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PREFÁCIO À 1ª EDIÇÃO
Existem obras que são recomendadas
pelo seu caráter científico, entretanto, existem outras que se destacam pelo seu caráter prático, baseadas em procedimentos de
rotina ou experiências profissionais dos seus
idealizadores. O Manual de Administração
Logística da Polícia Militar do Maranhão se
destaca exatamente por este segundo aspecto, pois buscou normatizar e padronizar
os procedimentos administrativos a serem
adotados por todos os gestores no que se
refere à administração de patrimônio e material desta quase bicentenária Corporação.
Os seus idealizadores sistematizaram,
de forma simples e objetiva, um manual
através de um processo magnífico de
catalogação de normas, portarias, diretrizes
e procedimentos em vigor e que devem ser
adotados na Polícia Militar do Maranhão,
o que irá redundar em um grande avanço
qualitativo na administração do patrimônio
desta Corporação.
Portanto, resolvi aprová-lo através
da Portaria nº 007/2012-GCG, publicada
no Boletim Geral nº 032/2012, ao mesmo
tempo em que me sinto credenciado a
recomendar este manual não somente
aos gestores e chefes de patrimônio das
Unidades, mas a todos os policiais militares
da histórica Polícia Militar do Maranhão, os
guardiões da terra de Gonçalves Dias, que
edificam a cada dia esta briosa instituição.
Coronel PM Franklin Pachêco Silva
Comandante Geral da PMMA
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MENSAGEM DO DIRETOR

As Organizações Policiais Militares
têm como tradição a padronização dos
seus procedimentos. A nova ordem mundial ditada pelats mudanças constantes
exige um maior dinamismo das Corporações, fazendo com que essa tradição
evolua para uma necessidade permanente e possibilite melhor otimização do
uso dos bens e serviços disponibilizados
às organizações para o cumprimento das
suas atividades constitucionais.
Este Manual tem o propósito de
ser mais uma ferramenta de apoio aos
profissionais da Polícia Militar do Maranhão, que tem a missão de gerir o patrimônio da Corporação, especificamente,
no setor logístico e, desta feita, somar
aos demais profissionais que, no trabalho, diariamente, buscam atender aos
reclames da sociedade, que é sentir a
sensação de segurança.
Por fim, agradeço a Deus, por estar
sempre norteando, iluminando e abençoando os caminhos desta Instituição.
Cel. QOPM Agostinho Gonçalves Silva
Diretor de Apoio Logístico
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MENSAGEM DO SUBDIRETOR

Sabemos que a eficácia dos objetivos estabelecidos por uma organização
está intimamente relacionada à existência de adequados instrumentos de gestão, capazes de subsidiar as decisões e
ações administrativas, portanto a observância aos regulamentos, normas e diretrizes dentro da nossa corporação, justificam plenamente a criação deste Manual
de Administração Logística da PMMA.
Dentro deste contexto, o presente
trabalho reúne uma coletânea de publicações nos boletins da corporação,
tendo por objetivo a padronização das
rotinas administrativas nas áreas de
patrimônio e material bélico, norteando
assim, as ações dos agentes responsáveis pela administração do material na
Policia Militar do Maranhão.
Aos colaboradores deste trabalho
expressamos o nosso reconhecimento,
pelos esforços envidados na produção
deste manual, demonstrando assim
elevada preocupação na gestão da
“coisa-pública”, contribuindo muito com
a instituição policial e principalmente
com a nossa sociedade.
Ten Cel QOPM Gilberto Fontenele Barcelos
Subdiretor de Apoio Logístico
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APRESENTAÇÃO

O Manual de Administração Logística da Polícia Militar do Maranhão tem
por finalidade subsidiar os chefes de patrimônio ou P/4 de Unidade Policial Militar – UPM. A Polícia Militar do Maranhão
publicou em Boletim Geral e Boletim Reservado da Corporação, várias portarias,
normas e procedimentos referentes à administração de material bélico e controle de patrimônio, assim essas diretrizes
foram elaboradas ao longo dos anos e a
partir desse trabalho está sendo colocado
à disposição dos gestores como um norte
para a Corporação na administração do
seu patrimônio.
Os Oficiais e Praças responsáveis pelos P/4 das UPM’s deparam-se
com problemas no gerenciamento de
seus setores por falta de norma ou por
não conhecê-la. Terão a orientação necessária para que alcancem mais eficiência, eficácia e efetividade na administração logística.

Maj QOPM Paulo Alfredo Donjie de Oliveira
Chefe da Seção de Patrimônio – DAL/4
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PORTARIA Nº 007/2012 - GCG
O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o artigo
Art. 4º da Lei Estadual nº. 4.570, de 14 de junho de 1984 e considerando a necessidade de padronizar as normas e os procedimentos
referentes à administração de material e controle de patrimônio no
âmbito da Corporação,
RESOLVE
Art. 1º. Aprovar o Manual de Administração Logística da Polícia Militar do Maranhão, que com esta baixa.
Art. 2º. As normas e os procedimentos de administração de
material e controle de patrimônio no âmbito da Corporação obedecerão ao disposto no presente Manual.
Art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
DÊ-SE CIÊNCIA,
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Quartel do Comando Geral em São Luís-MA, 06 de fevereiro de 2012
Cel QOPM FRANKLIN PACHÊCO SILVA
Comandante Geral da PMMA

Publicada no Boletim Geral nº 032 de 14 de fevereiro de 2012.
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1 A CRIAÇÃO DA DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO
A Diretoria de Apoio Logístico, criada através da Lei n° 4.570
de 14 de junho de 1984, é um órgão de direção setorial do Sistema de
Apoio Logístico, encarregado do planejamento, coordenação, fiscalização e controle das atividades de suprimento e manutenção de material
e das necessidades de apoio de saúde, odontológica e psicossocial.
Órgão essencial em suprir e gerir os bens da Instituição, pois é também
responsável pelo Centro de Suprimento e Manutenção (CSM), o Centro de Informática e Sistema (CIS) e o Centro Odontológico (COPM). A
direção da DAL é exercida por um Cel QOPM, tendo como Subdiretor
um Ten Cel QOPM. A Diretoria encontra-se dividida da seguinte forma:
a) Diretor;
b) Subdiretor;
c) Seção de Suprimento (DAL/1);
d) Seção de Manutenção (DAL/2);
e) Seção de Saúde (DAL/3);
f) Seção de Patrimônio (DAL/4);
g) Seção de Expediente (DAL/5).
Todas as chefias são exercidas por Oficiais dos quadros
QOPM, havendo a existência de Oficiais com formação e qualificação
profissional dentro dos seus respectivos setores. (QOAPM, QOEPM e
QOSPM). Hoje podemos destacar a eficácia das inspeções periódicas
relativo aos bens móveis, imóveis e os materiais bélicos. Onde são feitos
relatórios mensais e anuais dos serviços executados pelas Seções.
A Diretoria de Apoio Logístico em suma, representa o
Centro de Apoio Logístico da PMMA, pois através dela se tornou viável o controle dos materiais permanentes, consumo, semoventes,
moveis, imóveis e muitas outras atividades e execuções inerentes às
funções administrativas e operacionais da nossa macro Instituição
Policia Militar.
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1. 1 Diretoria de Apoio Logístico: missão, visão e valores.

MISSÃO
Atender as necessidades institucionais, baseadas em
nossos valores, oferecendo serviços e produtos de qualidade, assegurando a satisfação dos nossos funcionários, fornecedores e clientes, com responsabilidade social.

VISÃO
Ser a melhor e mais eficiente Unidade Administrativa, sempre trabalhando com competência e seriedade, apresentando soluções
eficazes e efetivas nas atividades logísticas e ser exemplo de gestão
dos recursos públicos, elevando a marca Policia Militar do Maranhão.
VALORES

- Ética
- Profissionalismo
- Qualidade
- Organização
- Comprometimento
- Respeito às pessoas e ao meio ambiente
- Valorização do trabalho em equipe
- Parceria e respeito nos relacionamentos
- Zelo com os recursos públicos
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2 PORTARIAS, NORMAS E PROCEDIMENTOS DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL
2.1 Boletim Geral nº 229/11, publica a “Normatização para distribuição e controle do material não letal”.
1.
Obrigatoriamente será ministrada instrução aos policiais militares das unidades operacionais, por instrutores especializados, e somente após o treinamento poderá ser empregado o material
não-letal (pistola taser, espargidor e bastão antitumulto tipo tonfa),
cuja utilização passará ocorrer por determinação do Comandante da
Unidade, após o Subcomandante da Unidade, oficial responsável direto pelo controle e emprego do material, oficiar ao comandante sobre a capacidade técnica dos policiais militares treinados.
2.
A Unidade controlará a distribuição deste material
para uso em serviço, através do LIVRO CONTROLE DE MATERIAL
NÃO LETAL DA UPM, conforme modelo (ANEXO I).
3.
O material não-letal terá suas alterações registradas
no LIVRO DE PARTE DIÁRIA DO MATERIAL NÃO LETAL DA UPM
(ANEXO II), que ficará sob a responsabilidade do Fiscal Administrativo
(P/4) e a supervisão e controle a cargo do Subcomandante (Gestor da
Unidade) conforme publicado no BG nº 143, de 02 de agosto de 2011.
4.
Será confeccionado sempre que houver emprego do
material não-letal, o RELATÓRIO DE EMPREGO DE MATERIAL
NÃO LETAL (ANEXO III), com identificação do policial militar que
utilizou o referido material, com dados gerais e o histórico da ocorrência, e ainda, o subcomandante da UPM encaminhará cópia do relatório ao Gestor Máster para o devido controle e estatística dos dados.
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5.
A cada MÊS o Subcomandante da Unidade, oficial responsável direto pelo controle e emprego de material não letal, enviará
ao Gestor Máster o RELATÓRIO MENSAL DE EMPREGO, CONSERVAÇÃO E ALTERAÇÕES DO MATERIAL NÃO LETAL (ANEXO IV).
6.
Obrigatoriamente o gestor direto (Subcomandante da
UPM), deverá encaminhar o material utilizado (espargidor), ao Gestor Máster para demais providências.
7.
A transferência de qualquer material não-letal da UPM
somente mediante autorização do Comandante Geral da PMMA.

Quartel em São Luís, 12 de dezembro de 2011.
			
CEL QOPM AGOSTINHO GONÇALVES SILVA
Diretor de Apoio Logístico
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ANEXO I
MODELO DE LIVRO CONTROLE DE MATERIAL NÃO
LETAL DA UPM

CONTINUAÇÃO DO MODELO ANEXO I

NOMENCLATURA:
(MNL) Material não letal
(Pst) Pistola
(Car) Cartucho
(Esparg) Espargidor
(Cz) Cinza
(Am) Amarelo
(RE) Relatório de Emprego
(BO) Boletim de Ocorrência
(Cmt GU) Comandante de Guarnição
(Nat Oc) Natureza da Ocorrência
(GU) Guarnição
(GR) Guia de Remessa
(QTD) Quantidade
(UPM) Unidade Policial Militar
(OBS) Observações
17
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ANEXO II
MODELO DE LIVRO DE PARTE DIÁRIA DO MATERIAL NÃO
LETAL DA UPM
ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO UPM
VISTO
____/_____/_______
_________________
GESTOR MNL UPM
Parte diária do Armeiro de Dia, o Fulano de Tal, ao Sr. Maj/Cap
___________ Gestor do Material não letal do __________ BPM/Cia Ind., do
dia 29 de dezembro para o dia ___________.
1. EMPREGO DE ARMAS NÃO LETAIS
a. Pistola TASER
Comunico-vos que a Guarnição comandada pelo Sgt PM
__________________ empregou a Pistola TASER nº ____________ em
ocorrência policial, conforme Relatório de Emprego nº ________, CIOPS nº
_____________, BO nº ______________.
B. Espargidor Pimenta / Espuma
Comunico-vos .... / Sem novidades.
C. Bastão Anti-tumulto
Comunico-vos .... / Sem novidades.
2. ALTERAÇÃO DO MATERIAL.
Comunico-vos que a Guarnição comandada pelo Sgt PM
nº_____________ deixou de devolver o material ( Pistola TASER, Espargidor, Bastão ) cautelada do no dia ______________.
Comunico-vos que ocorreu (defeito, extravio, avaria etc...) com a Pistola TASER nº _______________ Bastão Antitumulto, tipo tonfa, Espargidor,
cautelada (o) à Guarnição comandada pelo Sgt PM _______________.
3. 3. PASSAGEM DO SERVIÇO.
Fiz ao ____________ no que conferimos o material não
letal, sob minha responsabilidade.
Quartel em São Luís _____/_______/________
______________________________________
Armeiro de Dia UPM
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ANEXO III
MODELO DE RELATÓRIO DE EMPREGO DO MATERIAL NÃO LETAL
ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO UPM
VISTO
_____/______/______
__________________
GESTOR MNL UPM
RELATÓRIO DE EMPREGO DO
MATERIAL NÃO LETAL
Nº _______ / _________.
1. IDENTIFICAÇÃO

2. DADOS SOBRE A OCORRÊNCIA

3. HISTÓRICO DA OCORRÊNCIA
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Declaro serem verdadeiras todas as informações aqui prestadas.
Quartel em São Luís ______/_______/_________
______________________________________
(NOME COMPLETO – POSTO / GRAD / Nº)
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ANEXO IV
MODELO DE RELATÓRIO MENSAL DE EMPREGO, CONSERVAÇÃO E
ALTERAÇÃO
DO MATERIAL NÃO LETAL
ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO UPM
VISTO
____/_____/_______
_________________
CMT UPM
1. FINALIDADE
O presente relatório tem por finalidade informar ao Sr. Gestor Máster,
sobre o emprego, conservação e alteração do material não-letal do período
de _________ ao período ___________, conforme Portaria nº 039/2011-GCG.
2. DESENVOLVIMENTO
a. Relação do Material
1) Espargidores e Bastão Antitumulto

