
DECRETO Nº29.482, de 03 de outubro de 2008. INSTITUCIONALIZA O 

UNIFORME DO PROGRAMA RONDA DO QUARTEIRÃO E 

MODIFICA O DECRETO Nº18.063, DE 06 DE AGOSTO DE 1986 

(REGULAMENTODE UNIFORMES DA POLÍCIA MILITAR DO 

CEARÁ), ALTERANDO E ACRESCENTANDO DISPOSITIVOS E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso das atribuições que lhe 

confere o art.88, incisos IV, VI e IX, da Constituição Estadual de 1989; e, 

CONSIDERANDO que os uniformes da Polícia Militar do Ceará são dispostos 

em regulamento aprovado pelo Decreto nº18.063, de 06 de agosto de 1986; 

CONSIDERANDO que o uniforme representa um dos símbolos da autoridade do 

policial militar; CONSIDERANDO que a ostensividade do serviço operacional 

tem previsão constitucional, refletindo-se em seus uniformes que materializam o 

espírito desta Corporação; CONSIDERANDO que o policial militar deve ter um 

uniforme que represente bem o Estado do Ceará; CONSIDERANDO que o 

uniforme é uma forma de motivação para o militar estadual; CONSIDERANDO, 

ainda, a implantação do policiamento comunitário, denominado Ronda do 

Quarteirão, DECRETA: 

 

Art.1º. Fica institucionalizado na Polícia Militar do Ceará o uniforme de 

Instrução, Serviço e Operação, denominado 6º Uniforme H, para uso exclusivo 

no policiamento ostensivo do Ronda do Quarteirão, em complemento ao artigo 

15 do Decreto nº18.063, de 06 de agosto de 1986: 

Art.2º. O item III do artigo 15 do Decreto nº18.063, de 06 de agosto de 

1986, passa a vigorar com a seguinte redação:  

“Art.15º (...) 

III- de Trânsito - 3º Uniforme: 

a) 3º uniforme A (3º A): 

1) camisa bege claro, manga curta, cor referência pantone internacional 

141209TP; 

2) calça azul escuro, cor referência pantone internacional 194028TP; 

3) camisa de malha preta em algodão com brasão da Corporação e 

identificação; 

4) cinto de nylon na cor preta com fivela contendo o símbolo das Polícias 

Militares; 

5) meia fina de malha na cor preta; 

6) sapato na cor preta; 

7) quepe na cor da calça com distintivo; 

8) distintivo da Organização Policial Militar (OPM); 

9) tarjeta de identificação; 

10) insígnia de identificação do posto ou graduação; 

11) distintivo de Quadro; 

b) 3º uniforme B (3º B): 

1) camisa bege claro, manga longa, cor referência pantone internacional 

141209 TP; 



2) calça azul escuro, cor referência pantone internacional 194028TP; 

3) cinto de nylon na cor preta com fivela contendo o símbolo das Polícias 

Militares; 

4) tarjeta de identificação; 

5) meia fina de malha na cor preta; 

6) sapato na cor preta; 

7) gravata vertical na cor preta; 

8) distintivo de Quadro; 

9) insígnia de identificação do posto ou graduação; 

10) quepe na cor da calça com distintivo; 

11) distintivo da Organização Policial Militar (OPM). 

c) 3º uniforme C (3º C): 

1) camisa bege claro, manga curta, referência pantone internacional 

141209TP; 

2) calça azul escuro, cor referência pantone internacional 194028TP; 

3) camisa de malha preta em algodão com brasão da Corporação e 

identificação; 

4) cinto de nylon na cor preta com fivela contendo o símbolo das Polícias 

Militares; 

5) meia fina de malha na cor preta; 

6) sapato na cor preta; 

7) gorro sem pala na cor da calça com insígnia de identificação do posto 

ou graduação; 

8) distintivo da Organização Policial Militar (OPM); 

9) tarjeta de identificação; 

10) insígnia de identificação do posto ou graduação; 

11) distintivo de Quadro. 

d) 3º uniforme D (3º D) - Oficiais do Quadro de Saúde: 

1) camisa branca, manga curta, cor referência pantone internacional 

110601TP; 

2) calça branca, cor referência pantone internacional 110601TP; 

3) insígnia de identificação; 

4) camisa de malha branca em algodão com brasão daCorporação; 

5) cinto de nylon na cor branca com fivela contendo o símbolo das 

Polícias Militares em alto relevo; 

6) meia fina de malha na cor branca; 

7) sapato na cor branca; 

8) gorro sem pala, na cor branca, com insígnia de identificação do posto 

ou graduação; 

9) distintivo da Organização Policial Militar (OPM); 

10) distintivo de Quadro; 

11) tarjeta de identificação. 

