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Regulamento de unifoRmes
coRpo de bombeiRos militaR de seRgipe

Decreto

DECRETO PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO SOB O Nº 27.222 DE 27/05/2015





Regulamento de unifoRmes
coRpo de bombeiRos militaR de seRgipe

 O CORONEL QOBM COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO 
ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais dispostas nos termos do art 2º da 
Lei nº 4.496 de 02 de janeiro de 2002, e tendo em vista a conclusão dos trabalhos de elab-
oração do novo Regulamento de Uniformes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de 
Sergipe, RESOLVE:
 
 Art. 1º Aprovar a normatização do novo Regulamento de Uniformes do Corpo de 
Bombeiros Militar do Estado de Sergipe/RUCBMSE, que com esta Portaria se publica em 
anexo. 

 Art. 2º Os militares integrantes do CBMSE terão o prazo de 180 (cento e oitenta) 
dias, a contar da data da publicação desta Portaria em Boletim Geral e Ostensivo, para se 
adequarem às modificações previstas no RUCBMSE.

 Art. 3º Não será permitido sobrepor ao uniforme: peças, insígnias ou distintivos de 
quaisquer natureza, não previstos ou autorizados na forma deste Regulamento.

   Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas 
as disposições em contrário. 

Aracaju, 11 de Novembro de 2014

REGNALDO DÓRIA DE FREITAS- CEL QOBM
Comandante Geral do CBMSE

 Normatiza o novo Regulamento de Uniformes 
do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Sergipe. 
(RUCBMSE). 

Portaria
Nº 200, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2014.







Introdução

 O Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe – CBMSE é uma Institu-
ição baseada na hierarquia e na disciplina e tem como missão precípua, 
segundo a Constituição, as ações de salvaguardar vidas e bens, além de 
executar atividades de defesa civil e todo o sistema de Segurança contra 
Incêndio e Pânico.
 Desde a desvinculação dos quadros da Polícia Militar em 1999, 
o CBMSE adotou como uniformes os modelos que eram utilizados por 
grande parte dos Corpos de Bombeiros desvinculados de todo o Bra-
sil. No entanto, alguns estudos desenvolvidos por outras corporações, 
a exemplo do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal-CBMDF, 
mostraram que na área operacional ocorriam situações em que os uni-
formes poderiam ser fundamentais para o êxito das ocorrências. 
 Em atuação, os bombeiros militares necessitam ser identificados 
rapidamente pelas vítimas, por outros órgãos envolvidos ou até pelos 
demais membros da Instituição. Esta necessidade não tem sido atendi-
da pelo uniforme operacional utilizado atualmente, pois a cor “cáqui” 
adotada não contribui para uma percepção imediata das equipes de 
emergência do CBMSE.
 Neste sentido, a cor do uniforme operacional foi a primeira 
decisão a ser tomada na readequação dos uniformes do CBMSE. Op-
tou-se pelo “laranja”, que, além de ser a cor universal do salvamento, é 
facilmente percebida, inclusive a longas distâncias, também possibilita   
melhor identificação do bombeiro militar junto à população sergipana. 
 Para a inserção dos novos uniformes, os materiais utilizados 
sofreram um avanço tecnológico considerável, com tecido cuja com-
posição em fios de nylon dispostos de maneira quadriculada dificul-
tam que ele seja desfiado quando rasgado, resistente e especialmente 
preparado para as situações mais inusitadas às quais se submetem os 
bombeiros militares – levando em consideração o conforto, a flexibili-
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dade e a temperatura para o desempenho das atividades. 
  Assim, a mudança prima pelo princípio ético da coletividade e 
da segurança dos usuários, uma visão que se aproxima com o processo 
de comunicação do Estado, uma vez que cada bombeiro uniformizado 
é o seu agente público na premissa de salvaguardar vidas e bens.
 O presente Regulamento foi concebido com a finalidade de es-
tabelecer e regular os uniformes do CBMSE, sua posse, uso, composição 
das peças, modelagem, aposição de insígnias, distintivos, peças com-
plementares, bem como fixar os parâmetros de apresentação pessoal 
dos bombeiros militares, compreendendo que retrata a coesão, a orga-
nização e a disciplina dentro da Instituição.



Referencial

 Para a elaboração do Regulamento de Uniformes do CBMSE, 
foi necessário compreender de que forma as demais Organizações de 
bombeiros militares lidavam com a questão da identificação institucio-
nal em seus uniformes.
 Além de observar os mecanismos de visualização adotados pe-
las Coirmãs, precisávamos dos limites impostos pela legislação brasileira 
no tocante ao uso desses uniformes, com o cuidado de buscar em uma 
série de instrumentos legais, como a Constituição Federal, Constituição 
Estadual, Decretos, Leis, e Normas Técnicas de outros Estados e do Dis-
trito Federal, elementos jurídicos que pudessem auxiliar a elaboração 
de um Regulamento de Uniformes ético, objetivando a sua utilização  
em uma eventual proposta de lei ou decreto de regulamentação. 
 Ampliamos a abrangência das especificações com intuito de de-
limitar, da melhor forma possível, os parâmetros mínimos necessários 
ao funcionamento pleno deste Regulamento.

 1. ORDENAMENTO NORMATIVO
 1.1  Constituição Federal: Art. 144, §§ 5º e 6º do art. e o inci-
so XIV do art. 21;
 1.2  Constituição do Estado de Sergipe: inciso I do art. 125 e 
§ 2º do art. 126;
 1.3  Lei nº 4.194, de 23 de dezembro de 1999: Disciplina a 
Desvinculação do CBMSE;
 1.4  Lei nº 4.496, de 02 de janeiro de 2002: Normas de Organi-
zação e Funcionamento do CBMSE;
 1.5 Lei nº 12.664, de 05 de junho de 2012, da Presidência da 
República: dispõe sobre a venda de uniformes das Forças Armadas, dos 
Órgãos de segurança pública, das guardas municipais e das empresas 
de segurança privada;
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 1.6 Lei nº 5.599 de 17 de agosto de 2005: dispõe sobre siste-
ma remuneratório dos Servidores Militares do Estado de Sergipe; 
 1.7  Código Penal Militar: art. 172 e súmula nº 53 STJ);
 1.8 Lei nº 2.066, de 23 de dezembro de 1976: Estatuto dos 
Militares do Estado de Sergipe;

 2. REFERENCIAL TÉCNICO
 2.1  Regulamento de Uniformes dos Militares do Exército Bra-
sileiro: Portaria nº 254/2011/RUE/EB;
 2.2  Regulamento de Uniformes do Corpo de Bombeiros Mili-
tar do Estado de Sergipe, Portaria nº 001/AJG/CBMSE2000;
 2.3  Regulamento de Uniformes do Corpo de Bombeiros Mili-
tar do Estado do Espírito Santo;
 2.4  Regulamento de Uniformes do Corpo de Bombeiros Mili-
tar do Distrito Federal;
 2.5  Regulamento de Uniformes do Corpo de Bombeiros Mili-
tar do Estado do Rio de Janeiro;
 2.6  Regulamento de Uniformes do Corpo de Bombeiros Mili-
tar do Estado de Pernambuco;
 2.7  Regulamento de Uniformes do Corpo de Bombeiros Mili-
tar do Estado do Mato Grosso do Sul;
 2.8  Portaria nº 045/2009/CBMSE, BGO 37/2009: sobre insíg-
nias de Sargentos e Cabos do CBMSE;
 2.9 Portaria nº 017/2014, BGO 027/2014: Regulamentação 
do SBRESC/CBMSE;
 2.10  Portaria nº 105/2011, BGO 073/2011: Dispõe sobre insíg-
nia do Subcomandante Geral do CBMSE;
 2.11  Portaria nº 082/2013, BGO 094/2013: Padronização dos 
uniformes operacionais/CBMSE;
 2.12  NBR 14644, de 2001, que fornecem elementos para a 
avaliação qualitativa de materiais reflexivos, que estão presente no 4º 
uniforme; 
 2.13  Curso de Suporte Básico de Vida-CSBV: BGO 035/2010; 
 2.14  Curso de Resgate Técnico-CRT: BGO 035/2010;
 2.15  Curso de Mergulho a Ar de Resgate-CMAR: BGO 108/2010;
 2.16  Curso de Resgate Veicular-CRV: BGO 074/2012;
 2.17  Curso de Resgate Veicular/Instrutor: BGO 135/2013;





REGULAMENTO DE UNIFORMES
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SERGIPE

Capítulo 1

Disposições Gerais 



Disposições Gerais

 O presente Regulamento contém as prescrições de posse, com-
posição e uso de uniformes, peças complementares, distintivos, plaque-
tas e cadarços de identificação, insígnias e condecorações no âmbito do 
Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Sergipe - CBMSE.
 Os uniformes de que trata o presente Regulamento são privati-
vos dos militares do CBMSE, sendo vedado o seu uso por qualquer outra 
organização pública ou privada. 
 É expressamente proibido o uso de uniformes e peças comple-
mentares por pessoas não autorizadas. 
 É proibido alterar as características dos uniformes bem como 
lhes sobrepor peças, equipamentos, insígnias ou distintivos não previs-
tos neste Regulamento.
  O uso correto dos uniformes é fator primordial na boa apresen-
tação individual e coletiva dos militares do CBMSE, contribuindo para o 
fortalecimento da disciplina e do bom conceito da Corporação perante 
a opinião pública. 
 Constitui obrigação de todo militar do CBMSE zelar por seus uni-
formes e pela correta apresentação de seus subordinados. 
 O zelo e o capricho com as peças dos uniformes são demonstra-
ções de respeito e amor à farda e externam o ânimo profissional e o en-
tusiasmo com a profissão bombeiro militar. Entre os cuidados necessári-
os estão a limpeza, a manutenção do polimento dos metais, do brilho 
dos calçados e a boa apresentação das peças de fardamento. 
 O ajuste das peças dos uniformes deverá atender ao padrão 
tradicional militar, de forma que fique evidenciada a boa apresentação 
do traje e não a silhueta do militar. As peças dos uniformes quando di-
recionadas para as mulheres, terão corte feminino, mas sem destaque 
para a silhueta.
 Todo bombeiro militar ao trajar uniforme deverá estar com a 
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apresentação pessoal impecável, salvo nos casos de imperiosa necessi-
dade do serviço. Para tal, deverá ser observado o seguinte: 

  a) Corpo Masculino: 
  1. Os cabelos deverão ser mantidos curtos, com um vo-
lume que não se pronuncie para além da borda da cobertura, findando 
na parte superior do pescoço em corte redondo ou quadrado.
   2. O bigode, quando usado, deverá ser mantido aparado 
na altura máxima correspondente à máquina quatro e completo até as 
extremidades dos lábios. 
  3. A barba deverá ser mantida rigorosamente raspada;
   4. Não é permitido o uso de costeletas inclinadas ou pro-
nunciadas para abaixo da linha média da cavidade auricular; 
  5. Não é permitido o uso de cavanhaque; 
   6. As unhas deverão ser aparadas em tamanho curto e 
higienizadas;
  7. No caso de tingimento dos cabelos, a cor adotada de-
verá ser única e de um tom não extravagante;
  8. Não é permitido o uso de cordões aparentes; 
  9. Não é permitido o uso de anel, gargantilha ou pulseira 
em serviços e instruções operacionais; 
  10. É vedado o uso de desenhos e/ou pinturas do tipo 
tatuagem, bem como aplicativos do tipo piercing e/ou assemelhados, 
localizados em partes do corpo que fiquem à mostra quando trajando 
os 1º, 2º, 3º e 4º uniformes; os desenhos e/ou pinturas do tipo tatuagem, 
os aplicativos do tipo piercing e/ou assemelhados, não poderão afetar 
a honra pessoal ou o decoro da classe, exigido dos militares do CBMSE, 
em conformidade com os princípios de ética previstos no Estatuto dos 
Militares, apresentando símbolos e/ou inscrições alusivos às ideologias 
terroristas ou extremistas contrárias às instituições democráticas, ou 
que preguem a violência e a criminalidade; discriminação ou precon-
ceito de raça, credo, sexo ou origem; idéias ou atos libidinosos; e idéias 
ou atos ofensivos às instituições militares.
 
  b) Corpo Feminino: 
  1. O cabelo será considerado “curto” quando o compri-
mento não ultrapassar a linha superior da parte posterior da gola da 
camisa bege meia manga do 3º uniforme e, será considerado “longo” 
quando se pronunciar além deste limite. O cabelo “curto” será usado 
solto e o “longo” deverá estar contido em forma de coque na parte pos-
terior da nuca, com uso de “rede fina” na cor preta ou na cor do cabelo 
e afixada com grampos, ou presos com elástico preto; 
  2. Para que o cabelo se mantenha sempre alinhado, 
poderão ser utilizados grampos, fivelas pequenas e discretas na cor dos 
cabelos, elásticos estreitos na cor preta,  sem enfeites, e gel fixador; 
  3. É permitido o uso de penteado tipo “rabo de cavalo ou 
trança” com cabelos contidos por elástico estreito de cor preta e sem en-
feites, quando se tratar de uso do 3º uniforme, do 5º uniforme e durante 
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o breve período em que o cabelo “longo”, devido ao seu comprimento, 
não permitir a confecção de coque. Quando o “rabo de cavalo” estiver 
muito desalinhado, deverá optar pela “trança”. Para as solenidades e 
formaturas, usar-se-á sempre o coque; 
  4. O penteado não deve impedir o correto posiciona-
mento da cobertura; 
  5. No caso de tingimento dos cabelos, a cor adotada de-
verá ser única e não exagerada;
  6. As unhas deverão ser tratadas, não longas e pintadas 
em tons discretos; 
  7. A maquiagem deve ser usada com moderação e em 
tons discretos, sempre em conformidade com as condições e exigên-
cias do ambiente (baile, representação, formatura, instrução, serviço):
   7.1 Maquiagem completa - é aquela que no seu 
conjunto compõe-se dos seguintes produtos: pó compacto e/ou base, 
corretivo, sombra, batom, rímel, lápis para os olhos e delineador;
   7.2 Maquiagem simples - é aquela que no seu 
conjunto compõem-se dos seguintes produtos: batom, lápis para os o-
lhos.
  8. Os brincos, se usados, devem ser pequenos e discretos, 
apenas um em cada orelha e não ultrapassando o tamanho do lóbulo 
inferior da orelha.
  9. 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 discretos; 
  10. Não é permitido o uso de anel, gargantilha e pulseira 
em serviços e instruções operacionais; 
  11. Não é permitido o uso cordões aparentes; 
  12. É vedado o uso de desenhos e/ou pinturas do tipo ta-
tuagem, bem como aplicativos do tipo piercing e/ou assemelhados, lo-
calizados em partes do corpo que fiquem à mostra quando trajando os 
1º, 2º, 3º e 4º uniformes; Os desenhos e/ou pinturas do tipo tatuagem, 
os aplicativos do tipo piercing e/ou assemelhados, não poderão afetar 
a honra pessoal ou o decoro da classe, exigido dos militares do CBMSE, 
em conformidade com os princípios de ética previstos no Estatuto dos 
Militares, apresentando símbolos e/ou inscrições alusivos às ideologias 
terroristas ou extremistas contrárias às instituições democráticas, ou 
que preguem a violência e a criminalidade;  discriminação ou precon-
ceito de raça, credo, sexo ou origem; idéias ou atos libidinosos; e idéias 
ou atos ofensivos às instituições militares.
 Os componentes da Corporação que comparecerem fardados 
a solenidades militares e atos sociais devem fazê-lo com um mesmo 
uniforme. Excetuam-se os casos especiais em que o militar, por necessi-
dade, tenha que usar uniforme que a situação assim o exigir. 
 Em solenidade interna, cabe ao Comandante, Diretor ou Chefe 
da respectiva OBM fixar o uniforme da cerimônia, em entendimento 
com o escalão superior, no caso de participação deste na solenidade. 
 São admitidos os usos dos seguintes apetrechos: 
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  a) Crachá de identificação, quando exigido pela segu-
rança orgânica, no âmbito do órgão considerado; 

  b) Telefone celular com suporte de capa preta ou trans-
parente, afixado no cinto vermelho, pelo militar fora do dispositivo de 
formatura ou pelotão; 

  c) Peças, equipamentos, aparelhos e ferramentas opera-
cionais de comunicações, de proteção individual ou de identificação 
visual quando devidamente regulamentados e, nos casos específicos, 
presos aos seus respectivos suportes;

  d) Armamentos regulamentares para os serviços e oca-
siões especiais que exijam o seu uso, devidamente autorizados pelo Co-
mandante, Diretor ou Chefe da respectiva OBM; 

  e) Óculos de grau ou de sol de formato e dimensões dis-
cretas; 

  f) Relógios de formatos discretos e tamanhos medianos 
ou pequenos. 