2) Pistola TASER Modelo M26 ADVANCED

3) Cartucho 4,5 M – Amarelo
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4) Cartucho 6,4 M – Cinza

b. Emprego do Material

c. Alteração com Material

3. CONCLUSÃO
a. Pontos positivos no emprego.
b. Pontos negativos no emprego.
c. Sugestões.

Quartel em São Luís _____/_______/________
______________________________________
Gestor do Material não letal da UPM
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2.2 Boletim Geral nº 151/11, publica o Ofício Circular nº 008/11
e nº 637/11 – GCG, “Encaminhamento de armas oriundas de
processos das Comarcas” e “Calendário de encaminhamento de
armas para DAL”.
ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO
GABINETE DO COMANDANTE GERAL
Av. Jerônimo de Albuquerque s/n, Calhau; CEP. 65.074-220; São
Luís/MA; Telefax: (0xx98) 3268 3050 / 3051; E-mails: cmtgpm@
ssp.ma.gov.br / gpmma@hotmail.com
Ofício Circular nº. 008/2011 – GCG
São Luís − MA, 28 de julho de 2011
Do Cel. PM Comandante Geral da PMMA
Ao Srs. Cel’s PM’s Comandantes de Unidades
Assunto: Informação; Senhores Comandantes
Considerando a necessidade de manter o controle do
recebimento e entrega de armamento para destruição junto ao 24°
Batalhão de Caçadores do Exercito Brasileiro, determino que somente com o documento judicial, os Comandantes de Unidades deverão
encaminhar as armas oriundas de processos das Comarcas para Diretoria de Apoio Logístico da Corporação.
Atenciosamente,
CEL QOPM FRANKLIN PACHÊCO SILVA
Comandante Geral.
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ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO; GABINETE DO
COMANDANTE GERAL
Av. Jerônimo de Albuquerque s/n, Calhau; CEP. 65.074-220; São Luís/
MA; Telefax: (0xx98) 3268 3050 / 3051; E-mails: cmtgpm@ssp.ma.gov.
br / gpmma@hotmail.com;
Ofício Circular nº. 637/2011 – GCG
São Luís − MA, 08 de agosto de 2011
Do Cel. PM Comandante Geral da PMMA
Ao Srs. Cel’s PM’s Comandantes de CPA’s;
Assunto: Informação; Senhores Comandantes
Considerando a necessidade de tornar mais célere a destruição do armamento enviado pelas Comarcas do Interior do Estado, para
o 24º Batalhão de Caçadores do Exército Brasileiro, via Unidades da Polícia
Militar; evitar o grande acúmulo de armas na Reserva de Armamento da
Diretoria de Apoio Logístico; e um controle mais efetivo por parte da Corporação, determino aos Comandantes de Unidades que ao receberem o citado
armamento da Comarca, procedam ao cumprimento do calendário em anexo, referente ao ano em curso, que trata das datas de entrega naquela Diretoria. Ressalto ainda, que para a adoção de tal procedimento por parte das
Unidades, a entrega está condicionada ao documento judicial expedido pelo
respectivo Juiz, no caso a Guia de Recolhimento de Armas para Destruição.
Atenciosamente,
CEL QOPM FRANKLIN PACHÊCO SILVA
COMANDANTE GERAL.
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ANEXO
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2.3 Boletim Geral nº 143/11, publica a Portaria nº 039/11 – GCG, “Gestor
Máster do material não letal”.
PORTARIA Nº 039/2011- GCG
O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO,
no uso de suas atribuições legais, de acordo com o artigo Art. 4º da Lei
Estadual nº. 4.570, de 14/06/84, e
Considerando o Acordo de Cooperação Técnica celebrado entre a
União, por intermédio do Ministério da Justiça e o Estado do Maranhão.
Considerando que o referido acordo tem por objeto formalizar parceria
para o desenvolvimento conjunto de ações, projetos e programas que concorram
para a redução da letalidade nas ações policiais mediante a adesão à diretrizes
Sobre Uso da Força e Armas de Fogo e o estímulo à utilização de instrumentos
de menor potencial ofensivo que assegurem o uso diferenciado da força nas
Unidade de Policiamento Ostensivo do Estado do Maranhão.
E considerando ainda, que o citado acordo contempla a doação de
instrumentos de menor potencial ofensivo em no máximo 10 (dez) Unidades
Ordinárias de Policiamento Ostensivo.
RESOLVE

Art. 1º Nomear na condição de Gestor Máster do Acordo de
Cooperação Técnica celebrado entre a União, por intermédio do Ministério
da Justiça e o Estado do Maranhão, o Subdiretor de Apoio Logístico da
Polícia Militar, o qual Coordenará, Fiscalizará e Acompanhará a distribuição,
o emprego, e as cláusulas firmadas no citado Acordo, no que lhe couber,
junto às Unidades contempladas.
Art. 2º O Subcomandante da Unidade contemplada, será o
responsável direto pelo controle dos instrumentos doados à referida, o
qual encaminhará mensalmente ao Gestor Máster, um relatório minucioso
acerca do emprego, conservação e demais alterações que ocorrerem com
os mesmos.
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Art. 3º Os casos omissos nesta Portaria serão resolvidos pelo
Comandante Geral.
Art. 4º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.
DÊ-SE CIÊNCIA,
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Quartel do Comando Geral em São Luís, 27 de julho de 2011.

Cel QOPM FRANKLIN PACHÊCO SILVA
Comandante Geral.
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2.4 Boletim Geral nº 057/11, publica a Portaria nº 011/11 – GCG, “TEAM,
modelo e padronização”.
PORTARIA Nº 011/2011-GCG

O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO,
no uso de suas atribuições legais, de acordo com o artigo Art. 4º da Lei
Estadual nº. 4.570, de 14/06/84, e considerando a necessidade de
implementar um modelo padrão de TERMO DE EXAME E AVERIGUAÇÃO
DE MATERIAL (TEAM) de viaturas da Corporação,
RESOLVE
Art. 1º. Padronizar o modelo de Termo de Exame e Averiguação
de Material (TEAM) para as viaturas da Corporação, de acordo com anexo
único a esta Portaria.
Art. 2º. Compete única e exclusivamente aos Comandantes de
Unidade, Diretores e Chefes de Seções, o cumprimento desta portaria no
âmbito do seu Comando.
Art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.
DÊ-SE CIÊNCIA,
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Quartel do Comando Geral em São Luís-MA, 21 de março de 2011.
Cel QOPM FRANKLIN PACHÊCO SILVA
Comandante Geral
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ANEXO ÚNICO
ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO
IDENTIFICAÇÃO DO GRANDE COMANDO
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE SUBORDINADA
TERMO DE EXAME E AVERIGUAÇÃO DE MATERIAL (TEAM) Nº
001/2011 (VIATURAS)
1. NOMEAÇÃO DA COMISSÃO:
Publicada no Boletim Interno Nº _______ de _______de__________
de 2011.
2. MATERIAL PERTENCENTE À CARGA DA:
Polícia Militar do Estado do Maranhão.
3. DESCRIÇÃO DO MATERIAL, ESTADO DE CONSERVAÇÃO,
APROVEITABILIDADE
E
CAUSA
PRESUMÍVEL
DE
SUA
INSERVIBILIDADE:
a) Descrição do material
- Viaturas da Polícia Militar: ___quantidade___

b) Estado de conservação (justificar a causa)
Exemplo: Mau estado de conservação, devido ao longo espaço de
tempo empregado na atividade operacional, e por terem circulado em
terrenos inóspitos de difícil acesso provocando danos nos componentes
dos bens.
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c) Aproveitabilidade (especificar)
Exemplo: Inservíveis ao fim a que se destinam.
d) Causa presumível da inservibilidade (parecer técnico da comissão)
Exemplo: Cabe ressaltar, que esta Comissão se deteve em apreciar
minuciosamente os danos apresentados em cada viatura, por meio
de assessor técnico, e conforme dados solicitados a oficinas do ramo,
comprovando as avarias e seus orçamentos, que seguem em anexo.
1) Examinando o bem constante do item 3 alínea a) nº. 01, do presente
termo,
constatamos que a viatura, marca _______, tipo ___________, ano _________,
prefixo _________, placas ________, chassi ______________________;
se encontra em mau estado de conservação com as seguintes avarias:
lataria comprometida em toda sua extensão, motor de arranque danificado,
caixa de marcha sem força, parte elétrica inoperante e com 13 anos no
serviço operacional. Na analise do orçamento a que foi submetido o bem,
ficou evidenciado improcedente sua recuperação no todo ou em parte, em
virtude do alto preço, conforme orçamentos anexos: Auto Brasil, Oficina
Tocantins e Auto Paraíso.
2) Examinando o bem constante do item 3 alínea a) nº. 02, do presente
termo,
constatamos que a viatura, marca ________, tipo ____________, ano _______,
prefixo ________, placas __________, chassi ________________; se
encontra em mau estado de conservação com as seguintes avarias: distribuidor
inoperante, bateria descarregada, radiador furado, bancos dianteiro e traseiro
danificados, longarinas corroídas, motor de partida inoperante, caixa de marcha
danificada e parte elétrica comprometida. Na analise do orçamento a que foi
submetido o bem, ficou evidenciado improcedente sua recuperação no todo ou
em parte, em virtude do alto preço, conforme orçamentos anexos: Auto Brasil,
Oficina Tocantins e Auto Paraíso.
3) Examinando o bem constante do item 3 alínea a) nº. 03, do presente
termo,
constatamos que a viatura, marca _________, tipo _______________,
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ano ________, prefixo ___________, placas _________, chassi
___________________; se encontra em
mau estado de conservação com as seguintes avarias: motor de arranque
sem força, toda parte elétrica inoperante, vazamento de óleo, lataria
danificada, marcadores do painel se encontram inoperantes e caixa de
marcha danificada. Na analise do orçamento a que foi submetido o bem,
ficou evidenciado improcedente sua recuperação no todo ou em parte, em
virtude do alto preço, conforme orçamentos anexos: Auto Brasil, Oficina
Tocantins e Auto Paraíso.
4) Examinando o bem constante do item 3 alínea a) nº. 04, do presente
termo,
constatamos que a viatura, marca ___________, tipo _______________,
ano _________, prefixo ___________, placas _____________, chassi
_____________________; se encontra em mau estado de conservação com
as seguintes avarias: vazamento de óleo do motor, forro danificado, bancos
danificados, parte elétrica danificada, motor inoperante, caixa de marcha
danificada e tanque de combustível furado. Na analise do orçamento a que
foi submetido o bem, ficou evidenciado improcedente sua recuperação no
todo ou em parte, em virtude do alto preço, conforme orçamentos anexos:
Auto Brasil, Oficina Tocantins e Auto Paraíso.
4. VALOR TOTAL DO MATERIAL JULGADO INSERVÍVEL

5. AMPARO LEGAL (citar a legislação)
Exemplo: A composição desta Comissão, encontra guarida legal nos
itens 1 e 4 do parágrafo 1º do Art. 85, capítulo VIII do RAE.
“Art. 85 ...
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§ 1º - Os motivos gerais para a descarga de material são:
1) Inservibilidade para fim a que se destina, não sendo
susceptível de
reparação ou recuperação;
2) ...;
3) ...;
4) Outros “motivos (materiais excedentes, obsoletos, etc.)”
6. CONCLUSÃO
Examinado os materiais constantes do presente Termo de Exame e
Averiguação de Material (TEAM), esta Comissão concluiu que os bens em
número de quatro itens, constantes na planilha, não apresentam condições
mínimas de recuperação e retorno ao emprego diário. Os desgastes se deram
pelo uso continuo ao longo do tempo, tornando-se inviável a recuperação
dos bens no todo ou em parte, em virtude do alto preço. Acompanha anexo,
fotos das viaturas, ficha de controle de veiculo para alienação e orçamento
de oficinas especializadas. Diante do exposto, esta Comissão e de parecer
favorável que os bens em apreço sejam descarregados da carga dos bens
Patrimoniais do (a) ___UNIDADE___.
Quartel do (a) ______ em ____________/MA, ____ de _____ de 2011.

(POSTO E NOME COMPLETO)
Presidente
(POSTO E NOME COMPLETO)
Membro
(POSTO E NOME COMPLETO)
Membro
(GRADUAÇÃO E NOME COMPLETO)
Assessor Técnico e Mecânico
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2.5 Boletim Reservado nº 054/11, publica a “Relação de algemas carga
da PMMA”.
Este boletim relaciona as algemas carga da PMMA, publicada no ano
de 2011, adquiridas pela Instituição e Secretaria de Estado da Segurança
Pública que estão na carga dos Comandos, Unidades da Capital e Interior
do Estado.
2.6 Boletim Reservado nº 040/11, publica a “Relação dos coletes
balísticos carga da PMMA”.
Este boletim relaciona os coletes balísticos carga da PMMA,
publicada no ano de 2011, adquiridos pela Instituição, Plano Nacional de
Segurança Pública – PNSP e Secretaria de Estado da Segurança Pública
que estão na carga dos Comandos, Unidades da Capital e Interior do Estado.
2.7 Boletim Geral nº 026/11, publica “Inventário físico-financeiro de
2010”.
Este boletim relaciona os bens móveis, imóveis e material de
consumo adquiridos pela Instituição e dos bens oriundos de doação do ano
de 2010, que estão na carga dos Comandos, Diretorias, Seções, Unidades
da Capital e Interior do Estado.
2.8 Boletim Reservado nº 024/11, publica alteração na “Portaria nº
024/10-GCG, publicada no BG nº 94/10, sobre cautela de arma de fogo”.

PORTARIA Nº 031/2011 – GCG
O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO,
no uso de suas atribuições legais, com fulcro no Artigo 6º, da Lei nº 4.570,
de 14 de junho de 1984 e,
Considerando que a Portaria nº 015/2010-GCG, de 29/03/2010,
publicada no BG nº 59, de 30/03/2010, art. 2º, parágrafo único, e a Portaria nº
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024/2010-GCG, de 18/05/2010, publicada no BG nº 94, de 10/05/2010, art.
3º, § 18, restringem a cautela de armas de calibre 0.40 mm exclusivamente
em serviço;
Considerando que determinadas funções dentro das Unidades
Operacionais não raro exigem do oficial que não está no seu turno de
trabalho ordinário o seu pronto emprego em ocorrências inopinadas ou em
missões extraordinárias determinadas pelo seu Comandante imediato;
Considerando que, diante dessas situações, é necessário que os
oficiais já estejam portando a sua arma de fogo, pois a ida ao quartel para
cautelá-la retardaria e até comprometeria o cumprimento da missão.
R E S O L V E.
Art. 1º - Alterar o constante da Portaria nº 015/2010-GCG, de
29/03/2010, publicada no BG nº 59, de 30/03/2010, no seu art. 2º, parágrafo
único, e da Portaria nº 024/2010-GCG, de 18/05/2010, publicada no BG
nº 94, de 10/05/2010, no seu art. 3º, § 18, e autorizar o Comandante de
Policiamento Metropolitano (CPM) e os Comandantes de Policiamento de
Área do Interior (CPA-I) a cautelarem armas de calibre .40 mm para uso
pessoal dos oficiais sob seu comando que estejam na função de Comandante,
Subcomandante e P/4 de Batalhão ou Companhia Independente, bem
como aos oficiais que estejam na função de Comandante de Companhia de
Policiamento (Subunidade).
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Quartel do Comando Geral em São Luís-MA, 03 de junho de 2011.

