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 Insígnia de ombro para Guarda Civil Metropolitano – Subinspetor  

 

 

 

 

 

 

 

 Platina sobreposta Amovível                                 Luva Amovível                                          Insígnia de Subinspetor 

 

 Platina sobreposta amovível de Guarda Civil Metropolitano – Subinspetor 

– Descrição : Insígnia de ombro de Guarda Civil Metropolitano – Subinspetor é 

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, 

medindo 140 mm de comprimento por 65 mm de largura. Fixado na ponta e ao 

centro do triângulo, um botão dourado da GCM medindo 15 mm de diâmetro e 

2 mm de espessura, em metal latão estampado, para fechamento. De 

comprimento proporcional ao ombro, sem apresentar saliência, tendo na base 

a insígnia de Subinspetor que composta de um triângulo equilátero metálico de 

cor prata de 26 mm de altura por 30 mm de largura, confeccionado em alto-

relevo tendo ao centro o Brasão da Prefeitura Municipal de São Paulo em suas 

cores originais, cujo tamanho será de 9 mm. A insígnia de ombro para 

Subinspetor deverá ser disposta ao centro da platina, devendo ser 

confeccionada com as seguintes medidas, tendo afixado abaixo um barrete de 

metálico de cor prata com 30 mm de comprimento por 3 mm de largura.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 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), medindo 90 mm de altura por 65 mm. Tendo na base a insígnia de 

Subinspetor. Logo abaixo do triângulo será afixada um barrete colocado 

paralelamente a base de forma equidistante, medindo 26 mm de altura por 30 

mm de largura. A insígnia poderá ser bordada em linha 100% poliéster de cor 

branca. 