Art.3º. O item VI do artigo 15 do Decreto nº18.063, de 06 de agosto de 

1986, passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art.15º (...) 

VI- de Instrução, Serviço e Operação – 6º uniforme: 



a) 6º uniforme A (6º A) - Policiamento Ostensivo Geral: 

1) camisa verde, manga longa, cor referência pantone internacional 

170517TP; 

2) calça verde, cor referência pantone internacional 170517TP; 

3) camisa em algodão na cor preta com brasão da corporação e 

identificação; 

4) distintivo da Organização Policial Militar (OPM); 

5) insígnia de identificação do posto ou graduação; 

6) cinto de nylon na cor preta com fivela contendo o símbolo das Polícias 

Militares; 

7) colete de proteção balístico na cor preta; 

8) meia fina de malha na cor preta; 

9) fiel na cor preta; 

10) apito metálico; 

11) cinto porta-armamento e equipamento na cor preta; 

12) coturno cano curto na cor preta com detalhes na cor verde; 

13) gorro com pala, cor verde, referência PANTONE internacional 

170517TP, contendo brasão do Estado e a inscrição Polícia Militar; 

14) tarjeta de identificação na cor preta; 

b) 6º uniforme B (6º B) - Policiamento de Trânsito, Idêntico ao 6º A, 

exceto o cinto porta-armamento e equipamento e o fiel que são na cor branca; 

c) 6º uniforme C (6º C) - Policiamento Ostensivo Montado, idêntico ao 6º 

A, com exceção da calça que será tipo culote e o coturno que será bota de 

montaria, cano longo, com esporas sem roseta; 

d) 6º uniforme D (6º D) - Policiamento de Meio Ambiente: 

1) camisa rajada, manga longa, com fundo bege escuro, cor referência 

pantone internacional 171319TP, verde claro, cor referência pantone 

internacional 160322TP, verde escuro, cor referência pantone internacional 

190419TP e vermelha, cor referência pantone internacional 181444TP; 

2) calça rajada nas mesmas cores da camisa; 

3) camisa em algodão rajada nas mesmas cores da camisa com brasão da 

corporação e identificação; 

5) insígnia de identificação do posto ou graduação; 

6) cinto de nylon na cor preta com fivela contendo o símbolo das Polícias 

Militares; 

7) colete de proteção balístico na cor preta; 

8) meia fina de malha na cor preta; 

9) fiel na cor verde escuro; 

10) apito metálico; 

11) cinto porta-armamento e equipamento na cor preta; 

12) coturnos cano curto na cor preta com detalhes na cor verde; 

13) gorro com pala camuflado nas mesmas cores da camisa, contendo 

brasão do Estado e a inscrição Polícia Militar; 

15) tarjeta de identificação na cor marrom madeira; 

16) distintivo de da Organização Policial Militar (OPM). 

e) 6º uniforme E (6º E) - Policiamento de Choque 



1) camisa manga longa rajada com fundo cinza e detalhes nas cores preta, 

referência pantone internacional 19-4203TC, castanho escuro, referência pantone 

internacional 19-0608TC e castanho claro, referência pantone internacional 19-

0810TC; 

2) calça rajada nas mesmas cores da camisa; 

3) camisa em algodão rajada nas mesmas cores da calça com brasão da 

corporação e identificação; 

4) insígnia de identificação do posto ou graduação; 

5) cinto de nylon na cor preta com fivela contendo o símbolo das Polícias 

Militares; 

6) colete de proteção balístico na cor preta; 7) meia fina de malha na cor 

preta; 

8) fiel na cor vermelha; 

9) apito metálico; 

10) cinto porta-armamento e equipamento na cor preta; 

11) coturnos cano longo na cor preta; 

12) gorro com pala na mesma cor da farda, contendo brasão do Estado e a 

inscrição Polícia Militar; 

13) tarjeta de identificação; 

