de 90º, um
archote colocado verticalmente e na interseção, uma estrela singela de cinco pontas
sobrepostas (Insígnia Base).
II. Uso:
a) Em tamanho grande de metal dourado, na gola das túnicas indiferente de
categoria, em ambos os lados de forma que sua base venha a tangenciar a linha da
costura da gola.
b) Pelos graduados, em miniatura de metal prateado, em ambos os lados do
colarinho, na camisa bege meia manga do 2º uniforme; no lado direito do colarinho
da camisa bege manga longa do 1º uniforme; e no lado direito do colarinho da
jaqueta cinza pérola escuro.
c) Pelos soldados, em miniatura de metal prateado em ambos os lados do
colarinho da camisa bege manga longa do 1º uniforme; da camisa bege meia manga
do 2o uniforme e da jaqueta cinza pérola escuro.
Art. 15. As miniaturas dos Distintivos de Quadro são usadas nas golas
alinhadas e centradas sobre uma linha base de um triângulo isósceles, cujo vértice é
a ponta da gola e com a altura de 35 (trinta e cinco) milímetros.
Art.16. A especificação do Distintivo da Corporação é a seguinte:
Escudo de quatro circunferências concêntricas, a primeira em preto com 1
(um) milímetro de espessura, a segunda em vermelho com 7 (sete) milímetros de
espessura e com os dizeres: “CORPO DE BOMBEIROS MILITAR” “” “ESPÍRITO
SANTO” “”, em letras brancas de 1 (um) milímetro de traço, a terceira em preto
com 1 (um) milímetro de espessura e a quarta em cinza pérola escuro, com 44
(quarenta e quatro) milímetros de diâmetro, tendo em seu interior a Insígnia Base,
com as chamas e os cabos das machadinhas na cor vermelha, as machadinhas na
cor preta, o archote na cor prateada e na parte central da Insígnia Base um capacete
na cor preta com os adereços em amarelo-ouro, abaixo da Insígnia Base uma
mangueira na cor branca, formando três círculos, sendo um na parte inferior do
archote e, os dois outros nas partes inferiores dos cabos das machadinhas, tendo
ainda nas extremidades da mangueira dois esguichos na cor amarelo-ouro.
§ 1º Uso:
I. Em tecido bordado, no lado esquerdo das mangas das túnicas, da camisa
bege meia manga, da gandola cáqui, do jaleco branco, do macacão cinza, da
jaqueta cinza pérola escuro e da japona de frio cáqui, com a sua parte superior
disposta a 4 (quatro) centímetros da costura superior da manga e centralizado.
II. Em pintura tipo silk-screem, no gorro com pala cáqui.
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III. Em pintura tipo silk-screem, no lado esquerdo do peito da camisa
vermelha meia manga e da camiseta regata vermelha, tendo sua parte superior a 18
(dezoito) centímetros da costura do ombro e a lateral esquerda a 10 (dez)
centímetros da costura da manga.
IV. Em tecido bordado, no lado esquerdo do peito do abrigo esportivo, tendo
sua parte superior a 18 (dezoito) centímetros da costura do ombro e a lateral
esquerda a 10 (dez) centímetros da costura da manga.
Art. 17. O Distintivo de Unidade Federativa medirá 7 (sete) centímetros
horizontalmente, respeitando-se proporcionalmente as demais medidas.
Parágrafo único. Usado em tecido bordado, no lado direito das mangas das
túnicas, da camisa bege meia manga, da gandola cáqui, do jaleco branco, do
macacão cinza, da jaqueta cinza pérola escuro e da japona de frio cáqui, com a sua
parte superior disposta a 4 (quatro) centímetros da costura superior da manga e
centralizada.
Art. 18. Os Distintivos de Cursos são os seguintes:
1.
2.
3.
4.
5.

Curso Superior de Bombeiro Militar.
Curso de Aperfeiçoamento.
Curso de Habilitação.
Curso de Formação.
Curso de Especialização.

Art. 19. O curso militar, destinado a oficial ou praça, tem um distintivo
representativo que evidencia o seu ciclo de ensino e a respectiva modalidade. Os
distintivos podem ser metálicos ou bordados em tecido.
Parágrafo único. Os distintivos metálicos serão utilizados nos 1º e 2º
uniformes, enquanto os bordados em tecido no 3º uniforme.
Art. 20. Os distintivos de Cursos Superior de Bombeiro Militar,
Aperfeiçoamento, Habilitação ou Formação serão afixados sobre o macho do bolso
superior direito das túnicas, da camisa bege meia manga e da gandola cáqui. Os
cursos de especialização serão usados acima do bolso direito das peças de
uniformes citadas anteriormente.
Parágrafo único. Nos uniformes serão usados além do distintivo de curso
de nível mais elevado que o militar é detentor, no máximo três outros de
especialização, enquanto que na gandola cáqui, será permitido, ainda, na manga
direita o uso de um cadarço de curso de especialização e na esquerda o cadarço
referente ao Comitê de Desenvolvimento de Atividades (CDA) que o militar estiver
participando.
Art. 21. Será bordado na manga direita, a 3 (três) centímetros da borda do
canhão das túnicas, lado externo, na cor cinza pérola claro, o distintivo do Curso
Superior de Bombeiro Militar, na forma e dimensão do distintivo metálico.
Art. 22. Somente poderão ser usados distintivos de cursos regularmente
ministrados, vinculados à freqüência, aprovação e outras condições.
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Art. 23. Somente poderá ser usado 01 (um) distintivo de curso de
especialização realizado em país estrangeiro, que será afixado acima do bolso
esquerdo e, quando for o caso, acima das barretas nas túnicas, na camisa bege
meia manga e na gandola cáqui.
Parágrafo único. Os cursos oferecidos por instituições estrangeiras, mas
realizados no Brasil, serão considerados como curso de especialização nacional.
Art. 24. Os Distintivos de Cursos seguirão as normas das Organizações que
os instituíram, desde que não contrariem as condições de uso estabelecidas neste
Regulamento.
Art. 25. Na boina cinza pérola escuro será usado do lado direito um distintivo
em metal estampado e esmaltado, formado por um escudo de duas circunferências
concêntricas, a primeira em preto com 1 (um) milímetro de espessura e a segunda
em cinza pérola escuro com 38 (trinta e oito) milímetros de diâmetro, tendo ao centro
a Insígnia Base com as chamas e os cabos das machadinhas na cor vermelha, as
machadinhas na cor preta, o archote na cor prateada e na parte central da Insígnia
Base um capacete na cor preta com os adereços em amarelo-ouro, abaixo da
Insígnia Base uma mangueira na cor branca formando três círculos, sendo um na
parte inferior do archote e, os dois outros nas partes inferiores dos cabos das
machadinhas, tendo ainda nas extremidades da mangueira dois esguichos na cor
amarelo-ouro.
Art. 26. A especificação do Distintivo de Quepe é a seguinte:
I. Oficial: de forma elíptica, com bordadura azul, carregada de 25 estrelas de
prata, tendo na base um listel azul contendo o nome da Unidade Federativa (Espírito
Santo), em caracteres prateados. No interior da elipse uma Insígnia Base dourada,
em tamanho grande, circunscrita em um aro da mesma cor, em campo vermelho.
Envolve a elipse uma coroa de louros dourada com 7 (sete) centímetros de altura
por 12,50 (doze vírgula cinquenta) centímetros de largura. O distintivo é todo em
metal.
II. Subtenentes e Sargentos: de forma elíptica, com bordadura azul,
carregada de 25 estrelas de prata, tendo na base um listel azul contendo o nome da
Unidade Federativa (Espírito Santo), em caracteres prateados. No interior da elipse
uma Insígnia Base dourada, em tamanho grande, circunscrita em um aro da mesma
cor, em campo vermelho. Envolve a elipse uma coroa de louros dourada com 7
(sete) centímetros de altura por 7 (sete) centímetros de largura. O distintivo é todo
em metal.
III. Cabos e Soldados: de forma circular, tendo em seu interior uma coroa de
louros e a Insígnia Base dourada, em miniatura, em campo vermelho, circundada
por um resplendor dourado, com 25 lâminas convexas. Na base do distintivo um
listel azul com o nome da Unidade Federativa (Espírito Santo), em caracteres
prateados. O distintivo é todo em metal com as dimensões de 5,50 (cinco vírgula
cinqüenta) centímetros por 5,50 (cinco vírgula cinqüenta) centímetros.
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Capítulo V
Identificação
Art. 27. A identificação do militar do CBMES nos diversos uniformes e peças
complementares de que trata o presente Regulamento, é feita da seguinte forma:
§ 1º Na gandola cáqui aplicado acima do bolso do lado direito, é usado o
cadarço de identificação individual na cor cáqui e nas dimensões do tamanho da
tampa do bolso e largura de 2 (dois) centímetros, contendo o nome de guerra do
militar em letras pretas, seguido do tipo sangüíneo e fator RH em letras vermelhas,
com 1 (um) centímetro de altura. No jaleco branco o cadarço de identificação é na
cor branca e no macacão cinza o cadarço de identificação é na cor cinza
obedecendo-se as demais descrições acima.
§ 2º Na camisa bege meia manga do 2º uniforme, na parte superior da
pestana do bolso direito, é usada a plaqueta de identificação, confeccionada em
acrílico vermelho, nas dimensões de 1,70 (um virgula setenta) centímetros de altura
por 7,50 (sete virgula cinqüenta) centímetros de comprimento, contendo o posto ou
graduação, abreviados, a sigla BM e em seguida o nome de guerra do militar,
estampadas em letras maiúsculas, tipo Arial, na cor branca. A largura dessas letras
deverá ser proporcional à altura que medirá 8 (oito) milímetros. A 10 (dez) milímetros
de suas extremidades, na sua parte traseira, deverá haver dois estiletes para
fixação. As abreviaturas usadas são as seguintes:
CEL BM
TEN CEL BM
MAJ BM
CAP BM
TEN BM
ASP OF BM
CAD BM

SUB TEN BM
SGT BM
CB BM
SD BM
AL SGT BM
AL CB BM
AL SD BM

§ 3º Na camiseta vermelha meia manga, é obrigatório constar, na altura do
tórax, 10 (dez) centímetros abaixo da gola e no centro, a designação do posto ou
graduação abreviados e a 1 (um) centímetro abaixo, o nome de guerra do militar,
tudo em letra do tipo arial black com 1 (um) centímetro de altura, na cor preta. A
designação do posto ou graduação seguirá as abreviaturas da plaqueta de
identificação sem a abreviatura BM.
SD
DOUGLAS

SGT
CARLOS

SUB TEN
PEDRO

TEN
FRANCO

TEN CEL
PAULO

§ 4º Na camiseta regata vermelha, é obrigatório constar, na altura do tórax, 7
(sete) centímetros abaixo da gola e ao centro, a designação do posto ou graduação
abreviados, conforme parágrafo anterior, e a 1 (um) centímetro abaixo o nome de
guerra do militar, em letra do tipo arial black com 1 (um) centímetro de altura, na cor
preta.
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Capítulo VI
Insígnias
Art. 28. As insígnias usadas nos uniformes e nas peças complementares
têm a classificação, composição, disposição e uso conforme prescrito a seguir:
§ 1º Comandante-Geral e Subcomandante-Geral
I. Composição
a) Comandante-Geral: Conjunto ladeado por uma coroa de louros, formado
por três insígnias compostas, dispostas de forma triangular na cor amarelo-ouro;
uma fita azul contendo sete estrelas de cinco pontas brancas; escudo azul marinho
de forma ovóide contendo 24 estrelas e a Insígnia Base, envolvida por um círculo de
fundo vermelho de bordas douradas.
b) Subcomandante-Geral: Conjunto ladeado por uma coroa de louros, com
três insígnias compostas na cor amarelo-ouro.

III. Uso
a) Bordada
1. No 3º uniforme as insígnias bordadas comporão luvas removíveis em
tecido cáqui, idêntico ao desse uniforme.
b) Metálicas
1. Nas ombreiras do 1º e 2º uniforme dispostas em platina na cor cinza
pérola escura. As platinas possuem, em sua ponta, um botão dourado pequeno no
padrão dos botões da túnica.
2. Em miniatura de metal em ambos os lados do colarinho, na camisa bege
do 1º e 2º uniforme e da jaqueta cinza pérola escuro.

§ 2º Oficiais
I. Composição
a) Bordada
1. Insígnia Composta: estrela radiada com oito pontas, bordada, tendo em
seu interior duas machadinhas na cor amarelo-ouro, cruzadas em um ângulo de 45º,
com uma tocha na cor amarelo-ouro ao centro, sobre um fundo vermelho
circundado, primeiramente, por uma coroa amarelo-ouro, depois por uma coroa azul
e por último por uma coroa na cor amarelo-ouro. Os raios das oito pontas serão na
cor amarelo-ouro. Na coroa azul haverá cinco estrelas de cinco pontas na cor
amarelo-ouro, igualmente espaçadas, com uma delas alinhada com o eixo da tocha.
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2. Insígnia Simples: estrela simples com quatro pontas, bordada, tendo em
seu interior duas machadinhas na cor amarelo-ouro, cruzadas em um ângulo de 45º,
com uma tocha na cor amarelo-ouro ao centro, sobre um fundo vermelho
circundado, primeiramente, por uma coroa na cor branca, depois por um círculo azul
e por último por um círculo na cor branca. Os raios das quatro pontas serão na cor
branca. Na coroa azul haverá cinco estrelas de cinco pontas na cor branca,
igualmente espaçadas, com uma delas alinhada com o eixo da tocha.
3. Estrela Simples: estrela de cinco pontas, bordada, na cor amarelo-ouro.
b) Metálica
1. Insígnia Composta: estrela radiada com oito pontas, metálica, tendo em
seu interior duas machadinhas na cor dourada, cruzadas em um ângulo de 45º, com
uma tocha na cor dourada ao centro, sobre um fundo vermelho circundado,
primeiramente, por uma coroa dourada, depois por uma coroa azul e por último por
uma coroa na cor dourada. Os raios das oito pontas serão na cor dourada. Na coroa
azul haverá cinco estrelas de cinco pontas na cor dourada, igualmente espaçadas,
com uma delas alinhada com o eixo da tocha.
2. Insígnia Simples: estrela simples de quatro pontas, metálica, tendo em
seu interior duas machadinhas na cor dourada, cruzadas em um ângulo de 45º, com
uma tocha na cor dourada ao centro, sobre um fundo vermelho circundado,
primeiramente, por uma coroa na cor prateada, depois por uma coroa azul e por
último por uma coroa na cor prateada. Os raios das quatro pontas serão na cor
prateada. Na coroa azul haverá cinco estrelas de cinco pontas na cor prateada,
igualmente espaçadas, com uma delas alinhada com o eixo da tocha.
3. Estrela Simples: estrela de cinco pontas, metálica, na cor dourada.
II. Disposição
a) Coronel: três insígnias compostas.
b) Tenente Coronel: duas insígnias compostas e uma simples.
c) Major: uma insígnia composta e duas simples.
d) Capitão: três insígnias simples.
e) 1º Tenente: duas insígnias simples.
f) 2º Tenente: uma insígnia simples.
g) Aspirante-a-Oficial: uma estrela simples.
III. Uso
a) Bordada
1. No 2º uniforme as insígnias bordadas comporão luvas removíveis em
tecido cinza pérola escuro, idêntico ao da calça desse uniforme.
2. No 3º uniforme e japona de frio cáqui as insígnias bordadas comporão
luvas removíveis em tecido cáqui, idêntico ao desses uniformes.
3. No jaleco branco as insígnias comporão luvas removíveis em tecido
branco bordadas na cor cinza pérola escuro.
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4. No macacão cinza as insígnias bordadas comporão luvas removíveis em
tecido cinza, idêntico ao desse uniforme.
b) Metálicas
1. Nas ombreiras do 1º uniforme dispostas em platina na cor cinza pérola
escura, idêntica a da calça do 1º uniforme. As platinas possuem, em sua ponta, um
botão dourado pequeno no padrão dos botões da túnica.
2. Em miniatura, na ponta da gola esquerda da camisa bege manga longa do
1º uniforme e da jaqueta cinza pérola escuro.
§ 3º Subtenentes
I. Composição
a) Bordada: Um triângulo equilátero vazado na cor amarelo-ouro.
b) Metálica: Um triângulo eqüilátero vazado na cor dourada.
II. Disposição:
- No centro da ombreira.
III. Uso
a) Bordada
1. No 2º uniforme a insígnia bordada comporá luvas removíveis em tecido
cinza pérola escuro, idêntico ao da calça desse uniforme.
2. No 3º uniforme e na japona de frio cáqui a insígnia bordada comporá
luvas removíveis em tecido cáqui, idêntico ao desse uniforme.
3. No macacão cinza as insígnias bordadas comporão luvas removíveis em
tecido cinza, idêntico ao desse uniforme.
b) Metálica
1. Nas ombreiras do 1º uniforme dispostas em platinas na cor cinza pérola
escuro, idêntica a da calça do 1º uniforme. As platinas possuem, em sua ponta, um
botão dourado pequeno no padrão dos botões da túnica.
2. Em miniatura, na ponta da gola esquerda da camisa bege manga longa do
1º uniforme e da jaqueta cinza pérola escuro.
§ 4º Graduados
I. Composição
a) Bordada
1. Divisas na cor cinza sobre um suporte formado por um escudete antigo e
estilizado em tecido da cor cinza pérola escuro para ambas as túnicas, para a
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camisa bege meia manga do 2º uniforme e para o macacão cinza.
2. Divisas na cor preta sobre um suporte formado por um escudete antigo e
estilizado em tecido na cor cáqui para a gandola cáqui e para a japona de frio cáqui.
b) Metálica
- Divisas na cor prateada, em brocante, sobre um suporte formado por um
escudete antigo e estilizado.
II. Disposição
a) 1º Sargento
- Cinco divisas formando dois conjuntos, um superior de três e outro inferior
de duas. No caso da bordada em tecido a separação dos conjuntos será efetuada
por uma divisa na cor branca e possuirá ainda, o Distintivo de Quadro Combatente
(Insígnia Base) na cor das divisas.
b) 2º Sargento
- Quatro divisas formando dois conjuntos, um superior de três e outro inferior
de uma. No caso da bordada em tecido a separação dos conjuntos será efetuada
por uma divisa na cor branca e possuirá ainda, o Distintivo de Quadro Combatente
(Insígnia Base) na cor das divisas.
c) 3º Sargento
- Três divisas. A bordada em tecido possuirá ainda, o Distintivo de Quadro
Combatente (Insígnia Base) na cor das divisas.
d) Cabo
- Duas divisas. A bordada em tecido possuirá ainda, o Distintivo de Quadro
Combatente (Insígnia Base) na cor das divisas.
III. Uso
a) Bordada
- No terço superior de ambas as mangas das túnicas, da camisa bege meia
manga do 2º uniforme, da gandola cáqui, do macacão cinza e da japona de frio
cáqui.
b) Metálica
- No lado esquerdo da camisa bege manga longa do 1º uniforme e no lado
esquerdo da jaqueta cinza pérola escuro.
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Art. 29. As divisas de Sargentos e Cabos são colocadas nas mangas
dispostas a 13 (treze) centímetros da costura superior das mangas.
Art. 30. As miniaturas das Insígnias são usadas nas golas alinhadas e
centradas sobre uma linha base de um triângulo isósceles, cujo vértice é a ponta da
gola e com a altura de 35 (trinta e cinco) milímetros.

