Anexo Único a que se refere o artigo 1º do Decreto nº 44.392, de 18

de fevereiro de 2004

Simbologias, emblemas, insígnias e divisas, sobrepostas ao uniforme da Guarda Civil Metropolitana

SIMBOLOGIAS
Emblema para Gorro com pala.
Descrição: È uma Roseta de metal dourado, medindo 40 (quarenta e
dois) milímetros de diâmetros, com uma faixa filetada de 4 (quatro)
milímetros de largura, circundando internamente com a palavra "Guarda
Civil", até encontrar a metade do centro da Roseta, unindo a uma faixa
filetada e raiada horizontal de 12 (doze) milímetros de largura e outra
vertical eu se une na forma de uma cruz deixando entretanto, aparecer
ao lado oposto as extremidades do campo azul pela parte superior e
inferior com a palavra "Metropolitana" no centro da cruz o Brasão do
Município de São Paulo em sua cor natural , entre os ângulos formados
pelos braços da cruz entre si , tudo de material dourado para os Classes
Distintas e bronzeado para os Guardas Civis.

Emblema em metal para Quepe de GCM de 3ª Classe à Classe
Distinta.
Descrição: È uma Roseta de metal dourado, medindo 55 (cinqüenta e
cinco milímetros de diâmetros, uma faixa filetada e 6 (seis) milímetros
de largura, circundando internamente com a palavra "Guarda Civil", até
encontrar a metade do centro da Roseta, unindo a uma faixa filetada e
raiada horizontal de 16 (dezesseis) milímetros de largura e outra vertical
que se une na forma de uma cruz deixando entretanto, aparecer ao lado
oposto as extremidades do campo azul pela parte superior e inferior com
a palavra "Metropolitana" no centro da cruz o Brasão do Município de
São Paulo em sua cor natural , entre os ângulos formados pelos braços
da cruz entre si , tudo de material dourado para os Classes Distintas e
bronzeado para os Guardas Civis.

Emblema em metal para Quepe de Inspetor
Superintendente.

à

Inspetor

Descrição : É formado por um escudo Português Clássico Bandeira de
metal dourado, medindo 40(quarenta) milímetros de comprimento por
37(trinta e sete) milímetros de largura, com uma pala de
goles(vermelho), com guardas em azul (blau), filetada e ladeada em
dourado, com duas á destra e duas à sinistra, na parte central
assentado sobre um círculo, o emblema que é destinado aos Guardas
Civis Metropolitanos, com 26(vinte e seis) milímetros de diâmetro
externo e circundado por dois ramos de Carvalho, entrelaçado na parte
inferior do listel de fundo em goles (vermelho) com a descrição em
letras douradas "NON DVCOR DVCO". Acima do escudo uma estrela de
cinco raios dourado e no verso do emblema um pequeno parafuso para
prender o Quepe.

Viés amarelo no gorro sem pala, para os postos de
Inspetor à Inspetor Superintendente.

. Viés azul no gorro sem pala, para o postos de Classe
Distinta

Sem viés no gorro sem pala, para o cargo de GCM

Ramada da Aba do Quepe, para os Postos de Inspetor
Agrupamento à Inspetor Superintendente.

Formado por 2 ramos de Carvalho dourado sobrepostas na
aba do quepe, para identificação do posto de Inspetor de
Agrupamento à Inspetor Superintendente.

DIVISAS E INSÍGNIAS
Divisa utilizada nas mangas dos uniformes para identificar o cargo
de GCM 3ª classe.
Descrição : Em formato retangular na cor azul medindo 70 milímetros largura
por 26 milímetros de altura, tendo no meio sobreposto um Barrete horizontal
medindo 50 (cinqüenta) milímetros de largura por 6 milímetros de altura
bordado na cor dourado. que identifica o GCM 3ª Classe.

Divisa utilizada nas mangas dos uniformes camisa para identificar
o cargo de GCM 2ª classe.
Descrição: Em formato retangular na cor azul medindo 70 milímetros
largura por 36 milímetros de altura, tendo no meio sobreposto 2 (dois)
Barretes horizontais, bordados na cor dourado medindo 50 (cinqüenta)
milímetros de largura por 6 milímetros de altura colocados paralelamente
com 4 (quatro) milímetros entre si, que identifica o GCM 2ª Classe.

Divisa utilizada nas mangas dos uniformes camisa para identificar o
cargo de GCM 1ª classe.
Descrição: Em formato retangular na cor azul medindo 70 milímetros largura
por 46 milímetros de altura, tendo no meio sobreposto 3 (três) Barretes
horizontais, bordados na cor dourado medindo 50 (cinqüenta) milímetros de
largura por 6 milímetros de altura colocados paralelamente com 4 (quatro)
milímetros entre si, que identifica o GCM 1ª Classe.

Divisa utilizada nas mangas dos uniformes camisa para identificar o
cargo de GCM Classe Distinta.
Descrição: É formado por um escudete antigo, na cor azul (blau) medindo 95
(oitenta) milímetros de largura por 75 (oitenta e cinco) milímetros de altura
com 3 divisas sobrepostas na parte superior na forma de ângulo e 1(uma)
divisa na parte inferior na forma de arco estilizada e reversa bordada com
linha de cor dourada.