14) distintivo da Organização Policial Militar (OPM). 

f) 6º uniforme F (6º F) - Policiamento de Choque (Grupo de Ações Táticas 

Especiais): 

1) camisa na cor preta, manga longa, cor referência pantone internacional 

194005TP; 

2) calça na cor preta, cor referência pantone internacional 194005TP; 

3) camisa em algodão na cor preta com brasão da Corporação e 

identificação; 

4) insígnia de identificação do posto ou graduação; 

5) cinto de nylon na cor preta com fivela contendo o símbolo das Polícias 

Militares; 

6) colete de proteção balístico na cor preta; 

7) meia fina de malha na cor preta; 

8) fiel na cor preta; 

9) apito metálico; 

10) cinto porta-armamento e equipamento na cor preta; 

11) coturnos cano longo na cor preta; 

12) gorro com pala na cor preta, contendo brasão do Estado e a inscrição 

Polícia Militar; 

13) tarjeta de identificação; 

14) distintivo da Organização Policial Militar (OPM). 

g) 6º uniforme G (6º G) - Policiamento de praia: 

1) camisa em algodão na cor bege claro, cor referência pantone 

internacional 141209TP; 

2) bermuda verde, cor referência pantone internacional 170517TP; 

3) gorro com pala na mesma cor da bermuda, contendo brasão do Estado e 

a inscrição Polícia Militar; 



4) tênis na cor preta; 

5) cinto de nylon na cor preta com fivela contendo o símbolo das Polícias 

Militares; 

7) meia fina de malha na cor preta; 

8) cinto porta-armamento e equipamento na cor preta; 

9) tarjeta de identificação; 

h) 6º uniforme H (6ºH) Policiamento Urbano a pé e motorizado do Ronda 

do Quarteirão: 

1) camisa azul claro, manga curta, cor referência PANTONE internacional 

144313TP; 

2) calça azul escuro, cor referência pantone internacional 194028TP; 

3) insígnia de identificação do posto ou graduação na cor do tecido da 

calça; 

4) jaqueta de manga longa na mesma cor da calça; 

5) camisa de malha preta em algodão com brasão da Corporação; 

6) cinto de nylon na cor preta com fivela contendo o símbolo das Polícias 

Militares em alto relevo; 

7) colete de proteção balístico dissimulado na cor preta; 

8) meia fina de malha na cor preta; 

9) fiel na cor preta; 

10) apito metálico; 

11) cinto porta-armamento e equipamento na cor preta; 

12) coturnos cano curto na cor preta; 

13) boina na cor azul escuro, com Distintivo de OPM; 

14) distintivo da Organização Policial Militar (OPM); 

15) tarjeta de identificação; 

16) capa de chuva.  

Art.4º. Os policiais militares que exercem função de motociclista deverão 

utilizar coturno cano longo, cor preta, compatível com o exercício da função 

desempenhada. Parágrafo único. Conforme regulamentação administrativa do 

Comando da Corporação, as organizações policiais militares (OPM) que 

executam policiamento especial poderão utilizar coturnos longos. 

Art.5º. O motociclista deverá utilizar capacete de proteção na cor branca, 

com viseira, contendo na parte posterior a designação da unidade a que pertence 

observado o disposto na resolução do CONTRAN nº203, de 29 de setembro de 

2006. Parágrafo único. As OPM’s que executam policiamentos especiais poderão 

utilizar capacete com outras características, conforme regulamentação do 

comando da Corporação. 

Art.6º. Nos uniformes instituídos ou modificados por este Decreto 

somente será permitida à aposição de insígnia, distintivo da Organização Policial 

Militar (OPM), distintivo de quadro, tarjeta de identificação, bandeira do Estado 

do Ceará, brasão da Corporação e fiel, conforme discriminação contida neste 

Decreto.  

Parágrafo Único. O Comando da Polícia Militar regulamentará a aposição 

de brevês de cursos ou similares, medalhas, barretas ou outros distintivos. 