  O uso de traje civil para os bombeiros militares quando no de-
sempenho de função que requeiram esse traje, será tratado pelo Co-
mandante Geral do CBMSE. 
 Para os fins deste Regulamento estendem-se aos Aspirantes a 
Oficial e aos Cadetes as prescrições referentes aos Oficiais. 
 Alguns uniformes previstos neste Regulamento serão comple-
mentados, para paradas e atividades especiais, por peças de uniformes 
e equipamentos cuja distribuição se fará de acordo com a necessidade. 
 Os uniformes a serem fornecidos pela Corporação serão os pre-
vistos na lei em vigor. 
 Os casos não previstos serão submetidos à apreciação do Co-
mandante Geral do CBMSE.





REGULAMENTO DE UNIFORMES
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SERGIPE

Capítulo 2

Uniformes de Gala
Uniformes Administrativos

Uniformes Operacionais
Esporte e Trânsito



 A classificação, a posse, a composição e o uso dos uniformes 
obedecem às seguintes prescrições:

UNIFORMES DE GALA
1º Uniforme

 a) Posse: Obrigatório para Oficiais, Praças Especiais, Subtenentes 
e Sargentos. Facultativo para Cabos e Soldados. 
 
 b) Composição da versão masculina:
 1. Quepe azul escuro;
 2.Túnica branca com platinas azul escuro;

Uniformes
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 3. Camisa branca de manga comprida; 
 4. Gravata preta vertical;
 5. Calça azul escuro;
 6. Cinto de náilon vermelho com fivela dourada;
 7. Meias sociais pretas;
 8. Sapatos pretos;
 9. Luvas, talim e guia pretos (quando armado).

 c) Composição da versão feminina:
 1. Quepe feminino azul escuro;
 2. Túnica branca;
 3. Camisa branca de manga comprida; 
 4. Saia azul escuro, média (altura do joelho);
 5. Cinto de náilon vermelho com fivela dourada;
 6. Gravata feminina preta;
 7. Meia-calça de náilon cor da pele;
 8. Sapatos pretos de salto alto ou médio;
 9. Luvas, talim e guia pretos (quando armado).

 d) Uso:
 1. Em solenidades oficiais, recepções de gala, cerimônias ou em 
reunião social em que seja exigido traje passeio completo para os civis 
ou a critério do Comandante Geral.
 2. Em trânsito, este uniforme poderá ser usado sem a túnica.
 3. A critério do Comandante Geral poderá ser usado sem o 
quepe.

2º Uniforme
 

  a) Posse: Obrigatório para Oficiais, Praças Especiais, Subtenentes 
e Sargentos. Facultativo para Cabos e Soldados. 
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 b) Composição da versão masculina:
 1. Quepe azul escuro;
 2. Túnica azul escuro com platinas da mesma cor;
 3. Camisa branca manga longa;
 4. Gravata vertical preta; 
 5. Calça azul escuro;
 6. Cinto vermelho com fivela dourada;
 7. Meias pretas;
 8. Sapatos pretos;
 9. Luvas, talim e guia pretos (quando armado);

 c) Composição do feminino: 
 1. Quepe feminino azul escuro;
 2. Túnica azul escuro com platinas da mesma cor;
 3. Camisa branca de manga comprida;
 4. Saia azul escuro, média (altura do joelho);
 5. Cinto de náilon vermelho com fivela dourada;
 6. Gravata feminina preta;
 7. Meia-calça de náilon cor da pele;
 8. Sapatos pretos de salto alto ou médio;
 9. Luvas, talim e guia pretos (quando armado);

 d) Uso: 
 1. Em solenidades noturnas oficiais, cerimônias ou em reunião 
social em que seja exigido passeio completo para os civis ou a critério 
do Comandante Geral.
 2. Em trânsito, este uniforme poderá ser usado sem a túnica.
 3. A critério do Comandante Geral poderá ser usado sem o 
quepe.
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 a) Posse: Obrigatório para Oficiais, Praças Especiais, Subtenentes 
e Sargentos. Facultativo para Cabos e Soldados. 

 b) Composição da versão masculina:
 1. Quepe azul escuro;
 2. Túnica azul escuro com platinas da mesma cor;
 3. Camisa bege manga longa; 
 4. Gravata vertical bege; 
 5. Calça azul escuro;
 6. Cinto vermelho com fivela dourada; 
 7. Meias pretas; 
 8. Sapatos pretos; 
 9. Luvas, talim e guia pretos (quando armado);
 
 c) Composição do feminino: 
 1. Quepe feminino azul escuro;
 2. Túnica azul escuro com platinas da mesma cor;
 3. Camisa bege de manga comprida; 
 4. Gravata feminina bege;
 5. Saia azul escuro média (altura do joelho);
 6. Cinto de náilon vermelho com fivela dourada;
 7. Meia-calça de náilon cor da pele;
 8. Sapatos pretos de salto alto ou médio;
 9. Luvas, talim e guia pretos (quando armado).

 d) Uso: 
 1. Em solenidades oficiais, cerimônias ou em reunião social, que 
sejam realizadas em período diurno ou a critério do Comandante Geral.
 2. Em trânsito, este uniforme poderá ser usado sem a túnica.
 3. A critério do Comandante Geral poderá ser usado sem o 
quepe.



Uniformes

UNIFORMES ADMINISTRATIVOS
3º Uniforme

 

 a) Posse: Obrigatório para Oficiais, Praças Especiais, Subtenentes 
e Sargentos. Facultativo para Cabos e Soldados.

 b) Composição do masculino: 
 1. Quepe azul escuro ;
 2. Camisa bege meia manga com luvas amovíveis;
 3. Camiseta vermelha meia manga;
 4. Calça azul escuro;
 5. Cinto vermelho com fivela dourada;
 6. Meias pretas;
 7. Sapatos pretos.     

 c) Composição do feminino: 
 1. Quepe azul escuro;
 2. Camisa bege meia manga com luvas amovíveis;
 3. Camiseta vermelha meia manga;
 4. Saia média azul escuro;
 5. Cinto vermelho com fivela dourada;
 6. Meia-calça de naylon da cor da pele;
 7. Sapatos pretos de salto médio ou alto.
 
 d) Uso: 
 1. Em assistência às solenidades ou em representações, quando 
não for exigido passeio completo para os civis. 
 2. Para as gestantes, a camisa bege meia manga terá estrutura 
de bata com laço traseiro e a saia azul escuro média terá na parte frontal 
(ventre), uma peça em malha que oferece conforto durante o período 
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gestacional. Além de usarem sapatos pretos de salto baixo.

 

   a) Posse: Obrigatório para Oficiais, Praças Especiais, Subtenen-
tes e Sargentos. Facultativo para Cabos e Soldados.

 b) Composição do masculino: 
 1. Boina ou bibico azul escuro;
 2. Camisa bege meia manga com luvas amovíveis;
 3. Camiseta vermelha meia manga;
 4. Calça azul escuro;
 5. Cinto vermelho com fivela dourada;
 6. Meias pretas;
 7. Sapatos pretos.

 c) Composição do feminino: 
 1. Boina ou bibico azul escuro; 
 2. Camisa bege meia manga com luvas amovíveis;
 3. Camiseta vermelha meia manga; 
 4. Saia média ou calça azul escuro; 
 5. Cinto vermelho com fivela dourada;
 6. Meia-calça de naylon da cor da pele; 
 7. Sapatos pretos de salto médio;     

  
 d) Uso: 
 1. Em expediente administrativo ou em representações.
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 a) Posse: Obrigatório para todas as militares gestantes a partir 
do 3º mês de gestação.
 
 b) Composição: 
 1. Boina ou bibico azul escuro;
 2.  Saia média ou calça azul escuro diferenciadas;
 3. Bata bege meia manga com luvas amovíveis;
 4. Meia-calça de nylon na cor da pele;
 5. Sapatos pretos (salto baixo). 

 c) Uso: 
 1. Em todas as ocasiões que exijam uniforme militar, excetuan-
do-se quando for exigido o uso do 1º ou 2º uniformes. Nesse caso, será 
usado o passeio completo. 
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UNIFORMES OPERACIONAIS
4º Uniforme

 

 

 a) Posse: Obrigatório para todos os militares do CBMSE. 

 b) Composição do masculino/feminino: 
 1. Gorro com pala na cor laranja; 
 2. Gandola laranja, com gola simples e reta, modelo Japona com 
4 (quatro) bolsos frontais;
 3. Camisa vermelha meia manga; 
 4. Calça laranja com 2 (dois) bolsos laterais; 
 5. Cinto vermelho com fivela dourada; 
 6. Meias pretas; 
 7. Coturnos pretos com cadarços pretos e bombachas;
 8. Luvas, talim e guia pretos, cinto N.A. (quando armado).

 c) Uso: 
 1. Em serviços operacionais, de perícias de incêndio, em instru-
ções que o exijam, de sentinela e outros afins, é obrigatório o uso do 
uniforme completo.
 2. O uso do gorro com pala será obrigatório em deslocamento 
a pé, sendo dispensável no interior das unidades, em locais cobertos e 
em atividades de socorro, desde que seja substituído pelo capacete de 
proteção individual.
 3. A calça deverá estar presa à perna com dispositivo tipo bom-
bachas de elástico ou similar na altura superior do cano da bota tipo 
coturno.
 4. A critério do Comandante Geral, em paradas militares, guar-
das de honra, desfiles cívicos e outros serviços poderão ser inseridos 
acessórios a este uniforme, isoladamente ou em conjunto:
  Capacete operacional;
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  Coturno preto com bombacha e cadarços brancos;
  Cinto N.A. vermelho;
  Braçal do CBMSE;
  Colete operacional do CBMSE;
  Coletes de atividades especializadas;
  Cachecol branco ou vermelho.

 5. No serviço operacional poderá ser usado modelos de calçados 
similares ao especificado neste Regulamento.
 6. Quando o militar estiver trajando a blusa manga longa laranja, 
esta poderá ser usada com as mangas dobradas até a altura acima dos 
cotovelos. Nas ocorrências, as mangas deverão estar desdobradas até a 
altura dos punhos, por tratar-se de proteção individual.
 7. Será permitido o uso do uniforme sem a gandola pelos mili-
tares de serviço operacional, internamente às Unidades, fora do horário 
de expediente administrativo, sendo vedada saídas externas sem o uni-
forme completo.
 8. Quando do uso da espada, será utilizado cinto N.A. vermelho, 
com talim, luvas e guia pretos.
 9. O militar deverá sempre estar preparado para pronto emprego 
com seu uniforme completo.
 10.  O comprimento da blusa manga longa laranja será o tama-
nho do braço do militar estendido com o punho fechado.
 11. Os alunos de cursos de formação, aperfeiçoamento e espe-
cialização, usarão o gorro e o cadarço de identificação na cor vermelha, 
de feitio e dimensões do 4º uniforme.
 

 

 a) Posse: Obrigatória para Oficiais e Praças. 

 b) Composição do masculino/feminino: 
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 1. Gorro com pala laranja;
 2. Gandola laranja, com gola simples e reta, modelo japona com 
4 bolsos frontais;
 3. Camisa vermelha meia manga;
 4. Calça laranja com 2 (dois) bolsos laterais; 
 5. Cinto vermelho com fivela dourada; 
 6. Cinto N.A. vermelho;
 7. Meias pretas;
 8. Coturnos pretos com cadarços brancos e bombachas.

 c) Uso: 
 1. Em solenidades que exijam a composição da guarda de honra 
e da banda de música.
 2. Para Oficiais armados: luvas, talim e guia pretos. 
 3. Para Praças: luvas brancas e fuzil;
 4. Nas solenidades especiais e desfile militar, será exigido o uso 
do cachecol branco.

 

 
 
 

 
 a) Posse: Obrigatório para Praças que pertençam ao Centro de 
Manutenção e que trabalhem nas atividades de obras do CBMSE .

 b) Composição do masculino/feminino: 
 1. Gorro com pala na cor azul; 
 2. Camiseta vermelha meia manga; 
 3. Macacão azul;  
 4. Meias branca; 
 5. Tênis pretos; 

 c) Uso:
  1. Em serviços manutenção, obras e atividades afins.
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4º D – Pilotos e tripulantes de aeronaves
 O Uniforme utilizado por militares do CBMSE em operações 
aéreas será o macacão de vôo, com especificações definidas em Regula-
mento próprio.

ATIVIDADES ESPORTIVAS E TRÂNSITO
5º Uniforme

 

 a) Posse: Obrigatório para Oficiais, Subtenentes e Sargentos. 
Facultativo para os demais. 

 b) Composição: 
 1. Blusa manga longa vermelha;
 2. Calça vermelha;
 3. Camiseta vermelha meia manga;
 4. Meias brancas;
 5. Tênis com predominância na cor preta.

 c) Uso: 
 1. Equipes representativas e delegações em eventos esportivos.
 2. Equipes de mergulho e equipes de serviço em salvamento 
aquático em deslocamento.
 3. Em atividades físicas, competições esportivas e em outras a-
tividades coletivas ou individuais a critério do instrutor/monitor e co-
mandante. 
 4. Facultado à militar gestante até o 4º mês de gestação.
 5. Em caso do militar ter alguma restrição médica incompatível 
com o uso do uniforme de expediente, esta deverá constar na dispensa 
médica.  Fica facultado ao comandante do militar autorizar a utilização 
do agasalho para a realização de atividades administrativas no interior 
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da unidade. O uso das sandálias tipo havaianas na cor preta será au-
torizado, desde que o militar encontre-se impossibilitado de utilizar os 
tênis.
 6.  A critério do Comandante Geral será autorizado o trânsito 
com este uniforme, exceto nos casos previstos nos itens 4 e 5.

________________________________________________________
 Observações:
  1. A calça dos oficiais possui duas listras na cor branca de 
cada lado, com 10 (dez) milímetros de largura, aplicados nas costuras 
laterais externas e separados 5 (cinco) milímetros uma da outra;
  2. A calça dos subtenentes e sargentos possui uma listra 
na cor branca de cada lado, com 10 (dez) milímetros de largura, aplicada 
nas costuras laterais externas;
  3. A calça dos cabos e soldados não possui listras; 

 

 a) Posse: Obrigatório para Oficiais e Praças. 

 b) Composição do masculino: 
 1. Camiseta regata branca; 
 2. Calção vermelho do CBMSE;
 3. Meias brancas; 
 4. Tênis com predominância na cor preta;

 c) Composição do feminino:
 1. Camiseta regata branca; 
 2. Calção vermelho do CBMSE;
 3. Meias brancas; 
 4. Tênis com predominância na cor preta;
 5. Top preto;
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 6. Bermuda em malha preta.

 d) Uso:
 1. Atividades de Treinamento Físico Militar, nas competições es-
portivas e em outras atividades coletivas a critério do comandante da 
unidade.
 2. O instrutor deverá informar com antecedência em quadro de 
trabalho, a necessidade de uso de uniforme para atividades aquáticas 
(feminino: maiô, bermuda e touca de natação na cor preta predomi-
nante; masculino: sunga de natação e touca de natação na cor preta 
predominante).
________________________________________________________
 Observações:
  1. O calção dos oficiais possui duas listras na cor branca 
de cada lado, com 10 (dez) milímetros de largura, aplicados nas costuras 
laterais externas e separados 5 (cinco) milímetros uma da outra. 
  2. O calção dos subtenentes e sargentos possui uma listra 
na cor branca de cada lado, com 10 (dez) milímetros de largura, aplicada 
nas costuras laterais externas;
  3. O calção dos cabos e soldados não possui listras. 

 a) Posse: Obrigatória para Oficiais e Praças

 b) Composição do masculino: 
 1. Sunga de banho preta; 
 2. Touca de natação com predominância na cor preta;

 c) Composição do feminino: 
 1.  Maiô de banho preto;
              2. Bermuda de malha preta;
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 3. Touca de natação com predominância na cor preta.

 d) Uso:
 1. Instruções e outras atividades correlacionadas; 
 2. Em trânsito (deslocamento) o uniforme 5º C será usado por 
baixo dos uniformes 5º A ou 5° C, devendo em instrução ou outra       
atividade em equipe, o chefe ou coordenador manter a uniformidade 
do conjunto.. 

