
 

RESOLUÇÃO Nº 884/07, DE 23 DE OUTUBRO DE 2007.

Dispõe  sobre  o  uniforme  dos  agentes  de 
segurança  socioeducativos,  bem  como  dos 
agentes  públicos  da  área  administrativa  e 
técnica  lotados  nas unidades  subordinadas à 
Subsecretaria  de  Atendimento  às  Medidas 
Socioeducativas (SUASE).

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL, no uso das atribuições que 

lhe conferem o inciso III, §1º, do art. 93, da Constituição Estadual, as Leis Delegadas n° 112 e 

117, de 2007, e o Decreto nº 43.295, de 29 de abril de 2003;

RESOLVE: 

Art. 1º – Ficam definidos os uniformes dos agentes de segurança penitenciários e 

socioeducativos,  bem  como  dos  agentes  públicos  da  área  administrativa  e  técnica  das 

unidades subordinadas à Subsecretaria de Atendimento às Medidas Socioeducativas (SUASE), 

conforme os anexos desta Resolução.

Art. 2º – A utilização dos uniformes definidos nesta Resolução é obrigatória para 

os  agentes  de  segurança  socioeducativos  e  facultativa  para  os  agentes  públicos  da  área 

administrativa e técnica.

§1º – O agente público administrativo ou técnico que optar pelo uso de uniforme 

obedecerá às especificações estabelecidas nesta Resolução, sendo vedada a utilização de 

outros modelos.

§2º – Os uniformes definidos nesta Resolução devem ser usados pelos agentes 

públicos efetivos, contratados ou terceirizados, apenas durante a realização de serviço e não 

conferem aos seus usuários prerrogativas diferentes daquelas previstas na legislação vigente 

para a execução de seu trabalho.

§3º  – O agente público aposentado ou de qualquer  outra forma desligado do 

serviço não poderá utilizar o uniforme, insígnia e distintivos, devendo efetivar a devolução dos 

mesmos no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a cessação do vínculo com esta Secretaria.

§4º  – A  utilização  de  uniforme  diverso  daquele  definido  nesta  Resolução,  a 

utilização fora de horário de serviço do uniforme, ou sua utilização por pessoa ou funcionário 

não autorizado, implica a aplicação das sanções cíveis, administrativas e penais cabíveis.



§5º  – O  agente  público  ocupante  de  cargo  ou  função  de  direção  não  está 

obrigado ao uso do uniforme, enquanto for mantida essa condição.

§6º  – Fica  vedada a  alteração das  características  do  uniforme definido  nesta 

Resolução,  incluindo  a  aplicação  de  insígnias,  siglas  ou  outras  marcas  não  autorizadas, 

sujeitando os responsáveis pela alteração às sanções cíveis, administrativas e penais cabíveis.

§7º  – O Subsecretário de Atendimento às Medidas Socioeducativas, através de 

Portaria, poderá regulamentar o uso de distintivos de participação em cursos, como instrutor ou 

aluno, bem como distintivos que identifiquem o exercício de funções específicas. A utilização 

desses distintivos será opcional e sua aquisição, obedecido ao modelo regulamentado, ficará a 

cargo do funcionário que poderá fazê-lo em empresa credenciada.

Art. 3º – O Gabinete da Secretaria de Estado de Defesa Social definirá os critérios 

e procedimentos para credenciamento de fornecedores, nos termos da Lei nº 16.299/2006, 

mantendo listagem pública dos fornecedores credenciados.

§1º  – Os  critérios  para  o  credenciamento  deverão  considerar,  no  mínimo,  os 

seguintes aspectos a serem preenchidos pelo fornecedor interessado:

a) regularidade de existência e funcionamento, incluindo ausência de pendências 

frente à Administração Pública, em todos os níveis;

b) capacidade técnica, comprovada mediante demonstração de atendimento às 

demandas de outros clientes;

c)  procedimentos  de  rastreabilidade  das  peças  vendidas  aos  funcionários  da 

SUASE;

d)  apresentação  de  protótipos  das  peças,  conforme  especificações  definidas 

nesta Resolução, para avaliação da SUASE;

e)  previsão  de pontos  de  venda  em número  e  localização compatível  com a 

necessidade de atendimento às unidades da SUASE.

§2º – O Gabinete da Secretaria de Estado de Defesa Social fará publicar Edital, 

em veículo oficial, com as condições e demais procedimentos para o credenciamento.

Art. 4º – O adolescente em atividade externa previamente autorizada pela equipe 

técnica ou pelo Juiz da Infância e Juventude, nos termos do §1º do art. 121 da Lei 8.069/90, 

quando  necessário,  far-se-á  acompanhado  de  agentes  de  segurança  socioeducativos 

descaracterizados.

Parágrafo  único.   Se  a  circunstância  do  caso  concreto  assim  determinar,  a 

Direção da Unidade poderá permitir, por escrito, que o adolescente se faça acompanhar de 

agentes de segurança socioeducativos uniformizados. 



Art.  5º  – A  aquisição  de  uniforme  deverá  ocorrer  somente  junto  aos 

estabelecimentos credenciados nos termos do artigo 3º.

§1º  –  O agente público deverá apresentar à direção da Unidade na qual está 

lotado, cópia da nota fiscal ou fatura que comprove a aquisição do uniforme junto a fornecedor 

credenciado.

§2º  –  A direção da Unidade que receber as cópias das notas fiscais ou faturas 

referentes à aquisição de uniformes deve enviá-las para Assessoria da SUASE, para fins de 

registro e controle.

Art.  6º  – A  Superintendência  de  Logística  e  Recursos  Humanos,  quando 

necessário para garantir a rastreabilidade das peças, conforme procedimento apresentado pelo 

fornecedor credenciado, disponibilizará relação de funcionários lotados nas unidades prisionais 

e socioeducativas.

