
REGULAMENTO DE UNIFORMES DA
POLÍCIA MILITAR DA PARAÍBA 

(RUPMPB)

SEÇÃO III
DOS UNIFORMES DAS 

UNIDADES ESPECIALIZADAS



I - 8º UNIFORME 

CAVALARIA



8º UNIFORME A (8ºA) - CAVALARIA HISTÓRICO

NEGO

a) 8º UNIFORME “A” (8º A) Histórico.
Uso exclusivo e posse obrigatória para 

oficiais e praças da Cavalaria:
- Capacete tipo dragão, com crina;
- Dragonas com detalhes dourados para 

oficiais e detalhes vermelhos para praças;
- Túnica branca, com sete botões 

dourados na frente e friso vermelho no 
contorno da costura;

- Cinto vermelho, com fivela dourada;
- Talabarte vermelho com frisos 

dourados;
- Culote na cor vermelha cardeal com 

friso lateral na cor branca;
- Botas pretas com esporas;
- Luvas brancas.

  
Utilizado em desfiles cívicos; escolta de 

autoridades; guarda de honra para 
autoridades; ala de lanceiros em sessões 
solenes; guardas fúnebres.  



8º UNIFORME B (8ºB) -TÚNICA VERDE CANA CAVALARIA 

NEGO

b) 8º UNIFORME “B” (8º B): Túnica 
verde-cana.

Uso e posse obrigatória para oficiais, 
praças especiais, subtenentes e sargentos 
que servem na Unidade (facultativo para 
cabos e soldados);

- Quepe na cor verde-cana ou boina 
preta;

- Platinas na cor preta para oficiais, 
praças especiais e subtenentes, com insígnias 
correspondentes;

- Insígnia bordada com linha cor de 
prata sobre escudete de tecido na cor de 
fundo preta, em ambas as mangas para 
demais graduados; 

- Túnica na cor verde-cana;
- Camisa bege sem platina, mangas 

compridas, com insígnias;
- Gravata preta, laço vertical;
- Cinto de nylon preto com fivela preta;
- Culote na cor verde-cana;
- Meias pretas;
- Botas pretas com esporas;
 Utilizado em solenidade e atos sociais 

em que não se exija traje a rigor.



8º UNIFORME C (8ºC) -OPERAÇÃO DE CHOQUE

c) 8º UNIFORME “C” (8º C) (Operações 
de choque)

Uso exclusivo e posse obrigatória para 
oficiais e praças:

- Capacete anti-tumulto preto;
- Insígnias de gola emborrachada na cor 

da camuflagem para oficiais e praças;
- Japona em ripstop, camuflado urbano, 

manga longa;
- Camisa interna, meia manga, preta;
- Culote em ripstop, camuflado urbano;
- Cinto de nylon preto, com fivela preta;
- Meias pretas;
- Coturnos com cadarço preto ou botas 

pretas.

Utilizado exclusivamente nas operações 
de choque.



8º UNIFORME D (8ºD) - BAIEIROS

d) 8º UNIFORME “D” (8º D): Baieiros
Uso e posse obrigatória para praças
- Gorro com pala cinza;
- Camisa meia manga preta;
- Bermudão em ripstop, na cor cinza;
- Cinto de nylon preto com fivela preta;
- Meias pretas;
- Botas, cano curto, na cor preta.

Utilizado pelo pessoal em serviço de 
cavalariça nos quartéis de cavalaria. 



II - 9º UNIFORME 

AMBIENTAL



9º UNIFORME A (9ºA) - AMBIENTAL

NEGO

SOLDADO O+

NEGO

SOLDADO O+

a) 9º UNIFORME “A” (9º A) Instrução, 
prontidão e campanha.