 

 a) Posse: Obrigatória para Oficiais e Praças

 b) Composição do masculino: 
 1. Camiseta manga longa e/ou tipo machão na cor vermelha
 2. Calção vermelho da atividade física
 3. Sunga de banho preta 
 4. Sandálias de borracha preta 
 5. Gorro com Pala em Tactel

 c) Composição do Feminino: 
 1. Camiseta manga longa e/ou tipo machão na cor vermelha
 2. Calção vermelho da atividade física
 3. Sandálias de borracha preta 
 4. Top Preto
 5. Short de malha preto
 6. Gorro com Pala em Tactel

 d) Uso:
 1. Exclusivamente para as os operações diárias de guarda vidas e 
mergulho serão usadas as camisas manga longa;
 2. Os detalhes na cor amarelo ouro serão usados nos uniformes 
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de guarda vidas e os na cor preta nos uniformes de mergulho;
 3. Faculta-se o uso apenas da camisa manga longa com a sunga 
de banho ou maiô preto;
 4. Para os serviços internos da unidade deverá ser utilizada a 
calça do agasalho com camiseta tipo machão vermelha;
 5. Em caso de deslocamento das equipes de mergulho e/ou 
guarda vidas, poderão ser usados os tênis especificados para o 5º uni-
forme.
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REGULAMENTO DE UNIFORMES
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SERGIPE

Capítulo 3

Peças Complementares



 Peças complementares são aquelas que não entram na com-
posição dos uniformes de que trata o Capítulo II deste Regulamento.

 a) Facultativa para Oficiais e Praças; 

 b) Confeccionada na mesma cor e tecido da calça azul escuro;

 c) Na manga direita é afixada a bandeira do Estado de Sergipe e 
na manga esquerda o brasão do CBMSE, conforme as normas para apli-
cação contidas neste Regulamento;

Peças Complementares
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 d) Uso exclusivo com o 3º uniforme.

 a) Facultativo para Oficiais e Praças; 
 
 b) Confeccionado na cor azul bandeira possuindo as seguintes 
especificações: 
 1. Faixas reflexivas: nas costas, uma faixa horizontal na altura das 
omoplatas, a 2,5 cm da gola, medindo 20 X 2,0 cm e outra faixa horizon-
tal, a 36 cm abaixo da primeira com as mesmas dimensões; na frente, 
nas pestanas dos quatro bolsos, sendo as superiores medindo 4,0 x 2,5 
cm e as inferiores 11 x 2,5 cm.
 2. Gráficos: plotado entre as faixas reflexivas das costas, dividido 
em 2 peças em pintura silk-screen, cor amarelo. O primeiro gráfico a 
6 cm da gola,  a palavra “OPERAÇÕES”, fonte arial com 2,5 cm de al-
tura e 0,5 cm de espessura, margeada por um traçado da mesma cor 
e 0,5 cm de espessura. O segundo gráfico a 8 cm da base do primeiro 
gráfico, composto por um escudo de 20 cm de diâmetro, com 4 circun-
ferências concêntricas: a primeira, amarela, com 0,5 cm de espessura; 
a segunda com 2 cm de espessura, vazada, com as palavras “CORPO 
DE BOMBEIROS MILITAR” arqueadas para cima e a palavra “SERGIPE” ar-
queada para baixo, com 0,5 cm de espessura e 1,5 de altura; a terceira, 
amarela, com 0,5 cm de espessura e a quarta com 14 cm de diâmetro, 
tendo em seu interior, o número “193” centralizado, amarelo, fonte arial 
6,00 cm de altura;
 3. Identificações: O colete tem o nome de guerra do usuário na 
pestana  do 2º bolso frontal superior, à direita, na cor branca, como tam-
bém o tipo sanguíneo em vermelho. Do lado esquerdo há o distintivo 
da corporação. No caso de Oficiais, Aspirantes e Subtenentes usarão 
complementarmente na altura dos ombros as luvas com as insígnias 
correspondentes ao posto ou graduação.
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 c) As laterais do colete serão unidas por cadarços de ajustamen-
to na cor preta;

 d) A abertura frontal com zíper separável de nylon em toda a 
extensão;

 e) De uso exclusivo para o uniforme 4º A, em serviço;

 a) é do tipo norte americano (N.A.) na cor vermelha, possuindo 
5,5 cm de largura e comprimento variável;
 
 b) confeccionado em trama de náilon;

 c) possui carreiras verticais de dois ilhóes distribuídos ao longo 
do cinto, com espaçamento equivalente a 5 cm;

 d) os ilhóes possuem 10 mm de diâmetro;

 e) o fechamento se dá pelo engate das peças plásticas que com-
põem a fivela, que, de uma extremidade possui lingueta retangular do 
tipo macho, e do outro uma seção vazada quadrada do tipo fêmea;
 
 f) possui em cada extremidade, próximo às fivelas, um passador 
metálico para ajuste do tamanho do cinto;

 g) será usado em complementação ao 4º uniforme, quando o 
militar estiver armado ou poderá ser utilizado em ocasiões especiais a 
critério do Comandante;
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 a) Para Chefe da Casa Militar e Ajudantes de Ordens.

 b) De representação - Usado no 1º Uniforme. Feito de um trança-
do com cordão de raiom dourado.

 c) De representação - Usado no 2º Uniforme. Feito de um trança-
do com cordão de raiom na cor azul royal.

 d) De serviço administrativo - Usado no 3º Uniforme, constituído 
de cinco cordões simples, curtos em relação aos de representação, na 
cor azul royal.

ESPADA, FIADOR, GUIA E LUVAS
 Uso obrigatório para Oficiais:  em solenidades e em cerimônias 
religiosas de casamento de Oficiais.





REGULAMENTO DE UNIFORMES
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SERGIPE

Capítulo 4

Insígnias



 As insígnias são dispositivos usados nos uniformes e nas peças 
complementares e associam-se aos escalões hierárquicos que permitem 
identificar e distinguir visualmente os postos e graduações dos militares 
fardados.
 As insígnias tratadas neste Regulamento são as seguintes:
  Do Comandante Geral;
  Do Subcomandante Geral;
  De Oficiais e de Aspirantes a Oficial;
  De Subtenentes;
  De Sargentos e Cabos;
  Insígnia Base dos Corpos de Bombeiros Militar;

 a) Descrição:
 1. Estrela Base para Oficiais Superiores 
 Constitui-se de uma estrela basilar composta dourada, tendo 
oito pontas equidistantes em formato de triângulo. Sobre esta estrela é 
centrada uma circunferência na cor azul, na qual estão distribuídas, de 
forma regular, cinco estrelas pentagonais douradas. No círculo menor, 

Insígnias
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na cor vermelha, é estampada a insígnia base dos Corpos de Bombeiros 
(uma estrela singela sobreposta a um conjunto formado por duas ma-
chadinhas cruzadas e uma tocha vertical).
 2. Estrela Base dos Oficiais Intermediários e Subalternos: Con-
stitui-se de estrela basilar simples prateada, de quatro pontas, na qual 
estão inseridos os mesmos dispositivos descritos para a estrela compos-
ta.
 3. Estrela Cheia para a Praça-Especial: Constitui-se de uma es-
trela cheia dourada com cinco pontas.

 4. Triângulo Equilátero para Subtenentes: Figura geométrica 
com lados iguais, sendo esta vazada.
 5. Divisas para Sargentos e Cabos: As divisas são conjuntos de 
setas com seus vértices voltados para baixo. Serão dispostas sobre uma 
base pentagonal com 2 (dois) lados simétricos e vértice igualmente vol-
tado para baixo.
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 b) Disposição
 1. Oficiais: Os postos indicativos dos Oficiais serão formados por 
estrelas base compostas e simples, de acordo com o grau hierárquico 
que ocupam.
 As platinas rígidas e luvas amovíveis dos Oficiais de Comando 
do CBMSE obedecerão a normas diferenciadas quanto ao tamanho das 
estrelas base e seus complementos. Os demais Oficiais e Praças-Espe-
ciais terão suas platinas e luvas formadas por estrelas base de mesmo 
tamanho e dispostas no sentido vertical.
  1.1 Coronel - Insígnia formada por 3 (três) estrelas          
basilares compostas douradas, dispostas em platinas rígidas ou luvas 
amovíveis;
  1.2 Tenente Coronel - Insígnia formada por 2 (dua) es-
trelas basilares compostas douradas e 1 (uma) estrela basilar simples 
prateada, dispostas em platinas rígidas ou luvas amovíveis;
  1.3 Major -  Insígnia formada por 1 (uma) estrela basilar 
composta dourada e 2 (duas) estrelas basilares simples prateadas, dis-
postas em platinas rígidas ou luvas amovíveis;
  1.4 Capitão - Insígnia formada por 3 (três) estrelas        
basilares símples prateadas, dispostas em platinas rígidas ou luvas                  
amovíveis;
  1.5  1º Tenente - Insígnia formada por 2 (duas) estrelas 
basilares símples prateadas, dispostas em platinas rígidas ou luvas      
amovíveis;
  1.6  2º Tenente -  Insígnia formada por 1 (uma) es-
trela basilar símples prateada, disposta em platinas rígidas ou luvas                        
amovíveis;
  1.7   Praça Especial - Insígnia formada por 1 (uma) estrela 
cheia dourada, disposta em platinas rígidas ou luvas amovíveis;

 2. Praças: As graduações dos Praças serão representadas por di-
visas, obedecendo estrutura própria.
  2.1 Subtenentes - insígnia formada por um triângulo 
equilátero vazado sobre uma luva amovível e platina rígida;
  2.2  1º e 2º Sargentos – insígnia formada por dois conjun-
tos de divisas inseridas em uma base pentagonal, separados por uma 
“divisa de separação” com dimensões similares às das outras divisas;
  2.3  3º Sargentos e Cabos – insígnia formada por divisas 
dispostas em um único conjunto inserido em uma base pentagonal.

 c) Confecção: 
 As platinas rígidas serão de acrílico e revestidas em tecido idênti-
co ao da calça do 1º e 2º uniformes. Nelas estarão dispostos os bordados 
característicos do Comandante e Subcomandante Geral, bem como as 
insígnias metálicas dos demais Oficiais e Subtenentes.
 As luvas amovíveis e divisas serão bordadas em tecidos idênticos 
aos das calças dos 3º e 4º uniformes.
 As insígnias em miniaturas serão forjadas em peças metálicas 
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formando conjunto único.
 As insígnias do Comandante Geral e do Subcomandante serão 
formadas obedecendo outra estrutura de confecção, conforme segue.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A platina rígida de Comandante Geral terá dimensões de              
106 x 60 x 38 mm, revestida em tecido idêntico ao da calça do 1º e 2º 
uniformes. Nela será bordado um conjunto ladeado por uma coroa de 
louros dourados, três insígnias compostas pequenas, dispostas de for-
ma triangular e acima destas, uma fita azul royal contendo sete estrelas 
de cinco pontas brancas; haverá um escudo azul royal em forma de gota 
contendo 24 estrelas regularmente dispostas e, ao centro, a Insígnia 
Base envolvida por um círculo de fundo vermelho de bordas douradas. 
Na extremidade superior haverá um botão dourado pequeno idêntico 
ao da túnica do 1º e 2º uniformes.
 As luvas amovíveis terão dimensões de 110x 60 x 65 mm reves-
tidas em tecido idêntico ao das calças do 3º e 4º uniformes. Nelas serão 
bordados os elementos idênticos aos da platina rígida de Comandante.
 A insígnia dourada em miniatura será confeccionada em peça 
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metálica dourada, contendo apenas os elementos bordados na platina 
rígida de Comandante. 

 A platina rígida do Chefe do Estado Maior e Subcomandante 
Geral terá as dimensões de 106 x 60 x 38 mm, revestida em tecido idên-
tico ao da calça do 1º e 2º uniformes. Nela será bordado um conjunto 
ladeado por uma coroa de louros dourados, três insígnias compostas, 
dispostas verticalmente, afastadas entre si por 4mm; na extremidade 
superior haverá um botão dourado pequeno idêntico ao da túnica do 
1º e 2º uniformes. 
 As luvas amovíveis terão dimensões de 110 x 60 x 65 mm, reves-
tidas em tecido idêntico ao das calças do 3º e 4º uniformes. Nelas serão 
bordados os elementos idênticos aos da platina rígida de Subcoman-
dante.
 A insígnia dourada em miniatura será confeccionada em peça 
metálica dourada, contendo apenas os elementos bordados na platina 
rígida de Subcomandante. 
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 A platina rígida dos demais Oficiais terá as dimensões de 
106x60x38mm, revestida em tecido idêntico ao da calça do 1º e 2º uni-
formes. Nela será aplicada a quantidade de estrelas compostas, simples, 
cheia ou o triângulo equilátero de Subtenentes. Tais estrelas ou triângu-
los serão metálicos e, dispostos verticalmente,  estarão afastadas entre 
si por 10 mm; na extremidade superior terá um botão dourado pequeno 
idêntico ao da túnica do 1º e 2º uniformes. 
 As luvas amovíveis terão as mesmas medidas já especificadas 
para o Comandante e Subcomandante do CBMSE; as estrelas aplicadas 
sobre a luva serão bordadas nas mesmas medidas e cores especificadas 
para as estrelas metálicas deste item (douradas ou prateadas). Não deve 
haver espaço entre elas.
 As estrelas compostas douradas e simples prateadas, metálicas, 
ficarão a 0,5 cm da base da platina rígida e separadas entre si por 10 
mm. 
 As insígnias metálicas em miniaturas serão armadas em uma 
única peça, isoladas ou dispostas linearmente, em alto relevo, com for-
mas e cores idênticas as de tamanho normal, porém com 10 x10 mm.
 Os Cadetes seguirão o modelo especificado na Academia a qual 
estiverem vinculados.
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 Subtenentes
 A platina rígida dos Subtenentes terá as dimensões de 106x60 
x38mm, revestida em tecido idêntico ao da calça do 1º e 2º uniformes; o 
triângulo equilátero metálico dourado será confeccionado em alto rele-
vo, e será aplicado no centro da platina rígida. 
 As luvas amovíveis terão as mesmas dimensões especificadas 
para os Oficiais.

 As insígnias bordadas serão confeccionadas com linha amarelo 
ouro; as insígnias metálicas em miniatura serão vazadas com 15 mm de 
lado.
  Sargentos e Cabos
 As divisas serão bordadas sobre um suporte pentagonal cujo te-
cido será idêntico ao do uniforme específico (1º, 2º, 3º e 4º uniformes); 
serão do tipo conjunto de setas bordadas nas cores preta, cáqui, cinza 
claro e branca, correspondentes às respectivas graduações, medindo 
105º de angulação, 5 mm de espessura, separadas entre si por 2,5 mm  
e  com o vértice voltado para baixo, tendo o distintivo da qualificação 
na mesma cor das divisas, medindo 25 x 25 mm, centrado sobre a an-
gulação da divisa superior, com a chama na cor vermelha, linha Zenith 
2208. 
 O suporte pentagonal será margeado por um bordado de 2 mm 
de largura na cor do tecido base. 
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 1º Sargento: 6 (seis) divisas em forma de “V”, formando dois 
conjuntos, um superior com 2 (duas) divisas e outro inferior com 3 (três), 
separados pela “divisa de separação”. O conjunto tem formato pentago-
nal medindo 120 x 70 mm.