Capítulo VII
Condecorações
Art. 31. As condecorações adotadas ou permitidas no CBMES serão as
nacionais ou estrangeiras, de caráter militar ou civil.
Art. 32. O militar do CBMES agraciado com condecoração de qualquer
natureza deve apresentar à Corporação o respectivo diploma ou ato de sua
concessão, para fins de registro em suas alterações e publicação de seu
recebimento em Boletim da Corporação.
Parágrafo único. Somente após o disposto neste artigo, ficará o agraciado
autorizado a usar a condecoração outorgada; respeitadas as prescrições deste
Regulamento quanto ao uso de condecorações nos uniformes.
Art. 33. A terminologia adotada referente à condecoração tem um sentido
preciso, em que são exclusivamente empregados, quer na linguagem corrente, quer
nas ordens e documentos escritos. Daí a necessidade das conceituações que se
seguem para fins deste Regulamento:
1. Barreta: Peça de metal, revestida com um ou mais pedaços de fita,
correspondente às condecorações conferidas. Colocam-se por ordem regulamentar,
acima do bolso superior do lado esquerdo das túnicas e camisa bege meia manga
do 2º uniforme.
2. Colar: Constituído de dupla corrente ornada com os elementos alegóricos
da condecoração, tendo a insígnia pendente de sua parte inferior.
3. Comenda: Insígnia de comendador ou Grande-Oficial, geralmente usada
ao pescoço, pendente de uma fita.
4. Diploma: Documento oficial conferido ao agraciado, pelo governo ou
autoridade competente, em confirmação à outorga da condecoração e que oficializa
e autentica essa honraria.
5. Faixa: Fita larga, usada a tiracolo (em banda), da direita para a esquerda,
com a insígnia da ordem pendente. É usada apenas pelos Grã-Cruzes.
6. Fita: Tira estreita de tecido, geralmente de gorgorão de seda
chalamotada, em cores e dimensões fixadas, de onde pendem as insígnias ou
medalhas.
7. Miniatura: Reduções das insígnias para serem usadas na casaca civil,
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alinhadas na lapela.
8. Passador: Peça retangular de metal, integrante de algumas medalhas, por
onde atravessa a fita. Destina-se geralmente, a representar honrarias ou distinguir,
pelas figuras que o ornam, tempo de serviço, categorias ou motivos outros, tudo de
acordo com o Regulamento da respectiva medalha.
9. Placa: Chapa em esmalte sobreposta a uma peça de metal dourado ou
prateado, usadas pelos Grã-Cruzes ou Grande-Oficiais de uma ordem.
10. Roseta: Laço ou botão de fita da respectiva condecoração, usada na
botoeira da lapela do traje civil.
Art. 34. O uso de condecoração, nos uniformes obedece às seguintes
normas:
I. Serão usadas obrigatoriamente:
a) Em paradas e desfiles militares;
b) Nas grandes datas, solenidades, recepções e cerimônias em que
assim for determinado;
c) Quando o convite ou ordem para ato ou solenidade fixar expressamente
essa obrigatoriedade.
d) Quando determinado por autoridade.
II. A disposição das condecorações usadas no peito obedecerá a seguinte
ordem, de cima para baixo e da direita para esquerda:
a) as nacionais de bravura;
b) de ferimento em ação;
c) de campanha, cumprimento de missões ou operações;
d) as que premiam atos pessoais de abnegação, coragem e bravura, com o
risco de vida, em tempo de paz, no cumprimento do dever;
e) do mérito;
f) de serviços relevantes;
g) de bons serviços à Corporação;
h) de serviços prestados às Forças Armadas ou Auxiliares;
i) de serviços extraordinários;
j) destinados a premiar o mérito cívico;
l) de aplicação aos estudos militares; e
m) comemorativas.
n) Seguir-se-ão as estrangeiras, obedecendo a mesma ordem fixada para as
nacionais. A mesma ordem deve ser obedecida quando forem usadas barretas, em
substituição às condecorações.
§ 1º Não podem ser usadas ao mesmo tempo as barretas com
condecorações, salvo quando os passadores metálicos façam parte integrante.
§ 2º Não será permitido o uso isolado de uma ou mais condecorações
estrangeiras. Pelo menos uma condecoração nacional deverá, também, ser usada.
§ 3º Em solenidades e atos oficiais nacionais devem ser usadas com
prioridade as condecorações nacionais. Nas solenidades no estrangeiro, em
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embaixadas ou legações e nas Forças Armadas e Auxiliares, deve ser dado
destaque às suas condecorações.
§ 4º O militar do CBMES agraciado com condecorações de outras
Corporações, Governos ou Instituições, as usarão dispostas em seguida às do
Governo do Estado do Espírito Santo, dentro da ordem estabelecida no item II,
respeitada a ordem do seu recebimento, exceto quando deva dar cumprimento ao
prescrito nos §§ 2º e 3º deste artigo.
§ 5º O fato do bombeiro militar possuir grande número de condecorações
não significa que deva usar todas ao mesmo tempo; deve haver propriedade no seu
uso, com relação ao ato a que deve comparecer, obedecido ao que está prescrito no
§ 3º deste artigo.
Art. 35. Condições de uso e disposição das condecorações nos uniformes:
I. Faixas: usadas uma de cada vez, passando sob a platina a tiracolo do
ombro direito para o quadril esquerdo. O uso da faixa tem como complemento
obrigatório a placa.
II. Medalha: nas túnicas, no caso de ser usada uma única fileira, a parte
inferior da insígnia deverá tangenciar da parte inferior da pestana do bolso superior
esquerdo. Quando houver mais de uma fileira, a última terá a colocação citada
acima (caso de mais de uma fileira) e as demais se disporão de forma a que se
tenham sempre as medalhas dispostas sobre a fita da medalha da fileira abaixo.
III. Barreta: usadas em substituição às condecorações quando:
a) determinado por autoridade competente; e
b) a critério de seus possuidores;
§ 1º As barretas são organizadas em fileiras de três ou quatro obedecendose à disposição prevista no item II do artigo 34 e usadas acima do bolso superior do
lado esquerdo das túnicas e da camisa bege meia manga do 2º uniforme.
§ 2º As condecorações poderão ser utilizadas, em datas cívicas ou
comemorativas, no 2º ou 3º uniforme.

Capítulo VIII
Disposições Finais
Art. 36. O Comandante-Geral poderá cassar em definitivo o direito de usar
uniformes do CBMES, de acordo com este Regulamento, aos integrantes da
Reserva ou Reformados cuja conduta possa ser considerada como ofensiva à
dignidade da classe.
§ 1º O bombeiro militar, armado ou não, ao se descobrir deverá conduzir a
cobertura entre o braço esquerdo e o corpo, com a copa para fora. A pala do gorro
deverá estar para frente, segurando-a com o polegar por cima e os demais por baixo
e a boina deverá estar com o emblema para frente.
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§ 2º O uso da cobertura será facultativo no interior dos OBM do CBMES.
§ 3º O bombeiro militar deverá descobrir-se quando nas cerimônias fúnebres
e religiosas ou no interior de templos e edifícios, ressalvando-se os casos em que
estiver de serviço nesses locais ou em guardas de honra.
Art. 37. Nenhuma tropa poderá sair em serviço se todos os seus
componentes não estiverem usando o mesmo uniforme e equipamento, ressalvados
os casos em que a tropa é constituída de frações destinadas a executarem tipos de
serviços diferentes, quando esta regra deverá ser seguida em cada fração.
Art. 38. É expressamente proibido o uso de velcro para fixação de cadarços
de identificação, distintivos e insígnias nos uniformes.
Art. 39. As peças de fardamento, conforme normas de distribuição serão
recolhidas ao Almoxarifado Geral, através dos OBM.
Art. 40. As peças de fardamento, vencidas ou não, serão devolvidas ao
Almoxarifado Geral, através de suas OBM, pelo pessoal licenciado ou excluído das
fileiras do CBMES, por qualquer motivo.
Art. 41. O bombeiro militar que tiver seus acessórios, uniformes,
complementos e equipamentos de proteção individual inutilizados em ato de serviço
poderá solicitar a sua reposição, o que será feito gratuitamente, após a conclusão e
publicidade da solução do devido processo administrativo que comprove à existência
de nexo causal entre o dano e o exercício da função pública.
Parágrafo único. O bombeiro militar que extraviar ou inutilizar os
acessórios, uniformes, complementos e equipamentos de proteção individual,
necessários a atividade operacional, antes da época do respectivo vencimento,
receberá outro mediante indenização à Fazenda Pública do Estado.
Art. 42. Aos bombeiros militares com dispensa médica do uso de calçado
fica facultada a utilização de traje civil ou do agasalho esportivo.
Art. 43. O bombeiro militar fardado fica autorizado a utilizar guarda-chuva ou
sombrinha na cor preta quando necessário.
Art. 44. Será mantido pelo Centro de Suprimento e Manutenção, mostruário
padrão do uniforme destinado ao serviço operacional previsto no presente
Regulamento.

Vitória, 07 de junho de 2010.

FRONZIO CALHEIRA MOTA - Cel BM
Comandante-Geral do CBMES

RUICBMES

35

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

PORTARIA Nº 208-R, DE 14 DE JUNHO DE 2010.
Dispõe sobre a descrição pormenorizada das
dimensões
das
peças
dos
uniformes,
especificação da matéria-prima a ser utilizada na
sua confecção, detalhamento dos distintivos,
plaquetas e cadarços de identificação, insígnias
e condecorações previstas no RUICBMES.

O CORONEL BM COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR,
no uso de suas atribuições legais dispostas nos incisos II e XII do artigo 2º do
Regulamento do Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do
Espírito Santo (RGCBMES), aprovado pelo Decreto nº. 689-R, de 11 de maio de
200, e tendo em vista a Indenização para Aquisição de Fardamento criada pela Lei
nº. 9.459, de 01 de junho de 2010, publicada no Diário Oficial do dia 02 de junho de
2010 e o previsto nos itens 1, 4, 5 e 6 do artigo 7º do RUICBMES, normatizado pela
Portaria nº. 207-R, de 07 de junho de 2010, publicada no BCG nº 023, de 09 de
junho de 2010.

RESOLVE:
Art. 1º A descrição pormenorizada das dimensões das peças dos
uniformes, a especificação da matéria-prima utilizada na sua confecção, o
detalhamento dos distintivos, plaquetas e cadarços de identificação, insígnias e
condecorações estabelecidas no RUICBMES, são as previstas no Anexo I da
presente Portaria.
Art. 2º Criar o distintivo de função de Comando e Subcomando de
Batalhões; de Chefia e Subchefia de Centros; e de Comando de Companhias
Independentes, composto por uma estrela de cinco pontas em metal nas dimensões
de 20 x 20 mm.
§ 1º O distintivo será na cor dourada para as funções de Comandante de
Batalhão e Chefe de Centro, e na cor prateada para as funções de Subcomandante
de Batalhão, Subchefe de Centro e de Comandante de Companhia Independente.
§ 2º O distintivo será afixado no lado esquerdo e acima das barretas e,
quando for o caso, acima do distintivo de curso estrangeiro nas túnicas e na camisa
bege meia manga.
§ 3º O distintivo de função só será utilizado enquanto o Oficial estiver
exercendo as funções previstas no caput do art.
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Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário e, em especial, a
Portaria nº 159-R, de 15 de julho de 2009, publicada no BCG nº 034, de 27 de
agosto de 2009.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Vitória, 14 de junho de 2010.

FRONZIO CALHEIRA MOTA - Cel BM
Comandante-Geral do CBMES
(Transcrito do BCG nº 024, de 16 de junho de 2010)
(Este texto não substitui o publicado no Boletim do Comando Geral)
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ANEXO I – Portaria nº 208-R, de 14/06/2010
Especificações e Detalhamentos
das Peças de Uniformes do RUICBMES

1 – UNIFORMES
1.1 – Vestuário
TÚNICA BRANCA
De tecido gabardine acetinado, na cor branca; aberta na frente em toda a
extensão, fechando por quatro botões de 2,20 cm de diâmetro, de metal dourado
tendo na parte central a insígnia base gravada, sendo que o primeiro fica na linha da
pestana dos bolsos superiores, e o último na linha da pestana dos bolsos inferiores,
os demais eqüidistantes. De corte anatômico, ligeiramente cintada, de comprimento
máximo atingindo, a dobra do dedo polegar, quando o braço estiver sobre a perna
na posição vertical, toda pespontada a 0,5 cm de orla da cintura; na frente quatro
bolsos externos, pespontados, com os ângulos da base arredondados com as
dimensões de 12,00 cm x 14,00 cm a 14,00 cm x 16,00 cm para os superiores e
18,00 cm x 20,00 cm a 19,00 cm x 21,00 cm para os inferiores, fechados por
pestanas retangulares, com dimensões de 6,00 cm x 12,00 cm a 7,00 cm x 14,00 cm
para os superiores e 8,00 cm a 9,00 cm x 19,00 cm, para os inferiores. Os dois
bolsos inferiores são de forma ligeiramente trapezoidal. Todos são fechados com
botões pequenos de 1,50 cm de diâmetro, de metal dourado tendo na parte central a
insígnia base gravada. Nos bolsos superiores, no sentido do comprimento, há uma
grega de largura média de 4,00 cm em forma de macho, eqüidistante dos lados.
Com costas lisas com costura central, no sentido longitudinal, abertura central de
20,00 cm a 30,00 cm, medidas no limite inferior. Gola aberta, virada, formando, com
lapela, um ângulo de lados iguais. Platina do mesmo tecido, de forma pentagonal
embutida nas mangas, com 6,50 cm de largura na parte fixa e 4,50 cm na solta,
terminando em ângulo obtuso e abotoando por um botão pequeno de 1,50 cm de
diâmetro, de metal dourado tendo na parte central a insígnia base gravada. Punho
com canhão duplo do mesmo tecido, tendo 10,00 cm na frente e 15,00 cm atrás.
Para os militares femininos muda o lado do abotoamento, ficando da direita
para a esquerda.

TÚNICA CINZA PÉROLA CLARO
De tecido Oxford, 100% poliéster, na cor cinza pérola médio; de feitio idêntico
ao da túnica branca.
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CALÇA CINZA PÉROLA ESCURO

De tecido panamá, 100% poliéster (urdume: 2x167f48AE e trama:
2x167f48AE), com 26 batidas acabado, gramatura 0,386 gr/linear, tingimento
disperso com solidez no corante, na cor cinza pérola escuro (referência Markbel: cor
17 - cinza chumbo), fio reto. Cós com 4,00 cm de largura, entretelado e forrado na
mesma cor do tecido, em toda extensão, abotoado por botão ou gancho; contendo
na frente, abaixo do cós, duas pregas do lado direito e duas do lado esquerdo.
Passadores externos para cinto, do mesmo tecido da calça, pespontado com
costuras laterais de 4,50 cm de altura por 1,00 cm de largura. Braguilha forrada do
mesmo tecido e fechada por zíper de nylon reforçado na cor do tecido, com travetes
na parte inferior. Dois bolsos dianteiros embutidos tipo reto com revel liso na
abertura, forrado do mesmo tecido, indo até a braguilha, overlocado e com travetes
nas extremidades da abertura da boca. Dois bolsos traseiros embutidos e forrados,
com bainha batida de 1,00 cm; portinholas entreteladas, com entretela 100%
poliéster, com travetes nos pontos de tensão. Chuleada nas entre-pernas, laterais e
gancho e fechada em ponto corrente, devendo ter sobra de tecido em toda
extremidade não inferior a 1,50 cm e na emenda do traseiro de 2,00 cm,
possibilitando o alargamento até 3,00 cm ou estreitamento até 4,00 cm. Laterais com
costuras rebatidas, pesponto simples. Bainha solta e chuleada variando com o
número do sapato, não podendo ter menos de 22,00 cm e mais de 24,00 cm.
Para os militares femininos a calça possui os bolsos laterais fechados (bolso
falso) e não possui os bolsos traseiros.

RUICBMES

39

Calça Masculina

frente

costas

Calça Feminina

frente

costas

SAIA CINZA PÉROLA ESCURO
De tecido panamá, na cor cinza pérola escuro, fio reto (idêntico ao da calça
cinza pérola escuro). Cós com 4,00 cm de largura, entretelada e forrado com o
mesmo tecido em toda extensão com caseado e botão para fechamento ou gancho.
Passadores externos para cinto, do mesmo tecido, pespontado com costuras
laterais de 4,50 cm de altura por 1,00 cm de largura.
Braguilha forrada do mesmo tecido e fechada por zíper de nylon na cor do
tecido, com travetes na parte inferior.
Frente e costa com duas pinças e uma fêmea com 20,00 cm de comprimento
depois de acabada.
Costuras chuleadas e fechada em ponto corrente, devendo ter sobra de tecido
em toda extremidade não inferior a 2,00 cm, possibilitando o alargamento ou
estreitamento.
Bainha solta chuleada, com sobra de 7,00 cm para ajuste do usuário e
comprimento até à altura da rótula do joelho.

