
 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 
QUARTEL “IMPERADOR DOM PEDRO II” 

 
 

 
PORTARIA CBMMS/BM-1 N.º 246, DE 15 DE AGOSTO DE 2018. 

 
Adota o uso dos uniformes dos Projetos 

Sociais no âmbito do Corpo de Bombeiros 

Militar do Estado de Mato Grosso do Sul. 

O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de 

Mato Grosso do Sul, no exercício das atribuições que lhe confere o inciso VI do 

artigo 8º, da Lei Complementar nº 188, de 3 de abril de 2014 (ORGANIZAÇÃO 

BÁSICA) c/c a alínea “f” do inciso VII do art. 8º do Decreto nº 5.698, de 21 de 

novembro de 1990 (REGULAMENTO GERAL); 

R E S O L V E :  

Art. 1º Adotar o uso dos uniformes dos Projetos Sociais no âmbito do 

Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso do Sul, conforme Anexo 

Único desta Portaria. 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Campo Grande - MS, 15 de agosto de 2018. 

 

 

JOILSON ALVES DO AMARAL – CEL QOBM 

Comandante Geral do CBMMS 



ANEXO ÚNICO À PORTARIA CBMMS Nº 246, DE 15 DE AGOSTO DE 2018 

 
1. CLASSIFICAÇÃO, COMPOSIÇÃO BÁSICA E USO DOS UNIFORMES DOS 

PROJETOS. 

 
a) Agasalho (A1)  

1. Confeccionado na cor vermelho e com detalhes em amarelo; 

2. Usado para instrução, atividades físicas, competições esportivas, 

trânsito e outras atividades coletivas ou individuais, a critério do 

instrutor/monitor e do comandante; 

3. Confeccionado em tactel/poliamida, sendo constituído de casaco e 

calça; 

4. O casaco tem manga comprida com aplicação de uma faixa amarela 

de 0,5 cm em sua lateral e gola alta de 70mm de largura, abertura 

frontal com fecho ecler separável de nylon em toda a extensão na cor 

amarelo, punhos têm aplicação de elástico de 40mm  e na cintura 

LOGO DO PROJETO 

NOME DO PROJETO 

BANDEIRA DO ESTADO BRASÃO DO MUNICÍPIO 
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com elástico roliço e bolsos nas duas laterais embutidas, rente à 

costura com 150mm, conforme figura abaixo. 

5. A calça tem aplicação de elástico de 40mm de largura na cintura e 

enforcador para regulagem e aplicação de uma faixa amarela de 0,5 

cm em sua lateral, e as bainhas das pernas têm aplicação de elástico 

roliço embutido; possuindo, ainda, um bolso chapado com os cantos 

inferiores chanfrados e bainha com aplicação de velcro embutido 

para fechamento; posicionado na parte traseira, do lado direito, a 

uma distância de 50mm do pesponto inferior do cós, devendo ficar 

centralizado na parte direita traseira; conforme figura abaixo; 

6. Receberá aplicação em processo serigráfico de sublimação ou 

similar, a inscrição em fonte “arial”, na cor amarela, na parte superior 

das costas, a 100 mm da costura da gola, “NOME DO PROJETO” 

com 60mm de altura em arco com o comprimento máximo de 30 cm; 

abaixo deste o nome do município conveniado, com 40mm de altura 

em linha reta, de acordo com a figura; 

7. possui no corpo da camisa, na parte frontal, na altura do peito, 

trabalhados em bordado, processo serigráfico ou similar na cor 

amarela, do lado direito, à distância de 8 cm da costura da manga 

perto da axila, os dizeres do nome de guerra do aluno, em letras tipo 

arial com 11mm de altura; 

8. será aplicado, trabalhados em bordado, processo serigráfico ou 

similar, o emblema do Projeto, na altura da identificação, à distância 

de 8 cm da costura da manga perto da axila, do lado esquerdo do 

peito. 

9. na lateral da manga direita será aplicado, trabalhados em bordado, 

processo serigráfico ou similar, a representação da bandeira do 

Estado de Mato Grosso do Sul, e na lateral da manga esquerda 

poderá ser aplicado, trabalhados em bordado, processo serigráfico 

ou similar, o logotipo do Município conveniado. 
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b) Educação Física (E1) 

Masculino                            Feminino 
a) composição: 
- Camiseta branca tipo 
regata com nome e símbolo 
do Projeto na frente e silk 
nas costas o nome Projeto 
e abaixo “nome do 
Município” tudo em letras na 
cor vermelho. 
- Calção na cor vermelho; 
- Meias brancas; e 
- Tênis preto. 
 
 

 
 
 

a) composição: 
- Camiseta branca tipo regata 
com nome e símbolo do 
Projeto na frente e silk nas 
costas o nome do Projeto e 
abaixo “ nome do Município” 
tudo em letras na cor 
vermelho. 
- Calção na cor vermelho; 
- Meias brancas; e 
- Tênis preto. 

 

1.  A camiseta regata branca do uniforme deverá possuir na parte da frente o logotipo 

do Projeto, modelo novo e na parte de traz a inscrição Bombeiros do Amanhã; 

seguido do  nome do município, conforme modelo abaixo. Deverá ser aplicado em 

processo serigráfico de sublimação ou similar, a inscrição em fonte “arial”, na cor 

vermelha, na parte superior das costas, a 100mm da costura da gola, “NOME DO 

PROJETO”, com 60 mm de altura em arco com cumprimento máximo de 30 cm, 

abaixo deste com 25 mm de altura em linha reta o nome do Município onde funciona 

o projeto.  
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c) Camiseta Vermelha (C1) 

 

 

 
 

1. A camiseta vermelha, meia manga, deverá possuir na parte da frente o 

logotipo do Projeto e na parte de traz a inscrição do nome do projeto; seguido 

do  nome do município, conforme modelo acima. Deverá ser aplicado em 

processo serigráfico de sublimação ou similar, a inscrição em fonte “arial”, na 

cor amarela, na parte superior das costas, a 100mm da costura da gola, 

“NOME DO PROJETO”, com 60 mm de altura em arco com cumprimento 

máximo de 30 cm, abaixo deste com 25 mm de altura em linha reta o nome 

do Município onde funciona o projeto, sendo a cor da camiseta VERMELHA. 

2. Utilizado em conjunto com o agasalho (A1) em instruções, trânsito e outras 

atividades coletivas ou individuais, a critério do instrutor/monitor e do 

comandante; 

  

NOME DO PROJETO 

NOME DO MUNICÍPIO 
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d)  Gorro com pala 
 
 

 

 
 

1. Gorro com pala, vermelho, confeccionado em tactel/poliamida, contendo, em 

sua parte frontal, o logotipo do Projeto, na lateral direita a representação da 

bandeira do Mato Grosso do Sul e à esquerda, a representação do Brasão do 

Município conveniado; 

2. Utilizado, obrigatoriamente, com o agasalho (A1); 

 