 2º Sargento:  5 (cinco) divisas em forma de “V”, formando dois 
conjuntos, um superior com divisa única e outro inferior com 3 (três), 
separadas pela “divisa de separação”. O conjunto tem formato pentag-
onal medindo     100 x 70 mm. 

 3º Sargento: 3 (três) divisas em forma de “V”, formando conjun-
to único. O conjunto tem formato pentagonal medindo 80 x 70 mm.

 Cabo : 2 (duas) divisas bordadas em forma de “V”, formando con-
junto único. O conjunto tem formato pentagonal medindo 70 x 70 mm.

 As insígnias bordadas terão as divisas na cor cinza claro para os 
1º, 2º e 3º Uniformes, aplicadas sobre um suporte pentagonal em tecido 
e cor igual ao dos respectivos uniformes. A “divisa de separação” será na 
cor cáqui. 
 As divisas serão na cor preta para o 4º uniforme, separadas por 
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divisa na cor branca, aplicadas sobre um suporte no mesmo tecido e cor 
do uniforme operacional. No uniforme 4º C, as divisas serão bordadas 
sobre suporte na mesma cor do uniforme. 

 As divisas metálicas serão somente em miniaturas e nestas cons-
tarão apenas as divisas correspondentes às graduações sobre suporte 
pentagonal, sendo todo o conjunto dourado com 14 mm de largura e 
comprimento variável de acordo com a graduação, 23 – 21 – 16 mm de 
comprimento respectivamente para 1º, 2º, 3º Sargentos e 15 mm para 
Cabos.  

 Duas machadinhas cruzadas em metal dourado, formando ân-
gulo de 90º, um archote colocado verticalmente e na interseção, uma 
estrela singela de cinco pontas sobreposta, medindo 20 x 20 mm a 
menor e 30 x 30 mm a maior. 

 d) Disposição nos Uniformes:
 1. Oficiais, Praças Especiais e Subtenentes:  As insígnias bor-
dadas serão aplicadas diretamente às ombreiras, por meio de luvas            
amovíveis nos uniformes administrativos e operacionais, ou serão 
metálicas aplicadas em platinas rígidas de cor azul escuro nas túnicas.
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  Quando se tratar de insígnias de Tenente Coronel ou Ma-
jor, as estrelas compostas, em relação às estrelas simples, serão dispostas 
da base mais larga para a extremidade aguda nas platinas rígidas e nas 
luvas amovíveis; quando se tratar de insígnias em miniatura, a referên-
cia para determinar a precedência da estrela composta em relação à 
estrela simples será o lado direito do conjunto. 
 As insígnias metálicas em miniatura serão aplicadas à extremi-
dade das golas da camisa bege manga longa e da jaqueta azul escuro, 
ficando no lado direito o distintivo da qualificação bombeiro militar e 
no lado esquerdo a insígnia representativa da graduação.
 No bibico, a insígnia ficará alinhada sobre o seu eixo horizontal 
médio a 3 cm da sua frente, no lado anterior esquerdo.
 2. Sargentos e Cabos: As insígnias bordadas sobre a base pen-
tagonal serão aplicadas a 13 cm da costura superior de ambas as man-
gas nos uniformes compostos por túnicas, uniformes administrativos e 
operacionais. 
 As insígnias metálicas em miniatura serão aplicadas à extremi-
dade das golas da camisa bege manga longa e da jaqueta azul escuro, 
ficando no lado direito o distintivo da qualificação bombeiro militar e 
no lado esquerdo a insígnia representativa da graduação.
 No bibico, a insígnia ficará alinhada sobre o seu eixo horizontal 
médio a 3 cm da sua frente, no lado anterior esquerdo.
 3. Nos 1º e 2º Uniformes: A Insígnia Base (também usada como 
distintivo do Quadro de Combatentes) em metal dourado e em tama-
nho grande, será usada por todos os militares, independentemente de 
sua qualificação, em ambos os lados das túnicas, cujo tamanho será de  
30 x 30 mm, sendo aplicada na parte superior da gola, coincidindo com 
a linha imaginária de seu ângulo e a haste da tocha, que por sua vez de-
verá estar a 2,5 cm do vértice da ponta da gola e com as armas voltadas 
para o interior. Estará a 45º de inclinação.

 





REGULAMENTO DE UNIFORMES
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SERGIPE

Capítulo 5

Distintivos



 O presente capítulo trata do uso e da descrição geral dos distin-
tivos usados nos uniformes básicos ou peças complementares.
 Para efeito de aplicação e uso, tendo como finalidade o equilíbrio 
e angulação adequados, deve-se considerar a existência de linhas ver-
ticais e horizontais imaginárias que orientarão o seu correto posiciona-
mento.
 Fica a critério do Comandante Geral do CBMSE a aprovação dos 
Cursos e distintivos a serem inseridos nos uniformes da Corporação. 
 O curso militar, destinado ao Oficial ou Praça, tem um distintivo 
representativo que evidencia o seu ciclo de ensino e a respectiva mo-
dalidade. Os distintivos de cursos podem ser metálicos ou bordados em 
tecido. 
 Distintivos em uso:
  1. Bandeira do Estado de Sergipe
  2. Brasão do CBMSE
  3. Distintivo de Boina
  4. Brasão para Quepe
  5. Cursos de Carreira do CBMSE
  6. Cursos de Especialização
  7. Quadro de Bombeiro Militar
  8. Distintivo de Bombeiro Padrão

 Bandeira do Estado de Sergipe
 Retângulo medindo 70 x 50 mm, partido em quatro faixas verdes 
e amarelas alternadas, sendo a superior verde. No cantão (parte superi-
or esquerda), um quadrado azul cujo lado é a metade da altura da ban-
deira, carregado de cinco estrelas brancas de cinco pontas, dispostas 
em quincunce, tendo a do centro o dobro das dimensões das demais. 
Confeccionada em tecido bordado em alta definição.

Distintivos
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 Cores utilizadas: azul (Pantone S 217-1), verde (Pantone S 274-1), 
amarelo (Pantone S 5-4) e branco. 

 Uso: Em tecido bordado em alta definição, aplicada do lado di-
reito das mangas dos 1º, 2º, 3º e 4º uniformes e da jaqueta azul escuro, 
com a sua parte superior disposta a 04 cm da costura superior da manga 
e centralizada.

 Brasão do CBMSE
 Em formato circular, possui 70 mm de diâmetro. 
 O círculo Vermelho possui diâmetro equivalente a  52 mm. Em 
seu interior há o escudo na cor Azul Royal o qual serve de base para 
os demais elementos: o archote na cor cinza (punho nas cores prata e 
branca e chamas Amarelo-ouro), as machadinhas na cor cinza (cabos na 
cor marrom madeira), o capacete bombeiro na cor branca com uma es-
trela de oito pontas na cor Amarelo-ouro o qual está envolto numa cir-
cunferência de 15 mm na cor Verde-claro, sendo o ponto de interseção 
entre o punho do archote e as machadinhas. Ao ponto de interseção es-
tará sobreposta uma fita flamulada de 3 mm de espessura na cor Ama-
relo-ouro, disposta horizontalmente ao longo do escudo azul com os di-
zeres: “1º DE OUTUBRO DE 1920”. Na base do escudo há uma mangueira 
na cor branca, dobrada em três círculos os quais envolvem o  punho do 
archote e os cabos das machadinhas. Os esguichos das extremidades da 
mangueira são na cor Amarelo-ouro. 
 Uma sequência de faixas circulares contorna o círculo central 
vermelho. A primeira faixa é Preta e possui 0,5 mm. Em seguida há 
uma faixa com 7 mm, contendo em seu interior os dizeres: “CORPO DE 
BOMBEIROS MILITAR ─ SERGIPE”, em letras na cor Preta, 24 pontos, fon-
te Calibri Bold, que é contornada por outra faixa de 0,5mm na cor Preta.  
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 Uso: Em tecido bordado em alta definição no lado esquerdo das 
mangas dos 1º, 2º, 3º e 4º uniformes e da jaqueta azul escuro, do gorro 
com pala do 4º uniforme e do gorro vermelho e na camisa do agasalho, 
com a parte superior disposta a 4 cm da costura superior da manga e 
centralizado.      
 Em tecido bordado eletronicamente em alta definição no gorro 
com pala laranja. 
 Em tecido bordado eletronicamente em alta definição, no lado 
esquerdo do peito do uniforme 5º A e do colete operacional tendo sua 
parte superior a 18 cm da costura do ombro e a lateral esquerda a 10 cm 
da costura da manga.
 Em pintura tipo silk-screen ou bordado no lado esquerdo das ca-
misas de malha vermelha meia manga, de educação física, nas camisas 
de salvamento aquático e nas bermudas de educação física;

 Distintivo de Boina 
 Formado por um escudo com 35 mm de altura e 30 mm de lar-
gura (distâncias entre as mangueiras) bordado sobre a circunferência na 
cor vermelho royal, com 38 mm de diâmetro. 
 O círculo Vermelho possui diâmetro equivalente a 38 mm. Em 
seu interior há o escudo na cor Azul Royal o qual serve de base para 
os demais elementos: o archote na cor cinza (punho nas cores prata e 
branca e chamas Amarelo-ouro), as machadinhas na cor cinza (cabos na 
cor marrom madeira), o capacete bombeiro na cor branca com uma es-
trela de oito pontas na cor Amarelo-ouro o qual está envolto numa cir-
cunferência de 10 mm na cor Verde-claro, sendo o ponto de interseção 
entre o punho do archote e as machadinhas. Ao ponto de interseção es-
tará sobreposta uma fita flamulada de 2 mm de espessura na cor Ama-
relo-ouro, disposta horizontalmente ao longo do escudo azul com os di-
zeres: “1º DE OUTUBRO DE 1920”. Na base do escudo há uma mangueira 
na cor branca, dobrada em três círculos os quais envolvem o punho do 
archote e os cabos das machadinhas. Os esguichos das extremidades da 
mangueira são na cor Amarelo-ouro.
 Uso: No lado direito da boina azul escuro.

Brasão para Quepe
 Moldura de chamas cheias bordada em fio “myller” dourado. Em 
sua parte inferior terá uma faixa vermelha com a inscrição da Unidade 
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Federativa – SERGIPE – em letras maiúsculas na cor branca, fonte “ari-
al”  e corpo “negrito”, adequado ao tamanho do brasão. No centro do 
Brasão estará o símbolo do CBMSE, inscrito em uma figura em formato 
de gota de cor vermelha. A moldura de chamas cheias no brasão para 
Oficiais terá altura de 70 mm de altura e 105 mm de largura. A moldura 
de chamas cheias no brasão para Subtenentes e Sargentos terá altura 
de 75 mm de altura e 90 mm de largura. A moldura de chamas cheias no 
brasão para Cabos e Soldados terá altura de 60 mm de altura e 55 mm 
de largura;
 Uso: Nos quepes de Oficiais e Praças, conforme posto ou gradu-
ação.

 Cursos de Carreira
  São os cursos que os militares do CBMSE realizarão no decorrer 
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da carreira, quais sejam: Superior, de Aperfeiçoamento, de Formação e 
também o de Habilitação .
 a) Curso Superior de Bombeiro Militar: Constituído por um 
escudo dourado de 35 mm de diâmetro, vazado, contendo uma cir-
cunferência de 26 mm de diâmetro, ladeada externamente por ramos 
dourados e tendo ao centro o escudo da Corporação também vazado e 
sem o fundo azul nas cores tradicionais conforme especificação própria 
com 15 mm de altura e 14 mm de largura. Internamente à circunferên-
cia terão os dizeres na parte superior “CURSO SUPERIOR DE BOMBEIRO” 
e na parte inferior “CBMSE”, fonte arial black preta com 5,5 pontos. O 
escudo está sobreposto a uma espada dourada de 47 mm de altura que 
ultrapassa a dimensão do escudo base.

 b) Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais: Constituído por um 
escudo prateado de 35 mm de diâmetro, vazado, contendo uma cir-
cunferência de 26 mm de diâmetro, ladeada externamente por ramos 
prateados que partem da base do escudo até sua parte superior sem se 
tocarem e tendo ao centro o escudo da Corporação também vazado e 
sem o fundo azul (nas cores tradicionais conforme especificação própria 
com 15 mm de altura e 14 mm de largura. Internamente à circunferên-
cia terão os dizeres na parte superior “CURSO DE APERFEIÇOAMENTO 
DE OFICIAIS” e na parte inferior “CBMSE”, fonte arial black preta com 5,5 
pontos. O escudo está sobreposto a uma espada prateada de 47 mm de 
altura que ultrapassa a dimensão do escudo base.

 c) Curso de Habilitação para Oficiais Administrativos e Espe-
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cialistas: Constituído por um escudo de 35 mm de diâmetro contendo 
duas circunferências concêntricas, ladeado externamente por ramos 
dourados, que partem da base do escudo até sua parte superior sem se 
tocarem. A primeira circunferência em dourado com 35 mm de diâme-
tro; a segunda circunferência em vermelho com 33 mm de diâmetro e 
com os dizeres: “CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS” na parte supe-
rior e “CBMSE” na parte inferior, em letras brancas de fonte arial black 
branca com 8 pontos de altura, tendo em seu interior a Insígnia Base 
do CBMSE. Transpassando o escudo, há duas espadas na cor prateada, 
medindo 44 mm de comprimento cada, formando a figura de um “X”, e 
um ângulo de 45º entre o eixo central e suas extremidades.
 
 

 

 d) Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos: Constituído por 
um escudo de 34 mm de diâmetro, contendo quatro circunferências 
concêntricas, ladeado por bases estreladas na cor dourada. A primeira 
circunferência em preto com 34 mm de diâmetro; a segunda prateada 
com 33 mm de diâmetro e com os dizeres: “CURSO DE APERFEIÇOA-
MENTO DE SARGENTOS” na parte superior e “CBMSE” na parte inferior, 
fonte arial black preta com 8 pontos; a terceira em preto com 25 mm de 
diâmetro e a quarta em vermelho com 24 mm de diâmetro, tendo em 
seu interior a Insígnia Base do CBMSE o qual é ladeado externamente 
por ramos dourados que partem da base do escudo até sua parte supe-
rior, sem se tocarem.

 e) Curso de Formação de Sargentos: Constituído por um escudo 
de 3,4 cm de diâmetro, contendo quatro circunferências concêntricas, 
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ladeado por bases estreladas na cor prateada. A primeira circunferência 
em preto com 34 mm de diâmetro; a segunda prateada com 33 mm de 
diâmetro e com os dizeres: “CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS” na 
parte superior e “CBMSE” na parte inferior, fonte arial black preta com 8 
pontos; a terceira em preto com 25 mm de diâmetro e a quarta em ver-
melho com 24 mm de diâmetro, tendo em seu interior a Insígnia Base 
do CBMSE.

 f) Curso de Formação de Cabos: Constituído por um escudo 
3,5 cm de diâmetro, contendo quatro circunferências concêntricas. A 
primeira em preto com 35 mm de diâmetro; a segunda em vermelho 
com 34 mm de diâmetro e com os dizeres: “CURSO DE FORMAÇÃO DE 
CABOS” na parte superior e “CBMSE” na parte inferior, fonte arial black 
preta com 8 pontos; a terceira em preto com 27 mm de diâmetro e a 
quarta em vermelho com 26 mm de diâmetro, tendo em seu interior a 
Insígnia Base do CBMSE o qual é ladeado externamente por ramos bran-
cos que partem das laterais da insígnia base até sua parte superior, sem 
se tocarem.

 g) Curso de Formação de Soldados: Constituído por um escudo 
3,5 cm de diâmetro, contendo  quatro circunferências concêntricas. A 
primeira em preto com 35 mm de diâmetro; a segunda em vermelho 
com 34 mm de diâmetro e com os dizeres: “CURSO DE FORMAÇÃO DE 
SOLDADOS” na parte superior e “CBMSE” na parte inferior, fonte arial 
black preta com 8 (oito) pontos; a terceira em preto com 27 mm de diâ-
metro e a quarta em vermelho com 26 mm de diâmetro, tendo em seu 



Regulamento de unifoRmes
coRpo de bombeiRos militaR de seRgipe

68
 | 6

9

interior a Insígnia Base do CBMSE. 