§1º  –  A relação indicada no caput deste artigo deve conter, no mínimo, nome, 

masp ou matrícula e cargo ou função de cada agente público.

§2º  –  A  Superintendência  de  Logística  e  Recursos  Humanos  definirá  quais 

documentos  devem ser  apresentados  pelo  agente  público,  no  momento  da  aquisição  das 

peças  de  Uniforme,  que  comprovem  a  Unidade  de  lotação,  bem  como  o  efetivo  e  atual 

exercício do cargo ou função. 

Art. 7º – A Assessoria da Secretaria de Estado de Defesa Social tem 15 (quinze) 

dias  a  partir  da  data  da  publicação  desta  Resolução  para  iniciar  o  credenciamento  de 

fornecedores interessados.

Art. 8º – Os agentes públicos que se enquadrarem nas situações previstas nesta 

Resolução,  têm  60  (sessenta)  dias,  a  partir  da  publicação  da  relação  de  fornecedores 

credenciados, para adquirir as respectivas peças, podendo este prazo ser prorrogado através 

de ato motivado do Secretário de Estado de Defesa Social.

Art.  9º  – Revogam-se  todas  as  disposições  em  contrário,  em  especial  a 

Resolução 850/2006.

Art. 10 – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2007.

MAURÍCIO CAMPOS DE OLIVEIRA JÚNIOR
Secretário de Estado de Defesa Social



ANEXO I

1. OBJETO:
CALÇA PARA USO DO AGENTE DE SEGURANÇA SOCIOEDUCATIVO

2. CARACTERÍSTICAS GERAIS:
2.1. Confeccionado em tecido sarja 2/1, de poliéster (67%) e algodão (33%), Gramatura 238 g/m2 – RIP 
STOP. 
COR MARINHO  pantone 19-402.3TP – tingimento de alta resistência ao sol
2.2. Dois bolsos pequenos na frente na altura da cintura, abertos;
2.3. Dois bolsos chapados laterais, um em cada perna, com portinhola e prega fêmea, fechados por velcro, 
com as dimensões de 15 x 18 cm e cada portinhola com altura de 6 cm; com suas extremidades cortadas, 
pespontadas com duas costuras e a portinhola com uma costura na largura de 0,5 cm;
2.4. Dois bolsos traseiros, iguais aos laterais,
2.5. Boca da calça lisa, abertura mínima da boca igual a 22 cm;
2.6. Braguilha fechada por zíper;
2.7. Cós com 08 passantes de 4,5 cm de altura por 1,5 cm de largura; o forro do cós será do mesmo tecido 
da calça e o fechamento com ponto corrente, para permitir ajustamentos.

3.CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS
3.1. Calça com cós postiço, fechamento através de botão e caseado.
3.2. Oito passantes.
3.3. vista embutida com zíper.
3.4. bolsos:
3.4.1. Dois bolsos relógio embutidos (um em cada dianteiro);
3.4.2. Dois bolsos com portinholas e fêmea nas laterais das pernas;
3.4.3. Dois bolsos traseiros  com portinholas e fêmea;
3.4.4. Reforço na junção do entrepernas, através do mesmo tecido com 3 costuras retas paralelas.

4. CARACTERÍSTICAS DA MODELAGEM
Bolsos relógio embutido com espelho do mesmo tecido e forro.
Bolsos laterais e traseiros (tipo chapados) canto chanfrado.
Traseiro com duas pences (uma em cada traseiro).
Portinholas de bolsos com canto chanfrados e entreteladas.
Reforço da junção do entrepernas do mesmo tecido.
Cós postiço de 4,5cm entretelado.
Vista embutida com zíper metálico.
4.1. Tipo de Costuras:
4.1.1. Fechamentos laterais - Fechadeira 02 agulhas paralelas ou interlock rebatido.
4.1.2. Fechamento do entrepernas - Interlock (bitola 10  1,0mm).
4.1.3. Pesponto do reforço, contorno de portinhola - Reta 02 agulhas paralelas ponto fixo.
4.1.4. Pesponto de vista, bolsos e bainha de bolso, fixação de portinholas, bolsos, barra da perna e velcro 
- Reta 01 agulha ponto fixo.
4.1.5. Cós fixado em máquina de cós ou reta 01 agulha ponto fixo.
4.1.6. Fechamento dos bolsos relógio - Interlock média (bitola 07  1,0mm).
4.1.7. Overlock nas partes desfiantes do tecido.
4.2. Requisitos de Costura:
4.2.1. Dianteiro:
4.2.1.1. Bolsos relógio embutido com abertura paralela e abaixo do cós, boca sem pesponto na borda (um 
em cada dianteiro).
4.2.1.2. Zíper pregado a vista com máquina reta 01 agulha.
4.2.1.3. Reforço fixado e pespontado nos dianteiros com máquina 02 agulhas paralelas ponto fixo em 
toda sua extensão.



