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 Platina sobreposta amovível de Comandante Geral da Guarda Civil 

Metropolitana – Descrição : Entretelada em estilo grosso. São forradas com 

tecido composto por 67% poliéster e 33% de algodão, com construção sarja 

2/1, padrão 167/168, peso 185 (g/m²), largura 1,61 (m) ou veludo azul-marinho 

noite Pantone: 194013 TC. Fixado na ponta e ao centro do triângulo, um botão 

dourado da Guarda Civil Metropolitana, medindo 15 mm de diâmetro e 2 mm 

de espessura, em metal latão estampado, para fechamento. A platina medindo 

de 140 mm de comprimento por 65 mm de largura. De comprimento 

proporcional ao ombro, sem apresentar saliência. É emoldurada com uma 

grega de 2 mm de largura bordada a fio de ouro Pantone: 7406 C, tendo na 

base a insígnia de Comandante, confeccionada em metal latão estampado 

ASTM NPB36, composta por uma esfera armilar, sobre a qual repousa um 

globo terrestre, tendo em sua parte superior uma cruz. Em volta da esfera 

armilar, uma coroa de louros unida por um laço. Acima da esfera armilar, uma 

Coroa Mural, que representa o Brasão de Armas do Município de São Paulo. 

Pode ser confeccionada em tecido bordado com fios metalizados.  

 Luva Amovível – Descrição : Confeccionadas com tecido de cor azul-

marinho noite Pantone: 194013 TC, composto por 67% poliéster e 33% de 



algodão com construção sarja 2/1, padrão 167/168, peso 185 (g/m²), largura 

1,61 (m), na medida de 90 mm de comprimento por 65 mm de largura. É 

emoldurada com uma grega de 2 mm de largura bordada a fio de ouro 

Pantone: 7406 C, tendo na base a insígnia de Comandante, confeccionada em 

metal latão estampado ASTM NPB36. Pode ser confeccionada em tecido 

bordado com fios metalizados.  