CURSOS DE ESPECIALIzAÇãO
 São os cursos necessários ao desempenho e aperfeiçoamento 
técnico-profissional do bombeiro militar e poderão ser realizados pela 
Corporação ou outras Co-irmãs.

Distintivo Base  dos Cursos de Especialização do CBMSE
 Os distintivos de cursos de especialização realizados no CBMSE 
serão sempre representados com as especificações do esquema gráfico 
adiante. A parte central do distintivo deve ter 20 mm de diâmetro na 
versão metálica e 23 mm na versão bordada, ficando livre a confecção da 
arte representativa do curso, não sendo obrigatório o formato circular. 
Na parte inferior do distintivo constará a sigla “CBMSE”. As dimensões 
totais do distintivo são de 70 x 25 mm para o distintivo metálico e 80 x 
35 mm para o bordado.

 
 

  Os distintivos em uso no CBMSE e já especificados não sofrerão 
modificações.

Distintivos dos Cursos de Especialização do CBMSE
  a) Curso de Mergulho a Ar de Resgate – CMAR: Distintivo 



Distintivos

dourado de 80 mm de comprimento total e 25 mm de largura máxi-
ma contendo nas extremidades duas baleias cachalotes de 30 mm de 
comprimento tendo como base a representação das ondas do mar. Ao 
centro do escudo duas circunferências concêntricas (alianças), sendo a 
primeira dourada de 20 mm de diâmetro com os dizeres “CBMSE” na 
parte superior e “MERGULHO DE RESGATE” na parte inferior, fonte ver-
dana, com 10 pontos e a segunda circunferência de 15 mm de diâmetro, 
vazada, na qual deve estar inserido o mergulhador de 15 mm de com-
primento, disposto diagonalmente, sentido descendente. Nas versões 
bordadas ou emborrachadas, o distintivo terá as mesmas dimensões e 
estará inserido num fundo de 87 mm de largura e 33 mm de altura, em 
formato oval, disposto horizontalmente.

 
 b) Curso de Suporte Básico de Vida – CSBV: Escudo formado por 
uma circunferência na cor preta de 20 mm de diâmetro com os dizeres 
“SUPORTE BÁSICO DE VIDA”, fonte arial bold, 7 (sete) pontos na parte 
superior. Ao centro do escudo terá a Estrela da Vida na cor azul royal, 
estrela de 6 (seis) pontas do atendimento pré-hospitalar, de 18 mm de 
comprimento e 18 mm de largura para o distintivo de metal. Para o dis-
tintivo bordado, o escudo do CSBV terá 30 mm de diâmetro e a Estrela 
da Vida terá 19 mm de comprimento e 19 mm de largura. O escudo está 
inserido no distintivo base de cursos de especialização do CBMSE.  

 
 c) Curso de Resgate Técnico – CRT: Escudo na cor azul royal 
contendo em seu centro uma teia de aranha com fios na cor branca. À 
frente desta, uma figura de bombeiro com uniforme na cor cáqui simu-
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lando o regate de uma vítima numa maca tipo cesto na cor laranja. Aci-
ma dos símbolos, terá a inscrição “RESGATE TÉCNICO” na parte CBMSE e 
“CBMSE” na parte inferior, arial black branca, 10 (dez) pontos. 
 O distintivo possui as seguintes dimensões:
 Metálico: 50 mm de largura e 38 mm de altura;
 Bordado: 60 mm de largura e 43 mm de altura.

 d) Curso de Resgate Veicular – CRV: Escudo na cor predom-
inante vermelha com detalhes cinza contendo em seu centro 3 (três) 
símbolos independentes e sobrepostos, dispostos de dentro para fora 
na seguinte ordem: o primeiro a estrela da vida na cor azul, o segundo 
a roda (simbolizando o pneu de um veículo) na cor cinza, e o terceiro 
a ferramenta combinada (tesoura do desencarcerador) na cor cinza e 
vermelho. Acima dos símbolos sobrepostos, terá a inscrição “RESGATE 
VEICULAR”, na cor branca, arqueada. Abaixo destes, constará a sigla 
“CBMSE”, na cor preta, em linha reta;
 O distintivo possui as seguintes dimensões:
 Metálico: 40 mm de largura e 45 mm de altura.
 Bordado: 53 mm de largura e 60 mm de altura.
  

 Disposição nos Uniformes: 
 1. Os distintivos metálicos serão utilizados nos 1º, 2º e 3º uni-
formes, enquanto os bordados serão usados no 4º uniforme.
  2. Os distintivos de Cursos de Carreira serão afixados a 2,5 cm 
abaixo da pestana sobre o macho do bolso superior direito das túni-
cas, da camisa bege meia manga e da gandola laranja; os distintivos dos 



Distintivos

Cursos de Especialização serão usados acima do bolso direito das peças 
de uniformes citadas anteriormente. 
 3. Nos uniformes serão permitidos o uso de apenas 5 (cinco) dis-
tintivos, sendo 1 (um) de Curso de Carreira e até outros 4 (quatro) de 
Especialização; 
 4. O distintivo do Curso Superior de Bombeiro Militar será borda-
do na manga direita, a 3 cm da borda do canhão das túnicas, lado exter-
no, na cor amarelo ouro, na forma e dimensão do distintivo metálico. 
 5. Somente poderão ser usados distintivos de cursos regular-
mente ministrados, vinculados à frequência, aprovação, com apresen-
tação de certificado nos assentamentos.
 6. Somente poderá ser usado 01 (um) distintivo de Curso de Es-
pecialização 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. 
 7. Os cursos oferecidos por instituições estrangeiras, mas realiza-
dos no Brasil, serão considerados como curso de especialização   nacio-
nal. 
 8. Os distintivos de Cursos seguirão as normas das Organizações 
que os instituíram, desde que não contrariem as condições de uso esta-
belecidas neste Regulamento.
 9. Não será permitido o uso de manicacas para os distintivos.

Quadro e Qualificação Bombeiro Militar
 De acordo com a legislação em vigor no CBMSE, são previstos os 
seguintes Quadros e Qualificações: 

 a) Quadro de Oficiais:
  Combatente;
   Administrativo; 
  Especialista (músico, manutenção).

 b) Qualificação de Praças:
  Combatente;
  Músico;
  Corneteiro;
  Auxiliar de Saúde; 
  Condutor e Operador de Viaturas;
  Manutenção.

Composição dos distintivos de Quadro de Oficiais
 a) Combatente: duas machadinhas cruzadas em metal doura-
do, formando ângulo de 90º, um archote colocado verticalmente e na 
interseção, uma estrela singela de cinco pontas sobreposta, medindo      
20 x 20 mm a menor e 30 x 30 mm a maior.
 b) Administrativo: Duas penas que se encontram no punho de 
uma espada, sobrepostas a esta. Entre a espada e as penas, encontra-se 
a Insígnia Base, medindo 30 X 25 mm. 
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 c) Especialistas: uma lira dourada sobreposta a uma espada 
também dourada (Músico) medindo 25 x 12 mm e 3 (três) engrenagens 
douradas (Manutenção) medindo 20 x 24 mm de dimensões;

 Disposição nos Uniformes:
 1. O distintivo de Quadro Combatente (Insígnia Base), em metal  
dourado e em tamanho grande, será usado por todos os militares, in-
dependentemente de seu quadro, em ambos os lados das túnicas, cujo 
tamanho será de 30 x 30 mm sendo aplicada na parte superior da gola 
coincidindo com a linha imaginária de seu ângulo e seu eixo médio hor-
izontal ficará a 2,5 cm do vértice de ponta da gola com as armas volta-
das para o seu interior. Estará a 45º de inclinação.
  2. Em miniatura de metal dourado, de acordo com o quadro, em 
ambos os lados do colarinho na camisa bege meia manga do 3º uni-
forme, no lado direito do colarinho da camisa bege manga longa do 2º 
uniforme e do colarinho da jaqueta azul escuro. 

Composição de distintivos de Praças
  a) Combatente: Duas machadinhas cruzadas em metal doura-
do, formando ângulo de 90º, um archote colocado verticalmente e na 
interseção, uma estrela singela de cinco pontas sobreposta, medindo     
20 x 20 mm a menor e 30 x 30 mm a maior;

 b) Especialista Músico e Corneteiro: uma lira dourada com  20 x 
15 mm.

 c) Especialista Condutor e Operador de Viaturas: uma roda 
dentada, vazada, com 20 mm de diâmetro.
 d) Especialista Manutenção: 3 (três) engrenagens douradas 



Distintivos

medindo 20 x 24 mm de dimensões.

 e) Auxiliar de Saúde: uma cruz vermelha com 20 x 20 mm;
 

 Disposição nos Uniformes: 
 1. O distintivo de Qualificação Combatente (Insígnia Base) em 
metal dourado e em tamanho grande será usada por todos os militares, 
independentemente de sua qualificação, em ambos os lados das túni-
cas, cujo tamanho será de 30 x 30 mm sendo aplicada na parte superior 
da gola coincidindo com a linha imaginária de seu ângulo e a base da 
tocha ficará a 2,5 cm do vértice de ponta da gola, com as armas voltadas 
para o seu interior. Estará a 45º de inclinação.
 2. Pelos graduados, em miniatura de metal dourado, conforme 
a qualificação, em ambos os lados do colarinho, na camisa bege meia 
manga do 3º uniforme; no lado direito do colarinho da camisa bege da 
camisa manga longa do 2º uniforme e da jaqueta azul escuro.
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Distintivo de Bombeiro Padrão
 Escudo formado por uma circunferência na cor dourada de 20 
mm de diâmetro com a sigla “CBMSE” na parte inferior. Ao centro do es-
cudo terá o busto de um bombeiro com capacete antigo nas cores preta 
e dourada, com predominância na cor preta. O escudo está inserido no 
distintivo base de cursos de especialização do CBMSE e será usado ape-
nas com o 1º, 2º e 3º uniformes. 





REGULAMENTO DE UNIFORMES
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SERGIPE

Capítulo 6

Identificação



 A identificação do militar do CBMSE nos diversos uniformes e 
peças complementares de que trata o presente Regulamento, é feita da 
seguinte forma: 

Plaqueta de identificação
 Confeccionada em acrílico vermelho, sem bordas, nas di-
mensões de 17x 75 mm, contendo o posto ou graduação abreviado, as 
siglas “BM”, o nome de guerra do militar, seguido pelo tipo sanguíneo e 
o fator RH, sempre centralizados à plaqueta, fonte arial na cor branca  e 
letras maiúsculas com 16 pontos. A 0,5 cm de suas extremidades, na sua 
parte traseira, haverá 2 (dois) pinos metálicos para fixação ao uniforme. 

Identificação
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  Uso: Na camisa bege meia manga do 3º uniforme, centralizada, 
na parte superior da pestana do bolso direito tangenciando a costura. 
As abreviaturas usadas são as seguintes

Cadarço de identificação
 Confeccionado na mesma cor e tecido do 4º uniforme, nas di-
mensões do tamanho da tampa do bolso e largura de 20 mm, deverá 
constar apenas o nome de guerra do militar em letras na cor preta, arial 
bold com 29 pontos, seguido do tipo sanguíneo e o fator RH em letras 
vermelhas. Todas as letras serão bordadas. 
 Para o Uniforme 4º C, serviços de manutenção e obras, a identi-
ficação será na cor branca.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Uso: Nos uniformes operacionais e serviços de manutenção, 

Outras identificações
 a) Nas camisetas vermelha de malha meia manga, sem manga 
e manga longa de salvamento aquático é obrigatório constar na altura 



Identificação

do tórax, 10 cm abaixo da gola e à direita, a designação do posto ou     
graduação abreviados e o nome de guerra do militar, tudo em letra do 
tipo arial black com 10 mm de altura, na cor preta.
 

 

 A designação do posto ou graduação seguirá a abreviatura u-
sada na plaqueta de identificação, excetuando-se a abreviatura BM.

 b) Na camiseta regata branca é obrigatório constar, na altura do 
tórax, 7 cm abaixo da gola e a direita, a designação do posto ou gradu-
ação abreviados, conforme parágrafo anterior, e o nome de guerra do 
militar, em letra do tipo arial black com 10 mm de altura, na cor preta, 
seguido pelo tipo sanguíneo e fator RH em letras na cor vermelha. 
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 c) O colete operacional tem o nome de guerra do usuário na pes-
tana do 2º bolso do lado direito na cor branca, acumulando tipo sanguí-
neo em linha vermelha e do lado esquerdo o distintivo da corporação. 

 d) Nas costas da camisa vermelha meia manga é aplicada as pa-
lavras “CORPO DE BOMBEIROS-SERGIPE”, em pintura tipo silk-screen, 
fonte arial black, em letras brancas. O conjunto terá 25 cm de largura e 7 
cm de altura.



Identificação

 
 

 e) Nas costas da camisa regata branca serão aplicadas as pala-
vras “CORPO DE BOMBEIROS-SERGIPE”, em pintura tipo silk-screen, fon-
te arial, em letras vermelhas. O conjunto terá 25 cm de largura e 7 cm de 
altura.
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REGULAMENTO DE UNIFORMES
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SERGIPE

Capítulo 7

Condecorações



 As condecorações adotadas ou permitidas no CBMSE serão as 
nacionais ou estrangeiras, de caráter militar ou civil. 
 O militar do CBMSE 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. 
 Somente após o disposto no parágrafo anterior ficará o agracia-
do autorizado a usar a condecoração outorgada, respeitadas as pres-
crições deste Regulamento quanto ao uso de condecorações nos uni-
formes. 
 A terminologia adotada referente à condecoração tem um sen-
tido preciso, em que são exclusivamente empregados, quer na lingua-
gem corrente, quer nas ordens e documentos escritos. Daí a necessi-
dade das conceituações que se seguem para fins deste Regulamento: 
 
 a) Definições:
 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 esquerdo das túnicas e 
camisa bege meia manga do 3º uniforme, centralizado. 
 2. Colar: Constituído de dupla corrente ornada com os elemen-
tos alegóricos da condecoração, tendo a insígnia pendente de sua parte 
inferior. 
 3. Comenda: Insígnia de comendador ou Grande-Oficial, geral-
mente usada ao pescoço, pendente de uma fita. 
 4. Diploma: Documento oficial conferido ao agraciado, pelo go-
verno ou autoridade competente, em confirmação à outorga da conde-
coração e que oficializa e autentica essa honraria. 
 5. Fita: Tira estreita de tecido, geralmente de gorgorão de seda 

Condecorações
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chalamotada, em cores e dimensões fixadas, de onde pendem as insíg-
nias ou medalhas. 
 6. Passador: Peça retangular de metal, integrante de algumas 
medalhas, por onde atravessa a fita. Destina-se geralmente a represen-
tar honrarias, ou distinguir pelas figuras que o ornam, tempo de serviço, 
categorias ou motivos outros, tudo de acordo com o Regulamento da 
respectiva medalha. 
 7. Placa: Chapa em esmalte sobreposta a uma peça de metal 
dourado ou prateado, usadas pelos Grã-Cruzes ou Grande-Oficiais de 
uma ordem. 
 8. Roseta: Laço ou botão de fita da respectiva condecoração, u-
sada na botoeira da lapela do traje civil. 

 b) Uso:
 1. Em paradas e desfiles militares; 
 2. Nas grandes datas, solenidades, recepções e cerimônias em 
que assim for determinado; 
 3. Quando o convite ou ordem para ato ou solenidade fixar ex-
pressamente essa obrigatoriedade. 
 4. Quando determinado por autoridade competente. 