4.2.2. Traseiro:
4.2.2.1. Pences traseiras com máquina reta 01 agulha.
4.2.2.3. Reforço : fixação e pesponto do reforço em máquina reta 02 agulhas paralelas.
4.2.2.4. Portinholas : aplicação de velcro na portinhola (internamente) e no bolso em máquina reta 01 
agulha.
4.2.2.4.1. Pesponto do contorno das portinholas em máquina reta 02 agulhas paralelas sendo a costura 
externa a 1,0mm da borda e a distância entre agulhas de 07  1,0mm.
4.2.2.4.2. Fixação da portinhola em máquina reta 01 agulha com costura a 5,0mm da borda do tecido, 
pespontada em máquina 02 agulhas paralelas sendo a costura externa a 1,0mm da borda e a distância 
entre costuras de 07 1,0mm.
4.2.2.5. Bolso : embainhado com pesponto em máquina reta 01 agulha a 12,0mm da borda.
4.2.2.5.1. Pesponto e fixação dos bolsos (tipo chapado com lado do gancho traseiro fixo) em máquina 
reta 01 agulha com costura a 1,0mm da borda.
4.2.2.5.2. Bolsos laterais nas pernas:
4.2.2.5.2.1. Bolsos fixados a 45  5,0mm abaixo dos bolsos traseiros posicionados com a costura das 
ilhargas em seu centro.
4.2.2.5.2.2. Montagem e fixação igual ao descrito no bolso traseiro.
4.2.2.6. Cós: Montado com entretela e fixado com máquina de cós ou reta 01 agulha, acabamento das 
pontas overlocadas.
4.2.2.7. Passantes:
4.2.2.7.1. Oito de 12,0mm de largura sendo 04 no dianteiro posicionados nas extremidades das aberturas 
dos bolsos relógio, e 04 no traseiro; 02 a 45  5,0mm de cada lado da costura do gancho e 01 acima de 
cada bolso traseiro posicionado a 25,0mm da pence medidos no sentido da pence para o fechamento 
lateral.
4.2.2.7.2.  Os passantes com a parte inferior inserida no cós e a parte superior com a ponta dobrada, 
travetes nas duas extremidades para fixação.
4.3. Fechamentos:
4.3.1. Lateral em fechadeira 02 agulhas paralelas ou interlock bitola 10  1,0mm rebatido.
4.3.2. Entrepernas em interlock bitola 10  1,0mm.
4.3.3. Travetes: Nas extremidades das bocas dos bolsos relógio, nas extremidades das portinholas, na 
junção da entrepernas, no final da vista e nas extremidades dos passantes.
4.3.4. Caseado: Um no sentido horizontal na ponta do cós a 20,0mm medidos do centro do caseado a 
borda.
4.3.5. Botão: Um na ponta do cós centralizado ao caseado.
4.3.6. Barra da perna: Embainhada em máquina reta 01 agulha costura.
4.4. Aviamentos:
4.4.1. Linhas, botões, velcro e zíper na cor do tecido.
4.4.2. Linha pes./alg. para costuras de fixação, interlmock, pespontos, caseado e botão.
4.4.3. Linha pes./alg. para overlock.
4.4.4. Botão poliéster 04 furos de 14,0mm de diâmetro.
4.4.5. Velcro da cor do tecido de 15,0mm de largura.
4.4.6. Entretela (puro pes./alg. pré-encolhida).
Observação: Pontos por cm = 3,5 a 4,0cm em todas as costuras.
4.5. Tabela de Medidas:



MEDIDAS E TOLERÂNCIAS – MASCULINO
PONTOS DE 

MEDIDAS
NUMERAÇÃO

34 
36

38     40 42     44 46 
48

50     52 54     56

G
E
R
A
I
S

Cintura com cós +/- 1,0 cm 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56

Quadril +/- 1,0 cm 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66

Coxa +/- 1,0 cm 28,
5 

29
,5

31 32 33,
5

35 36
,5

37,
5

39 40 41 41,5

G
A
N
C
H
O

Dianteiro s/ cós
(profissional)

+/- 1,0 cm 23 23
,5

24 24,
5

25 25,
5

26
,5

27 27,
5

28,
5

28
,5

29

Traseiro s/ cós
(profissional)

+/- 1,0 cm 34 35 36 37 38,
5

39,
5

40
,5

41,
5

42,
5

43,
5

44 44,5

Entrepernas +/- 1,0 cm 79,
5

79
,5

81,
5

81,
5

81,
5

81,
5

81
,5

81,
5

81,
5

81,
5

81
,5

81,5

Ilhargas +/- 1,0 cm 10
1

10
2

10
4

10
5

105 10
6

10
6

10
7

10
7

10
8

10
8

108

TABELA 2
MEDIDAS E TOLERÂNCIAS – FEMININO

PONTOS DE 
MEDIDAS

NUMERAÇÃO
36     38 40     42 44     46 48     50 52     54 56     58

GE
R
AI
S

Cintura com cós +/- 1,0 cm 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54

Quadril +/- 1,0 cm 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68

Coxa +/- 1,0 cm 29,5 30,5 32 33 34,5 35,5 37 38 39,
5

40,5 41,5 42

G
A
N
C
H
O

Dianteiro s/ cós
(profissional)

+/- 1,0 cm 22,5 23 23,5 24 24,5 25 26 26,
5

27 28 28 28,5

Traseiro s/ cós
(profissional)

+/- 1,0 cm 36 37 38 39 40,5 41,5 42,5 43,
5

44,
5

45,5 46 46,5

Entrepernas +/- 1,0 cm 78,5 78,5 80,5 80,5 80,5 80,5 80,5 80,
5

80,
5

80,5 80,5 80,5

Ilhargas (s/ cós e c/ barra feita +/- 1,0 cm 101 102 104 105 105 106 106 107 107 108 108 108

5. ETIQUETAS
5.1 Informações da Etiquetas:  Etiqueta de pano ou nylon etiqueta  de pano indicativa do número do 
manequim a que se refere, composição do tecido, procedência, instrução de lavagem e conservação.
5.2 Fixação das Etiquetas: Costurada internamente na costura inferior do cós a 1,5 cm de distância da 
braguilha.



ANEXO II
1. OBJETO
Boné regulável para agente de segurança socioeducativo

2. MATÉRIA PRIMA
2.1. Tecido: Poliéster/Algodão, com a seguinte especificação: 
2.1.1. Características gerais
2.1.2. Composição: Tecido de poliéster/algodão nas seguintes proporções: 67% Poliéster 33%algodão
2.1.3. Armação: Sarja 2/1 – RIP STOP – AZUL MARINHO
2.1.4. Largura: 1,61 m.
2.1.5. Gramatura: 238g/m2
2.1.6. Aspecto visual: O tecido deve apresentar superfície lisa, macia ao toque livre de enrugamento. 
2.1.7. Tamanhos: P, M, G.
2.1.8. Exame e inspeção:
O tecido deverá estar isento de manchas, falhas, empelotamentos, fios corridos,  franzidos  ou outros 
defeitos  prejudiciais  à  sua  qualidade  e  aspecto.  Numa  mesma  peça,  lote  ou  aquisição,  não  serão 
permitidas tonalidades diferentes. O fio empregado na tecelagem do tecido deverá ser bem preparado, 
apresentando diâmetro uniforme. 