Uso exclusivo e posse obrigatória para 
oficiais e praças:

- Chapéu de aba larga camuflado de 
selva ou boina verde oliva;

- Insígnias de gola emborrachada na cor 
preta para oficiais e praças;

- Japona de combate camuflada de 
selva, manga longa;

- Camisa interna, meia manga, verde 
oliva;

- Cinto de nylon verde oliva, com fivela 
preta;

- Calça camuflada de selva;
- Meias pretas;
- Coturnos com cadarço preto ou botas 

pretas.
 

Utilizado na instrução e no serviço 
interno e externo das unidades.



9º UNIFORME B (9ºB) - INSTRUÇÃO PRONTIDÃO E CAMPANHA

NEGO

b) 9º UNIFORME “B” (9º B) Instrução, 
prontidão e campanha.

Uso exclusivo e posse obrigatória para 
oficiais e praças:

- Chapéu de aba larga camuflado 
caatinga;

- Insígnias de gola emborrachada na cor 
da camuflagem para oficiais e praças;

- Japona de combate camuflada 
caatinga, manga longa; 

- Camisa interna, meia manga, na cor 
bege; 

- Cinto de nylon preto, com fivela preta;
 - Calça camuflada caatinga;
 - Meias pretas;

- Coturnos com cadarço preto ou botas 
pretas.
 

Utilizado na instrução, no serviço e 
operações em área de caatinga, no período 
de estiagem. 



9º UNIFORME C (9ºC) - INSTRUÇÃO PRONTIDÃO E CAMPANHA

c) 9º UNIFORME “C” (9º C) Instrução, 
prontidão e campanha

Uso exclusivo e posse obrigatória para 
oficiais e praças:

- Gorro ou chapéu de aba larga, 
camuflado selva;

- Camisa meia manga, verde oliva;
- Bermuda camuflada de selva;
- Cinto de nylon preto, com fivela preta
- Meias verde oliva;
- Tênis preto.

Utilizado na instrução ou em operações 
aquáticas.



III - 10º UNIFORME 

CICLO-PATRULHA



10º UNIFORME  A (10ºA) - CICLO - PATRULHA

NEGO
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a) 10º UNIFORME “A” (10º A) Instrução, 
prontidão, campanha e trânsito

Uso exclusivo e posse obrigatória para 
oficiais e praças:

- Boina preta ou capacete ciclístico;
- Luvas de ombro na cor preta para 

oficiais, praças especiais e subtenentes, com 
insígnias correspondentes bordadas;

- Insígnia bordada com linha prata sobre 
escudete de tecido na cor de fundo preta, em 
ambas as mangas para os graduados;

- Camisa branca, mangas compridas, 
com faixa refletiva na cor cinza;

- Bermuda preta, na altura dos joelhos, 
com faixa refletiva nas laterais, na cor verde, 
ladeadas por frisos refletivos;

- Meias brancas sem detalhes, salvo a 
marca;

- Tênis preto.

Utilizado na instrução ou serviços 
ordinários.



IV – 11º UNIFORME

GRUPAMENTO AÉREO



11º UNIFORME  A (11ºA) - GRUPAMENTO AÉREO 

NEGO

a) 11º UNIFORME “A” (11º A) Instrução, 
serviço e campanha

Uso exclusivo e posse obrigatória para 
oficiais e praças:

- Boina ou gorro com pala verde;
- Insígnias de gola emborrachada na cor 

preta para oficiais e praças;
- Macacão tipo aeronáutico, verde;
- Camisa interna, meia manga, branca, 

em algodão;
- Meias brancas em algodão, sem 

detalhes, salvo a marca;
- Bota tipo de aviação, preta.

Utilizado na instrução e serviços 
ordinários.



11º UNIFORME  B (11ºB) - GRUPAMENTO AÉREO - AGASALHO 

NEGO
NEGO

b) 11º UNIFORME “B” (11º B) Instrução, 
serviço e campanha

 Uso exclusivo e posse obrigatória para 
oficiais e praças:

- Boina ou gorro com pala verde;
- Insígnias de gola emborrachada na cor 

preta para oficiais e praças;
- Blusão de frio, verde; 
- Macacão tipo aeronáutico, verde;
- Camisa interna, meia manga, branca, 

em algodão;
- Meias branca, em algodão, sem 

detalhes, salvo a marca;
- Bota tipo de aviação, preta.