 c) Ordem de Precedência: As condecorações deverão estar dis-
postas no lado esquerdo do peito, obedecendo à seguinte ordem, de 
cima para baixo e da direita para esquerda: 
 1. De caráter Nacional;
 2. Do Mérito Bombeiro Militar; 
 3. Por Tempo de Serviço Bombeiro Militar do CBMSE, por ordem 
de recebimento;
 4. Sangue Bombeiro Militar do CBMSE;
 5. De serviços prestados às Forças Armadas ou demais Institu-
ições Auxiliares; 
 6. Do Mérito Civil;
 7. De aplicação aos estudos militares; 
 8. As estrangeiras, obedecendo a mesma ordem fixada para as 
nacionais. 
________________________________________________________
 Observações:
 Não podem ser usadas ao mesmo tempo as barretas e medalhas, 
salvo quando os passadores metálicos sejam parte integrante delas. 
 Não será permitido o uso isolado de uma ou mais condecora-
ções estrangeiras. Pelo menos uma condecoração nacional deverá, tam-
bém, ser usada, exceto quando não a possua.
 O militar do CBMSE agraciado com condecorações de outras 
Corporações, Governos ou Instituições, usá-las-ão dispostas em seguida 
às do Estado de Sergipe, dentro da ordem estabelecida no item 3, exce-
to quando não as possua. 
 O fato de o bombeiro militar possuir grande número de conde-
corações não significa que deva usar todas ao mesmo tempo; deve ha-



Condecorações

ver propriedade no seu uso com relação ao ato a que deve comparecer. 

 d) Disposição nos Uniformes:
 1. Faixas: Usadas uma de cada vez, passando sob a platina a ti-
racolo do ombro direito para o quadril esquerdo.
 2. Medalhas: Somente serão usadas com os 1º e 2º Uniformes 
e obedecerão a ordem de precedência, do lado esquerdo do uniforme, 
em 3 (três) fileiras de 3 (três) medalhas, no máximo.
 Em se tratando de duas ou mais medalhas, usará em primeiro 
lugar as do CBMSE, desde que o militar não possua medalha de caráter 
nacional seguindo-se as das demais Instituições, respeitada a ordem de 
seu recebimento.
 Havendo uma única fileira de medalhas, as bases das peças de 
metal das medalhas devem tangenciar a borda inferior da pestana do 
bolso superior esquerdo; havendo mais de uma fileira, a inferior tem a 
colocação citada anteriormente e mantida a distância de 1 cm entre as 
peças de metal das medalhas de uma fileira e as da seguinte.
 Não serão usados simultaneamente com medalhas, distintivos 
de cursos nem outras medalhas no procedimento de ser agraciado por 
ocasião da cerimônia de entrega.

 3. Barretas: Somente serão usadas com os 1º e 2º e 3º Uniformes 
e obedecerão a ordem de precedência, do lado esquerdo do uniforme, 
em 6 (três) fileiras de 3 (três) barretas, no máximo.
 A barreta solitária deve ficar centralizada em relação ao bolso 
esquerdo, com a sua base tangenciando a borda superior da pestana; o 
conjunto de 2 (duas) barretas deve ser colocado de forma semelhante 
à barreta solitária; 3 (três) ou mais barretas devem ser organizadas em 
fileiras. 
 Ao atingir a totalidade de barretas permitidas, a coluna do meio 
ficará centralizada em relação ao bolso esquerdo.
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REGULAMENTO DE UNIFORMES
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SERGIPE

Capítulo 8

Especificações



1. Túnica Branca

 Gola tipo paletó, mangas com revel na bainha e passantes nos 
ombros para colocação de platinas postiças com insígnias, abertura 
frontal com fechamento através de botões e caseados no sentido hori-
zontal, vista interna com caseados redondos para colocação de botões 
escamoteáveis; 4 (quatro) bolsos externos frontais chapados com can-
tos inferiores arredondados e prega macho ao centro, fechados por 
portinholas entreteladas fechadas por botão e caseado, sendo 2 (dois) 
superiores e 2 (dois inferiores, entre os vivos do bolso esquerdo inferi-

Especificações
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or existirá no seu terço posterior abertura caseada de 30 mm para pas-
sagem de guia de espada, frente com pinchais e fiancos, costas reparti-
das com abertura final de 20 cm, forração interna.

2. Túnica Azul Escuro

 De feitio idêntico ao da túnica branca
________________________________________________________



Especificações

3. Calça Masculina Azul Escuro

 Cós postiço entretelado de 4,5 cm, enchance traseira, fecha-
mento através de gancho, 8 (oito) passantes, vista com zíper embutido, 
2 (dois) bolsos dianteiros embutidos com abertura lateral, parte traseira 
com pences e 2 (dois) bolsos embutidos com vivos e portinholas 5 (cin-
co) cantos entretelada.

4. Calça Feminina Azul Escuro 
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 De feitio idêntico ao do masculino, porém com o corte feminino, 
excluindo-se os bolsos da parte de trás.
 Os bolsos frontais terão um recuo de 5 cm da costura lateral, 
para o cós.

5. Saia Azul Escuro 

 
 
 
 
 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Cós com 4,00 cm de largura, entretelada e forrado com o mes-
mo tecido em toda extensão com gancho para fechamento. 5 (cinco) 
passadores externos para cinto, do mesmo tecido, pespontado com 
costuras laterais de 4,50 cm de altura por 1,00 cm de largura. Braguil-
ha forrada do mesmo tecido e fechada por zíper traseiro de nylon na 
cor do tecido, com travetes na parte inferior. Frente e costa com duas 
pinças e uma abertura traseira 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, possi-
bilitando 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.
________________________________________________________
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6.Camisa Bege Manga Longa

 

 
 
 
 

 Mangas compridas, punhos singelos com 6,00 cm de altura, 
abotoados por ordem de cinco ou seis botões de material acrílico trans-
parente 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. 

7.Camisa Branca Manga Longa
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 De feitio idêntico ao da camisa bege manga longa, com botões 
transparentes e sem bolso.
________________________________________________________



Especificações

8. Camisa Bege Escuro Meia MangaTecido

 
 
 

 Camisa gola esporte, frente aberta com fechamento através de 
botões e caseados, mangas curtas com bainha fixa, bolsos chapados 
com cantos chanfrados com prega macho e portinhola com entrete-
lada fechada através de fecho de contato, no bolso esquerdo de quem 
veste com porta canetas, nervuras na dianteira, platina de 4,5 cm com 
entretela nos ombros presas através de botão e caseado, na manga di-
reita bandeira do estado Sergipe e do lado esquerdo o brasão do CBMSE 
e costas com tecido único.

9. Bata para Gestante Bege Escuro

 Bata gola esporte, frente aberta com fechamento através de 
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botões e caseados, mangas curtas com bainha fixa, bolsos chapados e 
cantos chanfrados, prega macho e portinhola com entretelada fechada 
através de fecho de contato, no bolso esquerdo de quem veste com 
porta canetas, nervuras na dianteira, platina de 4,5 cm com entretela 
nos ombros presas através de botão e caseado, na manga direita ban-
deira do estado Sergipe e do lado esquerdo o brasão do CBMSE e costas 
com tecido único. 
 Na altura da cintura, na parte frontal há 2 (duas) pregas laterais, 
partindo da linha abaixo dos seios, oportunizando abertura para o 
crescimento da barriga durante a gestação. Das pregas saem duas faix-
as de 4 cm de largura que se encontram nas costas formando um laço 
ajustável. O comprimento da bata será na altura da coxa da gestante. 

10. Calça e Saia Femininas para Gestante 
 De feitio idêntico à calça e saia do 3º uniforme, com a obser-
vação de que, em ambos, não há zíper para fecho nem bolsos, sendo 
estes substituídos por um recorte que abrange toda região ventral, de 
malha e de cor idêntica ao uniforme, com cadarço de ajuste na cintura.  



Especificações

________________________________________________________
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11.  Prontidão

 Na cor laranja, com quatro bolsos frontais externos, sendo dois 
superiores e dois inferiores. Costas com pala dupla do mesmo tecido, 
colarinho em tecido duplo, com bico de canto vivo. Frente fechada com 
botões, cordão para ajuste na cintura, mangas compridas com punhos 
fechados com botões, inscrição “BOMBEIROS” bordado nas costas e fitas 
refletivas na cor prata no tronco. Abertura central, gola, bolsos, pestanas 
e machos pespontados a 0,50 cm da borda. Costuras duplas nos bolsos, 
tampos, vivos, machos, luvas e gola.
 Os bolsos superiores tipo fole 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) de tecido duplo de forma re-
tangular de 6,00 cm de largura fixadas com velcro da cor do tecido em 
toda sua extensão para fechamento total, posicionada com sua borda 
superior paralela por toda a largura e acima 1,5 cm da borda superior do 
bolso, costurada à gandola operacional com máquina de duas agulhas. 
Possuem, na vertical e centralizada, uma prega em forma de macho de 
4,00 cm de largura. O bolso esquerdo possui uma abertura de 2,00 cm 
para colocação de canetas. 
 Os bolsos inferiores tipo fole são 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 cm 
de largura por 21,00 cm de altura, conforme o tamanho da gandola, 
fechados por pestanas (tampas) de tecido duplo de forma retangular 
de 6,00 cm de largura fixadas com velcro de 2 cm de largura, da cor do 
tecido em toda sua extensão para fechamento total, costurada à gan-
dola operacional com máquina de duas agulhas. Possuem, na vertical e                
centralizada, uma prega em forma de macho de 4,00 cm de largura.
 Os 05 botões de fechamento serão fixados a não menos que 
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15,00 cm da base da gandola e terminará a não mais que 8,00 cm do 
colarinho.
 Portas insígnias em tecido duplo terão na base 5,00 cm de lar-
gura 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.
 Gola em tecido duplo, com bico de canto vivo, inclinação lateral 
de 75 ± 5 graus, pespontada com máquina de duas agulhas ponto fixo, 
costurada no degolo e rebatida com máquina de uma agulha ponto 
fixo, com inserção da etiqueta do fabricante do tecido no centro.
 Mangas compridas com reforço na altura do cotovelo, oval, cos-
turado externamente com máquina de uma agulha ponto fixo, na altura 
do cotovelo, tendo 11 cm de largura e 16 cm de comprimento. Duas 
pregas de 2 cm de profundidade cada, voltadas para trás. Punhos em 
tecido duplo, com as pontas embutidas e pespontados com máquina 
de uma agulha ponto fixo, com caseado horizontal aplicado a 1 cm da 
borda do punho, medindo 5 cm de largura. 
 Do lado direito da manga será fixada a bandeira do Estado de 
Sergipe e do lado esquerdo será fixado EXCLUSIVAMENTE o brasão do 
CBMSE. 
 O cadarço de identificação será confeccionado da mesma cor e 
tecido do uniforme, com no mínimo 12 cm de largura, acompanhando 
a medida do bolso, e 2 cm de altura, sendo fixado sempre acima do bol-
so direito; deverá constar apenas o nome de guerra do militar e o tipo 
sanguíneo, nas cores especificadas para cada uniforme.
 O reforço na cintura para o cordão de ajuste terá 2,5 cm de largu-
ra e será feito do mesmo tecido da gandola, sendo o cordão embutido 
a 1,50 cm das tampas dos bolsos inferiores.
 As fitas refletivas de 2,5 cm de largura na cor prata serão cos-
turadas a 0,5 cm de distância uma da outra e a posição da fita superior 
tomará por base o afastamento de 4 cm da base do bolso superior na 
parte frontal, seguindo a mesma posição nas costas. 
 Costas com pala em tecido duplo, com 16 cm de comprimento 
partindo da costura da gola em sentido descendente, com aplicação de 
costura matelassê em linhas perpendiculares dispostas diagonalmente, 
distanciadas entre si em 4,5 cm, reforçada com duas pregas tipo fole 
nas laterais, também em tecido duplo e com costura matelassê até a o 
cordão de ajuste da cintura, voltadas para fora, abertas no sentido ver-
tical, com profundidade de 3 cm, partindo do ombro a 6 cm da cava da 
manga indo até a bainha da gandola, sendo fixada na linha do cordão 
de ajuste, em tecido simples, pespontada com máquina de uma agulha 
ponto fixo. O fole deverá ser aberto no sentido vertical, visando dar am-
plitude nos movimentos de braços.
 O nome “BOMBEIROS” será bordado a 0,5 cm da costura inferior 
da pala de tecido duplo, na fonte arial, cor preta, letras com 7 cm de 
altura e 1 cm de espessura e será centralizado entre as costuras dos om-
bros. 
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 Frente e costas reforçadas com tecido duplo e costura tipo matelas-
sê em linhas perpendiculares dispostas diagonalmente iniciando do cós 
até abaixo do joelho, sem recortes; cós com 4 cm de largura, forrado e 
entretelado com 6 passadores (2 frontais e 4 traseiros) de 4 cm de largura, 
com sobra de tecido na emenda traseira de 2 cm de cada lado possibilitan-
do o alargamento até 3,00 cm ou estreitamento até 4 cm. Laterais over-
locadas e rebatidas com duas agulhas. Braguilha forrada com o mesmo 
tecido e fechada com zíper de nylon mesma cor do tecido. Bainha de 2 cm 
overlocadas e costuras rebatidas. 
 Bolsos, pestanas e machos pespontados a 0,5 cm da borda. Cos-
turas duplas nos bolsos e tampos. Em cada lateral, um bolso tipo enve-
lope com 20 cm de largura por 23 cm de altura, com uma prega vertical   
centralizada em forma de macho de 5 cm de largura fechado por pestana 
(tampa) de forma retangular de 8 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.

12.  Macacão Azul Escuro
 Meia manga, fechado frontalmente por zíper. A parte superior pos-
sui 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 eqüidistantes 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 
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fechados por pestanas, em forma retangular, de 6,00 cm de largura fixa-
das 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 mes-
mo 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 extremi-
dades da abertura da boca; b) laterais: 01 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 cm de largura, overlocadas, com travetes verticais 
nas extremidades superiores das portinholas e da abertura do bolso; c) 
traseiros: 02 chapados, com portinholas entreteladas, fechados por pes-
tanas, em forma retangular, de 6 cm de largura fixadas com velcro da 
cor do tecido em toda sua extensão para fechamento total e chanfros 
idênticos aos dos bolsos, cantos inferiores oitavados, bainha de 2 cm 
de largura, overlocada e com travetes verticais nas extremidades das 
portinholas e das aberturas dos bolsos. Na parte de trás do macacão 
terá um elástico interno de 4 cm de largura e 20 cm de comprimento. 
A largura da boca calça varia de acordo com o número do calçado, não 
podendo ter menos de 22 cm ou maior de 24 cm, com frente lisa.
 Nas costas, será plotada em silk screen em letras brancas a iden-
tificação padrão utilizada no 4º Uniforme. O cadarço de identificação 
será na mesma cor do tecido e as letras nele grafadas serão nas cores 
brancas.
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13. Camiseta Vermelha Meia Manga

 

De corte reto, gola olímpica sanfonada em ribana de algodão 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 ou 
bordado, tendo seu centro a 22,5 cm da costura do ombro, sua extremi-
dade esquerda com separação de medida equivalente a 6 cm a partir da 
mediatriz do tórax. Do lado direito do peito será gravada a identificação 
do militar com margem também a 6 cm a partir da mediatriz do tórax, 
conforme prescrito neste Regulamento. Nas costas, serão aplicadas as 
palavras “CORPO DE BOMBEIROS-SERGIPE”, em pintura tipo silk-screen, 
fonte arial black, em letras brancas. O conjunto terá 25 cm de largura e 7 
cm de altura.

14. Camiseta Regata Branca
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Corte reto, sem mangas, na cor branca, com bainha simples e demais 
acabamentos em viés de 1 cm, com distintivo da Corporação do lado es-
querdo do peito em pintura tipo silk-screen, tendo seu centro a 22,5 cm 
da costura do ombro, sua extremidade esquerda com separação de me-
dida equivalente a 6 cm a partir da mediatriz do tórax. Do lado direito do 
peito será gravada a identificação do militar com margem também a 6 
cm a partir da mediatriz do tórax, conforme prescrito neste Regulamen-
to. Nas costas, serão aplicadas as palavras “CORPO DE BOMBEIROS-SER-
GIPE”, em pintura tipo silk-screen, fonte arial black, em letras vermelhas. 
O conjunto terá 25 cm de largura e 7 cm de altura.