Frente

Costas
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CAMISA BEGE MANGA LONGA
De tecido em grafil, na cor bege. Mangas compridas, punhos singelos com 6,00
cm de altura, abotoados por ordem de cinco ou seis botões de material acrílico
transparente na cor bege, de 1,10 cm de diâmetro, sendo o primeiro a altura da gola,
o último no quadril e os demais eqüidistantes. Frente com vivos de 3,00 cm de
largura, pesponto duplo, sem bolso.

CAMISA BRANCA MANGA LONGA
De tecido em grafil, na cor branca. De feitio idêntico ao da camisa bege manga
longa, com botões transparentes e sem bolso.

CAMISA BEGE MEIA MANGA

De tecido sarja militar, composição 100 % poliéster, largura 1,5 m, gramatura
217 gr/linear, tingimento reativo na cor bege (referência Markbel: cor 111); costa lisa
ligeiramente cintada, aberta na frente, ao meio em toda extensão, com vivos de 3,00
cm entretelado, abotoado por uma ordem de cinco botões de material acrílico
transparente na cor bege, de 1,10 cm de diâmetro, sendo o primeiro a 3,00 cm
acima das linhas das pestanas dos bolsos e, o último à altura do quadril e os demais
eqüidistantes.
Externamente, na frente e na parte superior, dois bolsos aplicados à altura do
peito de forma retangular, tendo em sentido vertical uma prega, em forma de macho
com costura interna, de largura média de 3,00 cm, eqüidistante dos bolsos. Os
bolsos possuem ângulos inferiores chanfrados, 1,00 cm de sentido horizontal e 1,00
cm na vertical, tendo dimensões variando entre 12,00 cm de largura por 13,50 cm de
altura e 14,00 cm de largura por 15,50 cm de altura, conforme o tamanho da
camisa, e são fechados por pestanas com entretela tecida 100% poliéster, em forma
retangular, com os mesmos ângulos inferiores do bolso, com dimensões mínimas de
12,00 cm x 5,00 cm, abotoando ao centro com um botão de material acrílico
transparente na cor bege. Os bolsos e as pestanas são proporcionais ao tamanho
da camisa. O bolso esquerdo possui uma abertura de 3,00 cm para colocação de
canetas.
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Mangas curtas, com 2,00 cm acima dos cotovelos e bainha lisa de 2,50 cm.
Abertura central, gola, bolsos, pestanas e machos pespontados a 0,50 cm da
borda.
Costas com pala dupla do mesmo tecido,
Costuras duplas nos bolsos, tampos, vivos, platina e gola.
Gola, entrelada, tipo colarinho esporte, inteiriça.
As ombreiras do mesmo tecido e tonalidade terão na base 5,00 cm de largura e
4,50 cm na extremidade, abotoados por botões de material acrílico transparente na
cor bege.
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GANDOLA CÁQUI
De tecido Rip Stop 100% algodão, com tratamento retardante a chamas, com
certificação de acordo com as Normas NFPA 2112 e NFPA 70E e padrão de
acabamento nanoconfort, na cor cáqui (referência Santista: cor 723), com quatro
bolsos frontais externos, sendo dois superiores e dois inferiores. Costas com pala
dupla do mesmo tecido, platinas entreteladas, colarinho partido entretelado com uma
tira de segurança. Frente fechada com zíper embutido de nylon, cordão para ajuste
na cintura, mangas compridas com punhos fechados com velcro da cor do tecido,
inscrição “BOMBEIROS” nas costas e fitas refletivas na cor prata no tronco e
mangas. Abertura central, gola, bolsos, pestanas e machos pespontados a 0,50 cm
da borda. Costuras duplas nos bolsos, tampos, vivos, machos, platina e gola.
Os bolsos superiores aplicados à altura do peito com dimensões variando entre
12,00 cm de largura por 14,50 cm de altura e 14,00 cm de largura por 16,50 cm de
altura, conforme o tamanho da gandola, fechados por pestanas (tampas)
entreteladas de forma retangular de 6,00 cm de largura fixadas com velcro da cor do
tecido em toda sua extensão para fechamento total, com chanfros de 2,00 cm no
sentido horizontal e 2,00 cm no sentido vertical. Possuem ainda ângulos inferiores
chanfrados idênticos aos das pestanas e prega vertical centralizada em forma de
macho de 4,00 cm de largura. O bolso esquerdo possui uma abertura de 3,00 cm
para colocação de canetas.
Os bolsos inferiores tipo envelope fixo na parte superior e fechado na base
aplicados a uma distância da base da gandola variando entre 3,00 cm e 5,00 cm,
com dimensões variando entre 16,00 cm de largura por 18,00 cm de altura e 18,00
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cm de largura por 21,00 cm de altura, conforme o tamanho da gandola, fechados por
pestanas (tampas) entreteladas de forma retangular de 6,00 cm de largura fixadas
com velcro da cor do tecido em toda sua extensão para fechamento total, com
chanfros de 2,00 cm no sentido horizontal e 2,00 cm no sentido vertical. Possuem
ainda prega vertical centralizada em forma de macho de 4,00 cm de largura.
O zíper de fechamento será fixado a não menos que 15,00 cm da base da
gandola e terminará a não mais que 8,00 cm do colarinho.
A tira de segurança será do mesmo tecido da gandola, com 2,50 cm de largura,
costurada no lado esquerdo do colarinho, com velcro da cor do tecido na
extremidade e no lado direito da gola para sua fixação.
As platinas entreteladas do mesmo tecido terão na base 5,00 cm de largura e
4,50 cm na extremidade, comprimento de no mínimo 11,00 cm e no máximo 13,00
cm, abotoados por botões de jarina na cor preta medindo 1,40 cm de diâmetro.
A pala dupla do mesmo tecido será de 12,00 cm, medidos a partir do colarinho.
O cordão de ajuste na cintura será feito do mesmo tecido da gandola e será
embutido a 1,50 cm das tampas dos bolsos inferiores.
As fitas refletivas de 2,50 cm de largura na cor prata serão costuradas a 0,50
cm de distância uma da outra e a posição da fita superior tomará por base o
afastamento de 1,50 cm da base do bolso superior na parte frontal, seguindo a
mesma posição nas costas. Nas mangas, elas serão costuradas de modo a ficarem
alinhadas com as do tronco quando os braços estiverem estendidos.
A inscrição “BOMBEIROS” será em silk-screen com letras de 5,00 cm de altura
na fonte Arial Narrow em negrito na cor prata refletiva com contorno preto de
espessura 1,00 mm posicionadas a 4,00 cm da linha de costura da pala dupla.
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BOMBEIROS

EDUARDO O+

CALÇA CÁQUI
De tecido Rip Stop 100% algodão, com tratamento retardante a chamas, com
certificação de acordo com as Normas NFPA 2112 e NFPA 70E e padrão de
acabamento nanoconfort, na cor cáqui (referência Santista cor:723), frente e costa
lisa, cós com 4,00 cm de largura, forrado e entretelado com passadores de 2,00 cm
de largura, com sobra de tecido na emenda traseira de 2,00 cm de cada lado
possibilitando o alargamento até 3,00 cm ou estreitamento até 4,00 cm. Laterais
overlocadas e rebatidas com duas agulhas. Braguilha forrada com o mesmo tecido e
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fechada com zíper de nylon mesma cor do tecido. Bainha de 2,00 cm overlocadas e
costuras rebatidas. Bolsos, pestanas e machos pespontados a 0,50 cm da borda.
Costuras duplas nos bolsos e tampos.
Em cada lateral, um bolso tipo envelope com 20,00 cm de largura por 23,00 cm
de altura, com uma prega vertical centralizada em forma de macho de 5,00 cm de
largura fechado por pestana (tampa) de forma retangular de 6,00 cm de largura
fixada com velcro da cor do tecido em toda sua extensão para fechamento total. Os
bolsos serão posicionados conforme o tamanho da calça e a medida é a obtida entre
a costura da parte inferior do cós e a costura de fixação da pestana do bolso.

VESTIDO “JUMPER” PARA GESTANTE CINZA PÉROLA ESCURO
De tecido panamá, na cor cinza pérola escuro, fio reto (idêntico ao da calça
cinza pérola escuro). O vestido tem a parte superior tipo camiseta sem manga, com
um bolso embutido de 8,00 cm de largura por 1,00 cm de altura. As laterais são
ajustadas por quatro faixas de 2,50 cm de largura formando dois laços que ficam
abaixo do braço e a altura do busto. Chuleado em todas as extremidades e fechada
em ponto corrente. Bainha solta e chuleada. O comprimento deve ser até à altura da
rótula do joelho.
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MACACÃO CINZA (MANUTENÇÃO)
De tecido 67% poliéster e 33% algodão, na cor cinza (referência Santista: cor
802); meia manga, fechado frontalmente por zíper. A parte superior possui dois
bolsos externos, na frente, aplicados à altura do peito de forma retangular, tendo em
sentido vertical uma prega, em forma de macho, de largura média de 4,00 cm,
eqüidistante dos bolsos. Os bolsos possuem ângulos inferiores chanfrados, 2,00 cm
no sentido horizontal e 2,00 cm no sentido vertical, tendo dimensões variando entre
12,00 cm de largura por 13,50 cm de altura e 14,00 cm de largura por 15,50 cm de
altura e são fechados por pestanas, em forma retangular, de 6,00 cm de largura
fixadas com velcro da cor do tecido em toda sua extensão para fechamento total e
chanfros idênticos aos dos bolsos. O bolso esquerdo possui uma abertura de 3,00
cm para colocação de canetas. As ombreiras do mesmo tecido e tonalidade terão na
base 5,00 cm de largura e 4,50 cm na extremidade, abotoados por botões de jarina
na cor preta medindo 1,40 cm de diâmetro. A parte inferior possui bolsos com duplo
pesponte nas seguintes disposições: a) frontais: tipo faca, com revel liso na abertura,
forrado, indo até a braguilha, overlocado e com travetes nas extremidades da
abertura da boca; b) laterais: 01 (um) em cada perna, chapados, com portinholas
fechadas através de velcro da cor do tecido em toda sua extensão, entreteladas,
cantos inferiores oitavados, centralizados nas costuras, bainha de 2,00 cm de
largura, overlocadas, com travetes verticais nas extremidades superiores das
portinholas e da abertura do bolso; c) traseiros: 02 (dois), chapados, com portinholas
entreteladas fechadas através de velcro da cor do tecido em toda sua extensão,
cantos inferiores oitavados, bainha de 2,00 cm de largura, overlocada e com travetes
verticais nas extremidades das portinholas e das aberturas dos bolsos. No meio da
peça terá um cinto fixo de 5,00 cm de largura rodeando toda a mesma com elástico
interno de 4,00 cm de largura.. A largura da boca calça varia de acordo com o
número do calçado, não podendo ter menos de 22,00 cm ou maior de 24,00 cm,
com frente lisa.
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JALECO BRANCO
De tecido sitel fill, na cor branca; corte folgado e reto, costa lisa e abertura de
15,00 cm com pesponto simples, tendo a 15,00 cm da abertura uma faixa de 3,50
cm, com pesponto simples, aberto na frente, ao meio em toda extensão, com vivos
de 3,00 cm entretelado, abotoado por uma ordem de cinco botões de material
acrílico transparente, de 1,70 cm de diâmetro, sendo o primeiro a 3,00 cm acima da
linha dos bolsos e os demais eqüidistantes.
Gola, entrelada, tipo colarinho esporte, inteiriça, costuras duplas a 0,50 cm da
borda; quatros bolsos chapados, costuras duplas, sem pestana, com ângulos
inferiores chanfrados 2,00 cm no sentido horizontal e 2,00 cm no sentido vertical,
tendo dimensões variando entre 12,00 cm de largura por 13,50 cm de altura e 14,00
cm de largura por 15,50 cm de altura, conforme o tamanho do jaleco, sendo dois na
parte inferior e dois na parte superior, com travetes e cadarço do mesmo tecido
colocado acima do bolso direito, com 2,00 cm de largura e de mesmo comprimento
do bolso, para a colocação do nome.
Mangas curtas, com 2,00 cm acima dos cotovelos e bainha lisa de 2,50 cm.
Costuras duplas nos bolsos, vivo, mangas e gola. Bainha fixa com 2,00 cm de
largura.
As ombreiras do mesmo tecido e tonalidade terão na base 5,00 cm de largura e
4,50 cm na extremidade, abotoados por botões de material acrílico transparente, de
1,10 cm de diâmetro.

JALECO BRANCO MANGA LONGA
De mesmo feitio do jaleco branco, sendo porém de mangas compridas.
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CALÇA BRANCA
De mesmo feitio da calça cinza pérola escuro, sendo porém em tecido panamá,
100% poliéster, na cor branca.
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CAMISETA VERMELHA MEIA MANGA
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De malha 100% algodão, fio penteado, de corte reto, gola olímpica sanfonada
de 2,50 cm de largura, na cor vermelha, manga de bainhas simples, com distintivo
da Corporação do lado esquerdo do peito em pintura tipo silk-screen, tendo sua
parte superior a 18,00 cm da costura do ombro e a lateral esquerda a 10,00 cm da
costura da manga. Nas costas a 11,00 cm da costura da gola a palavra
“BOMBEIROS” em letras brancas de 4,00 cm de altura e 0,90 cm de traço, arqueada
para cima (com altura de 6,00 cm de arco até a base da palavra) em fonte “Arial”.

CAMISETA REGATA VERMELHA

E

BO

MB EIRO

S
TAR
IL I

CO RPO

M

SD
P L ÍN IO

D

De malha liganete (100% poliamida) ou malha PV (67% poliéster e 33%
viscose), fio penteado; de corte reto, sem mangas, na cor vermelha, com distintivo
da Corporação do lado esquerdo do peito em pintura tipo silk-screen, tendo sua
parte superior a 18,00 cm da costura do ombro e a lateral esquerda a 10,00 cm da
costura da manga. Nas costas a 8,00 cm da costura da gola a palavra
“BOMBEIROS” em letras brancas de 4,00 cm de altura e 0,90 cm de traço, arqueada
para cima (com altura de 6,00 cm de arco até a base da palavra) em fonte “Arial”.
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CAMISETA SEM MANGA “TIPO MACHÃO” (FEMININO)
De malha liganete (100% poliamida) ou malha PV (67% poliéster e 33%
viscose), fio penteado; de corte reto, sem mangas, na cor vermelha, com distintivo
da Corporação do lado esquerdo do peito em pintura tipo silk-screen, tendo sua
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parte superior a 18,00 cm da costura do ombro e a lateral esquerda a 10,00 cm da
costura da manga. Nas costas a 11,00 cm da costura da gola a palavra
“BOMBEIROS” em letras brancas de 4,00 cm de altura e 0,90 cm de traço, arqueada
para cima (com altura de 6,00 cm de arco até a base da palavra) em fonte “Arial”.
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CAMISA MANGA LONGA VERMELHA
De malha com 84% poliamida e 16% elastano, de corte reto, com mangas
compridas, na cor vermelha, com distintivo da Corporação do lado esquerdo do peito
em pintura tipo silk-screen, tendo sua parte superior a 18,00 cm da costura do ombro
e a lateral esquerda a 10,00 cm da costura da manga. Nas costas a 11,00 cm da
costura da gola a palavra “BOMBEIROS” em letras brancas de 4,00 cm de altura e
0,90 cm de traço, arqueada para cima (com altura de 6,00 cm de arco até a base da
palavra) em fonte “Arial”. Na extensão da lateral de ambas as mangas a palavra
“BOMBEIROS” em letras brancas de 2,00 cm de altura e 0,50 cm de traço, em fonte
“Arial”.
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CALÇÃO VERMELHO
Calção Masculino
Tecido tac tel 4 cabos, cor vermelha. Cós de 4,00 cm de largura, com quatro
costuras, franzido com elástico de 1ª qualidade, tendo um cadarço de algodão
vermelho embutido pelo lado interno para ajustamento de cintura, com caseado, sem
braguilha. Bainha com 2,00 cm de largura, rebatida.
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Calção Feminino
Tecido 100% poliamida (helanca), cor vermelha. Cós de 4,00 cm de largura,
com quatro costuras, franzido com elástico de 1ª qualidade, tendo um cadarço de
algodão vermelho embutido pelo lado interno para ajustamento de cintura, com
caseado.
O comprimento da perna atingirá o terço médio superior da perna. Bainha de
2,00 cm de largura, costuras duplas.
O calção vermelho possui as seguintes particularidades:
a) Oficiais: possui duas listras de cadarço de algodão de cada lado, na cor
branca, de 1,00 cm de largura, aplicadas de um e de outro lado das costuras laterais
e separadas de 0,50 cm uma da outra.
b) Subtenentes e Sargentos: possui uma listra de cadarço de algodão de
cada lado, na cor branca, de 1,00 cm de largura, aplicadas sobre as costuras
laterais.
c) Cabos e Soldados: Não possui listras.

CALÇÃO DE BANHO PRETO (SUNGA)
Em tecido de “lycra” ou similar com forro na parte da frente, com elástico e
cadarço no cós e elástico nas bainhas.
O calção de banho preto possui as seguintes particularidades:
a) Oficiais: possui duas listras de cadarço de algodão de cada lado, na cor
branca, de 1,00 cm de largura, aplicadas de um e de outro lado das costuras laterais
e separadas de 0,50 cm uma da outra.
b) Subtenentes e Sargentos: possui uma listra de cadarço de algodão de
cada lado, na cor branca, de 1,00 cm de largura, aplicadas sobre as costuras
laterais.
c) Cabos e Soldados: Não possui listras.
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MAIÔ DE BANHO PRETO
Em helanca especial para natação, de lycra preta, de modelo simples. A parte
de trás deverá ter decote central. A gola, a cava da manga e as pernas
embainhadas para dentro, com dois pespontos e com ponto corrente por baixo. Na
entre-perna, internamente, deverá ter um reforço em tecido de algodão, cor branca,
com dimensão mínima de 15,00 cm de comprimento.
O maiô de banho preto possui as seguintes particularidades:
a) Oficiais: possui duas listras de cadarço de algodão de cada lado, na cor
branca, de 1,00 cm de largura, aplicadas de um e de outro lado das costuras laterais
e separadas de 0,50 cm uma da outra.
b) Subtenentes e Sargentos: possui uma listra de cadarço de algodão de
cada lado, na cor branca, de 1,00 cm de largura, aplicadas sobre as costuras
laterais.
c) Cabos e Soldados: Não possui listras.