V - 12º UNIFORME 

CANIL, CHOQUE, 
GATE E ROTAM



12º UNIFORME  A (12ºA) - CANIL; CHOQUE; GATE E ROTAM 

NEGO

SOLDADO O+

a) 12º UNIFORME “A” (12º A) Instrução, 
serviço e campanha.

Uso exclusivo e posse obrigatória para 
oficiais e praças:

- Boina vermelha grená;
- Insígnias de gola emborrachada na cor 

preta para oficiais e praças;
- Japona em ripstop, camuflado urbano, 

manga longa;
- Camisa interna, meia manga, preta;
- Calça camuflada urbano;
- Cinto de nylon preto, com fivela preta;
- Meias pretas;
- Coturnos com cadarço preto ou botas 

pretas.

Utilizado nas operações próprias do 
efetivo especializado.



12º UNIFORME  B (12ºB) - PRONTIDÃO E OPERAÇÕES DE CHOQUE

NEGO

SOLDADO O+

b) 12º UNIFORME “B” (12º B) Prontidão e 
operações de choque

Uso exclusivo e posse obrigatória para 
oficiais e praças do Choque:

- Boina vermelha grená;
- Insígnias de gola emborrachada na cor 

da camuflagem para oficiais e praças;
- Japona em ripstop preta, manga longa;
- Camisa interna, meia manga, preta;
- Calça em ripstop preta;
- Cinto de nylon preto, com fivela preta;
- Meias pretas;
- Coturnos com cadarço preto ou botas 

pretas.

Utilizado exclusivamente nas operações 
de choque.



SEÇÃO IV – 
DOS UNIFORMES 

DO COLÉGIO 
DA POLÍCIA MILITAR



 UNIFORME  A - TÚNICA

NEGO

a) UNIFORME “A” (Túnica)
- Boné tipo quepe azul ferrete;
- Platina de identificação das séries na 

cor azul marinho.
- Túnica azul bebê;
- Camisa interna azul bebê, mangas 

compridas;
- Gravata vertical preta (masculino) e 

gravata horizontal preta (feminino);
- Calça azul marinho (masculino);
- Saia azul marinho, na altura do joelho 

(feminino);
- Cinto de nylon azul marinho com fivela 

lisa cor de prata;
- Meias pretas,
- Sapato social preto com cadarço, para 

homens e sem cadarço, para mulheres.

Utilizado em solenidade e atos sociais.



 UNIFORME  A - TÚNICA

a) UNIFORME “A” (Túnica)
- Boné tipo quepe azul ferrete;
- Platina de identificação das séries na 

cor azul marinho.
- Túnica azul bebê;
- Camisa interna azul bebê, mangas 

compridas;
- Gravata vertical preta (masculino) e 

gravata horizontal preta (feminino);
- Calça azul marinho (masculino);
- Saia azul marinho, na altura do joelho 

(feminino);
- Cinto de nylon azul marinho com fivela 

lisa cor de prata;
- Meias pretas,
- Sapato social preto com cadarço, para 

homens e sem cadarço, para mulheres.

Utilizado em solenidade e atos sociais.



 UNIFORME  B - TRÂNSITO E ATIVIDADES ESCOLARES

NEGO

AL. CPM O+

b)  UNIFORME “B” (Trânsito e  
atividades escolares)

- Boina azul ferrete;
- Camisa social azul bebê;
- Camisa interna, meia manga, branca;
- Calça azul marinho (masculino);
- Saia azul marinho, na altura do joelho 

(feminino);
- Cinto de nylon azul marinho com fivela 

lisa cor de prata;
- Meias pretas,
- Sapato social preto com cadarço,
- Luva de identificação das séries;
- Tarjeta preta de identificação com o 

nome do aluno e o tipo sanguíneo, afixada 
acima do bolso direito.