CEL QOPM FRANKLIN PACHÊCO SILVA.
Comandante-Geral da PMMA.
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2.9 Boletim Geral nº 012/11, publica a “Frota geral da PMMA”.
Este boletim relaciona as viaturas que compõem a frota da PMMA,
atualizada no ano de 2011, adquiridas pela Instituição, Plano Nacional de
Segurança Pública - PNSP, Ministério da Justiça, Secretaria de Segurança
Pública, Convênios, SENASP e doação, que estão na carga dos Comandos,
Diretorias, Seções, UPM’s da Capital e Interior do Estado.

2.10 Boletim Geral nº 210/10, publica a Portaria nº 050/10 - GCG
“Apreensão de arma de fogo”.
PORTARIA N° 050/2010-GCG
O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO,
no uso de suas atribuições legais, com fundamento nos Artigos 5º, 6º e 8º da
Lei nº 4.570, de 14 de junho de 1984 e,
Considerando a necessidade de estabelecer procedimentos a serem
adotados quando da apreensão de armas de fogo por policias militares.
RESOLVE
Art. 1º Determinar aos Comandantes, Diretores e Chefes que orientem
seus comandados que toda a arma apreendida por policial militar em situação
de flagrância, deverá ser entregue na Delegacia de Polícia, juntamente com
quem a portava, para a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante.
Parágrafo único – No caso de impossibilidade de lavratura do Auto
de Prisão em Flagrante e, sendo o conduzido liberado na Delegacia, a arma
aprendida deverá ser encaminhada ao Comandante imediato.
Art. 2º Os Comandantes, Diretores e Chefes ao receberem as armas
apreendidas, conforme estabelecido no parágrafo único do artigo anterior,
deverão encaminhá-las diretamente à Diretoria de Apoio Logístico (DAL).
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Art. 3º A DAL, ao receber as armas que forem apreendidas na capital
e no interior, fará a conferência e guarda das mesmas para posteriormente
encaminhá-las ao 24º Batalhão de Caçadores, no prazo de 30 (trinta) dias.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revoga-se a Portaria nº 003/1999-GCG, de 26/01/1999, publicada no Boletim
Geral nº 074, de 23/04/1999.
Quartel do Comando Geral em São Luís, 23 de novembro de 2010.
Cel QOPM FRANKLIN PACHÊCO SILVA
Comandante Geral da PMMA.
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2.11 Boletim Geral nº 159/10, publica a Portaria nº 046/10 - GCG “Cautela
de arma de fogo”.
PORTARIA Nº 046/2010-GCG
O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO,
no uso de suas atribuições legais, de acordo com o artigo Art. 4º da Lei
Estadual nº. 4.570, de 14/06/84 e,
Considerando a necessidade de complementar as normas contidas
na portaria nº 015/2010-GCG e nº 024/2010-GCG, publicadas no BG nº
059/2010 e 094/2010, respectivamente, bem como a padronização do
modelo de Cautelas de Armas pertencentes à Corporação, para emprego
em Ações e Operações fora do serviço diário das Unidades subordinadas ao
Comando do Policiamento Metropolitano (CPM), Comando do Policiamento
do Interior (CPI), Unidades não subordinadas, e de uso pessoal.
RESOLVE
Art. 1º Compete ao Subcomandante Geral, Comandante do
Policiamento Metropolitano (CPM), Comandante do Policiamento do Interior
(CPI), Comandantes de Policiamento de Área do Interior (CPA-I) e Diretores,
a autorização para a cautela de armas das suas Unidades subordinadas,
sendo indelegável esta competência.
§ 1º - No caso das Unidades não Subordinadas a competência será
do Comandante Geral da PMMA.
§ 2º - Compete única e exclusivamente ao Comandante da Unidade,
o cumprimento e fiscalização desta portaria no âmbito de sua OPM,
assessorado pelo P/4 da referida OPM, ou correspondente.
Art. 2º A cautela descrita nesta portaria, mesmo após devolução da
arma, equipamentos e acessórios, deverá ser arquivada na 4ª Seção (P/4) da
Unidade ou correspondente, nos casos das Diretorias, pelo qüinqüênio legal.
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Art. 3° Determinar que seja adotado pelas Unidades subordinadas
ao Comando do Policiamento Metropolitano, Comando do Policiamento
do Interior e Unidades não subordinadas, o modelo de cautela de armas
pertencentes à Corporação (anexo I), nas Ações e Operações fora da
normalidade do serviço diário.
Art. 4º Fica instituído também, o modelo de cautela de arma para
uso pessoal (anexo II).
Art. 5º Os casos omissos nesta portaria serão resolvidos pelo
Comandante Geral.
Art. 6º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação
ficando revogadas as disposições em contrário.
DÊ-SE CIÊNCIA,
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Quartel do Comando Geral em São Luís-MA, 24 de agosto de 2010.

Cel QOPM FRANKLIN PACHÊCO SILVA
Comandante Geral da PMMA.
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ANEXO I
ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO
SUBCOMANDO GERAL/COMANDO DO POLICIAMENTO
METROPOLITANO
COMANDO DO POLICIAMENTO DO INTERIOR/DIRETORIA
__________________________________________________
UNIDADE
(FRENTE DA PÁGINA DA CAUTELA)
AUTORIZO
EM______/______/_______
__________________________________
SUBCMT/CMT CPM/CMT CPI/DIRETOR
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(VERSO DA PÁGINA DA CAUTELA)
OBSERVAÇÕES SOBRE A ARMA
1. Recebi a arma, equipamentos e acessórios descritos nesta cautela em perfeito estado;
2. Serei o único responsável pela arma, equipamentos e acessórios descritos nesta
cautela;
3. Farei a devolução da arma, equipamentos e acessórios imediatamente após o serviço
em perfeito estado de conservação;
4. Estou ciente das responsabilidades administrativas e penais em caso de não devolução
ou extravio da arma, equipamentos e acessórios descritos nesta cautela;
BREVE RELATO DO SERVIÇO A SER UTILIZADA A ARMA
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

POSTO COM ASSINATURA LEGÍVEL DOS RESPONSÁVEIS PELO ARMAMENTO
_________________________________________________
Comandante da Unidade/Subdiretor
_________________________________________________
Fiscal Administrativo da Unidade ou Correspondente

RECEBIDA EM: __________/________/_________
ASSINATURA DO PORTADOR: ________________________________________
DEVOLVIDA EM: _______/_________/_________
ASSINATURA DO PORTADOR: ________________________________________
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ANEXO II
ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO
SUBCOMANDO GERAL/COMANDO DO POLICIAMENTO
METROPOLITANO
COMANDO DO POLICIAMENTO DO INTERIOR/DIRETORIA
___________________________________________________
UNIDADE
(FRENTE DA PÁGINA DA CAUTELA)
AUTORIZO
EM______/______/_______
__________________________________
SUBCMT/CMT CPM/CMT CPI/DIRETOR
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(VERSO DA PÁGINA DA CAUTELA)
OBSERVAÇÕES SOBRE A ARMA
1. Recebi a arma, carregador e munição descritos nesta cautela em perfeito estado;
2. Serei o único responsável pela arma, carregador e munição descritos nesta cautela;
3. Farei a devolução da arma, carregador e munição dentro do prazo estabelecido nesta
cautela em perfeito estado de conservação;
4. Estou ciente das responsabilidades administrativas e penais em caso de não devolução
ou extravio da arma, carregador e munição descritos nesta cautela;
POSTO COM ASSINATURA LEGÍVEL DOS RESPONSÁVEIS PELO ARMAMENTO
_________________________________________________
Comandante da Unidade/Subdiretor
_________________________________________________
Fiscal Administrativo da Unidade ou Correspondente
PRAZO PARA DEVOLUÇÃO DA ARMA CAUTELADA _____________ DIAS
RECEBIDA EM: __________/________/_________
ASSINATURA DO PORTADOR: ________________________________________
DEVOLVIDA EM: _______/_________/_________
ASSINATURA DO PORTADOR: ________________________________________

Obs.: ANEXO I e ANEXO II são documentos frente e verso.
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2.12 Boletim Geral nº 155/10, publica o Memorando Circular nº 149/10 –
CPM “Requerimento para cautela de arma de fogo no âmbito do CPM”.
ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA.
POLÍCIA MILITAR DO MARANHAO.
COMANDO DE POLICIAMENTO METROPOLITANO.
Avenida dos Holandeses, s/n, Calhau – São Luís- MA - Fone:
3268.3056 – E-mail: pmmacpmadm@gmail.com.

Mem. Circ. 149/2010 – Seç Adm.
Em 06 de julho de 2010.
Do Comandante de Policiamento Metropolitano.
Aos Cmt’s de UPM.
Assunto: Cautela de arma de fogo. Anexos: Modelos de Requerimento,
Parecer, Concordo e Cautela.
Com relação à concessão de cautela de arma fogo para uso fora
do horário de turno/jornada de trabalho, fica esclarecido e determinado que:
1. O acautelamento da arma deve ser precedido de:
a. requerimento da parte interessada, do qual deverá constar:
1) os motivos da solicitação,
2) a documentação comprobatória das alegações feitas,
3) a declaração de ciência por parte do requerente dos termos
da Portaria nº 002/2006–GCG, de 30/01/2006 (BG nº 022, de 31/01/2006), e
da Portaria nº 001/2010–CPM, de 27/04/2010 (BG nº 082, de 05/05/2010),
4) a indicação da quantidade de meses que acha necessária
para sanar as motivações da necessidade da cautela;
b. parecer favorável do Comandante imediato do requerente,
com a devida justificativa;
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c. concordo do Comandante da UPM;
d. autorização do Comandante de Policiamento Metropolitano;
2. Não será aceito como argumento para a concessão de cautela
o simples fato de o policial militar não possuir condições financeiras para
aquisição de arma de fogo;
3. O parecer e o concordo (itens 1.b. e 1.c.) devem ser assinados
pelo titular do cargo, não cabendo, assim, assinaturas do seu substituto,
salvo se formalmente designado para responder por ele;
4. A indicação da quantidade de meses feita pelo requerente (item
1.a.4) poderá ser revisada para baixo pelo Comandante imediato, pelo Comandante da UPM e/ou pelo Comandante de Policiamento Metropolitano;
5. Da cautela deverão constar:
a. a sua sequência numérica dentro do ano;
b. os dados do interessado (posto/graduação, quadro, número,
nome completo, nome de guerra, matrícula, número da RG e setor onde
trabalha);
c. os dados da arma (espécie, marca, modelo, calibre, capacidade, cano, nº de série e nº de tombo);
d. estado de conservação da arma;
e. declaração do interessado de que deve:
1) cumprir os termos das Portarias nº 002/2006–GCG e
001/2010– CPM;
2) renovar a cautela a cada 30 dias;
3) portar a CI junto a ACAF;
f. o Visto do P/4 (ou equivalente), na parte superior direita, o
Concordo do Comandante da UPM, na parte superior esquerda, e o Autorizo
do Comandante de Policiamento Metropolitano, na parte superior central;
g. os campos Data do Recebimento, na parte inferior esquerda,
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e Data da Devolução, na parte inferior direita, os quais serão assinados pelo
requerente e pelo armeiro (identificação legível);
6. Com relação à cautela de arma de fogo que esteja em poder de
oficial cujo posto seja Coronel:
a. dela deve constar o Visto do P/4, do Comandante da UPM e
do Comandante de Policiamento Metropolitano, nos mesmos locais discriminados no item 5.f., e o Autorizo do Subcomandante Geral ou Comandante
Geral da PMMA, na parte inferior central;
b. ela será encaminhada pela UPM ao CPM, a quem compete encaminhá-la para o Subcomandante Geral ou Comandante Geral da
PMMA;
7. O requerimento, o parecer do Comandante imediato, o concordo do Comandante da UPM e a Autorização para Carga de Arma de Fogo
(ACAF) formarão um único processo que será encaminhado ao Comandante de Policiamento Metropolitano para decisão.