FRENTE

COSTAS

GRAVATAS
a) Gravata vertical preta: De poliester, lã ou seda, lisa na cor preta e de feitio
comum.
b) Gravata vertical bege: De poliester, lã ou seda, lisa na cor bege e de feitio
comum.

MEIAS
a) Branca: De algodão, tipo soquete, feitio comum tipo comercial longo,
terminado por sanfona, dobrada e sem frisos;
b) Preta: Feitio comum sem enfeites, tipo social.
c) Fumê e cor da pele: De tecido especial de malha (lycra), tipo meia-calça,
com tamanhos pequeno, médio e grande.
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AGASALHO ESPORTIVO
Calça
Em tecido 100% poliamida (tac tel), cor vermelha. Cós de 4,00 cm de largura,
com quatro costuras, franzido com elástico de 1ª qualidade, tendo um cadarço de
algodão vermelho embutido pelo lado interno para ajustamento de cintura, com
caseado, sem braguilha. Bainha franzida com elástico de 1º qualidade. As duas
laterais tem uma listra branca, em mesmo tecido, com 3,00 cm de largura e a perna
direita um bolso embutido a 5,00 cm do cós, medindo 12,00 cm de largura, abrindo
com zíper de nylon na cor branca. Internamente a calça possui um forro em tecido
perfurado até a altura do joelho.
Camisa

CORPO
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S
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M

D

Em tecido 100% poliamida (tac tel), cor branca, aberta à frente com gola tipo
colarinho esporte e fechada por zíper de nylon na cor branca, mangas compridas,
punhos e cinto franzidos com elástico de 1ª qualidade, com quatro costuras; bolso
acompanhando a costura lateral nos dois lados e de tamanho proporcional à camisa.
A frente possui detalhes em forma triangular, na cor vermelha, de mesmo
tecido, que partem das mangas e dos ombros e o distintivo da Corporação à altura
do peito esquerdo, aplicado em tecido bordado, tendo sua parte superior a 18,00 cm
da costura do ombro e a lateral esquerda a 10,00 cm da costura da manga.
A parte de trás possui a inscrição “CORPO DE BOMBEIROS MILITAR”, em
forma de meia circunferência e em sua base a inscrição “ESPÍRITO SANTO”,
bordadas em linhas vermelhas.

E
SP
TO
ÍRIT
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O

ITAR
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CORP
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S
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E
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ESPÍRITO SANTO
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1.2 – Coberturas

QUEPE MASCULINO
Armação leve de couro, fibra ou material semelhante; pala inclinada com 125º;
cobertura em tecido Panamá na cor cinza pérola escuro (idêntico ao da calça cinza
pérola escuro), perfeitamente armada com um forro que conserve a sua forma
original, com aros de aço; borda arredondada; fita de 3,00 de largura de algodão de
seda ou veludo na cor azul-ferrete; jugular 12,00 cm de largura, dourado, preso por
dois botões pequenos, dourados. Pala confeccionada de papelão-fibra revestida, na
parte superior, de uma película plástica preta brilhante e na parte inferior de uma
película plástica preta fosca, com debrum de 5,00 mm de largura, do mesmo
material da parte superior, pregada e embutida entre a cinta e a armação.
Para os Oficiais Superiores a pala será revestida, no lado superior, de feltro
preto com 2 (dois) ramos de louro de três folhas e frutos, bordados em fio “Myller” na
cor ouro-novo, partindo das extremidades laterais e afastados de 5,00 mm na parte
central da curva externa da pala.

Pala Oficiais Superiores

QUEPE FEMININO
A copa será de forma circular, armada em tecido e resina impregnada e
vaporizada para endurecimento das fibras sendo revestida externamente em tecido
Panamá na cor cinza pérola escuro (idêntico ao da calça cinza pérola escuro). A
parte traseira deverá ter uma aba de tecido feltro cor preta, reforçado e resinado,
colocado nas partes externa e externa, iniciando-se na altura dos dois botões de
metal. A parte superior da aba deverá ser debrunhada com fita de gurgurão na cor
preta; a pala deverá ser dura, revestida em tecido de feltro cor preta, na sua parte
superior e poliéster/lã preto na sua parte inferior. A extremidade frontal da pala
deverá ser debrunhada com fita de gurgurão cor preta; a armação deverá ser
fibrada, com carneira balenada, picotada, formando o conjunto estrutural do chapéu,
juntando todas as seções, guardando proporções com o número do manequim; a
cinta deverá ser de cor azul marinho e circundar a parte inferior da copa, com 3,50
cm de largura; jugular deverá ser do tipo francês, tecido com fio metálico dourado,
com 1,30 cm de largura, tendo um laço na parte frontal, no centro, medindo 5,00 cm
de comprimento.
Deverá ser do tipo fixado nas laterais do chapéu por dois botões metálicos.
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BOINA CINZA PÉROLA ESCURO
De feltro, na cor cinza pérola escuro, forrada com tecido na cor preta, de forma
circular, debruada com napa de 1,00 cm de largura, que se destina ao ajustamento
da boina, na copa, no lado oposto ao do reforço existem dois ilhóses de alumínio na
cor preta com 1,00 cm de diâmetro, separados de 1,50 cm internamente, do lado
direito, possui um reforço de plástico de formato semi-circular com 6,00 cm de raio,
destinado a servir de suporte ao Distintivo da Boina.

GORRO COM PALA CÁQUI
Confeccionado em tecido Rip Stop 100% algodão, na cor cáqui (referência
Santista cor: 723) de feitio simples e copa côncava, composto por uma seção frontal
maior, de onde sairá a pala, e outras quatro seções menores, todas de formato
triangular, sendo todo o conjunto costurado nas suas partes em ponto reto, tendo
pesponto em ambos os lados da costura na face externa da copa, bem como um
passante sobre as costuras internas de 15,00 mm de largura em tela de material
próprio para acabamento. Aba (pala) em polietileno (inquebrável) com guarnição do
próprio tecido, possuindo curvatura correspondente ao interior do gorro, tendo 90,00
mm de raio, com a sua borda externa iniciando-se a 20,00 mm da costura de ligação
da parte frontal com as partes laterais, em ambos os lados, e largura máxima de
100,00 mm, tendo a borda externa com desenho em curvas e retas sem
descontinuidade de concordância. Carneira com 25,00 mm de largura ao longo de
toda a base interna do gorro. Parte frontal possuindo base de 197,00 mm, tendo seu
ponto mais alto relativo à base do gorro acabado de 90,00 mm e o início de sua
curvatura a 38,00 mm da base; as partes laterais formam um triângulo isóscele com
100,00 mm de base e 165,00 mm de altura; e as partes posteriores possuem formas
semelhantes às das partes laterais, diferindo na abertura existente centrada na
base, necessária para a adaptação do sistema de ajuste à cabeça, que será feito em
tira do mesmo tecido com fivela de metal.
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Toda a copa do gorro deve possuir uma forração interna colada em todos os
pontos da superfície, em espuma de 4,00 mm de espessura, de baixa densidade e
cor branca. Em cada seção, a exceção da frontal, possui orifícios de ventilação com
diâmetro de 5,00 mm, colocados no ponto médio das bissetrizes dos seus vértices
superiores.
Para todos os postos e graduações possui o Distintivo da Corporação na frente
impresso em silk-screen. Para os Oficiais Superiores a pala terá dois ramos de louro
de três folhas e frutos impresso em silk-screen na cor amarelo-ouro, partindo das
extremidades laterais e afastados de 5,00 mm na parte central da curva externa da
pala.

Pala Oficiais Superiores

GORRO COM PALA VERMELHO
De feitio idêntico ao gorro com pala cáqui, porém confeccionado em tecido tac
tel 4 cabos na cor vermelha e adaptado através de velcro da cor do tecido.

Pala Oficiais Superiores
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1.3 – Calçados

SAPATO MASCULINO
De vaqueta, na cor preta ou branca, com biqueira, sem enfeites, atacado no
dorso do pé com cadarço preto ou branco com costura transversal na gáspea,
solado e salto de borracha vulcanizada com acabamento tipo militar.

SAPATO FEMININO - SALTO BAIXO
Confeccionado em couro, pelica ou napa vacum, na cor preta ou branca,
modelo clássico liso, com bico arrendodado, não possuindo enfeites ou costuras na
gáspea, solado e salto em borracha vulcanizada, antiderrapante, na mesma cor do
sapato, forrado internamente com tecido que possui tratamento bactericida e
fungicida, preferencialmente na cor do sapato, ou o mais próximo possível, palmilha
interna com espuma de alta densidade, com pelo menos, 4,00 mm de espessura e
salto retangular de 15,00 a 30,00 mm de altura.

SAPATO FEMININO - SALTO MÉDIO
Confeccionado em couro, pelica ou napa vacum, na cor preta ou branca,
modelo clássico liso, com bico arrendodado afilado, não possuindo enfeites ou
costuras na gáspea, solado e salto em borracha vulcanizada, antiderrapante, na
mesma cor do sapato, forrado internamente com tecido que possui tratamento
bactericida e fungicida, preferencialmente na cor do sapato, ou o mais próximo
possível, palmilha interna com espuma de alta densidade, com pelo menos, 4,00
mm de espessura e salto fino redondo ou retangular, não podendo ser do tipo
plataforma, de 45,00 a 50,00 mm de altura.
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SAPATO FEMININO - SALTO ALTO
Confeccionado em couro, pelica ou napa vacum, na cor preta ou branca,
modelo clássico liso, com bico fino, não possuindo enfeites ou costuras na gáspea,
solado e salto em borracha vulcanizada, antiderrapante, na mesma cor do sapato,
forrado internamente com tecido que possui tratamento bactericida e fungicida,
preferencialmente na cor do sapato, ou o mais próximo possível, palmilha interna
com espuma de alta densidade, com pelo menos, 4,00 mm de espessura e salto fino
de 60,00 a 70,00 mm de altura.

COTURNO
De couro preto, com solados vulcanizados em borracha e cadarço preto, com
feche nas laterais internas, ou com cano de lona.

BORZEGUIM
De vaqueta curtida ao cromo, cor preta, com elásticos nas laterais, com 4,00
cm de largura por 9,50 cm de comprimento coberto por uma fita de vaqueta
recortada, ponteada, formando um fole, com uma gáspea externa proporcional ao
número do borzeguim, tendo em suas bordas um par de alças de lona ou couro,
sendo uma costurada no traseiro e outra na frente, medindo 4,00 cm cada uma; na
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parte que une as gáspeas traseiras será costurada uma tira de couro com 4,00 cm
de base e 2,00 cm em sua parte superior, com dupla costura. Terá, ainda, costura
dupla nas bordas; biqueira encouraçada; calcanheira com contraforte de sola ou
borracha/PVC, através do sistema injetado ou vulcanizado.

SANDÁLIA DE BORRACHA PRETA
Com solado, palmilha e tiras de borracha na cor preta (tipo havaiana).
Forquilha com três botões, peça única de borracha que se fixa no solado por três
furos convenientemente dispostos.

TÊNIS BRANCO
De couro ou nylon, predominantemente branco, constituído de solado de
borracha, biqueira reforçada e gáspea com aplicação de ilhoses, para colocações do
cadarço branco.
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2 – PEÇAS COMPLEMENTARES

CINTO VERMELHO
De nylon vermelho de forma plana lisa, com 3,40 cm de largura, comprimento
variável de 100,00 a 130,00 cm, tendo uma extremidade um fecho de metal prateado
e polido, de forma retangular de 4,70 cm de comprimento e 3,70 cm de largura, e na
outra, em forma de lança, uma ponteira de metal, prateado, polido, de forma
retangular.

JAQUETA CINZA PÉROLA ESCURO
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Em tecido panamá, 100 % poliéster, na cor cinza pérola escuro (idêntico ao da
calça cinza pérola escuro), forrada com flanela, aberta à frente com gola tipo
colarinho esporte e fechada por zíper de baixo até em cima, mangas compridas,
punhos e parte traseira do cós de malha sanfonada; dois bolsos diagonais
embutidos na frente.

CORP

O

JAPONA DE FRIO CÁQUI
Em tecido terbrim (67% poliéster e 33% algodão), na cor cáqui (referência
Santista cor: 750). Aberta na frente e fechada por zíper e velcro da cor do tecido,
possuindo dois bolsos embutidos no sentido diagonal nas laterais e uma bainha com
3,00 cm de largura; costas lisas com um só pano e gola entrelelada, aberta e
transpassada; mangas de punho sanfonado (gaita elástica) com 6,00 cm de largura,
com ponteira e velcro da cor do tecido; cintura com barbante, na parte interior entre
o forro e a japona, para ajuste. Internamente terá um forro removível (com zíper)
acolchoado com acrilon e as costuras tipo colméia e preso nas mangas por botões.
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CAPA DE CHUVA IMPERMEÁVEL COM CAPUZ
Em tecido de nylon emborrachado, na cor cinza pérola escuro. Capuz: ser
conjugado à capa. Dianteiro e traseiro superior: terá uma pala inteiriça que formará a
parte superior do corpo da capa e as suas mangas. As costuras deverão estar
somente na parte inferior da pala e permitir ventilação tanto na parte frontal quanto
dorsal. Dianteiro e traseiro inferior: ser talhada de forma a ser uma peça única, sem
costuras laterais e/ou dorsais. Vista: no lado esquerdo do dianteiro, dupla embutida,
com 5,00 cm +/- 1,0 cm de largura, iniciará próximo à gola e terá 73,00 cm +/- 1,0 cm
de comprimento. Bolsos: não terão forros, ou seja, serão vazados um em cada lado
do dianteiro, em diagonal e na altura da cintura, embutidos, tendo abertura de 22,00
cm de comprimento, com um vivo de 5,00 cm de largura costurado na parte superior
do bolso, para sobrepor à abertura e evitar a penetração de água. Mangas:
compridas e lisas.

ALAMARES
De representação: Feito de um trançado com cordão de raiom dourado, com
as ponteiras em metal dourado, tendo na parte superior uma placa do mesmo
cordão, provida de um colchete para aplicação ao ombro; possuem ainda três

RUICBMES

59

cordões simples da mesma cor, em forma de alça, e duas outras alças curtas, nas
extremidades da trança, para fixação ao botão superior da túnica.
De serviço: Constituído de cinco cordões simples, sendo três nas cores cinza
pérola escuro e dois vermelhos dispostos alternadamente, possuindo uma tira de
cetim cinza pérola escuro de 20,00 mm para unir os cordões, onde haverá um
colchete para aplicação ao ombro da camisa bege meia manga.

FIADOR PRETO DE ESPADA
De cordões duplos, na cor preta, de gurgurão e nylon de 32,10 cm de
comprimento, tendo ao centro, a 12,00 cm da parte superior um nó de três laços, de
4,50 cm de comprimento. Na parte inferior dois passadores de 1,00 cm de largura,
em cordão trançado arrematado por uma borla em forma de pêra, de 5,00 cm de
comprimento, revestida de tecido idêntico a dos cordões.

GUIA PRETA
De gurgurão de nylon preto, com 36,00 cm de comprimento por 2,00 cm de
largura, tendo na parte inferior um mosquetão, de metal dourado de 5,50 cm de
comprimento por 2,50 cm de largura, preso por um botão de metal dourado, e na
parte superior, um gancho em metal dourado preso por um botão dourado.

RUICBMES

60

LUVA DE PELICA PRETA
De pelica, na cor preta. De forma e feitios comuns, pespontados com costuras
comuns e do tipo de malhas superpostas, que se encontram entre os dedos,
abotoando no punho, com colchetes de pressão.