15. Calção Vermelho
 15.1 Calção Masculino: Tecido tactel 4 (quatro) cabos, cor 
vermelha. Cós de 4,00 cm de largura com quatro costuras, franzi-
do com elástico de 1ª qualidade, tendo um cadarço de algodão ver-
melho embutido pelo lado interno para ajustamento de cintura, 
com caseado, sem braguilha. Bainha com 2,00 cm de largura, rebati-
da. Na frente, será plotado em silk-scren, no canto inferior esquer-
do, a 5 cm acima da costura da bainha do calção, o brasão do CBMSE.

 

15.2 Calção Feminino 
 De feitio idêntico ao masculino.

 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. 
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 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.
 16. Calção de Banho Preto (sunga)

 
 

 Em tecido de “lycra de praia” ou similar com forro na parte da 
frente, com elástico e cadarço no cós e elástico nas bainhas. 

17. Maiô de Banho Preto

 

 
 

Em “lycra de praia” especial para natação, de lycra preta, de modelo na-
dador, simples. A parte de trás deverá ter decote central. A gola, a cava 
da manga e as pernas embainhadas para dentro, com dois                  pe-
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spontos e com ponto corrente por baixo. Na entreperna, internamente, 
deverá ter um reforço em tecido de algodão, cor branca, com dimensão 
mínima de 15,00 cm de comprimento. 

18.  Camiseta sem Mangas Salvamento Aquático

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Confeccionada em microfibra sintética de secagem rápida na cor ver-
melho royal. Detalhes pretos para Mergulhadores e amarelos para Guar-
da-Vidas. 
 Na parte frontal, no lado esquerdo, a 5 cm da linha média do 
tórax e a 7 cm da costura inferior da gola, há um conjunto de 8  (oito)
retângulos na cor amarelo ouro disposto verticalmente. Todos possuem 
8 cm de largura. O primeiro tem 18 cm de comprimento contendo o 
brasão do CBMSE a 3,5 cm do ápice deste retângulo e centralizado; a 
partir do segundo os retângulos terão respectivamente 2,5-1,5-1,0-0,7-
0,5-0,5 e 0,3 cm de comprimento.  Do lado esquerdo, será grafado o pos-
to ou a graduação e o nome do militar, na cor preta, conforme especifi-
cado neste Regulamento.
 Na parte de trás, a 14 cm da costura inferior da gola, há um es-
cudo do salvamento aquático, composto por 4 (quatro) circunferências 
concêntricas, sendo a primeira e a terceira com 0,2 cm de espessura na 
cor preta; a segunda com 1,7 cm de espessura na cor amarelo ouro, con-
tendo na parte superior as palavras “SALVAMENTO AQUÁTICO”, fonte 
arial, de 0,6 cm de traço, cor preta, e na parte inferior as palavras “CORPO 
DE BOMBEIROS MILITAR-SE”, fonte arial, de 0,4 cm de traço, cor preta, 
dispostas em forma de arco; a quarta circunferência tem 11 cm e con-
tém em seu interior uma gravura que simula o encontro do céu com o 
mar, nas cores azul e branca, conforme desenho específico abaixo; ao 
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centro haverá a cruz vermelha dos guarda-vidas medindo 5,5 x 5,5 cm 
e será inserida na cruz, horizontalmente e ao centro, uma gaivota em 
tons de branco e preto; dois cavalos marinhos dispostos nas laterais da 
circunferência externa, medindo 10 cm cada nas cores preta e marrom.
 Acima do escudo, a 2 cm de distância deste, haverá a identifi-
cação “GUARDA-VIDAS”, fonte arial, 3 cm de altura e 0,8 cm de traço, na 
cor amarelo ouro, dispostas em semicírculo ascendente, contornando o 
escudo.
 Abaixo do escudo, a 2 cm de distância deste, haverá a identifi-
cação “LIFEGUARD”, fonte arial, 3 cm de altura e 0,8 cm de traço, na cor 
amarelo ouro, dispostas em semicírculo descendente, contornando o 
escudo.
 Toda arte será em pintura silk-screen. 
 Haverá 2 (duas) faixas dispostas lateralmente e verticalizada na 
camiseta, com 8,5 cm de largura e acompanhando todo o comprimento 
da camiseta.
 As bordas da gola e mangas serão cobertas com um contorno 
amarelo ouro para a camiseta dos guarda vidas e preta para o mergulho.
  A camisa manga curta para Mergulho seguirá a descrição de 
plotagem feita no item “Camisa manga longa Mergulho” e deverá pos-
suir na gola e mangas o contorno na cor preta.

19. Camisa Manga Longa Salvamento Aquático

 
Confeccionado em malha 100% Poliamida de alta qualidade, total co-
bertura dos braços, ombros, costas e colo. Possui tecnologias QUICKDRY 
(tecido com maior respirabilidade e evaporação de suor), ULTRALIGHT 
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(tecido com extrema leveza, toque macio e gelado), CLOROBLOCK 
(maior resistência ao cloro) e ACQUATECH (maior proteção ultravioleta 
dentro e fora da água). Fator Proteção Ultra Violeta de FPU 50+ (impede 
a passagem de até 98% dos raios UVA e UVB) contendo um aditivo a 
base de oxido de titânio, que é incorporado às moléculas dos fios dos 
tecidos, evitando a perda da proteção quando molhado.
 Alta resistência, baixa absorção de umidade, não ficando gruda-
dos no corpo, permite a rápida evaporação do suor, evitando o aqueci-
mento do corpo, secagem rápida, não encolhe, não desbota, resiste ao 
mofo, traças, fungos, resiste ao cloro da piscina.
 Deverá apresentar certificado da ARPANSA - Australian Radiation 
Protection and Nuclear Safety Agency.
 Na parte frontal, no lado esquerdo, a 5 cm da linha média do 
tórax e a 7 cm da costura inferior da gola, há um conjunto de 8  (oito) 
retângulos na cor preta disposto verticalmente. Todos possuem 8 cm 
de largura. O primeiro tem 18 cm de comprimento contendo o brasão 
do CBMSE a 3,5 cm do ápice deste retângulo e centralizado; a partir do 
segundo os retângulos terão respectivamente 2,5-1,5-1,0-0,7-0,5-0,5 e 
0,3 cm de comprimento.  Do lado esquerdo, será grafado o posto ou 
a graduação e o nome do militar, na cor preta, conforme especificado 
neste Regulamento.
 Na parte de trás,  a 14 cm da costura inferior da gola, há um es-
cudo do salvamento aquático, composto por 4 circunferências concên-
tricas, sendo a primeira e a terceira com 0,2 cm de espessura na cor pre-
ta; a segunda com 1,7 cm de espessura na cor amarelo ouro, contendo 
na parte superior as palavras “SALVAMENTO AQUÁTICO”, fonte arial, de 
0,6 cm de traço, cor preta, e na parte inferior as palavras “CORPO DE 
BOMBEIROS MILITAR-SE”, fonte arial, de 0,4 cm de traço, cor preta, dis-
postas em forma de arco; a quarta circunferência tem 11 cm e contém 
em seu interior uma gravura que simula o encontro do céu com o mar, 
nas cores azul e branca, conforme desenho específico abaixo; ao centro 
haverá a cruz vermelha dos guarda-vidas medindo 5,5 x 5,5 cm e será 
inserida na cruz, horizontalmente e ao centro, uma gaivota em tons de 
branco e preto; dois cavalos marinhos dispostos nas laterais da circun-
ferência externa, medindo 10 cm cada nas cores preta e marrom.
 Acima do escudo, a 2 cm de distância deste, haverá a identifi-
cação “OPERAÇÕES DE MERGULHO”, fonte arial, 3 cm de altura e 0,8 cm 
de traço, na cor preta, disposta em semicírculo descendente, contornan-
do o escudo.
 Abaixo do escudo, a 2 cm de distância deste, haverá a identifi-
cação “BOMBEIROS”, fonte arial, 3 cm de altura e 0,8 cm de traço, na cor 
preta, disposto em semicírculo ascendente, contornando o escudo. 
Toda arte será em pintura silk-screen. 
 Haverá 2 (duas) faixas na cor preta, de tecido idêntico ao da cam-
isa, dispostas lateralmente, com 8,5 cm de largura, acompanhando todo 
o comprimento da camiseta até os punhos.
 Na manga esquerda terá a inscrição “MERGULHO”, fonte arial, 4,5 
de altura e 1,5 de traço, cor preta, disposta sentido ombro-punho, fican-
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do a última letra a 11 cm do punho.
 O punho terá 4,5 cm de largura e será de tecido duplo, idêntico 
ao da camisa.
 O cordão de ajuste na parte inferior da camisa terá 2,5 cm de lar-
gura, será feito do mesmo tecido da camisa e será embutido.
 A gola da camisa será tipo “alta” redonda, com 4 cm de altura e 
de tecido idêntico ao da camisa.
 A camisa manga longa para Guarda Vidas seguirá a descrição de 
plotagem feita no item “camisa manga curta Guarda vidas”, sem identi-
ficação nas mangas.

20. Gravatas
 a) Gravata masculina vertical: de poliéster ou cetim de seda na 
cor preta, lisa e de feitio comum. 
 A gravata vertical bege deverá ser confeccionada em tecido idên-
tico ao da camisa bege meia manga do 3º uniforme, obrigatoriamente. 
O feitio é o mesmo que o da gravata vertical preta.

 b) Gravata feminina em laço: de cetim de seda na cor preta, de 
1,5 cm de largura, armada em forma de laço, de modo que as pontas 
fiquem pendentes, com comprimentos de 18 cm, cada. 
 A gravata feminina bege deverá ser confeccionada em tecido 
idêntico ao da camisa bege meia manga do 3º uniforme, obrigatoria-
mente. O feitio é o mesmo que o da gravata feminina preta.

 

 

21. MEIAS
 21.1 Branca: de algodão, feitio comum sem enfeites. 
 21.2 Preta: feitio comum sem enfeites, tipo social. 
 21.3 Cor da pele: de tecido especial de malha (lycra), tipo meia-
calça, com tamanhos pequeno, médio e grande.
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22. Agasalho Esportivo
 Da cor predominante vermelha com partes em branco, confec-
cionado em tecido de tactel, sendo constituído de casaco e calça;

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 O casaco tem abertura frontal com fecho ecler separável de ny-
lon em toda a extensão, com bolsos nas duas laterais, embutidos; gola 
tipo colarinho esporte, mangas compridas, punhos e cinto franzidos 
com elástico de 1ª qualidade; possui 2 bolsos laterais; na parte frontal, 
à altura do peito, do lado esquerdo será bordado o símbolo do CBMSE, 
conforme especificações determinadas neste regulamento. Na parte de 
trás possui a inscrição “CORPO DE BOMBEIROS MILITAR”, em forma de 
meia circunferência e em sua base a inscrição “SERGIPE”, bordadas em 
linha na cor branca (19 cm de abertura de arco, letras fonte Arial com 5 
cm de altura.
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   A calça é 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 ajusta-
mento de cintura, com caseado, sem braguilha. Bainha franzida com 
elástico de 1º qualidade. Possui bolsos a 5,00 cm do cós, tipo faca, em-
butidos. As duas laterais tem 2 (duas) listras brancas de 1 cm para Oficial, 
1 (uma) listra branca para Subtenentes, Sargentos e Cabos e nenhuma 
listra para soldados. 

23.  Quepe Masculino

 
 

 Na cor azul escuro (idêntico ao da calça do 1º e 2º uniformes), 
compõe-se de copa, armação, cinta, brasão de quepe, forro, jugular, 
botões, carneira e pala; a cinta deve ser em veludo preto, com a costura 
sob o brasão, tendo 4 cm de largura; a jugular é dourada, possui 2 pas-
sadores frontais e compreende as 2 extremidades da pala sendo fixa-
da ao final, por 2 botões dourados; a pala é confeccionada em material 
plástico rígido, da cor preta, pregada e embutida na cinta de armação, 
formando com ela um ângulo de 125º, tendo de 5,5 cm a 7,0 cm de 
comprimento na frente, abrangendo um arco de 25,0 cm a 28,0 cm; 
 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, borda-
dos em fio “Myller” na cor dourado, partindo das extremidades laterais e 
afastados de 5 cm na parte central da curva externa da pala.

24.  Quepe Feminino

 
 

]
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  Na cor azul escuro (idêntico ao da calça do 1º e 2º uni-
formes), compõe-se de pala, e copa; seu feitio é simples, de copa cônca-
va, confeccionado com capa de tecido sintético azul escuro, recobrindo 
um conjunto formado por entretela reforçada semiesférica e aro flexível 
na carneira e extremidade da pala, com forro interno costurado à copa; 
a pala é confeccionada em material plástico rígido, da cor preta, prega-
da e embutida na cinta de armação, com largura variável, tendo cerca 
de cinco centímetros e meio de altura do crachá, diminuindo até dois 
centímetros na altura dos botões que prendem a jugular e aumentan-
do na parte de trás para 4,0 cm; a parte da pala à frente dos botões da 
jugular é projetada para baixo e a parte atrás dos mencionados botões é 
dobrada para cima; a jugular é dourada, possui um laço discreto frontal 
e compreende as 2 (duas) extremidades da pala sendo fixada ao final, 
por 2 botões dourados; a pala tem largura variável, tendo cerca de 5,5 
cm na parte frontal, na altura do crachá, diminuindo até dois centímet-
ros na altura dos botões que prendem a jugular, sendo a pala levemente 
inclinada para baixo; possui basicamente as mesmas características de 
distinção na pala e no brasão para diferenciar o escalão hierárquico,  
porém o bordado deverá se adaptar às dimensões da pala.
 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, borda-
dos em fio “Myller” na cor dourado, partindo das extremidades laterais e 
afastados de 5 cm na parte central da curva externa da pala.

25.  Boina Azul Escuro 

 De feltro, na cor azul escuro, forrada com tecido na cor preta, de 
forma circular, debruada com napa de 1 cm de largura, que se destina 
ao ajustamento da boina, na copa, no lado oposto ao do reforço existem 
dois ilhóes de alumínio na cor preta com 1 cm de diâmetro, separados 
de 1,5 cm internamente, do lado direito, possui um reforço de plástico 
de formato semicircular com 6 cm de raio, destinado a servir de suporte 
ao distintivo bordado da Boina.

26.  Bibico
 Confeccionado em tecido idêntico ao da calça do 1º, 2º e 3º uni-
formes. Constituído de duas partes, copa e base. A copa em tecido úni-
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co presa na base. A base com dois tecidos, um sobreposto ao outro, no 
mesmo formato, porém com o tecido externo formando transpasse na 
parte frontal do lado direito. Será acompanhado em toda costura supe-
rior por filamento na cor vermelha para Oficiais, na cor bege para Subte-
nentes e Sargentos e sem filamento para Cabos e Soldados. Costura em 
máquina de interlock bitola mínima 7 mm para fixação da base à copa. 
Em máquina reta uma agulha ponto fixo para os pespontos. Overlock 
nas partes desfiantes do tecido. Pontos por centímetro de 3,5 a 4,0 em 
todas as costuras e overlock. 