Utilizado nas atividades escolares 
diárias do ensino médio.



 UNIFORME  B - TRÂNSITO E ATIVIDADES ESCOLARES

NEGO

AL. CPM O+

b)  UNIFORME “B” (Trânsito e  
atividades escolares)

- Boina azul ferrete;
- Camisa social azul bebê;
- Camisa interna, meia manga, branca;
- Calça azul marinho (masculino);
- Saia azul marinho, na altura do joelho 

(feminino);
- Cinto de nylon azul marinho com fivela 

lisa cor de prata;
- Meias pretas,
- Sapato social preto com cadarço,
- Luva de identificação das séries;
- Tarjeta preta de identificação com o 

nome do aluno e o tipo sanguíneo, afixada 
acima do bolso direito.

Utilizado nas atividades escolares 
diárias do ensino médio.



 UNIFORME  B1 - TRÂNSITO E ATIVIDADES ESCOLARES

NEGO

AL. CPM O+

c) UNIFORME “B1” (Trânsito e 
atividades escolares)

- Gorro sem pala azul ferrete;
- Camisa social azul bebê;
- Camisa interna, meia manga, branca;
- Calça azul marinho (Masculino)
- Saia azul marinho, na altura do joelho 

(Feminino);
- Cinto de nylon azul marinho com fivela 

lisa cor de prata;
- Meias pretas,
- Sapato social preto com cadarço,
- Luva de identificação das séries;
- Tarjeta preta de identificação com o 

nome do aluno e o tipo sanguíneo, afixada 
acima do bolso direito.

Utilizado nas atividades escolares 
diárias do ensino fundamental maior.



 UNIFORME  B1 - TRÂNSITO E ATIVIDADES ESCOLARES

NEGO

AL. CPM O+

c) UNIFORME “B1” (Trânsito e 
atividades escolares)

- Gorro sem pala azul ferrete;
- Camisa social azul bebê;
- Camisa interna, meia manga, branca;
- Calça azul marinho (Masculino)
- Saia azul marinho, na altura do joelho 

(Feminino);
- Cinto de nylon azul marinho com fivela 

lisa cor de prata;
- Meias pretas,
- Sapato social preto com cadarço,
- Luva de identificação das séries;
- Tarjeta preta de identificação com o 

nome do aluno e o tipo sanguíneo, afixada 
acima do bolso direito.

Utilizado nas atividades escolares 
diárias do ensino fundamental maior.



 UNIFORME  B2 - TRÂNSITO E ATIVIDADES ESCOLARES

CPM

d)  UNIFORME “B2” (Trânsito e 
atividades escolares)

- Boné na cor preta, com detalhes na 
borda da pala em azul bebê;

- Camisa meia manga azul Royal;
- Short em elanquinha na cor azul 

marinho, bordado as letras “CPM" na parte 
frontal e inferior da perna esquerda;

- Meias brancas sem detalhes, salvo a 
marca;

- Tênis preto.
 

Utilizado nas atividades escolares 
diárias do ensino fundamental menor.



 UNIFORME  B2 - TRÂNSITO E ATIVIDADES ESCOLARES

CPM

d)  UNIFORME “B2” (Trânsito e 
atividades escolares)

- Boné na cor preta, com detalhes na 
borda da pala em azul bebê;

- Camisa meia manga azul Royal;
- Short em elanquinha na cor azul 

marinho, bordado as letras “CPM" na parte 
frontal e inferior da perna esquerda;

- Meias brancas sem detalhes, salvo a 
marca;

- Tênis preto.
 

Utilizado nas atividades escolares 
diárias do ensino fundamental menor.