3 – ESPECIFICAÇÕES DE MEDIDAS
3.1 – Tabelas de Medidas
As numerações contidas nas Tabelas de Medidas são referências para a
aquisição de uniformes, através de processo licitatório, pela Corporação.
O bombeiro militar com base nas suas medidas (ver item 3.2 – Técnicas para
Medição do Uniforme) identificará a numeração de seus uniformes nas Tabelas de
Medidas, lembrando sempre que para medidas intermediárias deverá sempre optar
pela numeração imediatamente superior.
3.1.1 – Uniformes Masculinos
Gandola
ITENS

TOLERÂNCIA

Colarinho
Tórax
Costas (pala)
Manga longa sem
punho
Manga longa com
punho
Contorno de cava
Comprimento

NUMERAÇÃO
48 50 52
54

40

42

44

46

-0,5 a +0,5 cm
-1 a +1 cm
-1 a +1 cm

56

58

60

62

36,0
50,0
42,5

37,0
52,0
44,0

38,0
54,0
45,5

39,0
56,0
47,0

40,0 41,0 42,0
58,0 60,0 62,0
48,5 50,0 51,5

43,0
64,0
53,0

44,0
66,0
54,5

45,0 46,0 47,0
68,0 70,0 72,0
56,0 57,5 59,0

-1 a +1 cm

57,0

58,0

59,0

60,0

61,0 62,0 63,0

64,0

65,0

65,0 65,0 65,0

-1 a +1 cm

59,0

60,0

61,0

62,0

63,0 64,0 65,0

66,0

67,0

67,0 67,0 67,0

-1 a +1 cm
-1 a +1 cm

25,0
69,5

25,5
71,0

26,0
72,5

26,5
74,0

27,5 28,0 28,5
75,5 77,0 78,5

29,0
80,0

30,0
81,5

30,5 31,5 32,0
81,5 81,5 81,5
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Calça
ITENS
Cintura com cós
Quadril s/ pregas
Coxa
Gancho dianteiro
Gancho traseiro
Entrepernas
c/barra feita

TOLERÂNCIA
-1 a + 1 cm
-1 a + 1 cm
-1 a + 1 cm
-0,5 a +0,5 cm
-0,5 a +0,5 cm

(quando barra não
feita, acrescentar 5,0 -1,5 a +1,5 cm
cm para o social. Para
o básico 3,0 cm)
(lateral sem o cós)

NUMERAÇÃO
44
46
48

34

36

38

40

42

50

52

54

56

36,0
47,0
30,0
22,0
34,0

38,0
49,0
31,0
22,5
34,5

40,0
51,0
32,0
23,0
35,0

42,0
53,0
33,0
23,5
35,5

44,0
55,0
34,0
24,0
36,0

46,0
57,0
35,0
24,5
36,5

48,0
59,0
36,0
25,0
37,0

50,0
61,0
37,0
25,5
37,5

52,0
63,0
38,0
26,0
38,0

54,0
65,0
39,0
26,5
38,5

56,0
67,0
40,0
27,0
39,0

58,0
69,0
41,0
27,5
39,5

85,0

85,0

85,0

85,0

85,0

85,0

85,0

85,0

85,0

85,0

85,0

85,0

Ilhargas s/ cós
c/barra feita (comp.)
(quando barra não -1,5 a +1,5 cm 104,5 105,0 105,5 106,0 106,5 107,0 107,5 108,0 108,5 109,0 109,5 110,0
feita, acrescentar 5,0
cm para o social. Para
o básico 3,0 cm)

Joelho
Barra da calça
Posição dos
bolsos laterais na
calça cáqui

-0,5 a +0,5 cm 22,0
-0,5 a +0,5 cm 22,0

22,5
22,5

23,5
23,0

24,0
23,5

25,0
24,0

25,5
24,5

26,0
25,0

27,0
25,5

27,5
26,0

28,5
26,5

29,0
27,0

29,5
27,5

-0,5 a +0,5 cm 16,0

16,0

18,0

18,0

18,0

20,0

20,0

20,0

23,0

23,0

25,0

25,0

40

42

44

46

48

52,0
45,5
23,5
26,0

54,0
47,0
24,0
26,5

56,0
48,5
24,5
27,0

58,0
50,0
25,0
27,5

60,0
51,5
25,5
28,5

Macacão
ITENS
Tórax
Costas (pala)
Manga curta
Contorno de cava
Comprimento total
(quando barra não feita,
acrescentar 3,0 cm)

TOLERÂNCIA
-1
-1
-1
-1

a
a
a
a

+1 cm
+1 cm
+1 cm
+1 cm

-2 a +2 cm

NUMERAÇÃO
50
52
54
62,0
53,0
26,0
29,0

64,0
54,5
26,5
29,5

66,0
56,0
27,0
30,5

56

58

60

62

68,0
57,5
27,5
31,0

70,0
59,0
27,5
31,5

72,0
60,5
28,0
32,5

74,0
62,0
28,0
33,0

165,5 167,0 168,5 170,0 171,5 173,0 174,5 176,0 177,5 177,5 177,5 177,5

3.1.2 – Uniformes Femininos
Gandola
ITENS
Colarinho
Busto
Costas (pala)
Manga longa sem
punho
Manga longa com
punho
Contorno de cava
Comprimento

TOLERÂNCIA

34

-0,5 a +0,5 cm 17,0
-1 a +1 cm 43,0
-1 a +1 cm 35,5

NUMERAÇÃO
44
46
48

36

38

40

42

17,5
45,0
37,0

18,0
47,0
38,5

18,5
49,0
40,0

19,0
51,0
41,5

19,5
53,0
43,0

20,0
55,0
44,5

50

52

54

56

20,5
57,0
46,0

21,0
59,0
47,5

21,5
61,0
49,0

22,0
63,0
50,5

22,5
65,0
52,0

-1 a +1 cm

56,0

57,0

58,0

59,0

60,0

61,0

62,0

63,0

64,0

65,0

65,0

65,0

-1 a +1 cm

58,0

59,0

60,0

61,0

62,0

63,0

64,0

65,0

66,0

67,0

67,0

67,0

-1 a +1 cm
-1 a +1 cm

21,0
65,0

22,0
66,5

22,5
68,0

23,0
69,5

24,0
71,0

24,5
72,5

25,0
74,0

26,0
75,5

26,5
77,0

27,0
78,5

27,5
80,0

28,5
81,5

RUICBMES

62

Calça
ITENS

TOLERÂNCIA

NUMERAÇÃO
44
46
48

34

36

38

40

42

50

52

54

56

-1 a +1 cm
-1 a +1 cm
-1 a +1 cm
-0,5 a +0,5 cm
-0,5 a +0,5 cm

34,0
43,5
26,5
18,0
28,5

36,0
45,5
27,5
18,5
29,0

38,0
47,5
28,5
19,0
29,5

40,0
49,5
29,5
19,5
30,0

42,0
51,5
30,5
20,0
30,5

44,0
53,5
31,5
20,5
31,0

46,0
55,5
32,5
21,0
31,5

48,0
57,5
33,5
21,5
32,0

50,0
59,5
34,5
22,0
32,5

52,0
61,5
35,5
22,5
33,0

54,0
63,5
36,5
23,0
33,5

56,0
65,5
37,5
23,5
34,0

-1,5 a +1,5 cm
(quando barra não
feita, acrescentar 3,0
cm) (lateral sem o cós)

83,0

83,0

83,0

83,0

83,0

83,0

83,0

83,0

83,0

83,0

83,0

83,0

Cintura com cós
Quadril
Coxa
Gancho dianteiro
Gancho traseiro
Entrepernas
c/barra feita

Ilhargas s/ cós c/
barra feita
(comprimento)
(quando barra não
feita, acrescentar 5,0
cm)

-1,5 a +1,5 cm 101,5 102,0 102,5 103,0 103,5 104,0 104,5 105,0 105,5 106,0 106,5 107,0

Joelho
Barra da calça
Posição dos
bolsos laterais na
calça cáqui

-0,5 a +0,5 cm 19,5
-0,5 a +0,5 cm 21,5

20,0
22,0

21,0
22,5

21,5
23,0

22,5
23,5

23,5
24,5

24,5
25,0

25,0
25,5

26,0
26,0

26,5
26,5

27,0
27,0

-0,5 a +0,5 cm 16,0

16,0

18,0

18,0

18,0 20,00 20,0

20,0

23,0

23,0

25,0

25,0

23,0
24,0

3.2 – Técnicas para Medição do Uniforme
3.2.1 – Uniformes Masculinos
Modelos: Gandola/ Macacão
Com a fita métrica em volta do tórax, verifique o
tamanho e divida o número encontrado por 2.
Ex.: medida do tórax: 108 cm / 2 = 54 cm.

Modelos: Calça
Com a fita métrica em volta da cintura,
verifique o tamanho e divida o número encontrado por 2.
Ex.: Medida da cintura: 84 cm / 2 = 42 cm.
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3.2.2 – Uniformes Femininos

Modelos: Gandola
Com a fita métrica em volta da parte mais saliente do
busto, verifique o tamanho encontrado, some ao
número achado 10 cm e divida por 2; em seguida
subtraia 8 cm do resultado.
Ex.: Medida do busto: 86 cm + 10 = 96 cm / 2 = 48 - 8 =
40 cm
Modelos: Calça
Com a fita métrica em volta da parte mais saliente do
quadril, verifique o tamanho encontrado, some ao
número achado 4 e divida por 2; em seguida subtraia
10 cm do resultado.
Ex.: 96 cm + 4 = 100 cm / 2 = 50 cm -10 = 40 cm

3.3 – Técnicas para Conferência da Peça Pronta
Para a conferência
procedimentos:

das

peças

prontas

recomenda-se

os

seguintes

Gandola
A) Tórax / Busto
Com a peça abotoada medir da parte
inferior da cava até o outro lado.
B) Costa / Espalda
De uma extremidade do ombro com a
junção da cava.
C) Comprimento
Pela frente, da junção da gola com o ombro
medir até a bainha da frente.
D) Manga Curta
Da parte da junção com o ombro medir até
o final da bainha.
E) Manga Longa
Da parte da junção com o ombro medir até
o final do punho.
F) Contorno da Cava
Pela frente, do encontro lateral da manga,
medir o contorno da cava.
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Calça

A) Cintura
Com a calça abotoada, coloca-se a fita
métrica sobre o cós, medir de uma ponta a
outra.

Altura para 5 cm
medir o
quadril

B) Quadril
Com o ziper fechado a 5 cm acima da
junção do gancho, medir o quadril de uma
extremidade a outra.
C) Entrepernas
Medir a junção dos ganchos até a barra.
D) Comprimento (ilhargas sem o cós)
Medir logo abaixo do cós até a barra.
E) Coxa
Com a peça pelo dianteiro, logo abaixo do
gancho medir as duas extremidades como
desenho anexo.

4 – DISTINTIVOS
4.1 – Distintivo de Quadro
4.1.1 – Oficiais

Combatente

Médico

Dentista

Administrativo
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4.1.2 – Praças

Distintivo de Quadro Combatente (Insígnia Base) em tamanho grande de
Combatente
metal dourado, na gola das túnicas indiferente
de quadro ou categoria, em ambos os
lados de
forma que sua base venha a tangenciar a linha da costura da gola.

As miniaturas dos Distintivos de Quadro são usadas nas golas alinhadas e
centradas sobre uma linha base de um triângulo isósceles, cujo vértice é a ponta da
gola e com a altura de 35,00 mm.

35 mm

4.2 – Distintivo da Corporação
O Distintivo da Corporação, em tecido bordado ou em pintura tipo silkscreem, é constituído de um escudo de quatro circunferências concêntricas, a
primeira em preto com 1 (um) milímetro de espessura, a segunda em vermelho com
7,00 mm de espessura e com os dizeres: “CORPO DE BOMBEIROS MILITAR” “”
“ESPÍRITO SANTO” “”, em letras brancas de 1,00 mm de traço, a terceira em preto
com 1,00 mm de espessura e a quarta em cinza pérola escuro, com 44,00 mm de
diâmetro, tendo em seu interior a Insígnia Base, com as chamas e os cabos das
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machadinhas na cor vermelha, as machadinhas na cor preta, o archote na cor
prateada e na parte central da Insígnia Base um capacete na cor preta com os
adereços em amarelo-ouro, abaixo da Insígnia Base uma mangueira na cor branca,
formando três círculos, sendo um na parte inferior do archote e, os dois outros nas
partes inferiores dos cabos das machadinhas, tendo ainda nas extremidades da
mangueira dois esguichos na cor amarelo-ouro.

4.3 – Distintivo da Unidade Federativa
O Distintivo de Unidade Federativa, em tecido bordado, medirá 7,00 cm
horizontalmente, respeitando-se proporcionalmente as demais medidas.

4.4 – Distintivo da Boina
O Distintivo da Boina, em metal estampado e esmaltado, é constituído por
um escudo de duas circunferências concêntricas, a primeira em preto com 1,00 mm
de espessura e a segunda em cinza pérola escuro com 38,00 mm de diâmetro,
tendo ao centro a Insígnia Base com as chamas e os cabos das machadinhas na cor
vermelha, as machadinhas na cor preta, o archote na cor prateada e na parte central
da Insígnia Base um capacete na cor preta com os adereços em amarelo-ouro,
abaixo da Insígnia Base uma mangueira na cor branca, formando três círculos,
sendo um na parte inferior do archote e, os dois outros nas partes inferiores dos
cabos das machadinhas, tendo ainda nas extremidades da mangueira dois
esguichos na cor amarelo-ouro.
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4.5 – Distintivo de Quepe
4.5.1 – Oficiais: de forma elíptica, com bordadura azul, carregada de 25 estrelas de
prata, tendo na base um listel azul contendo o nome da Unidade Federativa (Espírito
Santo), em caracteres prateados. No interior da elipse uma Insígnia Base dourada,
em tamanho grande, circunscrita em um aro da mesma cor, em campo vermelho.
Envolve a elipse uma coroa de louros dourada com 7,00 cm de altura por 12,50 cm
de largura. O distintivo é todo em metal.

E SPÍRITO SAN TO

4.5.2 – Subtententes e Sargentos: de forma elíptica, com bordadura azul,
carregada de 25 estrelas de prata, tendo na base um listel azul contendo o nome da
Unidade Federativa (Espírito Santo), em caracteres prateados. No interior da elipse
uma Insígnia Base dourada, em tamanho grande, circunscrita em um aro da mesma
cor, em campo vermelho. Envolve a elipse uma coroa de louros dourada com 7,00
cm de altura por 7, 00 cm de largura. O distintivo é todo em metal.

TO
ESPÍRI

SAN
TO

4.5.3 – Cabos e Soldados: de forma circular, tendo em seu interior uma coroa de
louros e a Insígnia Base dourada, em miniatura, em campo vermelho, circundada
por um resplendor dourado, com 25 lâminas convexas. Na base do distintivo um
listel azul com o nome da Unidade Federativa (Espírito Santo), em caracteres
prateados. O distintivo é todo em metal com as dimensões de 5,50 cm por 5,50 cm.
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4.6 – Distintivos de Cursos
4.6.1 – Disposição nos Uniformes
Os distintivos de Cursos Superior de Bombeiro Militar, Aperfeiçoamento,
Habilitação ou Formação serão afixados sobre o macho do bolso superior direito das
túnicas, da camisa bege meia manga e da gandola cáqui.
Os distintivos de cursos de especialização, no máximo 03 (três), serão
usados acima do bolso direito das peças de uniformes citadas acima, enquanto que
na gandola cáqui, será permitido, ainda, na manga direita o uso de um cadarço de
curso de especialização e na esquerda o cadarço referente ao Comitê de
Desenvolvimento de Atividades (CDA) que o militar estiver participando.
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No caso de cursos de especialização realizados em países estrangeiros, o
distintivo de curso, somente 01 (um), será usado acima do bolso esquerdo e,
quando for o caso, acima das barretas nas túnicas, na camisa bege meia manga e
na gandola cáqui.
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5 – IDENTIFICAÇÃO
5.1 – Cadarço de Identificação: Confeccionado em tecido da cor do uniforme com
o tamanho da tampa do bolso e largura de 2,00 cm, contendo o nome de guerra do
militar bordado em letras pretas, seguido do tipo sangüíneo e fator RH em letras
vermelhas, com 1,00 cm de altura.

ALEXANDER O+
5.2 – Plaqueta de Identificação: Confeccionada em acrílico vermelho, nas
dimensões de 1,70 cm de altura por 7,50 cm de comprimento, contendo o posto ou
graduação, abreviados, a sigla BM e em seguida o nome de guerra do militar,
estampadas em letras maiúsculas, tipo Arial, na cor branca. A largura dessas letras
deverá ser proporcional à altura que medirá 8,00 mm. A 10,00 mm de suas
extremidades, na sua parte traseira, deverá haver dois estiletes para fixação.

CAP BM MORAES
5.3 – Identificação na camiseta vermelha meia manga: Pintada com tinta preta na
altura do tórax, 10,00 cm abaixo da gola e no centro, a designação do posto ou
graduação abreviados e a 1,00 cm abaixo, o nome de guerra do militar, tudo em letra
do tipo arial black com 1,00 cm de altura.
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5.4 – Identificação na camiseta regata vermelha: Pintada com tinta preta na altura
do tórax, 7,00 cm abaixo da gola e ao centro, a designação do posto ou graduação
abreviados e a 1,00 cm abaixo o nome de guerra do militar, em letra do tipo arial
black com 1,00 cm de altura.
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6 – INSÍGNIAS
6.1 – Comandante-Geral
Conjunto ladeado por uma coroa de louros na cor amarelo-ouro, formado por
três insígnias compostas pequenas dispostas de forma triangular; uma fita azul
contendo sete estrelas de cinco pontas brancas; escudo azul marinho de forma
ovóide contendo 24 estrelas e a Insígnia Base, envolvida por um círculo de fundo
vermelho de bordas douradas.

1º e 2º uniforme

3º uniforme

6.1.1 – A platina cinza possui 66,00 mm de largura e 140,00 mm de comprimento e a
luva removível cáqui 60,00 mm de largura e 110,00 mm de comprimento.
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6.2 – Subcomandante-Geral
Conjunto ladeado por uma coroa de louros na cor amarelo-ouro, com três
insígnias compostas.

1º e 2º uniforme

3º uniforme

6.2.1 – A platina cinza possui 66,00 mm de largura e 140,00 mm de comprimento e a
luva removível cáqui 60,00 mm de largura e 110,00 mm de comprimento.
6.3 – Oficiais e Subtenentes
6.3.1– Bordadas
a) As insígnias bordadas apresentam as seguintes dimensões:
Insígnia Composta

Insígnia Simples

0.5 mm
15.5 mm
14.5mm

10 mm

Estrela Simples

30 mm

30 mm

Triângulo Eqüilátero

15 mm
Todas as arestas com 10 mm

30 mm
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b) No 2º uniforme as insígnias bordadas comporão luvas removíveis em tecido cinza
pérola escuro, idêntico ao da calça desse uniforme. As luvas possuem, em sua
ponta, uma casa para abotamento na ombreira da camisa.

Coronel

Major

Tenente Coronel

Capitão

1º Tenente

2º Tenente

Aspirante-a-Oficial

Subtenente

c) O posicionamento das insígnias e as dimensões das luvas removíveis em tecido
cinza pérola escuro são os seguintes:
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c.1) insígnias de coronel, tenente coronel, major e capitão

60 mm

31 mm

31 mm

50 mm
100 mm

20 mm

c.2) insígnias de 1º tenente

60 mm

35 mm

34 mm
100 mm

20 mm

c.3) insígnias de 2º tenente, aspirante-a-oficial e subtenente

60 mm

50 mm
100 mm

20 mm
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d) No 3º uniforme e na japona de frio cáqui as insígnias bordadas comporão luvas
removíveis em tecido cáqui, idêntico ao desses uniformes.