27.  Gorro com Pala
 Confeccionado em tecido idêntico ao do 4º uniforme, na cor la-
ranja ou azul marinho (conforme tecido específico), ou em tactel na cor 
vermelha. De feitio simples e copa côncava, composto por uma seção 
frontal maior, de onde sairá a pala, e outras quatro seções menores, to-
das 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 te-
cido, possuindo curvatura correspondente ao interior do gorro, tendo 
9 cm de raio, com a borda externa iniciando-se a 2 cm da costura de 
ligação da parte frontal com as partes laterais, em ambos os lados, e lar-
gura máxima de 10 cm, tendo a borda externa com desenho em curvas 
e retas sem descontinuidade de concordância. Carneira com 2,5 cm de 
largura ao longo de toda a base interna do gorro. Parte frontal possuin-
do base de 19,7 cm, tendo seu ponto mais alto relativo à base do gorro 
acabado de 9 cm e o início de sua curvatura a 3,8 cm da base; as partes 
laterais formam um triângulo isóscele com 10 cm de base e 16,5 cm de 
altura; e as partes posteriores possuem formas semelhantes às das par-
tes 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.
 Toda a copa do gorro deve possuir uma armação interna em en-
tretela termocolante, 100% algodão, gramatura mínima de 220g/m², 
que deverá revestir internamente toda a copa. Deverá possuir borda-



Especificações

do DE ALTA DEFINIÇÃO na frente com o Brasão do CBMSE com as di-
mensões já especificadas neste Regulamento.
 Para todos os postos e graduações possui o Distintivo da Cor-
poração na frente bordado. Para os Oficiais Superiores a pala terá dois 
ramos de louro de três folhas e frutos bordados na cor amarelo-ouro, 
partindo das extremidades laterais e afastados de 0,5 cm na parte cen-
tral da curva externa da pala. 

28. 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 aca-
bamento tipo militar.

29.  Sapato Feminino - Salto Baixo
 Confeccionado em couro, pelica ou napa vacum, na cor preta, 
modelo clássico liso, com bico arrendondado, não possuindo enfeites 
ou costuras na gáspea, solado e salto em borracha vulcanizada, antider-
rapante, 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 0,4 cm de espessura e salto retangular 
de 1,5 a 3 cm de altura.
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30.  Sapato Feminino - Salto Médio
 Confeccionado em couro, pelica ou napa vacum, na cor preta, 
modelo clássico liso, com bico arrendondado afilado, sem enfeites ou 
costuras na gáspea, solado e salto em borracha vulcanizada, antiderra-
pante, 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 mm de espessura e salto fino redon-
do ou retangular, excluindo-se o tipo plataforma, de 4,5 a 5 cm de altura.

31. Sapato Feminino - Salto Alto 
 Confeccionado em couro, pelica ou napa vacum, na cor preta, 
modelo clássico liso, com bico fino, sem 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 0,4 cm de espessura e salto fino de 6 a 10 cm de altura. 

 
 



Especificações

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

33.  Cinto Vermelho
 Confeccionado em correia de náilon, de forma plana, lisa ten-
do largura de 3,5 cm, fivela dourada lisa ou com o símbolo dos Corpos 
de Bombeiros (armas) ao centro, gravado em alto relevo, totalmente 
dourado, constituindo-se de uma chapa ligeiramente abaulada e re-
tangular, confeccionada em latão, nas extremidades estarão embutidas 
duas presilhas, em forma de mordentes, constituindo-se, cada uma, de 
lâmina dobrada em ângulo agudo, sendo um lado recortado na forma 
de dentes, para aprisionar o cinto, e o outro lado servindo de alavanca. 

34.  Jaqueta Azul Escuro 
 Em tecido panamá, 100 % poliéster, na cor azul escuro (idêntico 
ao da calça azul escuro), forrada com flanela, aberta à frente, com gola 
tipo colarinho esporte e fechada por zíper de baixo até em cima, man-
gas compridas, punhos e parte traseira do cós de malha sanfonada na 
mesma cor da jaqueta; dois bolsos diagonais embutidos na frente.



Regulamento de unifoRmes
coRpo de bombeiRos militaR de seRgipe

11
8 

| 1
19

35.  Fiador da Espada
 De cordões duplos, na cor preta, de gorgurão e nylon de 32,10cm 
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 idên-
tico a dos cordões.

 

36. Guia da Espada
 De gorgurão de nylon na cor preta, com 36,00 cm de comprimen-
to por 2,00 cm de largura, tendo na parte inferior um mosquetão, de met-
al 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.

37.  Luva de Espada
 De couro, na cor preta. De forma e feitios comuns, pespontados 
com costuras comuns e do tipo de malhas superpostas, que se encon-
tram entre os dedos, abotoando no punho, com colchetes de pressão.

 





REGULAMENTO DE UNIFORMES
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SERGIPE

Capítulo 9

Disposições Finais



 Somente o Comandante Geral poderá autorizar o uso ou cassar 
o direito de usar uniformes do CBMSE, de acordo com este Regulamen-
to, aos integrantes da Reserva ou Reformados cuja conduta possa ser 
considerada como ofensiva à dignidade da classe. 
 O bombeiro militar, armado ou não, ao se descobrir deverá con-
duzir 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 pole-
gar por cima, os demais dedos por baixo e a boina deverá estar com o 
emblema para frente
 O uso da cobertura será facultativo no interior das OBM do 
CBMSE. 
 O bombeiro militar deverá descobrir-se quando nas cerimônias 
fúnebres e religiosas ou no interior de templos e edifícios, ressalvan-
do-se os casos em que estiver de serviço nesses locais ou em guardas de 
honra. 
 Nenhuma tropa poderá sair em serviço se todos os seus compo-
nentes não estiverem usando o mesmo uniforme, 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. 
 Faculta-se o uso de velcro para fixação de cadarços de identifi-
cação e distintivos nos 3º e 4º uniformes. 
 As peças de fardamento, conforme normas de distribuição serão 
recolhidas ao Almoxarifado Geral, através da OBM a qual pertença o mi-
litar. 
 As peças de fardamento serão devolvidas ao Almoxarifado Geral 
pelo pessoal licenciado ou excluído das fileiras do CBMSE, por qualquer 
motivo, através da OBM a qual pertença o militar. 
 O bombeiro militar que tiver seus uniformes inutilizados em ato 

Disposições Finais
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de serviço poderá solicitar a sua reposição, o que será feito gratuita-
mente, após comprovação de existência de nexo causal entre o dano e 
o exercício da função pública, conforme legislação vigente.
  Aos bombeiros militares com dispensa médica do uso de calça-
do, fica facultada a utilização do agasalho esportivo.
  Será mantido pelo Centro de Suprimento Patrimônio - CSMP, 
mostruário padrão do uniforme destinado ao serviço operacional pre-
visto neste Regulamento. 
 O Presente Regulamento poderá sofrer revisões quando 
necessário mediante justificativa, por escrito, ao Comandante Geral do 
CBMSE.







 A
 Alamares – Conjunto de cordões trançados utilizados por asses-
sor militar;

 B
 Bíbico – tipo de boné sem pala confeccionado em formato reto 
com dois bicos;
 Boina – Subtipo do boné, circular, confeccionado em feltro ou lã 
sem aba;
 Bombachas – tipo de elástico removível aplicado a base da calça 
de forma que a mesma adquira a característica de folga na base da per-
na;
 Braçal – Tipo de manga sobressalente onde se afixa determina-
do símbolo ou inscrição, se vete por sobre a manga da camisa e fixa-se 
através um botão na altura do ombro;
 Brasão – símbolo de uma instituição;
 Brevê – tipo de distintivo metálico ou bordado que representa 
uma especialidade militar;

	 C
 Cachecol – Peça de tecido em forma de V sobreposto ao pescoço 
na gola do uniforme, utilizado em solenidades e desfiles;
 Cadarço de Identificação – Tipo de Identificação Militar bordada 
em uma faixa de tecido e afixada sobre o uniforme;
 Capacete Operacional – Relativo ao Capacete característico dos 
bombeiros;
 Cinto NA – tipo de cinto “Norte Americano” característica de cin-
to em lona com 15 pares de ilhós verticais em toda sua extensão;
 Coldre – acessório fixado no cinto que serve como suporte para 

Glossário
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carregar uma arma de fogo;
 Cobertura – Qualquer tipo de Boné militar aposto a cabeça;
 Colete Tático – tipo de vestimenta sem manga com zíper frontal 
e diversos bolsos, utilizado em atividades de bombeiro;
 Combatente – Especialista em combate de qualquer natureza, 
no caso dos bombeiros “Combatente do Fogo”;
 Condecoração – tipo de medalha ou outro aparato que sig-
nifique um adereço elogioso a quem usa;
 Coturno – tipo de bota militar de cano médio;

	 D
 Distintivo – tipo de broche metálico ou bordado, utilizado por 
detentor de algum curso ou especialidade militar;
 Divisas – Conjunto de insígnias que representa as graduações 
de Cabos e Sargentos em formato de “V”;

 E
 EPI – Equipamento de Proteção Individual
 Espada – Arma que porta o Oficial em solenidades militares, 
composta de espada e bainha metálica;
 Estrela cheia – uma estrela dourada de oito pontas, representa 
os postos de oficiais superiores (Major, Ten Cel e Cel);
 Estrela simples – Uma estrela de quatro pontas utilizada borda-
da ou em metal. Representam os oficiais;
 Expediente – período em que o Militar desenvolve sua atividade 
administrativa;

 F
 Farda ou Uniforme – Vestimenta Militar; 
 Fiador – tipo de cordão trançado, tendo um adereço ovalado 
em sua extremidade e uma alça onde se apoia a mão passando por den-
tro e a outra extremidade se afixa no punho da espada;

	 G
 Gandola – tipo de Japona ou Jaqueta Longa com 4 (quatro) bol-
sos frontais;
 Gorro com Pala – Tradicional boné;
 Graduação – Tipo de cargo no qual é investido praça (Soldado, 
Cabos e sargentos)
 Guia – peça que conecta o talim a espada , possui um gancho e 
um mosquetão com fecho metálico onde a espada se apoia;

	 I
 Insígnia - um sinal ou marca que identifica uma instituição, um 
cargo ou escalão;

	 L
 Luva amovível – Tipo suporte confeccionado em tecido com en-



chimento rígido, onde se bordam as insígnias referentes ao posto de 
oficial, praça especial ou subtenente;
 Luva de Couro – Luva utilizada para proteção da mão quando 
em uso da espada militar;

	 O
 OBM – Organização Bombeiro Militar;
 Operacional – que se relaciona com a atividade de rua do 
bombeiro

	 P 
 Pestana do Bolso – tipo de aba;
 Plaqueta – placa pequena de acrílico ou plástico;
 Platina – Suporte Rígido forrado na cor do tecido corresponden-
te ao uniforme a que se destina, onde serão fixadas as insígnias metáli-
cas;
 Posto – Tipo de cargo no qual é investido oficial militar;
 Prontidão – Estado em que o militar se encontra para ser empre-
gado em ação – pronto; Também relacionado com o uniforme destina-
do a esta atividade;

 Q
 Quadros – Tipos de Funções de Natureza Militar 
 Quepe – um chapéu de uso militar, do tipo boné, cuja carac-
terística é a copa circular e baixa com uma aba rígida sobre os olhos;

 S
 Suspensórios – acessório destinado a auxiliar no suporte do cin-
to N.A.; 

 T
 Talim – peça que se adapta ao cinto da calça para o guia;
 Trânsito – neste caso trata-se do deslocamento do militar indi-
vidualmente;
 Tropa – conjunto de militares distribuídos em colunas;
 Túnica – tipo de terno militar com botões dourados.
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Presidência da República
Casa Civil

Subchefia para Assuntos Jurídicos

LEI Nº 12.664, DE 5 DE JUNHO DE 2012.

Mensagem de veto
Dispõe sobre a venda de uniformes das Forças Armadas,
dos órgãos de segurança pública, das guardas municipais
e das empresas de segurança privada.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei: 

Art. 1o  A comercialização de uniformes, distintivos e insígnias utilizados pelas Forças Armadas, pelos
órgãos de segurança pública federais e estaduais, inclusive corporações de bombeiros militares, e pelas guardas
municipais far-se-á exclusivamente em postos e estabelecimentos credenciados pelo respectivo órgão.

 § 1o  (VETADO).

 § 2o  É vedada a utilização pelas empresas de segurança privada de distintivos, insígnias e emblemas que
possam ser confundidos com os das instituições e órgãos relacionados no caput deste artigo.

 Art. 2o  O adquirente, além do documento de identificação funcional, apresentará autorização da
instituição ou órgão em que exerce sua atividade.

 Art. 3o  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

 Brasília, 5 de junho de 2012; 191o da Independência e 124o da República.

 DILMA ROUSSEF
José Eduardo Cardozo
Celso Luiz Nunes Amorim

Este texto não substitui o publicado no DOU de 6.6.2012
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Presidência da República 
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

DECRETO-LEI Nº 1.001, DE 21 DE OUTUBRO DE 1969. 

 Código Penal Militar 

         

Os Ministros da Marinha de Guerra, do Exército e da Aeronáutica Militar, usando das 
atribuições que lhes confere o art. 3º do Ato Institucional nº 16, de 14 de outubro de 1969, 
combinado com o § 1° do art. 2°, do Ato Institucional n° 5, de 13 de dezembro de 1968, 
decretam:  

CÓDIGO PENAL MILITAR 

.... 

Uso indevido de uniforme, distintivo ou insígnia militar por qualquer pessoa  

        Art. 172. Usar, indevidamente, uniforme, distintivo ou insígnia militar a que não tenha 
direito:  

        Pena - detenção, até seis meses.  
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Estado de Sergipe 
Assembléia Legislativa 

 
 

LEI Nº 5.699 
DE 17 DE AGOSTO DE 2005 

Publicado no Diário Oficial No 24838, do dia 17/08/2005 
 

Dispõe sobre o sistema remuneratório dos Servidores Militares 
do Estado de Sergipe, e dá providências correlatas. 

 
Alterada pela(o):  
Lei Ordinária nº 6309/2007 
Lei Ordinária nº 6331/2008 
Lei Ordinária nº 6660/2009  
 
 
 
O GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE:  
 
Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado de Sergipe aprovou e eu sanciono a 
seguinte Lei:  
 
TÍTULO ÚNICO  
 
DO SISTEMA REMUNERATÓRIO DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO 
DE SERGIPE  
 
CAPÍTULO I  
 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  
 
Seção I  
 
Da Introdução  
 
Art. 1º. Esta Lei regula o sistema remuneratório dos Servidores Militares, ativos e 
inativos, do Estado de Sergipe, compreendendo vencimentos e indenizações, proventos, 
e outros direitos.  
 

.... 

Subseção V  
 
Do Fardamento  
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Art. 49. Fica assegurado aos alunos de cursos iniciais de formação de Oficiais e de 
Praças, bem como aos Cabos e Soldados da PMSE e do CBMSE, direito ao fardamento 
por conta do Estado.  
 
Parágrafo único. O fardamento de que trata este artigo deve ser distribuído de acordo 
com as necessidades operacionais da Corporação, observadas as normas elaboradas pela 
PMSE e pelo CBMSE, não podendo essa distribuição ser inferior a 03 (três) uniformes 
completos, por ano.  
 
Art. 50. Por ocasião da respectiva promoção, ao Oficial, Subtenente e Sargento da 
PMSE e do CBMSE, que requerer, deve ser concedido adiantamento, correspondente ao 
valor do soldo do novo posto ou da nova graduação, para aquisição de uniformes, com 
reposição a ser feita mediante desconto mensal em folha de pagamento, nos 24 (vinte e 
quatro) meses subseqüentes ao mês do adiantamento.  
 
§ 1º. O adiantamento previsto no "caput" deste artigo não pode ser concedido ao 
servidor militar enquanto estiver percebendo remuneração mensal no percentual mínimo 
previsto no art. 68 desta Lei.  
 
§ 2º. No caso de declaração de Aspirante a Oficial ou de promoção à graduação de 3º 
Sargento PM ou BM, ao invés do adiantamento previsto no "caput" deste artigo, o 
respectivo servidor militar faz jus a um auxílio no referido valor.  
 
§ 2º. O adiantamento referido no "caput" deste artigo pode ser requerido novamente 
quando o servidor militar permanecer mais de 04 (quatro) anos no mesmo posto ou 
graduação, podendo ser repetido em caso de promoção, desde que liquide o saldo 
devedor do que tenha recebido.  
 
Art. 51. O servidor militar em atividade deve receber novo fardamento quando tiver 
seus uniformes danificados ou extraviados em serviço ou em qualquer sinistro, 
devidamente comprovado.  
 




