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PORTARIA GAB/PCPE Nº 0281, DE 22 DE JUNHO DE 2021 

Disciplina o recadastramento e banco de dados 

relativos às armas de fogo, equipamentos de 

proteção individual e demais materiais bélicos 

integrantes do acervo da Polícia Civil.  

O CHEFE DE POLÍCIA CIVIL, no uso de suas atribuições legais.  

CONSIDERANDO a necessidade de gestão de suprimentos, material bélico e equipamentos de 

proteção individual integrantes do acervo da Polícia Civil;  

CONSIDERANDO a implementação de sistema informatizado e protocolos dirigidos 

especialmente a essa finalidade;  

CONSIDERANDO a necessidade de obter informações atualizadas pertinentes às armas de fogo e 

acessórios que compõem os acervos das unidades operacionais da Instituição, bem como aqueles 

que se encontram, na forma de carga pessoal ou cautela, com os Policiais Civis;  

RESOLVE:  

Art. 1º Determinar que todas as diretorias apresentem, no prazo de 30 (trinta) dias, inventários de 

todas as armas de fogo, conforme distribuídas em suas unidades subordinadas, nos termos 

estabelecidos no Anexo I (14755023), devendo conter:  

I - identificação da unidade (diretoria, departamento, divisão, seccional, delegacia e demais setores);  

II - dados de cada arma de fogo (tipo, marca, modelo, calibre, acabamento, serial, tombo);  

III - quantidade de carregadores por arma de fogo;  

IV - descrição de eventuais alterações nos itens citados (avarias, supressão ou alteração de sinal 

identificador);  

V - fotografia do serial ou, na ausência do tombo, de cada arma de fogo.  

Parágrafo único. Dentro do mesmo prazo e seguindo as mesmas especificações, nos termos do 

Anexo II (14755062), deverão apresentar relação das armas de fogo que pertençam à Instituição e 

que se encontrem com Policiais Civis lotados em suas respectivas unidades subordinadas, inclusive 

aqueles que se encontrem em afastamentos legais, devendo ser informados os dados da unidade 

policial, do servidor (nome, matrícula e lotação), e da arma de fogo, incluindo fotografia.  
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Art. 2º. Que a Diretoria de Recursos Humanos apresente, no mesmo prazo, seguindo as mesmas 

especificações, nos termos do Anexo III, relação dos Policiais Civis à disposição de órgãos 

externos, aposentados, afastados da função policial, exonerados, demitidos ou falecidos, em relação 

aos quais conste carga ou cautela de armas de fogo da Instituição.  

§1º. A relação deverá conter os dados dos servidores, incluindo a situação funcional, bem como das 

respectivas armas de fogo.  

§2º. Os Policiais Civis enquadrados nessas situações deverão comparecer, em data e horário 

específicos, na sede do Comando de Operações e Recursos Especiais – CORE, apresentando as 

armas de fogo em questão, munições e acessórios (carregadores, maletas, auxiliares de 

municiamento, backstraps, coldres, porta carregadores), documentos pertinentes (carteira de carga 

pessoal, termo de cautela, entre outros), para recadastramento ou devolução.  

Art. 3º. Fica autorizado ao Comando de Operações e Recursos Especiais – CORE, enviar equipes a 

quaisquer das unidades integrantes da Polícia Civil para realizar conferências sobre armas de fogo e 

demais itens objetos desta Portaria.  

Art. 4º. Devem as Diretorias da Polícia Civil, encaminhar no âmbito de Processo SEI específico, 

comunicação dirigida ao Comando de Operações e Recursos Especiais – CORE, contendo 

compilação de todas as informações pertinentes a cada uma de suas unidades policiais componentes 

de suas respectivas estruturas, incluindo dos servidores.  

Art. 5º. Os casos omissos serão decididos pela Chefia de Polícia.  

Art. 6º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

Publique-se e cumpra-se. 

NEHEMIAS FALCÃO DE OLIVEIRA SOBRINHO 

Delegado Especial – Chefe de Polícia Civil 

 

* Esse texto não substitui a publicação original. 