3. CARACTERÍSTICAS GERAIS: 
Boné tipo sextavado, formado por copa e aba. A copa formada por 6 partes, sendo que a frontal tem o 
formato de semicírculo, 4 respiradores bordados, sendo 1 em cada parte traseira (vertical) aplicados no 
topo da copa à 5,5 cm do centro. Aba tipo bico de pato, com os cantos arredondados, alma de polietileno 
revestida com o mesmo tecido com 3 costuras paralelas na cor tecido, com espaçamento de 3 cm entre 
elas. Botão forrado no mesmo tecido, colocado na junção das cinco partes da copa. Ajustador em plástico 
fixado na parte de trás, para regulagem na cabeça, na cor do tecido. Carneira do próprio tecido com 3 cm 
de largura embainhando todo o contorno interno inferior. O boné será confeccionado na cor azul marinho, 
mesma tonalidade da calça. 

4. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS
4.1. Pala: 
4.1.1. Descrição da pala: Formada por uma chapa de polietileno, revestida interna e externamente com o 
tecido especificado no ítem 2.1. 
4.1.2.  Carneira:  formada  por  meio  de  uma camada  de  espuma de  nylon  poliuretano  de  1,5  mm de 
espessura, revestida internamente através de filme de polietileno destinado a evitar que a transpiração 
absorvida seja transmitida ao tecido do boné. 
4.1.3. Comprimento: 6,5 cm  (± 1,0 mm)
4.2. Copa: 
4.2.1. Descrição da copa: Formada pela junção de 06 (seis) gomos, sendo quatro no sentido vertical, um 
no sentido horizontal e o gomo dianteiro em formato de semi-círculo, tendo como acabamento de junção 
dos vértices um botão de pressão de alumínio, coberto externamente com o mesmo tecido descrito no 
item 2.1.
4.2.2. Os gomos dianteiros e os gomos horizontais serão revestidos de entretela.
4.2.3. Armação: Forração das junções dos gomos com vies de 1,6 cm de largura, fixada ao tecido.
4.2.4. Dimensões: refere-se à circunferência da copa em sua base, considerando-se a regulagem mínima 
(fechado) e máxima (aberto) da tira de regulagem, conforme    desenho anexo:
Fechado: 55,0 cm (± 2,0 cm) -  para o tamanho M
Aberto: 57,0 cm (± 2,0 cm) -  para o tamanho M
4.2.5. Regulagem: O diâmetro da circunferência da base do boné será regulado através de duas tiras de 
polietileno, sendo uma provida de orifícios e outra de pinos, localizados na parte posterior, conforme 
desenho anexo.
4.2.6. Altura dos gomos verticais: 11,0 cm   (± 1,0 cm), da base até à junção dos vértices no topo do boné.



4.2.7. Contorno da abertura: destinada à regulagem deverá ter acabamento com viés interno, conforme 
padrão internacional.
4.2.8. Costuras:
4.2.8.1. Tipo de ponto: fixo
4.2.8.2. Densidade: 2,5 a 3,0 pontos/cm
4.2.9. Aviamentos;
4.2.9.1. Linha
4.2.9.2. Tipo: poliéster/algodão
4.2.9.3. Cor:  branca ou preta, compatível com o tecido
4.2.10 Botão de pressão:
4.2.10.1 Tipo: macho/fêmea
4.2.10.2 Diâmetro Externo: 15 mm
4.2.10.3 Altura: 04 mm
4.2.10.4.  Acabamento: revestido com o mesmo tecido do boné
4.2.11. Tira de Regulagem: Produzida em polietileno de cor preta ou branca compatível com a do tecido 
(descrito no item 2.1) do boné, formada por 2 (duas) partes - macho e fêmea:
4.2.11.1.  Macho:  composto  por  2  (duas)  carreiras  de  7  (sete)  pinos  salientes  e  com  75  mm  de 
comprimento e 19 mm de altura (desenho 3).
4.2.11.2. Fêmea: composto por 2 (duas) carreiras de 7 (sete) orifícios para fixação dos pinos e com 75 
mm de comprimento e19 de altura (desenho 3).
4.2.12. Nylon espumado
4.2.12.1. Composição: 100% poliamida
4.2.12.2. Cor: preta
4.2.12.3. Utilização: Na frontal do boné, no gomo horizontal,  para firmar a parte frontal.
4.2.13. Viés interno:
4.2.13.1. Composição: 100% algodão
4.2.13.2. Cor: preta
4.2.13.3. Utilização: Para reforço e acabamento na parte interna do boné
4.2.13.4 .Logomarca: Conforme emblema representativo do Sistema Socioeducativo.



ANEXO III
1. OBJETO
Camiseta de gola olímpica para uso do agente de segurança socioeducativo – 1

2. CARACTERÍSTICAS GERAIS:
Tecido constituído em malha, de 67% (sessenta e sete por cento) de poliéster e 33% (trinta e três por 
cento) de viscose, com peso máximo de 150 g/m2 (cento e cinqüenta gramas por metro quadrado), com 
tolerância de +/- 5 g (mais ou menos cinco gramas) e ribana 16;
2.1. Camiseta meia manga com frisos em ribanas nas mangas e decote;
2.2. Confeccionada nas cores bege claro, preta ou camuflada; 
2.2.1. Cor VERDE NEGRO: Pantone 190414 TP.

3. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS:
3.1. Confeccionadas nos tamanhos: P – M – G – GG – EG 
3.2. Tabela de  Medidas

TABELA 1
MEDIDAS E TOLERÂNCIAS - MASCULINO

PONTOS DE 
MEDIDAS

NUMERAÇÃO
PP P M G GG EG
1 2 3 4 5 6

G
E
R
A
I
S

Colarinho +/- 0,5 cm 36 36 38 38 40 40 42 42 44 44 46 46

Tórax +/- 1,0 cm 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70

Costas +/- 1,0 cm 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

Contorno da cava +/- 1,0 cm 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

MANGA Manga curta +/- 0,5 cm 23 
23,5

24 
24,5

25 
25,5

26 
26,5

27 
27,5 27 27,5

Boca da manga +/- 1,0 cm 16 17 18 19 20 22
Comprimentos bainha feita +/- 1,0 cm 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 81 81

TABELA 2
MEDIDAS E TOLERÂNCIAS  - FEMININO

PONTOS DE 
MEDIDAS

NUMERAÇÃO
PP P M G GG EG
1 2 3 4 5 6

G
E
R
A
I
S

Colarinho +/- 0,5 cm 34 34 36 36 38 38 40 40 42 42 44 44

Tórax +/- 1,0 cm 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66

Costas +/- 1,0 cm 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Contorno da cava +/- 1,0 cm 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
Quadril +/- 1,0 cm 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70

MANGA
Manga curta +/- 0,5 cm 22 

22,5
23 

23,5
24 

24,5
25 

25,5
26 

26,5 27 27,5

Boca da manga +/- 1,0 cm 16 17 18 19 20 22

Comprimentos bainha feita +/- 1,0 cm 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 76 76



4. CARACTERÍSTICAS DE MODELAGEM:
4.1. Características da confecção:
4.1.1. Ombro direito e lados: overlock simples 01 agulha;
4.1.2. Ombro esquerdo e mangas: overlock arremate 01 agulha;
4.1.3. Bainha das mangas: com punho em ribana 16 (1x1) 
4.1.4. Decote: com gola em ribana 16 (1x1) 
4.2. Aviamentos:
4.2.1. Linhas: linha 120 na cor do tecido;
4.2.2. Fio: de poliéster na cor do tecido.
4.2.3.  EMBLEMA  REPRESENTATIVO  DO  SISTEMA  SÓCIO  EDUCATIVO:  silkado  do  lado 
esquerdo do peito.
Costas Inscrição através de silk screen, da inscrição SISTEMA SOCIOEDUCATIVO padrão, cor preto 
quando o fundo for bege, e, cor branco quando o fundo for verde negro.



ANEXO IV

1. OBJETO
Cinto para uso do agente de segurança socioeducativo

2.CARACTERÍSTICAS GERAIS:
Cinto confeccionado em  nylon preto,  com correia aproximadamente 3,5 cm de largura,  com fivela e 
ponteira de latão niquelado fosco com inscrição em alto relevo do emblema representativo do Sistema 
Socioeducativo. Com travamento através de pino transversal corrediço. A fivela será fixada à correia 
através de dispositivo dentado basculante que permita sua remoção e ajuste

3. CARACTERÍSTICAS DA MODELAGEM
Guardar com os manequins, as seguintes correspondências, em centímetros:

TABELA 1
TABELA DE MEDIDAS

TAMANHOS
P M G

36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
Cm(s) 87 91 95 99 103 107 111 115 119 123 127 131



ANEXO V
1. OBJETO
Japona de frio dupla face com forro para uso do agente de segurança socioeducativo

2. CARACTERÍSTICAS GERAIS:
Ser confeccionada em tecido 100% Poliéster, com gramatura média de 135 g/m2, na cor azul marinho 
Pantone nº 194013 Teflonado, apresentando qualidade específica de não amarrotamento, de estabilidade e 
de  resistência,  bem  como  liso  e  homogêneo,  isento  de  manchas,  falhas,  bolotas  ou  outros  defeitos 
prejudiciais.

3. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS 
3.1. Detalhes do Modelo:
3.1.1. Forrada internamente e composta de manta acrílica removível, com gola esporte, mangas compridas 
com punhos lisos, abertura frontal com fechamento por zíper, 02 externos embutidos com revel com 3,5 
cm largura x 16 comprimento, cós com aproximadamente 6 cm de largura, em toda extensão da peça, 
sendo que, nas laterais recebe ribana, de 6,5 cm largura na cor do tecido para ajuste, costas inteira em 
100% Poliéster, com aplicação de silk cor branca da inscrição SISTEMA SOCIOEDUCATIVO, aplicação 
do Brasão padrão do Sistema do lado esquerdo do peito, vazado em branco, aplicação da bandeira de 
Minas Gerais na manga direita, conforme padrão.
3.1.2. abertura frontal com fechamento por meio de zíper destacável cor compatível do tecido, com cursor 
de metal.
3.1.3. mangas longas lisa com bainha de 1cm.
3.1.4. forro removível com manta acrílica e costura matelassê fixado na jaqueta por caseados e botões 
(sendo na manga fixado por botões de pressão) com punho em malha sanfonada cor compatível do tecido, 
nas mangas do forro;
3.2. Costuras:
3.2.1.  Em  máquina  de  interlock  bitola  mínima  10mm  para  o  fechamento  das  mangas  (fixação  e 
fechamento).
3.2.2. Em máquina de fechadeira 2 agulhas ou interloque bitola mínima 10 mm rebatida com 2 agulhas 
ponto corrente para fechamento das laterais, recorte das mangas e ombros.
3.2.3. Em máquina reta 2 agulhas paralelas ponto fixo para fechamento das laterais, ombros e recortes das 
mangas.
3.2.4. Em máquina reta 1 agulha para fixação da gola, vista, vivo dos bolsos, tecido interno, fixação do 
forro na jaqueta, fechamento do forro removível, costura matelassê e bainha da manga.
3.2.5. Travetes nas extremidades dos vivos dos bolsos.
3.2.6. Caseado reto.
3.2.7. Aplicação de overlock nas partes desfiantes do tecido.
3.2.8. Pontos por cm.= 3,5 a 4,0 em todas as costura e overlock.
3.2.9. Aviamentos:
a)  Linha  80  Pes./Alg.  na  cor  do  tecido  para  as  operações  de  fechamento,  fixação,  pespontos, 
caseado e pregar botões;
b) linha 120 e filamento para o overlock.
- Botão de massa na cor do tecido 4 furos de 14mm de diâmetro para fixação do forro interno;
- Malha sanfonada tipo punho na cor do tecido.
- Manga acrílica.
- Forro interno 100% poliéster.