Ten Cel QOPM Francisco Jeferson Araújo Teles
Comandante de Policiamento Metropolitano.
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MODELO DE REQUERIMENTO PARA CONCESSÃO DA CAUTELA DE
ARMA DE FOGO
REQUERIMENTO PARA CONCESSÃO DE CAUTELA DE ARMA
DE FOGO PARA USO FORA DO HORÁRIO DE TURNO/JORNADA DE
TRABALHO
Sr Ten. Cel. QOPM Comandante de Policiamento Metropolitano,
CONSIDERANDO que ...,
Obs.: Relatar os motivos pelos quais necessita cautelar arma de fogo
fora do horário de turno/jornada de trabalho. Deve citar as prisões efetuadas,
as ameaças que vem sofrendo, e sua família, em decorrência destas ações, e
os riscos a que tem sido submetido nos horários de folga e durante os deslocamentos para o local de trabalho. Deverá juntar documentos comprobatórios de
tais situações, como relatórios de serviço, BOs, flagrantes, cópia de matérias
veiculadas na imprensa etc. A simples falta de condição financeira para adquirir
uma arma de fogo não justifica a concessão da cautela.
CONSIDERANDO que a Portaria nº 002/2006–GCG, de 30/01/2006
(BG nº 022, de 31/01/2006), e a Portaria nº 001/2010–CPM, de 27/04/2010
(BG nº 082, de 05/05/2010), prevêem a concessão de cautela de revólver
cal. .38 para os policiais militares utilizarem fora do horário de trabalho, desde que a necessidade seja devidamente justificada e que haja o parecer
favorável do Comandante Imediato, o concordo do Comandante da UPM e
a autorização do Comandante de Policiamento Metropolitano,
CONSIDERANDO que estou plenamente ciente do que dispõem as
Portarias nº 002/2006–GCG e 001/2010–CPM, no tocante aos meus direitos, obrigações e penalidades,
Solicito, pelo exposto acima, a concessão da cautela de um revólver
cal. 38, pelo prazo de _____ meses, para uso pessoal deste requerente, nos
termos dos dispositivos legais vigentes.
Quartel do [UPM], em São Luís-MA, _____ de __________ de _____.
____________________________________________________________
Posto/Quadro ou Graduação/Número e nome completo do requerente
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MODELO DE PARECER DO COMANDANTE IMEDIATO
PARECER DO COMANDANTE IMEDIATO REFERENTE AO REQUERIMENTO DO [Posto/Quadro ou Graduação/Número e nome completo] PARA CONCESSÃO DE CAUTELA DE ARMA DE FOGO PARA USO
FORA DO HORÁRIO DE TURNO/JORNADA DE TRABALHO
CONSIDERANDO que o requerente expôs motivos que justificam
a concessão de cautela de um revólver cal. 38 para uso fora do horário de
turno/jornada de trabalho,
CONSIDERANDO que o requerente juntou os documentos comprobatórios das alegações feitas,
CONSIDERANDO que a quantidade de meses indicada pelo requerente para a cautela é compatível com a necessidade apresentada,
CONSIDERANDO que não há registro de envolvimento do requerente em situações que inviabilizariam o atendimento do seu pedido,
CONSIDERANDO que o requerente é conhecedor do que dispõem
as Portarias nº 002/2006–GCG e 001/2010–CPM, no tocante aos seus direitos, obrigações e penalidades,
CONSIDERANDO que o requerente preencheu os requisitos da Portaria nº 002/2006–GCG, de 30/01/2006 (BG nº 022, de 31/01/2006), e da Portaria
nº 001/2010–CPM, de 27/04/2010 (BG nº 082, de 05/05/2010), para concessão
de cautela de revólver cal. 38 para uso fora do horário de turno/jornada de trabalho, em especial o que dispõem o art. 3º, §§ 3º, 11, 12, 13 e 14,
CONSIDERANDO, finalmente, que o requerente demonstrou até
esta data competência, compromisso e responsabilidade no cumprimento
de suas obrigações junto ao seu local de trabalho, Sou de parecer que seja
concedida a cautela de um revólver cal. 38, pelo prazo de _____ meses,
para o [Posto/Quadro ou Graduação/Número e nome completo].
Ao Comandante do [UPM] para manifestação e remessa ao Comandante de Policiamento Metropolitano, a quem compete a decisão final.
Quartel do [UPM], em São Luís-MA, _____ de __________ de _____.
___________________________________________________
Posto/Quadro/Nome do Comandante Imediato do requerente
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MODELO DE CONCORDO DO COMANDANTE DA UPM
CONCORDO DO COMANDANTE DA UPM REFERENTE AO REQUERIMENTO DO [Posto/Quadro ou Graduação/Número e nome completo] PARA CONCESSÃO DE CAUTELA DE ARMA DE FOGO PARA USO
FORA DO HORÁRIO DE TURNO/JORNADA DE TRABALHO
CONSIDERANDO os termos favoráveis do parecer do [Posto/Quadro/Nome do Comandante Imediato do requerente], Comandante Imediato
do [Posto/Quadro ou Graduação/Número e nome completo do requerente],
referente à concessão ao requerente da cautela de um revólver cal. 38, pelo
prazo de _____ meses, CONSIDERANDO que o requerente é conhecedor
do que dispõem as Portarias nº 002/2006–GCG e 001/2010–CPM, no tocante aos seus direitos, obrigações e penalidades,
CONSIDERANDO, que o requerente preencheu os requisitos da Portaria nº 002/2006–GCG, de 30/01/2006 (BG nº 022, de 31/01/2006), e da Portaria nº 001/2010– CPM, de 27/04/2010 (BG nº 082, de 05/05/2010), para concessão de cautela de revólver cal. 38 para uso fora do horário de turno/jornada
de trabalho, em especial o que dispõem o art. 3º, §§ 3º, 11, 12, 13 e 14,
CONCORDO com o parecer e acato as alegações do requente, os
documentos comprobatórios juntados, a quantidade de meses indicada e a
ausência de registro de envolvimento do requerente em situações que inviabilizariam o atendimento do seu pedido,
Faço remessa ao Sr. Ten. Cel. QOPM Comandante de Policiamento
Metropolitano, a quem compete a decisão final.
Quartel do [UPM], em São Luís-MA, _____ de __________ de _____.
_______________________________________
Posto/Quadro/Nome do Comandante da UPM
OBS. 1: O modelo de cautela deve ser aquele publicado no BG nº 159/10.
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2.13 Boletim Geral nº 149/10, publica a Portaria nº 041/10 - GCG “Normas de Procedimentos para descarga e destruição de coletes à prova
de balas”.
PORTARIA Nº 041/2010-GCG
O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO,
no uso de suas atribuições legais e com base no Art. 37 da Constituição Federal, combinado com o Art. 6º da Lei Estadual nº 4.570, de 14/06/1984, Art.
166 da Lei Estadual nº 6.513 de 30/11/1995 e o Art. 39 da Portaria nº 18, de
19/12/2006, Ministério da Defesa, Exército Brasileiro (Departamento Logístico),
RESOLVE
Art. 1º - Aprovar as Normas de Procedimentos para Descarga e
Destruição de Coletes à Prova de Balas pertencentes à Corporação.
Art. 2º - Determinar aos Comandantes de Unidades que ao efetuarem Descarga dos Coletes à Prova de Balas, deverão encaminhar à Diretoria de Apoio Logístico, o Termo de Descarga em mídia e impresso, acompanhado dos Coletes considerados Inservíveis, de acordo com as normas
prescritas nesta Portaria.
Art. 3º - Será nomeada pelo Diretor de Apoio Logístico da PMMA,
uma Comissão composta por 03(três) integrantes, para supervisionar a descarga e destruição dos coletes à prova de balas.
Art. 4º - Os casos omissos ficarão a cargo do Diretor de Apoio Logístico.
Art. 5º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação em
Boletim Reservado desta Corporação.
DÊ-SE CIÊNCIA,
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Quartel do Comando Geral em São Luís – MA, 10 de agosto de 2010.
Cel QOPM FRANKLIN PACHECO SILVA
Comandante Geral da PMMA.
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NORMAS DE PROCEDIMENTOS DE DESCARGA E DESTRUIÇÃO DE
COLETES À PROVA DE BALAS.
1. DOS MOTIVOS GERAIS DA DESCARGA E DESTRUIÇÃO
1.1. O Colete à Prova de Balas que for alvejado por um disparo, não
poderá ser reutilizado, devendo ser feito o procedimento de baixa do bem.
1.2. Sempre que ocorrer perda, extravio, roubo, furto, após a conclusão do Inquérito Policial Militar, para a apuração das responsabilidades,
e homologação do
Comandante Geral, e ainda mau estado e obsolescência.
1.3. Após descarregado a destruição do Colete à Prova de Balas
poderá ser feita por picotamento ou, no caso do colete ser fabricado apenas
em aramida, por incineração.
1.4. Em todos os casos deve o material bélico ser descarregado,
mediante publicação em Boletim Reservado e posterior destruição.
2.

DOS MOTIVOS ESPECÍFICOS DA DESCARGA E DESTRUIÇÃO

2.1. Inservibilidade: por causas diversas para o fim que se destina,
não sendo susceptível de reparação ou recuperação.
2.2. Perda ou extravio, furto ou roubo, após a conclusão do IPM e
Homologação.
2.3. Tempo de vida útil do colete: validade de fabricação vencida.
3. DA DESCARGA DE COLETES À PROVA DE BALAS POR INSERVIBILIDADE
3.1. Quando se tratar de descarga por inservibilidade, o Fiscal Administrativo (P/4) da Unidade detentora do material, julgando determinado
colete à prova de balas inservível relaciona o material, comunica ao Comandante da Unidade, através de uma parte, o estado do material, bem como
solicita a nomeação de uma Comissão de Exame e Averiguação de Material
Bélico, que será publicado em Boletim Interno.
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4. DA DESCARGA DE COLETES POR PERDA OU EXTRAVIO,
FURTO OU ROUBO
4.1. Quando se tratar de descarga por perda ou extravio, furto ou
roubo, a Unidade, obrigatoriamente, deverá instaurar procedimento administrativo (IPM) para a devida apuração, e encaminhar cópia da portaria de
designação e do boletim interno que a publicou à DAL.
4.2. Após a homologação do IPM, a Unidade informará à DAL o número do Boletim Geral que publicou a referida homologação, para a adoção
de procedimentos de descarga do armamento.
4.3. O colete à prova de balas que estiver como peça de Inquérito
Policial (IP) e processo judicial, a Unidade detentora da carga acompanhará
e manterá informada a Diretoria de Apoio Logístico sobre os procedimentos
que estão sendo adotados.
5. DA COMISSÃO PARA SUPERVISIONAR A DESTRUIÇÃO DOS
COLETES
5.1. O Diretor de Apoio Logístico nomeará uma Comissão (anexo I)
composta por 03 (três) integrantes da Diretoria, sendo, pelo menos 02(dois)
oficiais, para supervisionar a destruição dos coletes a qual adotará os seguintes procedimentos:
a) após a publicação em Boletim Reservado da descarga do (s)
colete (s) à prova de balas, Comissão vai elaborar a o Termo de Destruição
dos Coletes (anexo II) com os dados dos bens, que são os seguintes: fabricante, modelo, nível de proteção e número de série;
b) o Presidente da Comissão encaminhará expediente ao Exército Brasileiro (anexo III), dando ciência da destruição de coletes à prova de
balas, pelo fato do material ser produto controlado.
5.2. A Comissão de Exame e Averiguação da Unidade (anexo IV)
será constituída por três oficiais, o Encarregado do Setor de Material (P/4) e
mais dois oficias da Unidade, em principio. Poderão assessorá-la especialistas ou técnicos, civis ou militares, julgados necessários.
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5.3. Se o efetivo de oficiais da Unidade não permitir a Organização
da Comissão com três membros, o Termo de Exame e Averiguação poderá
ser feito por dois Oficiais, ou mesmo por um Oficial e um Subtenente (ou
Sargento).
5.4. Iniciado os trabalhos atinentes ao termo de Exame Averiguação
e após a constatação, os membros assinam em 03 (três) vias: uma fica nos
arquivos da Unidade e as demais serão enviadas à DAL, juntamente com
o(s) coletes à prova de bala, por meio de ofício do Comandante da Unidade.
6. DO AGENTE DIRETOR (COMANDANTE GERAL)
6.1. Homologa a descarga, após ser analisada pela seção de armamento da DAL.
6.2. Determina a publicação do Termo de Exame e Averiguação em
Boletim Reservado (Anexo V).
7. DOS COLETES PERTENCENTES À SENASP
7.1. Os coletes pertencentes à Secretaria Nacional de Segurança
Pública (SENASP), deverão ser adotados os mesmos procedimentos para
descarga e destruição, porém deverá ser feito em TEAM próprio, ou seja,
separados dos demais pertencentes à Corporação.
7.2. A DAL ficará encarregada de adotar os procedimentos legais
para a devolução dos coletes à Secretaria de Estado da Segurança Pública.
Quartel do Comando Geral em São Luís, 09 de agosto de 2010.
Cel QOPM FRANKLIN PACHÊCO SILVA
Comandante Geral da PMMA.
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ANEXO I
ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO
DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO
SEÇÃO DE PATRIMÕNIO - DAL/4
End.: Av. Jerônimo de Albuquerque s/nº - Calhau, CEP: 65.074-220;
São Luís - MA
Fone: (098) 3268 – 6762 / 3227 6657;
E-mail: patrimoniopmma@hotmail.com

Nota nº XXX/2010 de 09/08/2010
Para o Boletim Reservado

PUBLIQUE–SE
Em _____/_____/_____
_________________________
CEL QOPM SUBCMT CH EMG

NOMEAÇÃO DE COMISSÃO
Nomeio de acordo com a Art. 3º da Portaria Nº 041/2010 GCG (destruição de coletes à prova de balas), datado de 10 de agosto de 2010, em
vigor nesta corporação, a comissão composta pelo Maj.QOPM João dos
Anzóis – Presidente, Cap. QOAPM José Pinguço – Membro e o 2º Ten.
QOPM Linduco Sacarrolha – Membro, para sob a presidência do primeiro,
no período de 90 (noventa) dias a contar da publicação em Boletim Reservado, Supervisionar a Destruição de Coletes à Prova de Balas e elaborar o
TERMO DE DESTRUIÇÃO.
OBS: Republicada por incorreção, Nota nº 027/10 – SSMAM- DAL/2.
Diretor de Apoio Logístico
____________________________________________________________
PUBLICADO NO BR ________ DE ____________/______________/2010.
____________________________________________________________
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ANEXO II
ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO
DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO
SEÇÃO DE PATRIMÕNIO - DAL/4
End.: Av. Jerônimo de Albuquerque s/nº - Calhau,
CEP: 65.074-220; São Luís – MA
Fone: (098) 3268 – 6762 / 3227 6657;
E-mail: patrimoniopmma@hotmail.com

Nota nº XXX/2010 de 09/08/2010
Para o Boletim Reservado

PUBLIQUE–SE
Em _____/_____/_____
_________________________
CEL QOPM SUBCMT CH EMG

TERMO DE DESTRUIÇÃO DE COLETES À PROVA DE BALAS
Às 08h30min horas do dia 09(nove) de agosto do ano 2010, foi realizada a incineração de 48(quarenta e oito) coletes à prova de balas, no forno
da Cerâmica São Luís.
A supervisão do procedimento coube a Comissão composta pelos
oficiais abaixo nominados, conforme publicação no BR de Nº ______de
____ de _______ do ano 2010.
Relação dos Coletes Incinerados

Quartel do Comando Geral em São Luís – MA, 09 de agosto de 2010.
Presidente
Membro
Membro
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ANEXO III
ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO
DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO
SEÇÃO DE PATRIMÕNIO - DAL/4
End.: Av. Jerônimo de Albuquerque s/nº - Calhau,
CEP: 65.074-220; São Luís-MA;
Fone: (098) 3268 – 6762 / 3227 6657;
E-mail: patrimoniopmma@hotmail.com
Ofício nº 218/2010 – DAL/4
São Luís – MA, 03 de agosto de 2010.
Ao Senhor Cel. Comandante do 24º BC
Assunto: Informação
Senhor Comandante,
Na condição de presidente da Comissão para supervisionar
a destruição de coletes à prova de balas, informo Vossa Senhoria que foram
incinerados 08 (oito) coletes à prova de balas, por terem sido descarregados
da carga da Polícia Militar do Maranhão por inservibilidade, conforme segue:

Relação dos coletes incinerada

Respeitosamente,
Presidente
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ANEXO IV
ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO
COMANDO DO POLICIAMENTO DO
_________________________________
OPM
Nota nº ___ – ___
NOMEAÇÃO DE COMISSÃO
Nomeação de acordo com o item 1) do Art. 85, combinado com
a letra c) do item 2) do & 1º Art. 88 do Regulamento de Administração do
Exercito (RAE – R/3), em vigor nesta Corporação, a Comissão composta pelo
Presidente; membro; membro e o assessor técnico, para sob a Presidência
do primeiro, proceder Exame e Averiguação do Material bélico pertencente
a carga da (Unidade), para fim de descarga.