Insígnia utilizada nas platinas ombreiras dos uniformes para
identificar o cargo de Inspetor.
Descrição: É formado por um triângulo que representa o equilíbrio , tendo ao
centro o Brasão Municipal de São Paulo, contornado por uma Coroa de
Carvalho estilizada entrelaçada ao pê, sobre o enlace 2 (dois) barretes
unidos, tudo em metal dourado, para a identificação do cargo de Inspetor.

Insígnia utilizada nas platinas e ombreiras dos uniformes para
identificar o cargo de Inspetor Regional.
Descrição : É formado por um triângulo que representa o equilíbrio , tendo ao
centro o Brasão Municipal de São Paulo, contornado por uma Coroa de
Carvalho estilizada entrelaçada ao pê, sobre o enlace 3 (três) barretes unidos,
tudo em metal dourado, para a identificação do cargo de Inspetor Regional.
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Descrição : É formado por um triângulo que representa o equilíbrio , tendo ao
centro o Brasão Municipal de São Paulo, contornado por uma Coroa de
Carvalho estilizada entrelaçada ao pê, sobre o enlace 4 (quatro) barretes
unidos paralelamente, tudo em metal dourado, para a identificação do cargo
de Inspetor de Agrupamento.

Insígnia utilizada nas platinas e ombreiras dos uniformes para
identificar o cargo de Inspetor Superintendente.
Descrição: É formado por um triângulo que representa o equilíbrio ,
tendo ao centro o Brasão Municipal de São Paulo, contornado por
uma Coroa de Carvalho estilizada entrelaçada ao pê, sobre o enlace
5 (cinco) barretes unidos paralelamente, tudo em metal dourado,
para a identificação do cargo de Inspetor Superintendente.

EMBLEMAS
Distintivo de Peito utilizados nos cargos de Inspetor à
Inspetor Superintendente.
Descrição: É em forma frontispício e semicírculo medindo 6(seis) milímetros
de largura e 35 (trinta e cinco) milímetros de comprimento, gravado acima
numa faixa em azul a sigla "G.C.M.", em letra de 4 (quatro) milímetros de
altura e acompanhada ao contorno do mesmo por um filete dourado; no
centro o Símbolo da Guarda Civil Metropolitano, contornado por uma Coroa
de Carvalho estilizado, entrelaçado ao pé de um listel, tudo em dourado,
cobrindo as partes laterais do listel em semicírculo com a descrição dos
Postos de Inspetor, numa só faixa e de Inspetor Regional, Inspetor
Agrupamento e Inspetor Superintendente em faixa dupla, com letras em
azul de fundo dourado.

Distintivo de Peito utilizados nos cargos de GCM 3ª Classe à
Classe Distinta.
Descrição: É formado por escudo alemão de forma mista e arredondado na
parte inferior e quebrado nas pontas superiores, na medida de 72(setenta e
dois) milímetros de altura por 56 (cinqüenta e seis) milímetros de largura; toda
filetada, tendo no centro um braço armado em branco, saindo à destra e
movente do flanco sinistro, empunhando um pendão de quatro pontas farpadas
em branco, ostentando uma cruz de goles (vermelho),aberta em branco sobre
si, da Ordem de Cristo, içada lanceada em armas, que é parte do Brasão o
Município de São Paulo, cuja simbologia é das execuções e dos altos cargos
militares, ornamentado por uma Coroa de Carvalho ao natural, cuja simbologia
é das coisas pertencentes à Cidade e da Polícia Civil, tendo acima a sigla
"G.C.M.", em letras azuis, cercadas por duas estrelas douradas, que é a Guia de
Segurança nas ações sublimes, tudo em fundo azul (blau) e por baixo do
cotovelo, um listel sobre as folhas da Coroa em fundo azul (blau) com os
numerais dourados.

Símbolo (Bandeirante) usado pelos componentes da G.C.M.

Descrição: É formado por um escudo do estilo antigo usado pelos romanos ao
fundo azul (blau) que simboliza a justiça, zelo e lealdade, todo filetado em
dourado, que simboliza glória, poder e força, tendo no centro a figura simbólica
do Bandeirante Paulista (Antonio Borba Gato), o desbravador de Minas em um
oval de fundo branco que simboliza a amizade e a pureza, filetado em ouro
acima deste, a legenda "Guarda Civil Metropolitana" em letras brancas e
abaixo, separado por uma faixa e designação da localidade "São Paulo".
Medindo 85 milímetros altura por 75 milímetros de largura na parte superior e
nas partes laterais 40 milímetros na parte inferior. É usado na manga do lado
direito de todos os uniformes, exceto os de passeio e de gala, logo abaixo do
início da costura dos ombros

Símbolo ( Bandeira) usado pelos componentes da G.C.M.

Descrição : A Bandeira do Município de São Paulo é confeccionada medindo 72
(setenta e dois) milímetros de largura por 43(quarenta e três) milímetros de
altura. É usado na manga do lado esquerdo de todos os uniformes, exceto os
de passeio e de gala, logo abaixo do início da costura dos ombros