 UNIFORME   C - AGASALHO 

C
P
M

C

P

M

C

P

M

N E G O 

e) UNIFORME “C” (Agasalho)
- Agasalho em oxford azul Royal;
- Calça em oxford, com elástico, na cor 

azul royal, com faixa lateral na cor preta, 
contendo bordado da sigla “CPM", em letras 
vazadas, em linha na cor branca;

- Meias brancas sem detalhes, salvo a 
marca;

- Tênis preto.

U t i l i z a d o  n a s  a t i v i d a d e s  d e  
representação e esportivas.



 UNIFORME   C - AGASALHO 

C

P

M

C

P

M

N E G O 

e) UNIFORME “C” (Agasalho)
- Agasalho em oxford azul Royal;
- Calça em oxford, com elástico, na cor 

azul royal, com faixa lateral na cor preta, 
contendo bordado da sigla “CPM", em letras 
vazadas, em linha na cor branca;

- Meias brancas sem detalhes, salvo a 
marca;

- Tênis preto.

U t i l i z a d o  n a s  a t i v i d a d e s  d e  
representação e esportivas.



 UNIFORME   C 1- AGASALHO ALIVIADO 

C

P

M

C

P

M

f) UNIFORME “C1” (Agasalho Aliviado)
- Camisa branca de manga;
- Calça em oxford, com elástico, na cor 

azul royal, com faixa lateral na cor preta, 
contendo bordado da sigla “CPM", em letras 
vazadas, em linha na cor branca;

- Meias brancas sem detalhes, salvo a 
marca;

-Tênis preto.

Utilizado nas atividades escolares 
diárias do ensino fundamental maior e ensino 
médio.



 UNIFORME   C 1- AGASALHO ALIVIADO 
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M
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M

f) UNIFORME “C1” (Agasalho Aliviado)
- Camisa branca de manga;
- Calça em oxford, com elástico, na cor 

azul royal, com faixa lateral na cor preta, 
contendo bordado da sigla “CPM", em letras 
vazadas, em linha na cor branca;

- Meias brancas sem detalhes, salvo a 
marca;

-Tênis preto.

Utilizado nas atividades escolares 
diárias do ensino fundamental maior e ensino 
médio.



 UNIFORME   D - EDUCAÇÃO FÍSICA 

g) UNIFORME “D” (Educação Física)
- Camisa meia manga branca;
- Calção em tacktel preto (Masculino);
- Short em lycra preto (Feminino);
- Meias brancas sem detalhes, salvo a 

marca;
- Tênis preto.

Utilizado nas aulas de educação física.



 UNIFORME   D - EDUCAÇÃO FÍSICA 

g) UNIFORME “D” (Educação Física)
- Camisa meia manga branca;
- Calção em tacktel preto (Masculino);
- Short em lycra preto (Feminino);
- Meias brancas sem detalhes, salvo a 

marca;
- Tênis preto.

Utilizado nas aulas de educação física.



 UNIFORME   D 1 - ESPORTES AQUÁTICOS 

h )  U N I F O R M E  “ D 1 ”  ( P rá t i c a s  
aquáticas).

- Sunga preta, em lycra, sem lista 
(Masculino);

- Maiô preto, em lycra, sem lista 
(Feminino);

- Toca preta, siliconada, sem detalhes, 
salvo a marca;

- Sandálias pretas, de dedo, em 
borracha.

Utilizado nas práticas de educação 
física, em ambientes aquáticos.



 UNIFORME   D 1 - ESPORTES AQUÁTICOS 

h )  U N I F O R M E  “ D 1 ”  ( P rá t i c a s  
aquáticas).

- Sunga preta, em lycra, sem lista 
(Masculino);

- Maiô preto, em lycra, sem lista 
(Feminino);

- Toca preta, siliconada, sem detalhes, 
salvo a marca;

- Sandálias pretas, de dedo, em 
borracha.

Utilizado nas práticas de educação 
física, em ambientes aquáticos.
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