Quartel em __________,_______/______/_______

______________________________
Assinatura do Comandante da OPM
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ANEXO V
ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO
COMANDO DO POLICIAMENTO DO
________________________________
OPM

TERMO DE EXAME E AVERIGUAÇÃO DE MATERIAL BÉLICO Nº
001/2010

1. NOMEAÇÃO DA COMISSÃO
BI Nº ____, de ______/______/_______.
2. MATERIAL PERTENCENTE À CARGA DO (A)
__________________
OPM
3. DESCRIÇÃO DO MATERIAL, SEU ESTADO, SUA APROVEITABILIDADE
OU NÃO, CAUSA PRESUMÍVEL DE SUA INSERVIBILIDADE.
a. Descrição do material: (Identificar o material: Tipo, marca, modelo, nº
de série, quantidade, boletim que carregou, etc.);
b. Estado de conservação: (Descrever com precisão e com base no
apurado no exame procedido, as avarias dos principais componentes do
colete);
c. Aproveitabilidade: (Conveniência da recuperação ou recuperação
antieconômica)
d. Causa presumível da inservibilidade: (No que se refere ao não
atendimento das necessidades do serviço operacional em :calibre e /ou
capacidade de tiro e/ ou estado de conservação.
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4. VALOR DO MATERIAL JULGADO INSERVÍVEL:
(Análise de custos: Valor de mercado do material usado ou custo de
recuperação da material)

5. CONCLUSÃO: (Indicar a conveniência: da recuperação ou que seja
descarregado)
Quartel em ____________,_______/______/_______
Presidente
Membro
Membro
Auxiliar Técnico
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2.14 Boletim Geral nº 111/10, publica a “Inutilização de materiais
permanentes da carga da PMMA”.
Este boletim relaciona os bens permanentes de Comandos,
Diretorias, Seções e UPM’s descarregados pela Instituição que segundo o
atesto da Comissão Especial de Avaliação de Bens Móveis Patrimoniais do
Estado são bens materiais descartáveis e foram inutilizados.
2.15 Boletim Geral nº 094/10, publica a Portaria nº 024/10 – GCG
“Conferência de armamento das UPM”s e dá outras disposições”.

PORTARIA Nº 024/2010 – GCG
O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO,
no uso das suas atribuições legais, com fundamento no art. 8°, caput,
inc. I, e art. 28, caput, da Lei nº 4.570, de 14/06/1984 (que dispõe sobre
a organização básica da PMMA) e na Portaria nº 015/2010-GCG, de
29/03/2010, publicada no Boletim Geral nº 059, de 30/03/2010, que dispõe
sobre a inspeção de armamento e a concessão de cautela de armas de fogo
no âmbito do CPM e dos CPA-I;
Considerando o previsto na Portaria nº 002/2006-GCG, de
30/01/2006, publicada no BG nº 022, de 31/06/2006, que dispõe sobre a
aquisição, registro, concessão, suspensão, cassação, revalidação do porte,
cadastro e trânsito de armas de fogo de uso permitido e de uso restrito, por
policiais da PMMA;
Considerando o que dispõe a Portaria nº 073/2009-GCG, de
29/12/2009, publicada no BG nº 001, de 04/01/2010, que versa sobre a
padronização e simplificação dos procedimentos referentes à administração
do material bélico da Corporação;
Considerando a publicação contida no Boletim Reservado nº 002,
de 11/01/2010, referente à relação de armamento carga da Policia Militar do
Maranhão;
Considerando que através da Portaria nº 015/2010-GCG, foi
determinado ao Comandante do Policiamento Metropolitano (CPM) e
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Comandantes do Policiamento de Áreas do Interior (CPA-I) que exerçam o
controle e fiscalização de todos os armamentos carga das Unidades que lhe
são subordinadas e torne sem efeito todas as cautelas até então vigentes;
Considerando que através desta mesma Portaria foi delegado
restritivamente para o Comandante de Policiamento Metropolitano e
Comandantes do Policiamento de Áreas a atribuição para a concessão,
no âmbito do CPM e CPA’s, de novas cautelas de armamento, alterando,
assim, o previsto no Art. 21 da Portaria nº 002/2006-CGC.
RESOLVE
Art. 1° – Determinar a conferência de todo o armamento das
UPMs subordinadas ao Comando de Policiamento Metropolitano (CPM) e
Comando de Policiamento de Área (CPA), tomando por base a relação de
armamento carga publicada no Boletim Reservado nº 002/2010.
Art. 2° – Determinar que os Comandantes do CPM e CPA façam
a nomeação de Comissão de Inspeção Administrativa do Comando de
Policiamento Metropolitano e do Comando de Policiamento de Área do
Interior, tendo entre os membros um policial militar com conhecimento
técnico em armamento, que poderá ser solicitado junto à Diretoria de Apoio
Logístico (DAL), para, sob a presidência do mais antigo da comissão,
conferir o armamento carga das UPMs subordinadas, emitindo relatório
parcial relativo a cada UPM inspecionada e o Relatório final ao término do
cumprimento da presente determinação.
§ 1º – As inspeções serão realizadas, a princípio de segunda a sexta
feira, a partir das 08h00, conforme Calendário de Inspeção a ser elaborado
pelo CPM e CPA, sendo que havendo a ocorrência de fato fortuito ou de
força maior, na data marcada para a inspeção, esta será realizada na
semana seguinte;
§ 2º – Os Comandantes das Unidades subordinadas ao CPM e CPA,
através de uma equipe comandada pelo P/4, destinada a auxiliar a UPM na
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conferência do armamento, deverão disponibilizar o armamento carga da
sua Unidade e apresentar todos os documentos inerentes ao seu destino,
entre eles cautelas de serviço, Solução de IPM e Sindicância, informações
atualizadas do Fórum ou Delegacia onde o material estiver e o BG ou BI que
publicou tal situação;
§ 3º – Para as irregularidades materiais identificadas a UPM
providenciará o registro em foto e para as formais será providenciada a
cópia da documentação, as quais (fotos e cópias) constarão do Relatório;
§ 4º – Os resultados dos trabalhos da UPM, assim como a adoção das
medidas cabíveis em relação às irregularidades encontradas (insanáveis e
sanáveis não corrigidas) serão publicados no Boletim Geral da Corporação,
logo após o término do cumprimento do Calendário de Inspeção.
Art. 3º – Ratificar a Portaria nº 001/2010-CPM de 27/04/2010 e
convalidar as medidas adotadas no âmbito do CPM e CPA que tenham
eventualmente tornado sem efeito as cautelas de arma de fogo para uso
pessoal concedidas pelas UPMs subordinadas, devendo, desde então, serem
concedidas somente com a autorização do Comandante do Policiamento
Metropolitano e Comandante do Policiamento de Área do Interior.
§ 1º – A autorização de carga de uso pessoal de arma de fogo,
de uso permitido, pertencente ao patrimônio da PMMA, no âmbito do CPM
e do CPA-I, constitui ato discricionário do Comandante do Policiamento
Metropolitano e Comandante do Policiamento de Área do Interior,
observando os critérios de conveniência e de oportunidade, podendo ser
revogada a qualquer tempo e renovada anualmente;
§ 2º – O porte de arma pertencente ao patrimônio da PMMA, no
âmbito do CPM e CPA-I, será regulado por esta Portaria, em complemento
ao que já dispõe a Portaria nº 002/2006-GCG;
§ 3º – Havendo necessidade para cautela de arma de fogo para
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uso pessoal, o interessado deverá requerer ao Comandante da sua UPM,
através do seu Comandante imediato, e juntar a documentação necessária
para fundamentar e justificar o seu pedido, sendo que o policial militar deverá
formalizar em seu requerimento o pleno conhecimento desta Portaria e da
Portaria nº 002/2006-GCG;
§ 4º – Caso o Comandante imediato e o Comandante da UPM
emitam parecer favorável à concessão da cautela, este encaminhará a
documentação Comandante de Policiamento Metropolitano ou Comandante
do Policiamento de Área, para decisão final e, havendo parecer desfavorável
dos Comandantes, o requerimento não será enviado para o CPM ou CPA e
será arquivado na UPM;
§ 5º – Da documentação enviada para o CPM ou CPA deverá constar
também a Autorização de Carga de Arma de Fogo (ACAF), conforme modelo
previsto no Anexo I da Portaria nº 002/2006-GCG, e a respectiva cautela,
esta já assinada pelo P/4 e pelo Comandante da UPM, ambas preenchidas
com os dados do requerente e da arma, sendo que na ACAF constará
também a sua validade, que será sugerida pelo Comandante da UPM, não
podendo ser superior a um ano;
§ 6º – Após a autorização do Comandante de Policiamento
Metropolitano ou Comandante do Policiamento de Área, exarada na ACAF
e na cautela, a documentação retornará para a UPM de origem, a quem
compete entregar para o requerente a ACAF e a arma solicitada, mediante
a assinatura da cautela, sendo que a esta deverá ser juntada a cópia da
ACAF, para conferência durante as inspeções;
§ 7º – A cautela terá uma numeração seqüencial, reiniciada a cada
ano, e será renovada a cada 30 (trinta) dias para verificação das condições
do armamento e do seu detentor;
§ 8º – O uso da ACAF fica restrito aos limites territoriais do Estado
do Maranhão, visto que a utilização da arma fora deste limite só se dará
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para fins de serviço policial militar e será precedida de autorização do
Comandante da Geral da PMMA (arts. 9, 10 e 11 da Portaria nº 002/2006GCG);
§ 9º – Quando de folga o policial militar deverá portar a Cédula
de Identidade Funcional e a ACAF, nos termos do art. 8º, caput, inc. II da
Portaria nº 002/2006- GCG;
§ 10º – Nos casos de afastamentos superiores a 08 (oito) dias, o
detentor usuário deverá, antes do início do afastamento, restituir a arma à
reserva de armamento da UPM, podendo excepcionalmente, permanecer
com ela, a critério do Comandante de Policiamento Metropolitano ou
Comandante do Policiamento de Área, após análise de pedido, por escrito,
devidamente fundamentado pelo interessado, caso não possua arma de
fogo de porte particular (art. 24 da Portaria nº 002/2006-GCG);
§ 11º – Não será concedida ACAF quando o PM estiver classificado
no comportamento “MAU” ou estiver em estágio probatório (art. 23, § 1º da
Portaria nº 002/2006-GCG);
§ 12º – A ACAF será suspensa quando o policial militar incorrer nas
situações descritas a seguir (art. 23, § 2º da Portaria nº 002/2006-GCG):
I - pelo período em que perdurar a apuração de roubo, furto ou
extravio de arma de fogo que se encontrava sob sua responsabilidade;
II - por 180 (cento e oitenta) dias, o policial militar que disparar arma
de fogo por negligência e imprudência;
III - pelo período que perdurar a situação, o policial militar ao qual
for prescrita recomendação médica de proibição ou restrição quanto ao uso
de arma de fogo;
IV - por 01 (um) ano o policial militar que for surpreendido portando
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arma de fogo, de serviço, de folga ou em trânsito, com sintomas de
embriaguez alcoólica ou de uso de substâncias psicoativas;
V - ingressar no comportamento “MAU”.
§ 13º – Terá revogada a ACAF, em caráter definitivo, o policial militar
que (art. 23, § 3º da Portaria nº 002/2006-GCG):
I - tiver arma da PMMA roubada, furtada, ou extraviada e, após
apuração em processo administrativo, for considerado responsável pela
perda do armamento;
II - portá-la em atividade extra profissional, independentemente das
medidas disciplinares cabíveis ao caso;
III - o policial militar que incidir na prática concomitante das infrações
constantes dos incisos II e IV do § 2º, ou que reincidir em um deles.
§ 14º – O Comandante de UPM, ao tomar ciência, por meio de
laudo médico, da situação psicológica de subordinado, que expressamente
determine restrição ao uso de arma de fogo, promoverá o recolhimento
imediato da arma funcional, só devolvendo-a após cessarem os motivos do
impedimento, se ainda julgar conveniente a concessão;
§ 15º – O recolhimento da arma e a sua devolução ou não serão
comunicados por escrito ao Comandante de Policiamento Metropolitano ou
ao Comandante do Policiamento de Área no primeiro dia útil, a contar da
data do ato administrativo de recolhimento ou devolução da arma;
§ 16 – O policial militar quando transferido deverá devolver à UPM
de origem a arma que tiver como carga, nos termos do art. 27 da Portaria
nº 002/2006- GCG;
§ 17 – Quando do recolhimento definitivo da ACAF, por qualquer
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um dos motivos citados nesta Portaria, a UPM deverá encaminhá-la para a
Diretoria de Apoio Logístico, para as providências decorrentes;
§ 18 – As armas de calibre 0.40 mm só poderão ser cauteladas para
o uso exclusivo em serviço, visto que para uso pessoal somente poderão ser
cauteladas armas curtas, de porte e de calibre inferior, conforme determina
o art. 2º, parágrafo único, da Portaria nº 015/2010-GCG.
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Quartel do Comando Geral em São Luís-MA, 18 de maio de 2010.

CEL QOPM FRANKLIN PACHÊCO SILVA
Comandante Geral da PMMA.
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2.16 Boletim Geral nº 074/10, publica a Portaria nº 018/10 – GCG
“Regulamentação de translação de bagagem”.

PORTARIA Nº 018/2010-GCG
O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO,
no uso de suas atribuições legais, de acordo com o artigo 45 da Lei nº.
4.175, de 20 de junho de 1980 e,
Considerando a necessidade de regulamentar o trâmite
administrativo do processo de translação de bagagem dos policiais militares
da PMMA,
RESOLVE
Art. 1°. Determinar que a translação da bagagem dos policiais
militares da PMMA, quando de suas movimentações por motivo de curso ou
transferência, obedeça às prescrições regulamentares desta Portaria.
Art. 2º. Deverão ser anexados ao requerimento solicitando a
respectiva translação de bagagem, os seguintes documentos:
a) Formulário de translação de bagagem, de acordo com o modelo
em anexo a esta portaria;
b) Uma via do Contrato de Locação do Imóvel de destino do
requerente;
c) Documentos pessoais do requerente (Cópias do R.G, CPF e
Comprovante de endereço);
d) Cópia do Boletim Geral de movimentação (curso ou transferência).
Art. 3º. O policial militar terá o prazo de até 30 (trinta) dias após a
publicação, quando a indicação for referente a curso, e até 90 (noventa) dias
quando se tratar de transferência, para requerer a translação da respectiva
bagagem, a fim de que a Diretoria de Apoio Logístico possa providenciá-la
em tempo hábil junto à empresa responsável.
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Art. 4º. A Diretoria de Pessoal ficará encarregada para que o
processo de translação de bagagem esteja devidamente instruído na forma
do artigo 2º, e observado o prazo do artigo 3º desta Portaria.
Art. 5º. A translação de Bagagem não poderá ser realizada por conta
do requerente, ficando única e exclusivamente sob a responsabilidade da
empresa contratada pela Polícia Militar.
Art. 6º. Na Capital, a Subseção de Suprimentos da DAL/1, ficará
responsável pela fiscalização e controle do embarque e a respectiva
translação da bagagem, cuja documentação e a carga a ser transportada
serão vistoriadas pelo Chefe do Setor, nas dependências da Diretoria de
Apoio Logístico, com definição prévia de dia e hora para este procedimento,
em conjunto com a empresa contratada, e no Interior do Estado, a fiscalização
ficará a cargo do Comandante da Unidade.
Art. 7º. Os casos omissos nesta portaria serão resolvidos pelo
Comandante Geral.
Art. 8º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA,
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Quartel do Comando Geral em São Luís-MA, 19 de abril de 2010.

