
EM VIGOR DESDE 18 JAN 19

5º  UNIFORMES (SEGMENTO MASCULINO)
5º B1
a) posse:

- obrigatória para ofiial, subtenente e sargento; e
- facultatia para cabo, taifeiro e soldado. (NR)



EM VIGOR DESDE 18 JAN 19

5º B3

a) posse:
- obrigatória para ofiial, subtenente e sargento, servindo em OM 

Hipomóvel ou Estabeleiimento de Ensino em que haja instrução equestre; 
- facultatia para cabo, taifeiro e soldado, seriindo em OM Hipomóiel ou 

Estabelecimento de Ensino em que haja instrução equestre; e (NR)
              - faiultatva para ofiial e praça, por oiasião da prátia de esportes e 
iompetções hípiias. (NR)



EM VIGOR DESDE 18 JAN 19

5º F3

a) posse:
- obrigatória para ofiial, subtenente e sargento, servindo em OM 

Hipomóvel ou Estabeleiimento de Ensino em que haja instrução equestre;
- facultatia para cabos e soldados, seriindo em OM Hipomóiel ou 

Estabelecimento de Ensino em que haja instrução equestre; e
              - faiultatva para ofiial e praça, por oiasião da prátia de esportes e 
iompetções hípiias



EM VIGOR DESDE 18 JAN 19

5º  UNIFORMES (SEGMENTO FEMININO)
5º B1
a) posse:

- obrigatória para ofiial, subtenente e sargento; e
- facultatia para cabo. (NR)



EM VIGOR DESDE 18 JAN 19

5º B1S
a) posse:

- obrigatória para ofiial, subtenente e sargento; e
- facultatia para cabo. (NR)



EM VIGOR DESDE 18 JAN 19

5º B3
a) posse:
- obrigatória para ofiial, subtenente e sargento, servindo em OM 

Hipomóvel ou Estabeleiimento de Ensino em que haja instrução equestre; 
- facultatia para cabo, seriindo em OM Hipomóiel ou Estabelecimento 

de Ensino em que haja instrução equestre; e (NR)
              - faiultatva para ofiial e praça, por oiasião da prátia de esportes e 
iompetções hípiias. 



EM VIGOR DESDE 18 JAN 19

5º F3
a) posse:
- obrigatória para ofiial, subtenente e sargento, servindo em OM 

Hipomóvel ou Estabeleiimento de Ensino em que haja instrução equestre;
- facultatia para cabos, seriindo em OM Hipomóiel ou 

Estabelecimento de Ensino em que haja instrução equestre; e
              - faiultatva para ofiial e praça, por oiasião da prátia de esportes e 
iompetções hípiias.


	Slide 148
	Slide 149
	Slide 150
	Slide 151
	Slide 152
	Slide 153
	Slide 154