5 ETIQUETAS
De Confecção, identificação do tecido e de tamanho da prenda.



6 EMBALAGEM
As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais. Embalagem coletiva em caixa de 
papelão com as devidas identificações.

7 MEDIDAS DAS PEÇAS PRONTAS

NUMERAÇÃO
TAMANHO

1 2 3 4 5 6
40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62

PP     P M  G GG EG
Tórax 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74
Espalda 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
Contorno de cava 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
Manga longa 60 60,5 61 61,5 62 62,5 63 63,5 64 64,5 64,5 64,5
Comprimento c/ cós 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 77 77



ANEXO VI
1. OBJETO
Bermuda para uso do agente de segurança socioeducativo

2. CARACTERÍSTICAS GERAIS: 
2.1. Confeccionado em tecido sarja 2/1, de poliéster (67%) e algodão (33%), Gramatura 238 g/m2 – 
RIP STOP.
COR MARINHO  pantone 19-402.3TP – tingimento de alta resistência ao sol
2.2. Dois bolsos pequenos na frente na altura da cintura, abertos;
2.3. Dois bolsos chapados laterais, um em cada perna, com portinhola e prega fêmea, fechados por velcro, 
com as dimensões de 15 x 18 cm e cada portinhola com altura de 6 cm; com suas extremidades cortadas, 
pespontadas com duas costuras e a portinhola com uma costura na largura de 0,5 cm;
2.4. Dois bolsos traseiros, iguais aos laterais,
2.5. Boca da bermuda lisa, com barra virada para dentro de aproximadamente 2,5 cm largura, abertura 
mínima da boca igual a 22 cm;
2.6. Braguilha fechada por zíper;
2.7. Cós com 08 passantes de 4,5 cm de altura por 1,5 cm de largura; o forro do cós será do mesmo tecido 
da bermuda e o fechamento com ponto corrente, para permitir ajustamentos.

3.CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS
3.1. bermuda com cós postiço, fechamento através de botão e caseado.
3.2. Oito passantes.
3.3. Vista embutida com zíper.
3.4. Bolsos:
3.4.1.1. Dois bolsos relógio embutidos (um em cada dianteiro);
3.4.2. Dois bolsos com portinholas e fêmea nas laterais das pernas;
3.4.3. Dois bolsos traseiros  com portinholas e fêmea;
3.4.4. Reforço na junção do entrepernas, através do mesmo tecido com 3 costuras retas paralelas.

4. CARACTERÍSTICAS DA MODELAGEM
Bolsos relógio embutido com espelho do mesmo tecido e forro.
Bolsos laterais e traseiros (tipo chapados) canto chanfrado.
Traseiro com duas pences (uma em cada traseiro).
Portinholas de bolsos com canto chanfrados e entreteladas.
Reforço da junção do entrepernas do mesmo tecido.
Cós postiço de 4,5cm entretelado.
Vista embutida com zíper metálico.
4.1. Tipo de Costuras:
4.1.1. Fechamentos laterais - Fechadeira 02 agulhas paralelas ou interlock rebatido.
4.1.2. Fechamento do entrepernas - Interlock (bitola 10  1,0mm).
4.1.3. Pesponto do reforço, contorno de portinhola - Reta 02 agulhas paralelas ponto fixo.
4.1.4. Pesponto de vista, bolsos e bainha de bolso, fixação de portinholas, bolsos, barra da perna e velcro 
– Reta 01 agulha ponto fixo.
4.1.5. Cós fixado em máquina de cós ou reta 01 agulha ponto fixo.
4.1.6. Fechamento dos bolsos relógio - Interlock média (bitola 07  1,0mm).
4.1.7. Overlock nas partes desfiantes do tecido.
4.2. Requisitos de Costura:
4.2.1. Dianteiro:
4.2.1.1. Bolsos relógio embutido com abertura paralela e abaixo do cós, boca sem pesponto na borda (um 
em cada dianteiro).
4.2.1.2. Zíper pregado a vista com máquina reta 01 agulha.
4.2.1.3 Reforço fixado e pespontado nos dianteiros com máquina 02 agulhas paralelas ponto fixo em toda 