Coronel

Tenente Coronel

Major

Capitão

1º Tenente

Aspirante-a-Oficial

2º Tenente

Subtenente

e) As luvas removíveis em tecido cáqui possuem 60,00 mm de largura e 100,00 mm
de comprimento e o posicionamento das insígnias é idêntico ao estabelecido na letra
c.
f) No jaleco branco do 2º e 3º uniforme as insígnias comporão luvas removíveis em
tecido branco. No bordado das insígnias a cor branca será substituída pela cor cinza
pérola escuro, mantendo-se o mesmo posicionamento e dimensões das luvas
removíveis cáqui.
g) No macacão cinza do 5º Uniforme B (5º B) as insígnias bordadas comporão luvas
removíveis em tecido cinza, mantendo-se o mesmo posicionamento e dimensões
das luvas removíveis cáqui.
h) Os bordados nas cores amarelo-ouro, azul, vermelho, branco e cinza pérola
escuro serão todos em fio 100% poliéster trilobal, obedecendo ao mesmo padrão de
cor das linhas ZENITH com numeração relacionadas abaixo:
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1) Amarelo-ouro: n° 2033
2) Azul: nº 2021
3) Vermelha: nº 3066
4) Cinza pérola escuro nº 2350
5) Branca BCA
6.3.2 – Metálicas
a) As insígnias metálicas apresentam as seguintes dimensões:
Insígnia Simples

Insígnia Composta

25 mm

Estrela Simples

25 mm

Triângulo Eqüilátero

8 mm
Todas as arestas com 10 mm

25 mm

b) As insígnias metálicas comporão platinas em tecido cinza pérola escuro, idêntico
ao da calça do 1º uniforme. As platinas possuem em sua ponta, um botão dourado
pequeno no padrão dos botões da túnica.

Coronel

Tenente Coronel
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Major

Capitão

1º Tenente

2º Tenente

Aspirante-a-Oficial

Subtenente

c) O posicionamento das insígnias e as dimensões das platinas são os seguintes:
c.1) insígnias de coronel, tenente coronel, major e capitão

60 mm

30 mm

30 mm

55 mm
110 mm

27 mm
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c.2) insígnias de 1º tenente

60 mm

40 mm

40 mm
110 mm

27 mm

c.3) insígnias de 2º tenente, aspirante-a-oficial e subtenente

60 mm

55 mm
110 mm

27 mm

6.4 – Graduados
6.4.1 – 1º Sargento
Cinco divisas em forma de “V” invertido, formando dois conjuntos, um superior
de três e outro inferior de duas, separados por uma divisa na cor branca. Cada divisa
possui 0,50 cm de largura e separação de 0,10 cm, com angulação de 90º, dispostas
sobre um suporte formado por um escudete antigo e estilizado, em formato
trapezoidal medindo 6,60 cm x 9,50 cm, contendo em sua base e a 1,50 cm do
vértice interno da última divisa o Distintivo de Quadro Combatente (Insígnia Base) na
cor das divisas, com as medidas de 2,50 cm x 2,50 cm.
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1. Para ambas as túnicas, para a camisa bege meia manga do 2º uniforme e
para o macacão cinza as cinco divisas serão bordadas na cor cinza claro sobre um
suporte formado por um escudete antigo e estilizado em tecido da cor cinza pérola
escuro, idêntico ao da calça do 1º uniforme.
2. Para a gandola cáqui e para a japona de frio cáqui as cinco divisas serão
bordadas na cor preta sobre um suporte formado por um escudete antigo e
estilizado em tecido na cor cáqui idêntico ao do uniforme.
Em miniatura metálica as divisas serão na cor prateada, em brocante, sobre
um suporte formado por um escudete antigo e estilizado, medindo 1,50 cm x 2,30
cm.

0,50 cm

9,50 cm

0,50 cm
1,50 cm

0,10 cm

1,50 cm

0,10 cm

2,50 cm

2,50 cm

2,50 cm

2,50 cm

6,60 cm

6,60 cm

Túnicas
Camisa bege meia manga
Macacão cinza

Gandola cáqui
Japona de frio cáqui

6.4.2 – 2º Sargento
Quatro divisas em forma de “V” invertido, formando dois conjuntos, um superior
de três e outro inferior de uma, separados por uma divisa na cor branca. Cada divisa
possui 0,50 cm de largura e separação de 0,10 cm, com angulação de 90º, dispostas
sobre um suporte formado por um escudete antigo e estilizado, em formato
trapezoidal medindo 6,60 cm x 8,50 cm, contendo em sua base e a 1,50 cm do
vértice interno da última divisa o Distintivo de Quadro Combatente (Insígnia Base) na
cor das divisas, com as medidas de 2,50 cm x 2,50 cm.
1. Para ambas as túnicas, para a camisa bege meia manga do 2º uniforme e
para o macacão cinza as quatro divisas serão bordadas na cor cinza claro sobre um
suporte formado por um escudete antigo e estilizado em tecido da cor cinza pérola
escuro, idêntico ao da calça do 1º uniforme.
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2. Para a gandola cáqui e para a japona de frio cáqui as quatro divisas serão
bordadas na cor preta sobre um suporte formado por um escudete antigo e
estilizado em tecido na cor cáqui idêntico ao do uniforme.

8,50 cm

Em miniatura metálica as divisas serão na cor prateada, em brocante, sobre
um suporte formado por um escudete antigo e estilizado, medindo 1,50 cm x 2,00
cm.

0,50 cm
1,50 cm

0,50 cm
1,50 cm

0,10 cm
2,50 cm

0,10 cm
2,50 cm

2,50 cm

2,50 cm

6,60 cm

6,60 cm

Túnicas
Camisa bege meia manga
Macacão cinza

Gandola cáqui
Japona de frio cáqui

6.4.3 – 3º Sargento
Três divisas em forma de “V” invertido. Cada divisa possui 0,50 cm de largura e
separação de 0,10 cm, com angulação de 90º, dispostas sobre um suporte formado
por um escudete antigo e estilizado, em formato trapezoidal medindo 6,60 cm x 7,00
cm, contendo em sua base e a 1,50 cm do vértice interno da última divisa o Distintivo
de Quadro Combatente (Insígnia Base) na cor das divisas, com as medidas de 2,50
cm x 2,50 cm.
1. Para ambas as túnicas, para a camisa bege meia manga do 2º uniforme e
para o macacão cinza as três divisas serão bordadas na cor cinza claro sobre um
suporte formado por um escudete antigo e estilizado em tecido da cor cinza pérola
escuro, idêntico ao da calça do 1º uniforme.
2. Para a gandola cáqui e para a japona de frio cáqui as três divisas serão
bordadas na cor preta sobre um suporte formado por um escudete antigo e
estilizado em tecido na cor cáqui idêntico ao do uniforme.
Em miniatura metálica as divisas serão na cor prateada, em brocante, sobre
um suporte formado por um escudete antigo e estilizado, medindo 1,50 cm x 1,60
cm.

7,00 cm
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1,50 cm

1,50 cm
0,50 cm

0,50 cm

0,10 cm

2,50 cm

0,10 cm

2,50 cm

2,50 cm

2,50 cm

6,60 cm

6,60 cm

Túnicas
Camisa bege meia manga
Macacão cinza

Gandola cáqui
Japona de frio cáqui

6.4.4 – Cabo
Duas divisas em forma de “V” invertido. Cada divisa possui 0,50 cm de largura
e separação de 0,10 cm, com angulação de 90º, dispostas sobre um suporte
formado por um escudete antigo e estilizado, em formato trapezoidal medindo 6,60
cm x 6,60 cm, contendo em sua base e a 1,50 cm do vértice interno da última divisa
o Distintivo de Quadro Combatente (Insígnia Base) na cor das divisas, com as
medidas de 2,50 cm x 2,50 cm.
1. Para ambas as túnicas, para a camisa bege meia manga do 2º uniforme e
para o macacão cinza as duas divisas serão bordadas na cor cinza claro sobre um
suporte formado por um escudete antigo e estilizado em tecido da cor cinza pérola
escuro, idêntico ao da calça do 1º uniforme.
2. Para a gandola cáqui e para a japona de frio cáqui as duas divisas serão
bordadas na cor preta sobre um suporte formado por um escudete antigo e
estilizado em tecido na cor cáqui idêntico ao do uniforme.
Em miniatura metálica as divisas serão na cor prateada, em brocante, sobre
um suporte formado por um escudete antigo e estilizado, medindo 1,50 cm x 1,50
cm.

6,60 cm
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1,50 cm

1,50 cm

0,50 cm
0,10 cm

2,50 cm

0,50 cm
0,10 cm

2,50 cm

2,50 cm

2,50 cm

6,60 cm

6,60 cm

Túnicas
Camisa bege meia manga
Macacão cinza

Gandola cáqui
Japona de frio cáqui

Os bordados serão todos em fio 100% poliéster trilobal, obedecendo ao mesmo
padrão de cor das linhas ZENITH com numeração relacionada abaixo:
1) Cinza claro: nº 2046
2) Preta: nº 2047
3) Branca: BCA
As divisas de Sargentos e Cabos são colocadas nas mangas das túnicas,
camisa bege meia manga, gandola cáqui e japona de frio cáqui dispostas a 13,00
cm da costura superior.

4 cm

TR

LHA E CON
FIA
ABA

13 cm

RUICBMES

82

As miniaturas das Insígnias são usadas nas golas alinhadas e centradas sobre
uma linha base de um triângulo isósceles, cujo vértice é a ponta da gola e com a
altura de 35,00 mm.

35 mm

7 – CONDECORAÇÕES
7.1 – Condições de uso e disposição das condecorações nos uniformes
As medalhas são usadas em solenidades comemorativas da Corporação e atos
oficiais nacionais, conforme determinação de autoridade competente. Dispostas nas
túnicas do 1º uniforme, no caso de ser usada uma única fileira, a parte inferior da
insígnia deverá tangenciar a parte inferior da pestana do bolso superior esquerdo.
Quando houver mais de uma fileira, a última terá a colocação citada acima (caso de
mais de uma fileira) e as demais se disporão de forma a que se tenham sempre as
medalhas dispostas sobre a fita da medalha da fileira abaixo.
As barretas são usadas em substituição às medalhas quando determinado por
autoridade competente ou a critério de seus possuidores. Elas são organizadas em
fileiras de 03 (três) ou 04 (quatro) obedecendo-se à disposição prevista no item II do
artigo 34 do RUICBMES e afixadas acima do bolso superior do lado esquerdo das
túnicas e da camisa bege meia manga do 2º uniforme.
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As medalhas poderão ser utilizadas, em datas cívicas ou comemorativas, no 2º
ou 3º uniforme, conforme determinação de autoridade competente.
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

PORTARIA Nº. 168-R, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2009.
Especifica os distintivos e os cadarços dos
cursos ministrados pelo CBMES e dá outras
providências.

O CORONEL BM COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS
MILITAR, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que lhe confere o
inciso XII do art. 2º do Regulamento Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado
do Espírito Santo (RCGCBMES), aprovado pelo Decreto nº. 689-R, de 11 de maio
de 2001, c/c os itens 1 e 5 do art. 7º e art. 18 do Regulamento de Uniformes e
Insígnias do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo (RUICBMES),
aprovado pela Portaria nº. 155-R, de 30 de março de 2009 e normatizado conforme
autoriza o Decreto nº. 2.232-R, de 17 de março de 2009,
RESOLVE:
Art. 1º Especificar os distintivos e os cadarços dos cursos ministrados
pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo (CBMES).
Parágrafo único. Os distintivos de cursos do CBMES são os seguintes:
I.
II.
III.
IV.
V.

Curso Superior de Bombeiro Militar.
Curso de Aperfeiçoamento.
Curso de Habilitação.
Curso de Formação.
Curso de Especialização.

Art. 2º Os distintivos e os cadarços de cursos seguem as seguintes
descrições e desenhos:
I – Curso Superior de Bombeiros Militar – CSBM.
O distintivo do Curso Superior de Bombeiro Militar é constituído por um
escudo de quatro circunferências concêntricas, a primeira em dourado com 0,5 (zero
vírgula cinco) milímetros de espessura, a segunda em vermelho com 2 (dois)
milímetros de espessura e com os dizeres: “CURSO SUPERIOR DE BOMBEIRO
MILITAR” na parte superior e “CBMES” na parte inferior, em letras douradas de 1,5
(um vírgula cinco) milímetros de altura, a terceira em dourado com 0,5 (zero vírgula
cinco) milímetros de espessura e a quarta em cinza pérola escuro, com 15 (quinze)
milímetros de diâmetro tendo em seu interior uma estrela dourada de 5 (cinco)
pontas ao centro. Sob todo o conjunto acima descrito, o desenho de uma fênix de
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asas abertas, na cor dourada, com 48 (quarenta e oito) milímetros de envergadura e
28 (vinte e oito) milímetros de comprimento medido da cabeça a cauda e ladeada
por ramos em dourado que medem 3,5 (três vírgula cinco) milímetros de largura que
partem da cauda até a altura da cabeça em forma de arco. Transpassando a fênix
na vertical, uma espada dourada, com 40 (quarenta) milímetros de comprimento.

II – Curso de Aperfeiçoamento.
a) Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais – CAO
O distintivo do Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais é constituído por um
escudo de quatro circunferências concêntricas, a primeira em dourado com 0,5 (zero
vírgula cinco) milímetros de espessura, a segunda em vermelho com 2 (dois)
milímetros de espessura e com os dizeres: “CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE
OFICIAIS” na parte superior e “CBMES” na parte inferior, em letras douradas de 1,5
(um vírgula cinco) milímetros de altura, a terceira em dourado com 0,5 (zero vírgula
cinco) milímetros de espessura e a quarta em cinza pérola escuro, com 15 (quinze)
milímetros de diâmetro tendo em seu interior um livro dourado aberto ao centro.
Transpassando o escudo, duas espadas na cor dourada com cabo preto, medindo
43 (quarenta e três) milímetros de comprimento cada, formando a figura de um “X”, e
um ângulo de 45º entre o eixo central e suas extremidades. Sob todo o conjunto
descrito, uma fênix de asas abertas, na cor dourada, com 48 (quarenta e oito)
milímetros de envergadura e 28 (vinte e oito) milímetros de comprimento medido da
cabeça a cauda, coroada com uma chama, na cor vermelha, medindo 4 (quatro)
milímetros de altura por 4 (quatro) milímetros de largura e ladeada por ramos
dourados que medem 3,5 (três vírgula cinco) milímetros de largura que partem da
cauda até a altura da cabeça em forma de arco.
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b) Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos – CAS
O distintivo do Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos é constituído por
um escudo de quatro circunferências concêntricas, ladeado por ramos medindo 7,5
(sete vírgula cinco) milímetros de largura, que partem da base do escudo até sua
parte superior sem se tocarem, na cor dourada, a primeira em dourado com 1 (um)
milímetro de espessura, a segunda em vermelho com 4 (quatro) milímetros de
espessura e com os dizeres: “CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE SARGENTOS”
na parte superior e “CBMES” na parte inferior, em letras douradas de 2,5 (dois
vírgula cinco) milímetros de altura, a terceira em dourado com 0,5 (zero vírgula
cinco) milímetros de espessura e a quarta em cinza pérola escuro, com 15 (quinze)
milímetros de diâmetro, tendo em seu interior a Insígnia Base com as chamas e os
cabos das machadinhas na cor vermelha, as machadinhas na cor preta, o archote
na cor prateada e na parte central da Insígnia Base um capacete na cor preta com
os adereços em amarelo-ouro, abaixo da Insígnia Base uma mangueira na cor
prateada, formando três círculos, sendo um na parte inferior do archote e, os dois
outros nas partes inferiores dos cabos das machadinhas, tendo ainda nas
extremidades da mangueira dois esguichos na cor amarelo-ouro.

III – Curso de Habilitação.
a) Curso de Habilitação de Sargentos – CHS
O distintivo do Curso de Habilitação de Sargentos é constituído por um
escudo de quatro circunferências concêntricas, ladeado por ramos medindo 6,5 (seis
vírgula cinco) milímetros de largura por 4,8 (quatro vírgula oito) milímetros de
comprimento na cor prateada, a primeira em prata com 1 (um) milímetro de
espessura, a segunda em vermelho com 4 (quatro) milímetros de espessura e com
os dizeres: “CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS” na parte superior e
“CBMES” na parte inferior, em letras brancas de 0,5 (zero vírgula cinco) milímetros
de altura, a terceira em prata com 0,5 (zero vírgula cinco) milímetros de espessura e
a quarta em cinza pérola escuro, com 15 (quinze) milímetros de diâmetro, tendo em
seu interior a Insígnia Base com as chamas e os cabos das machadinhas na cor
vermelha, as machadinhas na cor preta, o archote na cor prateada e na parte central
da Insígnia Base um capacete na cor preta com os adereços em amarelo-ouro,
abaixo da Insígnia Base uma mangueira na cor prateada, formando três círculos,
sendo um na parte inferior do archote e, os dois outros nas partes inferiores dos
cabos das machadinhas, tendo ainda nas extremidades da mangueira dois
esguichos na cor amarelo-ouro.
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b) Curso de Habilitação de Cabos – CHC
O distintivo do Curso de Habilitação de Cabos é constituído por um
escudo metálico de quatro circunferências concêntricas, a primeira em prata com 1
(um) milímetro de espessura, a segunda em vermelho com 4 (quatro) milímetros de
espessura e com os dizeres: “CURSO DE HABILITAÇÃO DE CABOS” na parte
superior e “CBMES” na parte inferior, em letras brancas de 0,5 (zero vírgula cinco)
milímetros de altura, a terceira em prata com 0,5 (zero vírgula cinco) milímetros de
espessura e a quarta em cinza pérola escuro, com 15 (quinze) milímetros de
diâmetro, tendo em seu interior a Insígnia Base com as chamas e os cabos das
machadinhas na cor vermelha, as machadinhas na cor preta, o archote na cor
prateada e na parte central da Insígnia Base um capacete na cor preta com os
adereços em amarelo-ouro, abaixo da Insígnia Base uma mangueira na cor
prateada, formando três círculos, sendo um na parte inferior do archote e, os dois
outros nas partes inferiores dos cabos das machadinhas, tendo ainda nas
extremidades da mangueira dois esguichos na cor amarelo-ouro.