CEL QOPM FRANKLIN PACHÊCO SILVA
Comandante Geral.
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ANEXO À PORTARIA Nº 018/2010-GCG
FORMULÁRIO DE TRANSLAÇÃO DE BAGAGEM
NOME:
MATRÍCULA:
UNIDADE DE ORIGEM/ CIDADE:
DESTINO:

DATA:__________/_________/_____________

____________________________
ASSINATURA DO REQUERENTE
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2.17 Boletins Reservados nº 002/10 e nº 002/11, publicam as “Relações
do armamento carga da PMMA”.
Estes boletins relacionam o armamento carga PMMA, atualizada
no ano de 2010 e 2011 adquiridos pela Instituição e Plano Nacional de
Segurança de Pública - PNSP, que estão na carga das Unidades da Capital
e Interior do Estado.

2.18 Boletim Geral nº 001/10, publica a Portaria nº 073/09 - GCG
“Procedimentos administrativos referente ao material bélico,
distribuição, transferência e descarga”.
PORTARIA Nº 073/09 – GCG

O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO,
no uso de suas atribuições legais, com fundamento nos Artigos 5º e 6º da
Lei nº 4.570, de 14 de junho de 1984, que dispõe sobre a organização
básica da Polícia Militar do Maranhão, e dá outras providências.
Considerando a premente necessidade de se padronizar e
simplificar os procedimentos referentes à administração do material bélico
da Corporação.
RESOLVE
CAPÍTULO I
Das Disposições Preliminares
Art. 1º Estabelecer procedimentos administrativos
referente ao material bélico da Corporação, no que concerne a sua
distribuição, transferência e descarga;
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Art. 2º Segue em anexo a esta portaria o modelo de
nomeação de comissão de exame e averiguação de material bélico, termo
de exame e averiguação de material bélico, relatório de emprego de
munição em serviço e relatório de material bélico que deverá ser utilizada
por todas as unidades;
CAPÍTULO II
Da Distribuição de Armamento e Munição
Art. 3º A distribuição de armamento e munição as
OPM’s far-se-á periodicamente de acordo com o estoque e através do
plano de distribuição do PM/4 e eventualmente em razão da necessidade
das Unidades, mediante solicitação a referida Seção;
I - As munições para instrução serão distribuídas conforme
planejamento prévio da Diretoria de Ensino, considerando o estoque existente;
II - O pedido de munição para instrução, feito pelas
Unidades, deverá ser encaminhado à Diretoria de Ensino.
CAPÍTULO III
Da Transferência de Material
Art. 3º Todo material, referente a armamento, munição e
equipamento, poderá ser transferido entre OPM’s mediante determinação
do Comando Geral da Corporação, Subcomando Geral, DAL, CPI ou CPM.
Art. 4º A formalização dessa transferência se dará
mediante Termo de Recebimento em 03 (três) vias, que serão assinados
pela Unidade fornecedora e a recebedora do material. Para a efetivação
deverá ser encaminhado a DAL (01) uma cópia do termo para a publicação
em boletim reservado.
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Parágrafo Único. O procedimento supracitado no item
1, da Transferência de Material, deverá ser adotado pela Unidade que
estiver cedendo material para as Unidades criadas.

CAPÍTULO IV
Seção I
Da Descarga
Art. 5º Motivos da descarga
I - Sempre que ocorrer perda, extravio, roubo, furto, mau
estado, obsolescência, imediatamente após a conclusão do Inquérito Policial
Militar, da apuração das responsabilidades, se houver, e homologação do
Comandante Geral, dever o material bélico ser descarregado, quando o for
o caso, mediante a publicação em boletim reservado.
Art. 6º Os motivos gerais da descarga são:
I - Inservibilidade: por causas diversas para o fim que
se destina, não sendo susceptível de reparação ou recuperação;
II - Perda ou extravio, furto ou roubo;
III - Consumo em serviço e instrução, para o caso de
munição.
Seção II
Descarga de armamento por inservibilidade
Art. 7º Quando se tratar de descarga por inservibilidade
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a Unidade detentora do material deverá adotar o seguinte procedimento:
I - O Fiscal Administrativo (P/4), julgando determinado
armamento inservível.
II - Relaciona o material;
III - Comunica ao Comandante da Unidade, através
de uma parte, do estado do material, bem como solicita a nomeação de
uma Comissão (que terá sua publicação em Boletim Interno) de Exame
Averiguação de Material Bélico;
Da Comissão
Art. 8º A Comissão de Exame e Averiguação (anexo I)
será constituída por três oficiais. O Encarregado do Setor de Material (P/4) e
mais dois oficias da Unidade, em principio, integrarão a Comissão. Poderão
assessorá-la especialistas ou técnicos, civis ou militares, julgados necessários;
Art. 9º Se o efetivo de oficiais da Unidade não permitir
a organização da comissão com três membros, o exame e a averiguação
poderão ser feitos por dois Oficiais, ou mesmo por único oficial, e o
subtenente (ou seu substituto).
Art. 9º Inicia-se o trabalho de exame e após a
constatação, os membros assinam 03 (três) vias: uma fica nos arquivos da
Unidade e as demais serão enviadas à DAL, juntamente com o armamento,
através de ofício do Comandante da Unidade.
O Agente Diretor (Comandante Geral)
Art. 10 Homologa a descarga, após ser analisada pela
seção de armamento da DAL;
Art. 11 E determina a publicação do Termo de Exame e
Averiguação (anexo II) em Boletim Reservado
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O material descarregado
Art. 12 Após a publicação em Boletim Reservado da
descarga, o armamento será encaminhado ao 24º BC.
Seção III
Descarga de armamento por perda ou extravio, furto ou roubo
Art. 13 Quando se tratar de descarga por perda ou
extravio, furto ou roubo a Unidade, obrigatoriamente, deverá imediatamente
instaurar procedimento administrativo (IPM) para a apuração, e encaminhar
cópia da portaria de designação e do boletim interno que a publicou à DAL;
Art. 14 Após a homologação do IPM a Unidade
informará, imediatamente, o número do boletim geral que publicou a
homologação à DAL, para a adoção de procedimentos de descarga do
armamento;
Art. 15 O armamento que estiver como peça de Inquérito
Policial (IP) e processo judicial deverá ser informado, imediatamente, à DAL
pela Unidade detentora da carga que acompanhará e manterá informado
sob os ritos adotados.
Seção IV
Do procedimento para a descarga de munição
Art. 16 - O Comandante da Unidade encaminha à DAL
ofício solicitando a descarga de munição que constará:
I - O motivo de descarga (inservibilidade, uso em
serviço ou instrução);
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II - No caso de uso em serviço trona-se necessário o
encaminhamento do Relatório de Emprego de Munição em Serviço (Anexo
III);
III - Em instrução deverá estar acompanhado da nota
de instrução;
IV - O Número da Guia que encaminhou a munição;
V - Em todos os casos far-se-á necessário o envio dos
estojos, caso contrário deverá ser feito à justificativa.
CAPÍTULO V
Do Relatório
Art. 17 - Quando houver alterações pertinentes ao
material bélico, as OPM’s deverão encaminhar à DAL, até o quinto dia útil
de cada mês, relatório de armamento, munição, colete à prova de bala e
outros materiais bélicos, contendo as características pertinentes de cada
material, com suas respectivas observações:
I - Armamento:
a) Tipo, marca, número de série, tamanho do cano,
acabamento, número de boletim reservado ou da guia de remessa, estado,
destino e observação.
II - Munição:
a) Tipo, calibre, quantidade, número de boletim
reservado ou da guia de remessa, estado, destino e observação.
III - Coletes à prova de bala:
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a) Nível, tamanho, número de série, cor da capa, estado
e observação.
Art. 18 - Os demais materiais deverão se especificados
com o máximo de características que os identifiquem.
Parágrafo Único. O relatório deverá seguir o modelo
(Anexo IV), respeitando as peculiaridades descritas acima, de cada
material.
Art. 19 - Esta portaria entrará em vigor na data de sua
publicação em Boletim Geral da Instituição, revogam-se às disposições em
contrário.
Quartel do Comando Geral em São Luís, 29 de Dezembro de 2009.

CEL QOPM FRANKLIN PACHÊCO SILVA
Comandante Geral.
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ANEXO I
ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO
COMANDO DO POLICIAMENTO DO ________
_________________________
OPM
Nota nº ___ – ___
NOMEAÇÃO DE COMISSÃO
		 Nomeação de acordo com o item 1) do Art. 85,
combinado com a letra c) do item 2) do & 1º Art. 88 do Regulamento
de Administração do Exercito (RAE – R/3), em vigor nesta Corporação,
a Comissão composta pelo Presidente; membro; membro e o assessor
Técnico, para sob a presidência do primeiro, proceder Exame e Averiguação
do material bélico pertencente a carga da (Unidade), para fim de descarga.

Quartel em __________,_______/______/_______

______________________________
Assinatura do Comandante da OPM
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ANEXO II
ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO
COMANDO DO POLICIAMENTO DO _______
_________________________
OPM
TERMO DE EXAME E AVERIGUAÇÃO DE MATERIAL BÉLICO Nº
001/2009
1. NOMEAÇÃO DA COMISSÃO
a. BI Nº ____, de ______/______/_______.
2. MATERIAL PERTENCENTE À CARGA DO (A)
a. __________________ OPM
3. DESCRIÇÃO DO MATERIAL, SEU ESTADO, SUAAPROVEITABILIDADE
OU NÃO, CAUSA PRESUMÍVEL DE SUA INSERVIBILIDADE.
a. Descrição do material: (Identificar o material: Tipo, marca, modelo, nº
de série, quantidade, boletim que carregou, etc.).
b. Estado de conservação: (Descrever com precisão e com base no
apurado no exame procedido, as avarias dos principais componentes do
armamento).
c. Aproveitabilidade: (Conveniência da recuperação ou recuperação antieconômica).
d. Causa presumível da inservibilidade: (No que se refere ao não atendimento das necessidades do serviço operacional em: calibre e/ou capacidade de tiro e/ou estrutura e/ou estado de conservação.
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4. VALOR DO MATERIAL JULGADO INSERVÍVEL: (Análise de custos:
Valor de mercado do material usado ou custo de recuperação da material)
		 5. CONCLUSÃO: (Indicar a conveniência: da recuperação ou que seja
descarregado)

Quartel em ____________,_______/______/_______
___________________________________________
Presidente
____________________________________________
Membro
____________________________________________
Membro
____________________________________________
Auxiliar Técnico
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INSTRUÇÃO COMPLEMENTAR
Considerar o material recuperável quando.
O custo do material de manutenção não ultrapassar o percentual de
60% do valor do material novo;
O material não tiver atingido a obsolescência.
Considerar a recuperação antieconômica.
Não atender às condições citadas em 1.a ou 1.b;
As peças de reposição tiverem saído da linha de produção, mediante
comprovação do fornecedor;
Fica expressamente proibido o canibalismo, ou seja, a retirada de
peças de uma arma para outra, salvo se for comunicado com antecedência
à DAL, que avaliará o pedido e posteriormente, se for o caso, autorizará
esse procedimento.
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ANEXO III
ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO
COMANDO DO POLICIAMENTO DO________________________
OPM
VISTO
EM _____/_____/_____
___________________
P/4
RELATÓRIO DE EMPREGO DE MUNIÇÃO EM SERVIÇO
1. IDENTIFICAÇÃO

2. DADOS SOBRE A OCORRENCIA

3. HISTÓRICO DA OCORRENCIA

Obs.: CPU ou nome do Oficial de Serviço
Declaro serem verdadeiras todas as informações aqui prestadas.
Quartel do OPM, em São Luis-MA, _____/_____/ 20__
____________________________________
(Nome completo – posto/grad. – Nº)
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ANEXO IV
ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO
COMANDO DO POLICIAMENTO DO ________
_________________________
OPM
RELAÇÃO DO ARMAMENTO EXISTENTE NA UPM REF. AO MÊS DE
____ / ___/____
1. CARABINA MAGAL .30.

2. CARABINA ROSSI CAL. 38

3. PISTOLA PT 0.40

Quartel da UPM, em São Luis-Ma, ____ /______/ 20___

_________________________________
(Nome completo – posto).
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2.19 Boletim Geral nº 224/09, publica a Portaria nº 069/09 – GCG
“Padronização do banco de dados de manequim”.
PORTARIA Nº 069/2009-GCG
O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO,
no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei n° 4.570, de 14/07/1984,
que dispõem sobre a organização básica da Polícia Militar do Maranhão e,
Considerando que o Art. 6º da referida lei, dispõe que os órgãos de
direção realizam o comando e a administração da Corporação, incumbindose do planejamento em geral, visando a sua organização em todos os
pormenores, as necessidades em pessoal e material e o seu emprego para
o cumprimento de suas missões;
Considerando a premente necessidade de manter atualizado um
banco de dados contendo o manequim dos policiais militares, visando
planejar e adquirir os fardamentos e equipamentos desta corporação,
garantindo uma boa apresentação pessoal.
RESOLVE
Art. 1º Padronizar o banco de dados, contendo as medidas e
pontuações dos policiais militares, já usado pela 4ª Seção do estado Maior
Geral da PMMA, no programa Access, a ser usado por todas as Diretorias,
Seções e Unidades que possuem efetivo próprio;
Art. 2º Criar a planilha padrão, constante no anexo único, para
remessa de informações, visando a atualização do referido banco de dados;
Art. 3º Denominar o referido banco de dados de “Manequim da
PMMA”;
Art. 4º Estabelecer o 5º (quinto) dia útil de cada mês como data
limite para remessa das informações pelo Diretor, Chefe ou Comandante de
Unidade, à 4ª Seção do Estado maior Geral da PMMA;
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Art. 5º Designar a 4ª Seção do Estado Maior Geral da PMMA como
Seção responsável pela coleta e atualização mensal das informações constantes no Banco de dados “Manequim da PMMA”;
Art. 6º Determinar que o Diretor, Chefe ou Comandante, com efetivo
próprio, mantenha atualizado mensalmente o banco de dados referente a
seu efetivo, devendo conter uma cópia em CD, sob responsabilidade do
P/4 de sua unidade, devendo essa cópia permanecer no Almoxarifado da
Unidade, para efeito de fiscalização e inspeção;
Art. 7º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
DÊ-SE CIÊNCIA,
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Quartel do Comando Geral em São Luís, 30 de novembro de 2009.