sua extensão.
4.2.2. Traseiro:
4.2.2.1. Pences traseiras com máquina reta 01 agulha.
4.2.2.3. Reforço : fixação e pesponto do reforço em máquina reta 02 agulhas paralelas.
4.2.2.4. Portinholas : aplicação de velcro na portinhola (internamente) e no bolso em máquina reta 01 
agulha.
4.2.2.4.1. Pesponto do contorno das portinholas em máquina reta 02 agulhas paralelas sendo a costura 
externa a 1,0mm da borda e a distância entre agulhas de 07  1,0mm.
4.2.2.4.2. Fixação da portinhola em máquina reta 01 agulha com costura a 5,0mm da borda do tecido, 
pespontada em máquina 02 agulhas paralelas sendo a costura externa a 1,0mm da borda e a distância 
entre costuras de 07 1,0mm.
4.2.2.5. Bolso: embainhado com pesponto em máquina reta 01 agulha a 12,0mm da borda.
4.2.2.5.1. Pesponto e fixação dos bolsos (tipo chapado com lado do gancho traseiro fixo) em máquina 
reta 01 agulha com costura a 1,0mm da borda.
4.2.2.5.2. Bolsos laterais nas pernas:
4.2.2.5.2.1. Bolsos fixados a 45  5,0mm abaixo dos bolsos traseiros posicionados com a costura das 
ilhargas em seu centro.
4.2.2.5.2.2. Montagem e fixação igual ao descrito no bolso traseiro.
4.2.2.6. Cós: Montado com entretela e fixado com máquina de cós ou reta 01 agulha, acabamento das 
pontas overlocadas.
4.2.2.7. Passantes:
4.2.2.7.1. Oito de 12,0mm de largura sendo 04 no dianteiro posicionados nas extremidades das aberturas 
dos bolsos relógio, e 04 no traseiro; 02 a 45  5,0mm de cada lado da costura do gancho e 01 acima de 
cada bolso traseiro posicionado a 25,0mm da pence medidos no sentido da pence para o fechamento 
lateral.
4.2.2.7.2. Os passantes com a parte inferior inserida no cós e a parte superior com a ponta dobrada, 
travetes nas duas extremidades para fixação.
4.3. Fechamentos:
4.3.1. Lateral em fechadeira 02 agulhas paralelas ou interlock bitola 10  1,0mm rebatido.
4.3.2. Entrepernas em interlock bitola 10  1,0mm.
4.3.3. Travetes: Nas extremidades das bocas dos bolsos relógio, nas extremidades das portinholas, na 
junção da entrepernas, no final da vista e nas extremidades dos passantes.
4.3.4. Caseado: Um no sentido horizontal na ponta do cós a 20,0mm medidos do centro do caseado a 
borda.
4.3.5. Botão: Um na ponta do cós centralizado ao caseado.
4.3.6. Barra da perna: Embainhada em máquina reta 01 agulha costura.
4.4. Aviamentos:
4.4.1. Linhas, botões, velcro e zíper na cor do tecido.
4.4.2. Linha pes./alg. para costuras de fixação, interlock, pespontos, caseado e botão.
4.4.3. Linha pes./alg. para overlock.
4.4.4. Botão poliéster 04 furos de 14,0mm de diâmetro.
4.4.5. Velcro da cor do tecido de 15,0mm de largura.
4.4.6. Entretela (puro pes./alg. pré-encolhida).
Observação: Pontos por cm = 3,5 a 4,0cm em todas as costuras.
4.5. Tabela de Medidas:



MEDIDAS E TOLERÂNCIAS – MASCULINO
TABELA 1

PONTOS DE 
MEDIDAS

NUMERAÇÃO
34 
36

38     40 42     44 46     48 50     52 54     56

G
E
R
AI
S

Cintura com cós +/- 1,0 cm 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56

Quadril +/- 1,0 cm 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66

Coxa +/- 1,0 cm 28
,5 

29
,5

31 32 33,
5

35 36,
5

37,
5

39 40 41 41,5

G
A
N
C
H
O

Dianteiro s/ cós
(profissional)

+/- 1,0 cm 23 23
,5

24 24,
5

25 25,
5

26,
5

27 27,
5

28
,5

28,
5

29

Traseiro s/ cós
(profissional)

+/- 1,0 cm 34 35 36 37 38,
5

39,
5

40,
5

41,
5

42,
5

43
,5

44 44,5

Entrepernas +/- 1,0 cm

Ilhargas s/ cós +/- 1,0 cm

COMPRIMENTO TOTAL ATÉ A ALTURA DOS 
JOELHOS DO USUÁRIO.

TABELA 2
MEDIDAS E TOLERÂNCIAS – FEMININO

PONTOS DE 
MEDIDAS

NUMERAÇÃO
36     38 40     42 44     46 48     50 52     54 56     58

G
E
R
A
I
S

Cintura com cós +/- 1,0 cm 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54

Quadril +/- 1,0 cm 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68

Coxa +/- 1,0 cm 29,5 30,5 32 33 34,5 35,5 37 38 39,5 40,
5

41,
5

42

G
A
N
C
H
O

Dianteiro s/ cós
(profissional)

+/- 1,0 cm 22,5 23 23,5 24 24,5 25 26 26,5 27 28 28 28,5

Traseiro s/ cós
(profissional)

+/- 1,0 cm 36 37 38 39 40,5 41,5 42,5 43,5 44,5 45,
5

46 46,5

Entrepernas +/- 1,0 cm

Ilhargas s/ cós +/- 1,0 cm

COMPRIMENTO TOTAL ATÉ A ALTURA DOS 
JOELHOS DO USUÁRIO.

5. ETIQUETAS
5.1 Informações  da Etiquetas:  Etiqueta  de pano ou nylon etiqueta  de pano indicativa do número do 
manequim a que se refere, composição do tecido, procedência, instrução de lavagem e conservação.

5.2 Fixação das Etiquetas: Costurada internamente na costura inferior do cós a 1,5 cm de distância da 
braguilha.



ANEXO VII
1. OBJETO
Tênis preto para uso do agente de segurança socioeducativo masculino e feminino

2. CARACTERÍSTICAS GERAIS:
a) Ser confeccionado em vaqueta preta  (semianelina),  flor corrigida de primeira qualidade,  isenta  de 
cortes, furos, cicatrizes, calosidades ou quaisquer outros tipos de manchas.
b) Ser confeccionado pelos processos de vulcanização direta, injetado ou colado, devendo o acabamento 
proporcionar ao tênis: resistência, durabilidade, brilho, conforto e boa apresentação.