V – Curso de Especialização.
a) Curso de Especialização de Mergulho Autônomo – CEMAut
O distintivo do Curso de Especialização de Mergulho Autônomo será
constituído em uma face de mergulhador equipado com visor, touca de neoprene e
válvula na boca, medindo 21 (vinte e um) milímetros de altura, com uma largura
máxima de 16 (dezesseis) milímetros, no centro onde se localiza o visor do
mergulhador. Nas extremidades a figura do peixe marlin, sendo um de cada lado,
com as caudas escondidas por trás da face do mergulhador, os bicos voltados para
fora, formando um ângulo de 70º com o centro do desenho, medindo 70 (setenta)
milímetros da extremidade de um bico a outro. Todo o distintivo será confeccionado
na cor dourada.
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Acompanha o distintivo um cadarço arqueado medindo 120 (cento e vinte)
milímetros de comprimento na parte superior, 100 (cem) milímetros na parte inferior
e 25 (vinte e cinco) milímetros de largura. Com uma borda de 4 (quatro) milímetros
de espessura na cor amarelo-ouro, seu fundo é na cor preta com os dizeres:
“RESGATE SUBAQUÁTICO”, em letras na cor amarelo-ouro de 16 (dezesseis)
milímetros de altura por 1 (um) milímetro de traço.

b) Curso de Especialização de Salvamento em Alturas – CESAlt
O distintivo do Curso de Especialização de Salvamento em Alturas para
os Oficiais é constituído por um escudo de quatro circunferências elípticas
concêntricas, a primeira em dourado com 0,5 (zero vírgula cinco) milímetros de
espessura, a segunda em vermelho com 2 (dois) milímetros de espessura e com os
dizeres: “SALVAMENTO EM ALTURAS” na parte superior e “CBMES” na parte
inferior, em letras douradas de 1,5 (um vírgula cinco) milímetros de altura, a terceira
em dourado com 0,5 (zero vírgula cinco) milímetros de espessura e a quarta na cor
azul escuro com 11 (onze) milímetros de altura e 20 (vinte) milímetros tendo em seu
interior o desenho na cor dourada de uma corda tesada na horizontal na parte
superior, tendo no centro um mosquetão, um freio em oito e outra corda com dois
chicotes na vertical, abertos em ângulo de 75º, atados e entrelaçados entre eles,
com a constelação do cruzeiro do sul ao fundo. Nas extremidades, 01 (um) par de
asas da fênix na cor dourada medindo 66 (sessenta e seis) milímetros de uma
extremidade a outra. Transpassando a circunferência uma espada na cor dourada,
com 25 (vinte e cinco) milímetros de comprimento.
O distintivo para as praças será diferenciado pela ausência da espada
transpassada e a cor dourada substituída pela prata.
Acompanha o distintivo um cadarço arqueado medindo 120 (cento e vinte)
milímetros de comprimento na parte superior, 100 (cem) milímetros na parte inferior
e 25 (vinte e cinco) milímetros de largura. Com uma borda de 4 (quatro) milímetros
de espessura na cor amarelo-ouro, seu fundo é na cor preta com os dizeres:
“SALVAMENTO ALTURAS”, em letras na cor amarelo-ouro de 16 (dezesseis)
milímetros de altura por 1 (um) milímetro de traço.
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c) Curso de Habilitação para Atendimento a Emergência com
Produtos Perigosos – CHAEPP
O distintivo do Curso de Habilitação para Atendimento a Emergência com
Produtos Perigosos é constituído pelo “DIAMANTE DE HOMMEL” na cor dourada,
com 22 (vinte e dois) milímetros de lado e 29 (vinte e nove) milímetros de altura,
composto, em seu interior, pelos rótulos de risco: ”CORROSIVO, RADIOATIVO,
INFECTANTE e REATIVO”, com 10 (dez) milímetros de lado cada um, com uma
caveira ao centro, na cor branca, medindo 13 (treze) milímetros de altura e largura
máxima de 9 (nove) milímetros na alturas das cavidades oculares. Envolvido nas
laterais inferiores por uma chama em forma de asas, na cor vermelha, com uma
borda dourada de 1,5 (um vírgula cinco) milímetros e uma projeção do contorno a 4
(quatro) milímetros da borda com traço de 1,5 (um vírgula cinco) milímetros, também
na cor dourada.
Acompanha o distintivo um cadarço arqueado medindo 120 (cento e vinte)
milímetros de comprimento na parte superior, 100 (cem) milímetros na parte inferior
e 25 (vinte e cinco) milímetros de largura. Com uma borda de 4 (quatro) milímetros
de espessura na cor amarelo-ouro, seu fundo é na cor preta com os dizeres:
“EMERGÊNCIAS QUÍMICAS”, em letras na cor amarelo-ouro de 16 (dezesseis)
milímetros de altura por 1 (um) milímetro de traço.

d) Curso de Atendimento Pré-Hospitalar – CAPH
O distintivo do Curso de Atendimento Pré-Hospitalar é constituído por um
escudo de quatro circunferências concêntricas, a primeira em prata com 0,5 (zero
vírgula cinco) milímetros de espessura, a segunda em branco com 2 (dois)
milímetros de espessura e com os dizeres: “CBMES” na parte superior e
“ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR” na parte inferior, em letras prateadas de 1,5
(um vírgula cinco) milímetros de altura, a terceira em prata com 0,5 (zero vírgula
cinco) milímetros de espessura e a quarta em verde escuro, com 13 (treze)
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milímetros de diâmetro tendo em seu interior a cruz símbolo do APH, que é feita em
azul, contornada de branco, com um archote prata e uma serpente cinza ao centro.
Transpassando o escudo, duas machadinhas com cabos na cor vermelha e lâminas
na cor preta, medindo 39 (trinta e nove) milímetros de comprimento cada, formando
a figura de um “X”, e um ângulo de 45º entre o eixo central e suas extremidades.
Entrelaçada nas extremidades dos cabos, duas mangueiras de combate a incêndio
que se ligam na base do distintivo, na cor cinza com os esguichos em amarelo ouro,
medindo 1,2 (um vírgula dois) milímetros de espessura, com os dizeres: “1921 –
ESPÍRITO SANTO – 1997” em letras prateadas de 0,5 (zero vírgula cinco)
milímetros de altura. Sob todo o conjunto acima descrito, o desenho de uma fênix de
asas abertas, na cor branca com 66 (sessenta e seis) milímetros de envergadura e
28 (vinte e oito) milímetros de altura medido da cabeça a cauda, coroada com uma
chama, na cor vermelha, medindo 8 (oito) milímetros de altura por 10 (dez)
milímetros de largura.

e) Curso de Perícia e Incêndio e Explosões – CPIE
O distintivo do Curso de Perícia e Incêndio e Explosões é constituído por
um escudo de quatro circunferências concêntricas, a primeira em dourado com 0,5
(zero vírgula cinco) milímetros de espessura, a segunda em vermelho com 3 (três)
milímetros de espessura e com os dizeres: “CURSO DE PERITOS DE INCÊNDIO na
parte superior e “CBMES” na parte inferior, em letras douradas de 2 (dois) milímetros
de altura, a terceira em dourado com 0,5 (zero vírgula cinco) milímetros de
espessura e a quarta em dourado, com 12 (doze) milímetros de diâmetro tendo em
seu interior um livro dourado aberto ao centro em alto relevo. Partindo das bordas da
circunferência de maior diâmetro, em ambas as extremidades, chamas em formato
de asas explodem, na cor dourada com 69 (sessenta e nove) milímetros de
envergadura. Transpassando as circunferências uma espada na cor dourada com 35
(trinta e cinco) milímetros de comprimento.
Acompanha o distintivo um cadarço arqueado medindo 120 (cento e vinte)
milímetros de comprimento na parte superior, 100 (cem) milímetros na parte inferior
e 25 (vinte e cinco) milímetros de largura. Com uma borda de 4 (quatro) milímetros
de espessura na cor amarelo-ouro, seu fundo é na cor preta com os dizeres:
“PERITO DE INCÊNDIO”, em letras na cor amarelo-ouro de 16 (dezesseis)
milímetros de altura por 1 (um) milímetro de traço.
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f) Curso de Habilitação em Vistorias Técnicas – CHVT
O distintivo do Curso de Habilitação em Vistorias Técnicas é constituído
por um escudo português terçado nas cores azul-claro, dourada e vermelha. O
escudo possui do exterior para o centro três contornos, o primeiro em dourado com
0,5 (zero vírgula cinco) milímetros de espessura, o segundo em vermelho com 1
(um) milímetro de espessura, o terceiro em dourado com 0,5 (zero vírgula cinco)
milímetros de espessura. A parte terçada no interior do escudo é formada a partir de
uma faixa diagonal dourada de 3 (três) milímetros de espessura, com o lado mais
baixo à esquerda e a sua parte superior formando um ângulo de 55º com vértice do
escudo, contendo a sigla CHVT em letras vermelhas com 2,2 (dois vírgula dois)
milímetros de altura. A parte superior esquerda em fundo azul-claro possui a figura
do Convento de Nossa Senhora da Penha com duas palmeiras imperiais e a parte
inferior direita em fundo vermelho possui ao centro a sigla CBMES em letras
douradas de 1 (um) milímetro de altura, circundado por vinte e sete estrelas
douradas. Nas extremidades, 01 (um) par de asas em formato de chamas
explodindo na cor dourada, medindo 72 (setenta e dois) milímetros de uma
extremidade a outra.

g) Curso de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais – CPCIF
O distintivo do Curso de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais é
constituído por um escudo de quatro circunferências concêntricas, a primeira em
verde com 0,5 (zero vírgula cinco) milímetros de espessura, a segunda em vermelho
com 2 (dois) milímetros de espessura e com os dizeres: “CPCIF” e “CBMES” na
parte superior e “CURSO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS
FLORESTAIS” na base em letras douradas de 1,5 (um vírgula cinco) milímetros de
altura, a terceira em verde com 0,5 (zero vírgula cinco) milímetros de espessura e a
quarta na cor dourada com 16 (dezesseis) milímetros de diâmetro, com o desenho
de uma árvore da espécie IPÊ, na cor verde, com chamas em sua base em verde e
com labaredas em vermelho. Ao centro do IPÊ o desenho da Insígnia Base com as
chamas e os cabos das machadinhas na cor vermelha, as machadinhas na cor
preta, o archote na cor prateada e na parte central da Insígnia Base um capacete na
cor preta com os adereços em amarelo-ouro, abaixo da Insígnia Base uma
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mangueira na cor prateada, formando três círculos, sendo um na parte inferior do
archote e, os dois outros nas partes inferiores dos cabos das machadinhas, tendo
ainda nas extremidades da mangueira dois esguichos na cor amarelo-ouro. Nas
extremidades, 01 (um) par de asas em formato de chamas explodindo na cor
dourada, medindo 70 (setenta) milímetros de uma extremidade a outra.
Acompanha o distintivo um cadarço arqueado medindo 120 (cento e vinte)
milímetros de comprimento na parte superior, 100 (cem) milímetros na parte inferior
e 25 (vinte e cinco) milímetros de largura. Com uma borda de 4 (quatro) milímetros
de espessura na cor cinza, seu fundo é na cor preta com os dizer: “FLORESTAL”,
em letras na cor cinza de 16 (dezesseis) milímetros de altura por 1 (um) milímetro de
traço.

h) Curso de Resgate Veicular – CRV
O distintivo do Curso de Resgate Veicular é constituído por um escudo de
duas circunferências elípticas concêntricas, a primeira em vermelho com 5 (cinco)
milímetros de espessura e com os dizeres: ”CBMES” na parte superior e “RESGATE
VEICULAR” na parte inferior, em letras brancas de 4 (quatro) milímetros de altura e
a segunda na cor cinza pérola escuro medindo 50 (cinqüenta) milímetros em seu
eixo maior, contendo a figura de uma tesoura hidráulica, de cor prata, sobreposta à
cruz do APH, que é feita em azul, contornada de branco, com um archote prata e
uma serpente cinza.

i) Curso de Resgate Técnico em Alturas – CRTA
O cadarço do Curso de Resgate Técnico em Alturas é arqueado medindo
120 (cento e vinte) milímetros de comprimento na parte superior, 100 (cem)
milímetros na parte inferior e 25 (vinte e cinco) milímetros de largura. Possui uma
borda de 4 (quatro) milímetros de espessura na cor preta, seu fundo é na cor caqui
com os dizeres: “RESGATE TÉCNICO”, em letras na cor preta de 16 (dezesseis)
milímetros de altura por 1 (um) milímetro de traço.
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j) Curso de Condutor e Operador de Viaturas Operacionais – CCOV
O cadarço do Curso de Condutor e Operador de Viaturas Operacionais é
arqueado medindo 120 (cento e vinte) milímetros de comprimento na parte superior,
100 (cem) milímetros na parte inferior e 25 (vinte e cinco) milímetros de largura.
Possui uma borda de 4 (quatro) milímetros de espessura na cor dourada, seu fundo
é na cor vermelha com os dizeres: “CONDUTOR OPERADOR”, em letras na cor
amarelo-ouro de 16 (dezesseis) milímetros de altura por 1 (um) milímetro de traço.
Entre as duas palavras terá um desenho de perfil de uma auto plataforma hidráulica
arvorada, na cor amarelo-ouro e azul.

Art. 3º Os distintivos de cursos serão confeccionados em metal, em tecido
bordado ou em material emborrachado; enquanto os cadarços, em tecido bordado
ou material emborrachado respeitando os desenhos e as descrições estabelecidas
nessa Portaria.
§ 1º os distintivos de cursos confeccionados em tecido bordado seguirão,
no que for possível bordar, todos os detalhes descritos.
§ 2º Os distintivos de cursos e cadarços quando confeccionados em
material emborrachado terão o fundo na cor verde e o desenho e/ou letras na cor
cinza.
Art. 4º Os Comitês de Desenvolvimento de Atividades (CDA) serão
representados por um cadarço arqueado em tecido ou material emborrachado
medindo 120 (cento e vinte) milímetros de comprimento na parte superior, 100 (cem)
milímetros na parte inferior e 25 (vinte e cinco) milímetros de largura. Possuem uma
borda de 4 (quatro) milímetros de espessura na cor amarelo-ouro, seu fundo é na
cor preta com os dizeres: “CDA – e o nome ao qual se refere (ex. CDA – ALTURA)”,
em letras amarelo-ouro de 16 (dezesseis) milímetros de altura por 1 (um) milímetro
de traço.
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Art. 5º Os distintivos de cursos e os cadarços serão utilizados e dispostos
nos uniformes conforme o estabelecido no RUICBMES.
Art. 6º Os distintivos e cadarços de cursos realizados em outras
instituições somente poderão ser utilizados nos uniformes após a apresentação do
certificado comprovando a aprovação no curso à 3ª Seção do Estado-Maior (BM/3) e
publicação da autorização de uso no Boletim do Comando Geral.
Parágrafo único. Nos cursos ministrados pela Corporação o Centro de
Ensino e Instrução de Bombeiros (CEIB) providenciará a publicação dos aprovados
e a conseqüente autorização para o uso dos respectivos distintivos e cadarços.
Art. 7º A criação de novos distintivos de cursos e cadarços será precedida
de estudo coordenado pela BM/3 e aprovada em portaria específica do Comando
Geral.
Art. 8º A Corporação fornecerá, por ocasião das formaturas dos cursos
previstos nesta Portaria, 01 (um) distintivo de curso confeccionado em metal, ficando
a aquisição dos distintivos e dos cadarços confeccionados em tecido bordado ou em
material emborrachado sob a responsabilidade dos concludentes dos cursos.
Parágrafo único. A aquisição do cadarço representativo dos Comitês de
Desenvolvimento de Atividades (CDA) é de responsabilidade do militar integrante do
CDA.
Art. 9º Ficam revogadas as disposições em contrário e, em especial, as
Portarias nº 013-N, de 04/09/1998; 055-N, de 05/10/1999; 087-N, de 12/07/2000;
021-R, de 26/06/2002; 022-R, de 09/07/2002; 090-R, de 19/10/2005; 108-R, de
22/01/2007; 136-R, de 13/03/2008; 162-R, de 16/09/2009.
Art. 10. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Vitória, 14 de dezembro de 2009.

FRONZIO CALHEIRA MOTA - Cel BM
Comandante-Geral do CBMES
(Transcrito do BCG nº 002, de 14 de janeiro de 2010)
(Este texto não substitui o publicado no Boletim do Comando Geral)
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

PORTARIA Nº. 169-R, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2009.

Institui e regula o uso do uniforme da
Coordenação Estadual de Defesa Civil –
CEDEC.

O CORONEL BM COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS
MILITAR, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que lhe confere os
incisos I e XII do art. 2º do Regulamento Geral do Corpo de Bombeiros Militar do
Estado do Espírito Santo (RCGCBMES), aprovado pelo Decreto nº. 689-R, de 11 de
maio de 2001, c/c o previsto no item 4 do Art. 7º do Regulamento de Uniformes e
Insígnias do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo (RUICBMES),
aprovado pela Portaria nº. 155-R, de 30 de março de 2009 e normatizado conforme
autoriza o Decreto nº. 2.232-R, de 17 de março de 2009,

RESOLVE:

Art. 1º Instituir o uniforme da Coordenação Estadual de Defesa Civil –
CEDEC, constituído de:
I – Camisa meia manga, tipo polo, na cor azul claro, com a logomarca da
CEDEC no lado superior esquerdo;
II – Calça comprida, tipo jeans, modelo tradicional, na cor azul;
III – Colete na cor laranja contendo na parte superior das costas a
inscrição “BOMBEIROS”, na cor azul royal, em meia-lua, abaixo inserir-se-á a
inscrição “ Defesa Civil” e logo abaixo desta a inscrição “Espírito Santo”. Na parte
frontal superior esquerda está inserida a logomarca da CEDEC. Na parte frontal
superior direita está afixada a identificação do militar contendo seu nome de guerra
em caixa alta, com letras brancas em fundo azul royal. Na parte frontal inferior
existem dois bolsos laterais. Os botões serão de pressão;
IV – Capa de chuva plástica, na cor amarela, com a logomarca da
CEDEC na parte frontal superior esquerda. Inserida na parte superior das costas,
em meia-lua, haverá a inscrição “DEFESA CIVIL” e logo abaixo “ESPÍRITO
SANTO”.
V – Jaquetão manga longa na cor azul marinho, de tecido sintético
impermeável, com quatro bolsos frontais e nas costas a inscrição “DEFESA CIVIL”
em meia lua e abaixo dessa a inscrição “ESPÍRITO SANTO”, ambas na cor laranja.
Art. 2º Em solenidades civis e em eventos de representação fica
autorizado ao pessoal lotado na CEDEC, o uso de camisa manga comprida, na cor

RUICBMES

95

azul clara, acompanhada de gravata, sobreposta do colete mencionado no inciso III,
do Artigo anterior.
Art. 3º O uso do uniforme descrito nos artigos anteriores está autorizado
somente para os militares e civis lotados na CEDEC, ou que estejam adidos ou a
disposição.
Art. 4º O uso do uniforme está restrito ao deslocamento das residências
para a CEDEC, como também no desempenho das atividades desenvolvidas pela
Coordenadoria Estadual de Defesa Civil.
Art. 5º Fica facultado ao Coordenador Estadual ou a quem o estiver
substituindo o uso de trajes civis durante o expediente administrativo.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Portaria
nº 063-R, de 30 de janeiro de 2004.