CEL QOPM FRANKLIN PACHÊCO SILVA
Comandante Geral.
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ANEXO ÚNICO À PORTARIA 069/2009-GCG
INFORMAÇÕES PARA ATUALIZAÇÃO DO BANCO DE DADOS
“MANEQUIM DA PMMA”
1.Alterações nas medidas e pontuações

2. Inserir na Unidade

3. Retirar da Unidade

4. Movimentar em Grupos Especiais

5.Outras Situações

6. Promoções

P/4 da Unidade
1. Deve ser alterado sempre atualizando, remetendo somente a
pontuação ou medida que alterou, as medidas de mão somente devem
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ser enviadas dos policiais que usam luvas (motociclistas e ciclistas). As
pontuações e medidas de Subtenentes e Sargentos são importantes para
aquisições de equipamentos.
2. Somente quando de forma oficial não pertencer a outra Unidade,
se estiver aguardando publicação em Boletim Geral, constar no item 5.
Outras Situações .
3. Somente quando for publicado em Boletim Geral. Nas demais
situações constar no item 5. Outras situações.
4. Importante para a aquisição de uniforme de cada grupo especial
(PROERD, GEAPE, Guarda, Motociclista, Ciclista,FT, COE, GOE ...)
5. Informar a unidade onde o policial serve. Usar para os policiais
que estão classificados na Unidade e servem em outra Unidade ou outro
local fora da UPM classificado.
6. informar a graduação atual.
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2.20 Boletim Geral nº 209/09, publica a Portaria nº 065/09 – GCG
“Comissão de fiscalização e acompanhamento dos veículos que
compõem a frota da Polícia Militar”.
PORTARIA Nº 065/2009 – GCG
O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO,
no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei n° 4.570, de
14/07/1984, que dispõem sobre a organização básica da Polícia Militar do
Maranhão e,
Considerando que o Art. 6º da referida lei, dispõe que os órgãos de
direção realizam o comando e a administração da Corporação, incumbindose do planejamento em geral, visando a sua organização em todos os
pormenores, as necessidades em pessoal e material e o seu emprego para
o cumprimento de suas missões;
Considerando a premente necessidade de se proceder a efetiva
fiscalização e acompanhamento de todos os veículos que compõem a frota
da PMMA, visando estabelecer procedimentos que contribuam para boa
utilização e conservação dos mesmos.
RESOLVE
Art. 1º - Nomear a Comissão composta pelo Diretor de Apoio Logístico
(DAL), presidente, Comandantes de Unidades, membros, Chefe da Seção
de Patrimônio da DAL, membro, Fiscais Administrativos das Unidades (P/4),
membros, e Especialista da Subseção de Moto-mecanização da Garagem
da PMMA, assessor técnico, para sob a presidência do primeiro, procederem
no 5º (quinto) dia útil de cada mês a fiscalização e o acompanhamento dos
veículos que compõem a frota da Polícia Militar.
Art. 2º - Criar mecanismos de controle padrão dos veículos,
objetivando identificar e corrigir possíveis alterações que venham reduzir
sua capacidade de utilização, impossibilitando o seu emprego racional e
otimizado.
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Art. 3º - Estabelecer que se produza um relatório ao término de
cada inspeção, descrevendo as situações constatadas, bem como propor
críticas e sugestões que possam contribuir para o melhor aproveitamento
dos veículos, nas mais diversas atividades que possam ser utilizados.
Art. 4º - Fica a critério da presente Comissão estabelecer o calendário
de fiscalização dos veículos nas respectivas Unidades.
Art. 5º - Fica criada a Ficha de Recebimento e Responsabilidade de
Viaturas, conforme modelo anexo a esta portaria, que deverá ser utilizada
por todas as Unidades durante a passagem de serviço.
Art. 6º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
DÊ-SE CIÊNCIA,
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Quartel do Comando Geral em São Luís, 10 de novembro de 2009.

CEL QOPM FRANKLIN PACHÊCO SILVA
Comandante Geral da PMMA.
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ANEXO À PORTARIA Nº 065/2009 - GCG
VISTO
EM: ___/___/____
______________
P/4 da Unidade

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO MARANHÃO
DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO

TERMO DE RECEBIMENTO E RESPONSABILIDADE DE VIATURA ( 1º QTU )

Recebi por volta das ___________ horas do dia _______/_____/________, local _________________________________________.
Viatura modelo: _______________________; Placas: ________________________; Prefixo: ______________________
KM Inicial _______________________________ KM Final ________________________________
1 - O veículo foi entregue com os seguintes acessórios e equipamentos:
Abrecaminho
Adesivos
Ar condicionado
Antenas
Bancos
Bateria
Cabo de força
Calotas
Canhão de luz
Chave de rodas
Chave/ ignição

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

) sim
) sim
) sim
) sim
) sim
) sim
) sim
) sim
) sim
) sim
) sim

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

) não
) não
) não
) não
) não
) não
) não
) não
) não
) não
) não

Carregador veicular
Celular c/ carregador
Extintor
Farol de neblina
Farol de milha
Giroflex c/ sirene
Limpador de pára-brisa
Macaco
Megafone
Painel de viatura
Pneus

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

) sim
) sim
) sim
) sim
) sim
) sim
) sim
) sim
) sim
) sim
) sim

2 - Avarias:
Lataria
Bancos

( ) sim
( ) sim

( ) não
( ) não

.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

( ) sim
( ) sim
( ) sim

( ) não
( ) não
( ) não

.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

) não
) não
) não
) não
) não
) não
) não
) não
) não
) não
) não

Pneu de step
Rádio comunicador
Reboque
Retrovisor externo
Retrovisor interno
Sirene
Tapetes
Travas
Triângulo
Vidro elétrico

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

) sim
) sim
) sim
) sim
) sim
) sim
) sim
) sim
) sim
) sim

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

) não
) não
) não
) não
) não
) não
) não
) não
) não
) não

3 – Verificação
Nível de óleo do motor
Água do radiador
Fluído de freio

4 – Situação do Combustível: ....................................................................................................................................................................
5– Outras alterações:

.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

Declaro estar de acordo com as informações deste termo
_______________________________________________
Responsável pelo Recebimento

_______________________________________
Responsável pela Entrega
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ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO MARANHÃO
DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO

VISTO
EM: ___/___/____
______________
P/4 da Unidade

TERMO DE RECEBIMENTO E RESPONSABILIDADE DE VIATURA ( 2º QTU )

Recebi por volta das ___________ horas do dia _______/_____/________, local _________________________________________.
Viatura modelo: _______________________; Placas: ________________________; Prefixo: ______________________
KM Inicial _______________________________ KM Final ________________________________
1 - O veículo foi entregue com os seguintes acessórios e equipamentos:
Abrecaminho
Adesivos
Ar condicionado
Antenas
Bancos
Bateria
Cabo de força
Calotas
Canhão de luz
Chave de rodas
Chave/ ignição

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

) sim
) sim
) sim
) sim
) sim
) sim
) sim
) sim
) sim
) sim
) sim

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

) não
) não
) não
) não
) não
) não
) não
) não
) não
) não
) não

Carregador veicular
Celular c/ carregador
Extintor
Farol de neblina
Farol de milha
Giroflex c/ sirene
Limpador de pára-brisa
Macaco
Megafone
Painel de viatura
Pneus

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

) sim
) sim
) sim
) sim
) sim
) sim
) sim
) sim
) sim
) sim
) sim

2 - Avarias:
Lataria
Bancos

( ) sim
( ) sim

( ) não
( ) não

.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

( ) sim
( ) sim
( ) sim

( ) não
( ) não
( ) não

.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

) não
) não
) não
) não
) não
) não
) não
) não
) não
) não
) não

Pneu de step
Rádio comunicador
Reboque
Retrovisor externo
Retrovisor interno
Sirene
Tapetes
Travas
Triângulo
Vidro elétrico

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

) sim
) sim
) sim
) sim
) sim
) sim
) sim
) sim
) sim
) sim

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

) não
) não
) não
) não
) não
) não
) não
) não
) não
) não

3 – Verificação
Nível de óleo do motor
Água do radiador
Fluído de freio

4 – Situação do Combustível: ....................................................................................................................................................................
5– Outras alterações:

.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

Declaro estar de acordo com as informações deste termo

_______________________________________
Responsável pelo Recebimento

_______________________________________
Responsável pela Entrega
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2.21 Boletim Geral nº 138/07, publica a Portaria nº 035/07 – GCG “Regulamentação para a aquisição de armas, munições e coletes balísticos
no âmbito da PMMA”.