3. Características específicas:
a)Tênis com altura do cano de 100mm para o número 40 “BRA”;
b) certificado sob o Selo Conforto da ABNT, conforme NBR 14834:2002;
c) cabedal constituído de gáspea, pespontado em linha de nylon n.º 30
d) reforço da gáspea, cano, reforço do atacador e taloneira, confeccionados em vaqueta curtida ao cromo 
com estampa relax;
e) lingüeta almofadada em espuma de PU de 10mm e forrada em tecido de Jersey dublado com espuma 
de PU de 3mm;
f) colarinho em tecido 100% poliamida texturizado a ar, altamente transpirante, na cor preta, almofadado 
com espuma em PU de 10 mm. 
g) cano forrado com tecido de jersey dublado com espuma/PU de 3 mm;
h) fechamento em cadarço achatado, de algodão, na cor preta. Com Ilhoses em latão na cor preta, com 
tratamento antioxidante, na cor preta.
i) forro da gáspea em não tecido de fibra curta composto de poliéster altamente absorvente e desorvente, 
com tratamento anti-bactericida;
j)palmilha de montagem em não tecido batido resinado, montada no sistema strobel e palmilha higiênica 
tipo dry-sole em EVA micro-perfurado, termo-conformada, dublado em tecido de jersey; 
k)Bico em true-line; 
l)solado em poliuretano, bi-densidade com perfil antiderrapante e aberturas laterais sistema aqua-leve, 
injetado diretamente ao cabedal,  com sistema de absorção de impactos (impact  de absorption) de no 
mínimo 32 J(Joules), com indicador de validade, abrasão de 55 mm3, densidade de 1,0 g/cm3, dureza de 
55 a 65 Shore A, com tensão de ruptura de 10 Mpa(Mega Pascal).

4. ETIQUETAS
Deverá ter etiqueta de pano indicativa do número do manequim a que se refere, composição do material e 
procedência,  data  de  fabricação,  bem  como  instruções  de  conservação;  devidamente  costurada 
internamente.

5. EMBALAGEM
5.1. Acondicionamento e marcação:
Os calçados devem ser acondicionados em caixas individuais, e estas em caixas coletivas de papelão kraft 
natural ondulada, tipo maleta, medindo 72cm de comprimento, 33cm de largura, 37cm de altura e 7mm 
de espessura. 
5.2. Quantidade de peças nas caixas:
Em cada  caixa  coletiva  deverão  ser  acondicionadas  10  (dez)  caixas  individuais.  O  fechamento  será 
efetuado com fita gomada de 5 cm de largura. 
5.3. Externamente, cada caixa coletiva deverá conter, no mínimo, as seguintes inscrições:



1 Logomarca e/ou nome do fabricante
2 Nome do produto
3 Tamanho das peças
4 Quantidade de peças
5 Número do lote
6 Data de fabricação

6 GARANTIA 
A garantia será de, no mínimo, doze meses de duração, em condições normais de uso, contados à 
partir da data de entrega.



ANEXO VIII
1. OBJETO
Camiseta de gola olímpica para uso do administrativo

2. CARACTERÍSTICAS GERAIS: 
Tecido constituído em malha, de 67% (sessenta e sete por cento) de poliéster e 33% (trinta e três 
por  cento)  de  viscose,  com peso  máximo  de  150  g/m2 (cento  e  cinqüenta  gramas  por  metro 
quadrado), com tolerância de +/- 5 g (mais ou menos cinco gramas) e ribana 16;
2.1. Camiseta meia manga com frisos em ribanas nas mangas e decote;
2.2. Confeccionada nas cores bege claro, preta ou camuflada: 
2.2.1. Cor BEGE CLARO : Pantone 120710 TP;

3. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS:
3.1. Confeccionadas nos tamanhos: P – M – G – GG – EG 
3.2. Tabela de  Medidas
TABELA 1

MEDIDAS E TOLERÂNCIAS – MASCULINO

PONTOS DE 
MEDIDAS

NUMERAÇÃO
PP P M G GG EG
1 2 3 4 5 6

G
E
R
A
I
S

Colarinho +/- 0,5 cm 36 36 38 38 40 40 42 42 44 44 46 46

Tórax +/- 1,0 cm 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70

Costas +/- 1,0 cm 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

Contorno da cava +/- 1,0 cm 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

MANGA Manga curta +/- 0,5 cm 23 
23,5

24 
24,5

25 
25,5

26 
26,5

27 
27,5 27 27,5

Boca da manga +/- 1,0 cm 16 17 18 19 20 22
Comprimentos bainha feita +/- 1,0 cm 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 81 81

TABELA 2
MEDIDAS E TOLERÂNCIAS – FEMININO

PONTOS DE 
MEDIDAS

NUMERAÇÃO
PP P M G GG EG
1 2 3 4 5 6

G
E
R
A
I
S

Colarinho +/- 0,5 cm 34 34 36 36 38 38 40 40 42 42 44 44

Tórax +/- 1,0 cm 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66

Costas +/- 1,0 cm 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Contorno da cava +/- 1,0 cm 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
Quadril +/- 1,0 cm 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70

MANGA
Manga curta +/- 0,5 cm 22 

22,5
23 

23,5
24 

24,5
25 

25,5
26 

26,5 27 27,5

Boca da manga +/- 1,0 cm 16 17 18 19 20 22

Comprimentos bainha feita +/- 1,0 cm 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 76 76



4. CARACTERÍSTICAS DE MODELAGEM:
4.1. Características da confecção:
4.1.1. Ombro direito e lados: overlock simples 01 agulha;
4.1.2. Ombro esquerdo e mangas: overlock arremate 01 agulha;
4.1.3. Bainha das mangas: com punho em ribana 16 (1x1) 
4.1.4. Decote: com gola em ribana 16 (1x1) 
4.2. Aviamentos:
4.2.1. Linhas: linha 120 na cor do tecido;
4.2.2. Fio: de poliéster na cor do tecido.
4.2.3. Emblema Representativo do Sistema Socioeducativo: silkado do lado esquerdo do peito.
Costas Inscrição através de silk screen, da inscrição Sistema Socioeducativo padrão, cor preto quando o 
fundo for bege, e, cor branco quando o fundo for verde negro.