Vitória, 14 de dezembro de 2009.

FRONZIO CALHEIRA MOTA - Cel BM
Comandante-Geral do CBMES
(Transcrito do BCG nº 002, de 14 de janeiro de 2010)
(Este texto não substitui o publicado no Boletim do Comando Geral)
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

PORTARIA Nº. 170-R, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2009.

Autoriza o uso do 3º Uniforme A (3º A) sem
a gandola cáqui.

O CORONEL BM COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS
MILITAR, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que lhe confere os
incisos I e XII do art. 2º do Regulamento Geral do Corpo de Bombeiros Militar do
Estado do Espírito Santo (RCGCBMES), aprovado pelo Decreto nº. 689-R, de 11 de
maio de 2001, c/c o previsto no item III, § 7º do Art. 11 do Regulamento de
Uniformes e Insígnias do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo
(RUICBMES), aprovado pela Portaria nº. 155-R, de 30 de março de 2009 e
normatizado conforme autoriza o Decreto nº. 2.232-R, de 17 de março de 2009,
RESOLVE:
Art. 1º Fica autorizado a uso do 3º Uniforme A (3º A) sem a gandola cáqui
nas seguintes situações:
1 - No interior dos quartéis e no expediente administrativo dos OBM;
2 - No serviço de sentinela dos OBM quando usado com o colete à prova
de balas;
3 - Nos serviços de vistorias; e
4 - No interior das viaturas quando de retorno de ocorrências.
Parágrafo único. Na camiseta vermelha meia manga deverá constar a
identificação do militar conforme o previsto no RUICBMES.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Vitória, 14 de dezembro de 2009.

FRONZIO CALHEIRA MOTA - Cel BM
Comandante-Geral do CBMES
(Transcrito do BCG nº 002, de 14 de janeiro de 2010)
(Este texto não substitui o publicado no Boletim do Comando Geral)
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

LEI Nº 5.794, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1998

Dispõe sobre a comercialização de uniformes da
Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. Faço saber que
a Assembléia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º As lojas de confecção e estabelecimentos congêneres somente
poderão comercializar uniformes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar,
mediante prévio cadastramento junto a essas Corporações.
§1º Os Uniformes mencionados neste artigo serão comercializados no
varejo apenas para os integrantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar.
§2º Para o cumprimento no diapositivo do parágrafo anterior, os policiais e
bombeiros militares deverão apresentar sua devida identificação ao vendedor,
ficando este obrigado a manter livros Registros para controle dessas vendas.
Art. 2º Para os efeitos desta Lei, consideram-se uniformes além da
indumentária própria, as peças complementares destes, tais como quepes, gorros,
emblemas, distintivos, insígnias, braçais e outras.
Art. 3º Nos livros de registros deverão constar da data da venda, tipo e
quantidade de peças vendidas, nome completo, Registro Geral (RG) e Organização
Policial Militar ou Bombeiro Militar, na qual presta serviços.
Art. 4º Fica a Polícia Militar do Estado do Espírito Santo encarregada de
fiscalizar o cumprimento desta Lei, na forma estabelecida em regulamento.
Art. 5º Os estabelecimentos comerciais que não atenderem ou infringirem
o estabelecido nesta Lei ficam sujeitos, na conformidade de seu regulamento, à
multa no valor de 10.000 (dez mil) Valores de Referência do Tesouro Estadual VRTEs, sem prejuízo das sanções penais cabíveis1.
Art. 6º O disposto nesta Lei deverá ser regulamentado no prazo de 60
(sessenta) dias após sua publicação.
Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 8º Revogam-se as disposições em contrário.

1

Já com a nova redação da Lei nº 8.639, de 03 de outubro de 2007. (DOE, 04/10/2007)
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Ordeno, portanto, a todas as autoridades que a cumpram e façam cumprir
como nela se contém.
O Secretário de Estado da Justiça e da Cidadania faça publicá-la, imprimir
e correr.
Palácio Anchieta, em Vitória, 22 de dezembro de 1998.

VITOR BUAIZ
Governador do Estado
MARILZA FERREIRA CELIN
Secretário de Estado da Justiça e da Cidadania
ROGÉRIO SARLO DE MEDEIROS
Secretário de Estado da Fazenda
ADÃO ROSA
Secretário de Estado da Segurança Pública
(Transcrito do DOE, de 23 de dezembro de 1998)
(Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Estado)
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DECRETO Nº 229-R, DE 24 DE JULHO DE 2000
Regulamenta a Lei nº 5.794/1998 que trata da
venda de uniformes.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso das
atribuições que lhe confere o art. 91, inciso III da Constituição Estadual, e tendo em
vista o disposto no art. 6º da Lei nº 5.794, de 22.12.1998 e ainda o que consta no
processo nº 16.789.660, decreta:
Art. 1º As lojas de confecções e estabelecimentos congêneres, para
comercializarem uniformes utilizados pela Polícia Militar e pelo Corpo de Bombeiros
Militar, deverão se cadastrar junto a estas Corporações.
§1º O cadastro será controlado na Polícia Militar pela Diretoria de Apoio
Logístico – DAL e no Corpo de Bombeiros Militar pela 4ª Seção – BM/4.
§2º Para a realização do cadastro a que se refere este artigo, a empresa
deverá apresentar distintamente às Corporações, cópia autenticada de documentos
que comprovem a sua regularidade fiscal perante as Fazendas Públicas Federal,
Estadual e Municipal.
§3º As empresas cadastradas se comprometerão a comercializar
uniformes de acordo com as especificações e padrões estabelecidos nos
Regulamentos de Uniformes e Insígnias da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros
Militar, e para tal será expedido um certificado, credenciando-as, a comercializar
uniformes com exclusividade para os integrantes daquelas organizações militares,
após devidamente identificado o comprador.
§4º As empresas deverão manter para cada Corporação, sistema de
registro dos uniformes vendidos, onde constarão, obrigatoriamente, os seguintes
dados:
I – nome completo, registro geral e Corporação a que pertence;
II – data da venda; e
III – tipo e quantidade de peças vendidas.
§5º O sistema de registro a que se refere o parágrafo anterior se
constituirá de:
I – bloco ou similar em duas vias, contendo os dados do §4º desde artigo,
bem como a assinatura do comprador, sendo a primeira via remetida à Diretoria de
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Apoio Logístico da PMES ou à 4ª Seção – BM/4 do CBMES, conforme se tratar de
policial militar ou bombeiro militar;
II – livros de registros ou sistema informatizado, cujos dados sejam
mantidos permanentemente atualizados e à disposição da fiscalização.
§6º Para os efeitos deste Decreto consideram-se uniformes, além da
indumentária própria, as peças complementares destes, tais como: quepes, gorros,
emblemas, distintivos, insígnias, braçais e outras.
§7º A fiscalização das empresas será feita em conjunto pela Polícia Militar
através da Diretoria de Apoio Logístico e pelo Corpo de Bombeiros Militar através da
4ª Seção – BM/4, respeitando-se a respectiva área de competência.
Art. 2º A multa prevista no art. 5º da Lei nº 5.794, de 22.12.1998, no valor
de 30 (trinta) Unidades de Padrão Fiscal do Estado do Espírito Santo – UPFES, será
aplicada pelo Diretor de Apoio Logístico da PMES ou pelo Chefe da 4ª Seção –
BM/4 do CBMES, conforme a peculiaridade da infração, aos estabelecimentos
comerciais que não atenderem ou infringirem as normas contidas neste Decreto.
§1º Além da aplicação da multa deste artigo, no caso de reincidência
poderá ser suspenso o credenciamento da empresa para a comercialização de
uniformes militares.
§2º Da multa e da suspensão de credenciamento caberá recurso em
instância única ao Comandante Geral da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros
Militar, conforme o caso, no prazo máximo de 15 (quinze) dias contados da
notificação, devendo a autoridade decidir em até 08 (oito) dias úteis.
§3º Os valores das multas previstas neste artigo serão recolhidos à conta
do fundo de Reequipamento da Polícia Militar – FUNREPOM ou à conta do Fundo
Especial de Reequipamento do Corpo de Bombeiros Militar – FUNREBOM,
conforme a tipicidade da infração.
Art. 3º A Diretoria de Apoio Logístico e a 4ª Seção – BM/4, deverão zelar
para que:
I – todo o uniforme adquirido pela Corporação, bem como aquele
comercializado nas lojas e estabelecimentos congêneres credenciados, obedeça
rigorosamente às especificações e padrões estabelecidos no Regulamento de
Uniformes e Insígnias da Polícia Militar – RUIPM e do Corpo de Bombeiros Militar –
RUICBMES;
II – os integrantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar só
adquiram uniformes em empresas credenciadas;
III – os policiais militares e bombeiros militares só usem uniformes dentro
dos padrões especificados em seus Regulamentos;
IV – os uniformes sejam objeto de fiscalização por ocasião das
supervisões bem como das visitas e inspeções de todos os comandos nos diversos
níveis hierárquicos.
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Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.
Palácio Anchieta, em Vitória, 24 de julho de 2000.

JOSE IGNÁCIO FERREIRA
Governador do Estado
(Transcrito do DOE, de 25 de julho de 2000)
(Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Estado)
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

LEI Nº 9.459, DE 02 DE JUNHO DE 2010
Cria Indenização para Aquisição de Fardamento no
âmbito da Polícia Militar do Espírito Santo - PMES
e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado Espírito
Santo - CBMES e a Indenização para Aquisição de
Uniforme no âmbito da Secretaria de Estado da
Justiça – SEJUS, e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. Faço saber que a
Assembléia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica criada a Indenização para Aquisição de Fardamento, a ser
paga ao militar da ativa, no âmbito da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo PMES e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo – CBMES e a
Indenização para Aquisição de Uniforme a ser paga ao Agente Penitenciário e ao
Agente de Escolta e Vigilância Penitenciário no âmbito da Secretaria de Estado da
Justiça – SEJUS.
Parágrafo único. Mediante a percepção da indenização prevista no caput
deste artigo, ficam os integrantes da PMES, do CBMES, o Agente Penitenciário e o
Agente de Escolta e Vigilância Penitenciário da SEJUS, obrigados a adquirir, com a
Indenização prevista no caput deste artigo, as peças que compõem a farda militar ou
uniforme dentro dos padrões regulamentares.
Art. 2º A indenização prevista no artigo 1º correspondente a 375 (trezentos
e setenta e cinco) Valores de Referência do Tesouro Estadual - VRTEs será paga
anualmente, em parcela única, na folha de pagamento do mês de julho.
§ 1º Ao militar estadual matriculado em curso de formação de oficiais, ao
declarado aspirante a oficial e ao nomeado oficial, além da indenização prevista no
caput deste artigo, caberá a sua percepção em triplo no mês subseqüente em que for
efetivada a sua matrícula, declaração ou nomeação.
§ 2º Ao militar estadual matriculado em curso de formação de soldado,
além da indenização prevista no caput deste artigo, caberá a sua percepção em
dobro no mês subseqüente em que for efetivada a sua matrícula.
§ 3º Ao militar estadual matriculado em curso de aperfeiçoamento ou
habilitação, além da indenização prevista no caput deste artigo, caberá outra no mês
anterior ao da formatura.
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§ 4º Excepcionalmente, tratando-se de período de transição para
implantação desta Lei, os servidores públicos beneficiados com o fardamento
adquirido pelo Poder Público por força de contrato celebrado antes da vigência desta
Lei e durante o ano de 2010, também receberão a Indenização de que trata o caput
do artigo 1º, a título de antecipação para reposição de fardamento ou uniforme.
Art. 3º A Indenização criada por esta Lei não tem natureza remuneratória,
não se incorpora aos proventos de inatividade e não sofre incidência de contribuições
previdenciárias.
Art. 4º Em caso de dano do fardamento de militares estaduais ou
uniformes de servidores civis em virtude do serviço, ou quando o militar ou o Agente
Penitenciário e Agente de Escolta e Vigilância Penitenciário forem transferidos para
unidades operacionais que exijam fardamento ou uniformes diversos, far-se-á jus a
uma indenização complementar.
§ 1º Ocorrendo a hipótese do dano previsto no caput deste artigo, após a
conclusão e publicidade da solução do devido processo administrativo que visará
apurar todas as circunstâncias fáticas e de direito atinentes ao fato, somente
comprovada à existência de nexo causal entre a dano da farda ou uniforme e o
exercício da função pública, fará o militar estadual ou Agente Penitenciário e Agente
de Escolta e Vigilância Penitenciário jus a uma indenização complementar no valor
correspondente de até 70% (setenta por cento) do previsto no artigo 2º desta Lei.
§ 2º Ocorrendo a hipótese da transferência prevista no caput deste artigo,
o militar estadual ou Agente Penitenciário e Agente de Escolta e Vigilância
Penitenciário farão jus a uma indenização complementar no valor correspondente de
70% (setenta por cento) do previsto no art. 2º desta Lei.
Art. 5º Considera-se fardamento militar e uniformes, para efeito desta Lei,
as peças e suas respectivas quantidades constantes nas descrições contidas nos
Anexos I e II e as vestimentas dos integrantes do sistema de inteligência e
correicional das corporações militares, indispensáveis ao exercício da atividade.
Parágrafo único. Os demais acessórios, uniformes, complementos e
equipamentos de proteção individual, necessários a atividade operacional, previstos
em regulamento próprio, serão adquiridos pelas respectivas corporações militares ou
pela SEJUS.
Art. 6º O militar estadual, o Agente Penitenciário e o Agente de Escolta e
Vigilância Penitenciário da SEJUS deverão guardar as notas fiscais de compra do
fardamento previsto nesta Lei pelo prazo de 01 (um) ano a partir do recebimento da
indenização, permitindo assim a constituição de prova acerca da regularidade da
aquisição por ocasião de eventuais apurações administrativas, penais ou penais
militares.
Parágrafo único. Para efeito de comprovação de regularidade da
aquisição da farda ou uniforme junto ao Estado, em caso de processo administrativo
ou qualquer instrumento apuratório, o militar estadual e o Agente Penitenciário e
Agente de Escolta e Vigilância Penitenciário somente deverão realizar compras junto
a estabelecimentos comerciais que sigam as disposições da Lei nº 5.794, de
22.12.1998, e suas alterações
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Art. 7º A PMES, o CBMES e a SEJUS efetuarão o credenciamento das
pessoas jurídicas interessadas na atividade de confecção, de distribuição e de
comercialização de uniformes, fardas, distintivos e insígnias.
Art. 8º A aquisição individual de peças de fardamento ou uniforme não
isenta os militares estaduais e o Agente Penitenciário e Agente de Escolta e
Vigilância Penitenciário da SEJUS do cumprimento integral dos respectivos
regulamentos de uso de uniformes e insígnias, ou qualquer outro instrumento legal
equivalente, sendo decorrente a aplicabilidade das disposições disciplinares ou
outras providências necessárias para o restauro da hierarquia e disciplina castrense
ou civil, se assim for o caso.
Art. 9º Fica o Poder Executivo autorizado a regulamentar a presente Lei.
Art. 10. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por
conta das dotações orçamentárias próprias.
Art. 11. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir os créditos adicionais
necessários ao cumprimento desta Lei.
Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 13. Ficam revogados os artigos 72, 73, 74 e 75 da Lei n.º 2.701, de
16.6.1972.

Palácio Anchieta, em Vitória, 01 de Junho de 2010.

PAULO CESAR HARTUNG GOMES
Governador do Estado
(Transcrito do DOE, de 02 de junho de 2010)
(Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Estado)
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Anexo I - a que se refere o art. 5º - Militares Estaduais
POLICIAIS MILITARES
DESCRIÇÃO
Tarjeta de Identificação
Calça do Uniforme Operacional
Gandola do Uniforme Operacional
Coturno/Bota do Uniforme Operacional
Camisa Branca
Meia Soquete Preta
Cinto Nylon Preto
Boina Preta
Gorro
Insígnias
Calção Preto
Camisa Branca meia manga
Meia Branca
Tênis Preto

QUANTIDADE
01
02
02
01
02
02
01
01
01
02
02
02
02
01

BOMBEIROS MILITARES
DESCRIÇÃO
Cadarço de Identificação
Calça cinza perola escura
Camisa bege meia manga com distintivos
Sapato preto
Camisa vermelha meia manga
Meias pretas
Cinto nylon vermelho com fivela prateada
Boina cinza com distintivo
Insígnia base
Calção vermelho
Camisa regata vermelha
Meias brancas tipo soquete
Plaqueta de Identificação
Divisa bordada/luvas removíveis
Tênis branco
Sunga/maio de banho preto
Sandálias de borracha preta

QUANTIDADE
02
02
02
01
02
02
01
01
02
02
02
02
01
02
01
01
01

Anexo II - a que se refere o art. 5º - Agente Penitenciário e Agente de Escolta e
Vigilância Penitenciário.
SEJUS
DESCRIÇÃO
Boné com pala
Botas táticas
Calça tática
Camiseta de mangas curtas
Camiseta de mangas longas
Cinto tático
Gandola
Poncho

QUANTIDADE
01
01
02
02
02
01
01
01
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