Art.7º. A insígnia de identificação do posto ou graduação constante nos 

uniformes previstos neste Decreto tem como finalidade distinguir o posto ou 

graduação do militar estadual, na seguinte forma: 

I-dos Postos: 

a) Coronel PM – três insígnias douradas compostas (oito pontas); 

b) Tenente Coronel PM - duas insígnias douradas compostas (oito pontas) 

e uma simples (quatro pontas) na cor prata; 

c) Major PM - uma insígnias dourada composta (oito pontas) e duas 

simples (quatro pontas) na cor prata; 

d) Capitão PM – três insígnias simples (quatro pontas) na cor prata; 

e) 1º Tenente PM – duas insígnias simples (quatro pontas) na cor prata; 

f) Aspirante PM - uma insígnias simples (cinco pontas) na cor dourada; 

II-das Graduações: 

a) Subtenente PM – uma arma cruzada e um triângulo vazio na cor 

amarela; 

b) 1º Sargento PM – uma arma cruzada e três divisas na cor amarela; 

c) Cabo PM – uma arma cruzada e duas divisas na cor amarela; 

d) Soldado PM – uma arma cruzada e uma divisa na cor amarela. 

§1º. A insígnia de identificação dos uniformes 3º A, 3º C, 6º A, 6º 

B e 6º C, será confeccionada em tecido, em forma de luva, na cor preta, 

referência pantone internacional 194005TP. 

§2º. A insígnia de identificação do Uniforme 3º B será confeccionada em 

metal, obedecidas às composições deste artigo. 

§3º. A insígnia de identificação do gorro sem pala, constante no uniforme 

3º C será confeccionada em metal. 

§4º. A insígnia de identificação do Uniforme 3º D será em forma de luva, 

na cor branca, referência pantone internacional 110601TP. 

§5º. A insígnia de identificação dos uniformes 6º D, 6º E e 6º F, será 

confeccionada em material emborrachado, fundo preto, com insígnias do posto 

ou graduação na cor cinza. 

§6º. O 6º Uniforme G não terá insígnia de identificação do posto ou 

graduação. 

§7º. A insígnia de identificação do uniforme 6º H será confeccionada 

em tecido, em forma de luva, cor azul escuro, referência 194028TP. 

§8º. A insígnia simples dos oficiais, e as armas e divisas dos graduados, 

constantes no 6º uniforme H terão a cor azul claro. 

Art.8º. O Distintivo da Organização Policial Militar (OPM) tem 

como finalidade discriminar a Organização Policial a que pertence o militar 

estadual. 

I - Nos uniformes 3º A, 3º C, 3º D e uniforme 6º H o Distintivo de OPM 

de identificação será confeccionado na cor dourada, para oficiais e na cor prata, 

para praças, sendo coberto por material acrílico, medindo 6 cm de altura por 5 

cm de largura. Ao centro conterá o brasão da Corporação, na parte superior a 

OPM a que pertence o policial militar, sendo aposto acima do bolso do lado 

esquerdo do uniforme; 



II – nos uniformes 6º A, 6º B, 6º C, 6º D, 6º E e 6º F o distintivo de OPM 

será confeccionado em material de borracha, monocromático, nas mesmas 

dimensões do especificado no inciso anterior;  

III - o distintivo de OPM será fornecido pela Corporação sendo 

pertencente à carga de cada Unidade, devendo ser devolvido por ocasião de 

transferência do policial militar para outra Unidade; 

IV - o distintivo de OPM da boina, previsto no uniforme 6º H, será 

confeccionado na cor prata, coberto por material acrílico, medindo 3,5 cm de 

altura por 2,8 cm de largura. Ao centro conterá o brasão da Corporação. 

Art.9º. O distintivo de Quadro tem como finalidade discriminar o Quadro 

a que pertence o oficial policial militar. 

Parágrafo único. Os Quadros da Polícia Militar são: Quadro de Oficiais 

Policial Militar- QOPM; Quadro de Oficiais de Saúde – QOSPM, dividido em 

médicos, dentistas e farmacêuticos; Quadro de Oficiais Complementares – 

QOCPM; Quadro de Oficiais Capelães – QOCplPM; Quadro de Oficiais de 

Administração – QOAPM e Quadro de Oficiais Especialistas – QOEPM. 

