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Classe Especial – Guarda Civil Metropolitano 1ª Classe – Guarda Civil Metropolitano 2ª Classe – Guarda Civil 

Metropolitano 3ª Classe 



 Descrição : Tipo capelinha – compõe-se de copa, armação, cinta, emblema, 

forro, jugular e botões, carneira e pala. Copa de poliéster, lã azul-marinho noite, 

Pantone: 194013 TC. Armação de papelão – fibra, forrada de pano oleado, 

debruada em toda a volta com pano de oleado azul-marinho noite, tendo um 

reforço na parte dianteira, para firmeza do boné e fixação do emblema. Cinta 

em tecido xadrez nas cores preta e branca, com costura sob o emblema. 

Jugular dourada para os Inspetores Superintendentes, Inspetores de 

Agrupamento, Inspetores de Divisão, Inspetores, Guardas Civis Metropolitanos 

– Subinspetores e Guardas Civis Metropolitanos – Classes Distintas, medindo 

12 mm de largura, confeccionada com galão de fio dourado presa nas 

extremidades por dois botões pequenos de metal dourado e lisos, de 15 mm de 

diâmetro. É dotada de dois passadores que servem para ajustá-la. Para os 

Guardas Civis Metropolitanos – Classe Especial, Guardas Civis Metropolitanos 

1ª Classe, Guardas Civis Metropolitanos 2ª Classe e Guardas Civis 

Metropolitanos 3ª Classe, a jugular é de cor prata. Carneira de oleado de couro 

marrom escuro. Para o Subcomandante, para os Inspetores Superintendentes 

e Inspetores de Agrupamento, a pala é revestida em seu lado superior de feltro 

preto, pregada e embutida na cinta de armação. Deverá ser revestida com 

debrum de oleado preto brilhante de 5 mm de largura com dois ramos de três 

folhas e frutos de louro, bordado a fio de ouro Pantone: 7406 C, partindo das 

extremidades laterais e afastados de 5 mm na parte central da pala e na parte 

inferior forrada de couro preto. Para o Comandante Geral, o lado superior do 

feltro preto deverá ser circundado por dois ramos de carvalho, com folhas de 

frutos, bordado a fio de ouro Pantone: 7406 C, partindo das extremidades 

laterais. Distintivo de quepe referente ao posto ou graduação, colocado sobre a 

cinta em tecido xadrez nas cores peta e branca. Para os Inspetores de Divisão, 

Inspetores, Subinspetores e Guardas Civis Metropolitanos – Classes Distintas, 

Guardas Civis Metropolitanos Classes Especiais, Guardas Civis Metropolitanos 

1ª Classe, Guardas Civis Metropolitanos 2ª Classe e Guardas Civis 

Metropolitanos 3ª Classe, a pala é de plástico preto brilhante, forrada de couro 

preto na parte inferior, será sem detalhes (lisa). Distintivo de quepe referente ao 

posto ou graduação, conforme descrito nos anexos XIII e XIV, item A, colocado 

sobre a cinta em tecido xadrez nas cores preta e branca tangenciando a 

jugular. 