Art.10. A tarjeta de identificação tem como finalidade especificar o nome, 

tipo sanguíneo e fator RH do militar estadual, sendo fixa, não amovível, aposta 

acima da lapela do bolso direito, devendo o tipo sanguíneo e fator RH ser 

bordados na cor vermelha:  

I - no uniforme 3º A, 3º B e 3º C o nome do policial militar será bordado 

com letras na cor bege claro, com contorno na mesma cor, sobre tecido da cor da 

calça; 

II – no uniforme 3º D o nome do policial militar será bordado com letras 

na cor preta, com contorno na mesma cor, sobre tecido da cor da calça; 

III– nos 6º Uniformes A, B e C, a tarjeta de identificação terá o nome 

bordado com letras verde claro, com contorno na mesma cor, sobre tecido na cor 

preta. 

IV- no 6º Uniforme D, a tarjeta de identificação terá o nome bordado com 

letras na cor preta, com contorno na mesma cor, sobre tecido na cor marrom 

madeira. 

V - no 6º Uniforme E, a tarjeta de identificação terá o nome bordado com 

letras na cor preta, com contorno na mesma cor, sobre tecido na cor da farda. 

VI - no 6º Uniforme F, a tarjeta de identificação terá o nome bordado com 

letras na cor branca, com contorno na mesma cor, sobre tecido na cor preta. 

VII - no 6º Uniforme G, a tarjeta de identificação será o nome do policial 

militar bordado com letras na cor preta, com contorno na mesma cor, sendo 

aposto do lado direito, contendo ainda o tipo sanguíneo e fator RH na cor 

vermelha. No lado esquerdo será bordado o posto ou graduação, na cor preta. 

VIII - no uniforme 6º H o nome do policial militar será bordado com letras 

na cor azul claro, com contorno na mesma cor, sobre tecido da cor da calça; 

Art.11. A bandeira do Estado do Ceará será em tecido, monocromático, 

sendo fixada na manga da camisa, lado direito, a 8 cm da costura superior, 

medindo 7 cm de comprimento por 4,5 de largura. 

§1º. No 6º Uniforme G a bandeira será bordada e terá as mesmas 

dimensões. 



§2º. O gorro com pala, previsto nos 6º uniformes, conterá o brasão do 

Estado, monocromático, medindo 4 cm de altura, por 3 cm de largura, tendo 

acima a inscrição polícia militar, em forma circular, e abaixo a inscrição Ceará, 

ambos na cor preta. 

Art.12. O brasão da Corporação será em tecido, monocromático, sendo 

fixado na manga da camisa, lado esquerdo, a 8 cm da costura superior, medindo 

7,5cm de altura por 6,5cm de largura. 

Parágrafo Único. No 6º Uniforme G o brasão será bordado e terá as 

mesmas dimensões especificadas no caput deste artigo. 

Art.13. A jaqueta de manga longa do 6º Uniforme deverá conter o nome 

Polícia Militar nas costas, bordado na parte superior. 

Art.14. O colete de proteção balístico dissimulado será na cor preta, 

aposto sob o uniforme, sendo vedada sua utilização de forma ostensiva. 

Art.15. O Comandante-Geral da Polícia Militar do Ceará poderá criar ou 

modificar os uniformes da Corporação. 

Parágrafo único. O Comandante-Geral da Corporação regulamentará no 

prazo de 60 (sessenta dias), a contar da publicação deste Decreto, o uso, posse, 

composição das peças complementares, modelagem, especificação técnica, 

descrição das peças e demais medidas necessárias. 

.16. Os uniformes ora modificados deverão ser substituídos 

progressivamente, conforme calendário a ser fixado pelo Comandante da 

Corporação, permitida a sua utilização no prazo de até 12 (doze) meses, contados 

a partir da vigência deste Decreto. 

Parágrafo único. A Polícia Militar fornecerá o primeiro uniforme de 

Instrução, Serviço e Operação a todos os policiais militares e, a partir de então, a 

aquisição será feita conforme o disposto no art.52 da Lei nº13.729, de 11 de 

janeiro de 2006. 

Art.17. A comercialização dos tecidos ou de peças dos uniformes 

previstos neste Decreto deverá ser antecedida de autorização do setor 

competente da Polícia Militar do Ceará. 

Art.18. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

Art.19. Ficam revogadas às disposições em contrário. 

PALÁCIO IRACEMA DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, aos 03 

de outubro de 2008. 

Francisco José Pinheiro 

GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ EM EXERCÍCIO 

Silvana Maria Parente Neiva Santos 

SECRETÁRIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO 

Roberto das Chagas Monteiro 

SECRETÁRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 

 

 