PORTARIA nº 035/2007 - GCG
Regulamenta a aquisição de armas, munições
e coletes balísticos, assim como o registro, cadastro e transferência de arma de fogo dos policiais militares da Polícia Militar do Maranhão.
O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO,
no uso de suas atribuições, e considerando o disposto na Lei nº 10.826, de 22
de dezembro de 2003, no Decreto n. º 5.123, de 1º de julho de 2004, e ainda
nas Portarias nº 767, de 4 de dezembro de 1998, nº 812, de 7 de novembro
de 2005, e nº 021 - DLOG, de 23 de novembro de 2005, do Exército Brasileiro,
e as orientações contidas na mensagem circular nº 032/06-IGPM/2 - COTER,
e os ofícios nº 532-IGPM/2 de 14/12/2006 e 036-IGPM/2 de 31/01/2007, que
versa sobre aquisição, registro, cadastramento e transferências de armas de
fogo de propriedade particular dos policiais militares,
RESOLVE
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º - Esta portaria regulamenta a aquisição de armas, munições
e coletes balísticos, bem como o registro, o cadastro e a transferência de
arma de fogo de uso permitido e de uso restrito dos policiais militares da
Polícia Militar do Maranhão.
Art. 2º - Arma de fogo de uso permitido é aquela cuja utilização é
autorizada a pessoas físicas, bem como a pessoas jurídicas, de acordo com
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as normas do Comando do Exército e nas condições estabelecidas pela Lei
no 10.826, de 22 de dezembro de 2003.
Art. 3º - Arma de fogo de uso restrito é aquela de uso exclusivo
das forças armadas, de órgão de segurança pública e de pessoas físicas e
jurídicas habilitadas, com autorização do Comando do Exército, de acordo
com a legislação específica.
Art. 4º - As armas de fogo de uso permitido e de uso restrito dos policiais militares da PMMA serão cadastradas no Sistema de Gerenciamento
Militar de Armas – SIGMA, do Exército Brasileiro.
CAPÍTULO II
DA AQUISIÇÃO
Seção I
Das Condições Gerais para a Aquisição de Arma de Fogo
Art. 5º - Toda autorização para aquisição de arma de fogo dependerá das seguintes condições a serem atendidas pelo policial militar:
I - não estar freqüentando cursos de ingresso na Corporação;
II - não estar com porte de arma de fogo suspenso;
III - não possuir impedimento decorrente de decisão judicial;
IV - não se enquadrar nas restrições previstas na legislação vigente, quanto à propriedade e aquisição de armas de fogo;
V - não estar na corporação em função de medida liminar;
VI - não estar indiciado em inquérito policial ou respondendo a processo criminal, em razão de conduta dolosa praticada mediante violência;
VII - estar a praça, no mínimo, no bom comportamento;
VIII - não possuir restrição médica ou psicológica que contra-indique o uso de arma de fogo;
IX - requerer ao Comandante-Geral, por meio de formulário próprio,
através de seus comandantes, chefes ou diretores, devidamente protocolados na Ajudância Geral;
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X - ter parecer favorável do comandante de sua OPM;
XI - ter parecer favorável do Diretor de Apoio Logístico;
XII - estar habilitado para uso da arma correspondente, devidamente comprovado.
Parágrafo Único. Os cadetes do 3º ano poderão adquirir arma de
fogo de uso permitido, observadas as demais condições para aquisição de
arma de fogo.
Seção II
Da Aquisição de Armas e Munições no Comércio
Art. 6º - A aquisição de armas e munições de uso permitido, efetuada no comércio local, será precedida de autorização do Comandante-Geral,
devidamente instruída pela DAL.
Art. 7º - Para a aquisição de armas de fogo, observar-se-á o seguinte:
I - o policial militar interessado preencherá formulário próprio onde
conste o tipo, calibre e modelo do armamento pleiteado e protocolará o requerimento de aquisição através de seu comandante, chefe ou diretor, junto
à Ajudância Geral;
II - o Comandante-Geral determinará a publicação de sua decisão
em Boletim Geral e encaminhará o processo para controle e arquivamento
junto à DAL, que dará ciência da solução ao interessado;
III - o interessado, de posse da autorização, emitida pela DAL na
capital ou pelo comandante da OPM nas Unidades do interior do Estado,
tratará da aquisição do material no comércio;
IV - após emissão da nota fiscal, a arma deverá ser entregue pelo
vendedor na OPM do comprador, acompanhado da Guia de Tráfego emitida
pelo Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados - SFPC, devendo o
Comandante da OPM informar à DAL sobre o recebimento do armamento
para as providências previstas nesta Portaria;
V - somente depois de registrada, cadastrada no SIGMA e emitido
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o Certificado de Registro de Arma de Fogo, a arma poderá ser retirada para
fins de porte ou guarda na residência do proprietário;
Art. 8º - Para aquisição de munições de calibre permitido, observar-se-á o seguinte:
I - o policial militar interessado preencherá formulário próprio onde
conste as especificações da arma para qual pretende adquirir as munições
(numero, tipo, marca, modelo e calibre), e da munição pleiteada (tipo, calibre e quantidade) e protocolará o requerimento de aquisição através de seu
comandante, chefe ou diretor, junto à Ajudância Geral;
II - de posse da autorização, o interessado tratará da aquisição do
material no comércio, devendo apresentar além da autorização, o original
de sua identidade militar e o Certificado de Registro de Arma de Fogo CRAF;
III - o policial militar poderá adquirir, anualmente, na indústria nacional, 50 (cinqüenta) cartuchos de munição calibre .40 S&W, observadas as
condições da legislação vigente;
IV - o policial militar poderá adquirir, anualmente, no comércio especializado, 50 (cinqüenta) cartuchos de munição de uso permitido, para manter em
seu poder e estoque, observadas as condições da legislação vigente;
V - quantidades superiores aos limites estabelecidos, somente poderão ser adquiridas para fins de treinamento (até 300 munições), depois
de parecer favorável do Comandante Geral, encaminhado à Diretoria de
Fiscalização de Produtos Controlados - DFPC, da 10ª RM, para aprovação.
Seção III
Da Aquisição de Armas, Munições e Coletes Balísticos Diretamente
da Indústria
Art. 9º - A aquisição de armas e munições, de uso restrito ou não, e
de coletes balísticos, diretamente da indústria, será precedida de autorização do Comando do Exército, através da DFPC, após parecer favorável do
Comandante Geral da PMMA.
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§ 1º - Depois de observadas as disposições dos incisos I e II do art.
7º desta Portaria, os requerimentos encaminhados ao Comandante-Geral
serão juntados, conforme a solução deste, em grupos de requerimentos
deferidos e indeferidos.
§ 2º - Os titulares dos requerimentos deferidos serão notificados
para apresentarem na DAL, dentro de prazo estipulado, uma cópia autenticada do compromisso escrito de compra e venda do material, firmado entre
o requerente e o fabricante.
§ 3º - Os requerimentos deferidos que atenderem à exigência do
parágrafo anterior serão consolidados em relação única, que será encaminhada à 10ª RM, para as providências cabíveis.
§ 4º - Autorizada à aquisição no âmbito do Exército, a Polícia Militar ajustará com o fabricante as condições de remessa, recebimento, armazenamento e entrega do material efetivamente adquirido, observado o
seguinte:
I - as armas não serão brasonadas nem terão gravado o nome da
Corporação;
II - após emissão da nota fiscal, o armamento deverá ser entregue
na Diretoria de Apoio Logístico, acompanhada de Guia de Tráfego emitida
pelo Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados sediado na base territorial do fabricante;
III - a DAL fará a entrega dos documentos de registro aos respectivos proprietários;
IV - somente depois de registrada, cadastrada no SIGMA e emitido
o CRAF, a arma poderá ser retirada;
V - a Corporação não assumirá os riscos da negociação frustrada
em razão de caso fortuito ou de força maior, nem será garantidora de qualquer obrigação assumida no âmbito da relação contratual entre o fabricante
e o adquirente;
VI - a DAL publicará em Boletim Geral a entrega do material adquirido, citando o posto ou graduação, nome e identidade do adquirente, bem
como as características das armas (modelo, marca, tipo, calibre, cano e
número), das munições (quantidade e calibre) e coletes (tipo, nível, número
e data de validade) adquiridos;
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VII - o policial militar pode ser proprietário de, no máximo, uma arma
de fogo de uso restrito, no calibre .40S&W, observadas as condições da
legislação vigente;
VIII - o Comando Geral da PMMA remeterá via ofício ao Comando
da 10ª RM o Boletim que publicou a aquisição de armas de fogo e a relação
dos policiais militares adquirentes, bem como enviará os dados em CD.
Art. 10 - O policial militar, respeitando o limite de 06 (seis) armas de
fogo de uso permitido, poderá ter a propriedade de:
I - duas armas curtas;
II - duas armas longas de alma raiada;
III - duas armas longas de alma lisa.
Art. 11 - A aquisição de armas de fogo no comércio obedecerá ao
que segue:
I - os policiais militares, atendidas as prescrições legais e respeitado o limite estabelecido no artigo 10 poderão solicitar aquisição no comércio, anualmente, de:
a) uma arma de porte (arma curta ou de defesa pessoal): revólver
ou pistola;
b) uma arma de caça de alma raiada (para caça ou esporte): carabina ou rifle;
c) uma arma de caça de alma lisa (para caça ou esporte): espingarda ou toda arma congênere de alma lisa de qualquer modelo, calibre ou
sistema.
Art. 12 - O limite para aquisição de coletes balístico, na indústria,
será de 1 (um) exemplar por policial militar, podendo esse realizar nova
aquisição somente no último ano de validade do colete em uso.
CAPÍTULO III
DO REGISTRO
Art. 13 - As armas de fogo de uso permitido adquiridas por policiais
militares serão registradas na PMMA e as armas de fogo de uso restrito na
10ª RM.
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§ 1º - O registro das armas de fogo de uso permitido será feito em
Boletim Reservado da PMMA e deverá conter todos os elementos (dados)
preconizados no art. 15 do Dec. 5.123, de 1º/07/04, o qual regulamentou a
Lei 10.826, de 22/11/03.
§ 2º - O registro das armas de fogo de uso restrito será feito em Boletim Interno Reservado da 10ª Região Militar e o seu cadastro no Sistema
de Gerenciamento Militar de Armas - SIGMA.
§ 3º - A DAL também se encarregará de registrar em Boletim Reservado a aquisição das armas de que trata o parágrafo anterior, e deverá
conter todos os elementos (dados) preconizados no Parágrafo 2º do art. 18
do Dec. 5.123, de 1º/07/04, e encaminhará cópia para a 10ª RM, para fins
de transcrição.
§ 4º - A DAL ficará encarregada de emitir os certificados de registro,
das armas de fogo adquiridas por policiais militares, com base no número
do SIGMA fornecido pelo Comando da 10ª RM e os entregará mediante
recibo em livro próprio, aos respectivos adquirentes.
§ 5º - A revalidação do Registro da arma será feita pela DAL, a cada
três anos, através de requerimento do interessado, mediante apresentação
da arma e requerimento assinado pelo seu Comandante de Unidade, para
os policias da capital. Para os policiais do interior do Estado, os Comandantes de Unidade, após vistoria na arma, remeterão o requerimento à DAL.
§ 6º - A Seção de Inativos informará, em tempo razoável, a DAL
a morte de policial militar inativo para eventuais medidas necessárias ao
regular controle da propriedade e da posse de arma de fogo deixada pelo
militar falecido.
§ 7º - A Junta Militar de Saúde, deverá informar imediatamente, à
Diretoria de Apoio Logístico, acerca dos policiais militares com restrição
médica ou psicológica para o uso de arma de fogo.
§ 8º - O policial militar colecionador, atirador ou caçador deverá registrar sua arma no Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados da 10ª
Região Militar (SFPC/10ª RM), a qual será cadastrada no SIGMA, e deverá
encaminhar cópia do registro ao Comando Geral da PMMA para publicação
em Boletim Reservado e controle da DAL.
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§ 9º - Os policiais militares proprietários de armas de fogo registradas em outros Órgãos Oficiais, estranhas à Corporação, deverão encaminhar à DAL no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação
desta Portaria, através de seus Comandantes, Chefes ou Diretores, cópia
autenticada do Certificado de Registro de Arma de Fogo, para fins de cadastramento junto ao SIGMA e expedição do novo CRAF.
CAPÍTULO IV
DO CADASTRO
Art. 14 - As armas de fogo, de uso permitido ou restrito, pertencentes aos policiais militares da PMMA, serão cadastradas no SIGMA, por
intermédio do serviço de Fiscalização de Produtos Controlados da 10ª RM.
Art. 15 - A DAL manterá um banco de dados no qual constarão todos
os elementos necessários à perfeita identificação da arma e do respectivo
proprietário, e um outro sobre as munições e coletes balísticos adquiridos
por cada policial militar, no comércio ou na indústria.
CAPÍTULO V
DA TRANSFERÊNCIA
Art. 16 - A Transferência de arma de fogo de calibre permitido será
feita mediante prévia informação do interessado ao Diretor da DAL, conforme modelo de formulário emitido pela DAL.
§ 1º - As transferências entre militares vinculados ao SIGMA deverão ser informadas ao SFPC de vinculação para fins de conhecimento e
novo cadastro no sistema.
§ 2º - Caso o seu novo proprietário seja vinculado ao SINARM, deverá ser obtida autorização prévia do Departamento de Polícia Federal para
transferir o armamento.
Art. 17 - A transferência de propriedade de arma de fogo dependerá
dos seguintes requisitos:
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I - prévia autorização da autoridade competente;
II - a arma objeto da transferência deve estar registrada e cadastrada no SIGMA ou SINARM;
III - presença de todos os requisitos para a aquisição da arma, consoante a legislação em vigor.
Art. 18 - Observar-se-á para a transferência de determinada arma
de fogo os mesmos requisitos normativos que regeram sua aquisição originária, devendo a vistoria das armas na capital ser feita pela DAL e no interior
pelo P/4 da Unidade.
§ 1º - A DAL somente entregará ao adquirente o novo certificado de
registro após o recolhimento do certificado do antigo proprietário.
§ 2º - Efetivada a transferência de propriedade da arma, o Comandante-Geral fará publicar a alteração no Boletim Reservado do Comando-Geral.
§ 3º - As transferências das armas de fogo de calibre restrito adquiridas com respaldo na Portaria nº 32-D Log de 2005 são regidas por
dispositivos próprios previstos naquela Portaria, e demais disposições do
Exército Brasileiro.
CAPÍTULO VI
DOS FATOS IMPEDITIVOS DA PROPRIEDADE DE ARMA DE
USO RESTRITO
Art. 19 - As armas de fogo de uso restrito serão imediatamente recolhidas pelo DAL se ocorrerem quaisquer das seguintes hipóteses:
I - exclusão ou demissão, a pedido ou de ofício;
II - morte ou interdição do policial militar proprietário;
III - qualquer outro fato posterior à aquisição que impeça a propriedade de arma de fogo de uso restrito.
§ 1º - O proprietário, seu representante judicial ou o inventariante
terão o prazo de noventa dias, contados do recolhimento, para apresentar
interessado apto em adquirir a arma de fogo, caso em que a DAL processará a transferência na forma desta Portaria.
97

MANUAL DE ADMINISTRAÇÃO LOGÍSTICA

§ 2º - Esgotado o prazo do parágrafo anterior, a arma será encaminhada ao Comando do Exército, para destruição.
CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 20 - As armas de fogo de policiais militares – de uso permitido
ou restrito – integrarão o cadastro do SIGMA, do Exército Brasileiro.
Art. 21 - Os policiais militares que tenham adquirido armas através
da corporação ou que tenham armas em registros próprios, anteriormente
à vigência da Lei no 10.826, de 22 de dezembro de 2003, ou ainda que
possuam armas registradas junto à Polícia Federal, deverão declará-las por
escrito ao Comandante, Chefe ou Diretor, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação desta Portaria.
§ 1º - À declaração será juntada uma cópia autenticada do certificado de registro emitido pela Polícia Federal.
§ 2º - A DAL adotará as providências necessárias à efetivação do
registro na 10ª RM e do cadastro no SIGMA.
§ 3º - Consideram-se registros próprios os registros feitos nos Boletins Gerais e ou Reservados da PMMA.
§ 4º - As disposições deste artigo também se aplicam aos policiais
militares que eventualmente tiverem adquirido armas de fogo de uso restrito
por procedimento fora da Corporação.
§ 5º - A arma adquirida por policial militar que não está registrada,
porém, possui origem comprovada, pode ser registrada e cadastrada no
SIGMA.
Art. 22 - A partir da publicação desta Portaria é vedado ao policial
militar adquirir:
I - arma de fogo ou munições de uso restrito através de procedimento fora da Corporação;
II - arma de fogo ou munições de uso permitido através da Polícia
Federal sem o encaminhamento de que trata o artigo anterior.
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Art. 23 - O candidato a ingresso na Corporação, aprovado em concurso público, que seja proprietário de arma de fogo, por ocasião da inclusão, deverá declarar por escrito a existência da referida arma, devidamente
acompanhada da cópia autenticada do certificado de registro.
Art. 24 - Nos casos de furto, roubo ou extravio de arma de fogo ou
munição particular, inclusive do certificado de registro, o fato deverá ser registrado na delegacia da área e participado imediatamente, por escrito, ao
comandante, chefe ou diretor da OPM o mais breve possível.
§ 1º - A cópia da ocorrência será remetida juntamente com a parte
ou encaminhada ao comandante, chefe ou diretor da OPM, imediatamente
após a liberação do documento pela delegacia.
§ 2º - O comandante, chefe ou diretor da OPM, instaurará sindicância para o esclarecimento dos fatos, quando se tratar de arma de fogo, ou
colete balístico e acompanhará as investigações que forem procedidas pela
polícia judiciária.
§ 3º - A cópia do relatório deverá ser encaminhada a DAL, juntamente com o certificado de registro da arma extraviada e com a cópia autenticada do respectivo boletim de ocorrência policial e demais documentos
que atestem o ocorrido.
§ 4º - A DAL comunicará o fato ao Comando da SFPC 10ª RM para
fins de averbação no banco de dados SIGMA.
§ 5º - Além do previsto no caput deste artigo, o policial militar também deverá comunicar sobre a recuperação da mencionada arma à sua
OPM, que por sua vez fará a publicação em BR, cabendo à DAL, fazer a
atualização do cadastro desta arma.
§ 6º - O policial militar ficará impedido de adquirir outra arma de
fogo no período entre seis meses a três anos, caso fique apurado negligência ou imprudência, nos casos de roubo, extravio ou furto, ou transferência
sem as formalidades legais, cabendo ao Comandante Geral da Corporação
definir o período do impedimento.
§ 7º - No caso de cometimento de crime não mais será concedida
autorização para aquisição de arma de fogo de uso permitido.
Art. 25 - O Policial Militar que tiver a arma de fogo de uso restrito
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adquirida nos termos desta Portaria, extraviada, por furto, roubo ou perda,
somente poderá adquirir nova arma de uso restrito, depois de decorridos
cinco anos do registro da ocorrência do fato na delegacia de polícia judiciária, podendo, no entanto, ser autorizada nova aquisição, a qualquer tempo,
depois de solução de processo ou procedimento administrativo, que ateste
não ter havido cometimento de crime por parte do proprietário, por negligência ou imprudência.
Parágrafo Único: No caso de cometimento de crime não mais será
concedida autorização para aquisição de arma de fogo de uso restrito.
Art. 26 - Os policiais militares que desejarem obter o registro de
atirador, caçador ou colecionador deverão procurar o SFPC de vinculação
para obter as informações necessárias à obtenção da referida autorização
para o exercício das atividades de seu interesse.
Art. 27 - Quando o policial militar estiver portando arma particular,
ou procedendo ao trânsito da mesma, o registro de arma será de posse
obrigatória, além da carteira de identidade militar, da autorização de porte
de arma de fogo ou da guia de trânsito de arma de fogo.
Art. 28 - O Comandante, Diretor ou Chefe de OPM ao tomar conhecimento, por meio de Laudo Médico, do quadro psicopatológico de subordinado que, expressamente, determine restrição ao uso de arma de fogo,
deverá suspender o respectivo porte do policial militar, promovendo o imediato recolhimento, enquanto perdurar a situação.
Art. 29 - O Diretor de Pessoal – DP, detentor de assentamento individual de policial militar inativo proprietário de arma de fogo que, por meio
de laudo médico, tenha ciência de situação psicológica que o impeça de
portar arma de fogo, adotará as medidas necessárias ao recolhimento dessa arma particular, a qual ficará guardada na DAL, até que cessem os motivos do impedimento ou até que a propriedade da arma seja transferida para
outrem, observando-se as formalidades legais.
Art. 30 - As alterações de características (calibre, comprimento do
cano, capacidade e/ou acabamento) das armas de fogo de propriedade de
policiais militares, procedidas com a devida autorização da SFPC/10ª RM,
devem ser publicadas em Boletim Reservado para conhecimento e controle
da DAL.
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Art. 31 - O Modelo do Certificado de Propriedade de Arma de Fogo
deverá ser confeccionado pela DAL de acordo com o modelo e orientações
do Exército Brasileiro, adequado à PMMA.
Art. 32 - De acordo com as orientações do Exército Brasileiro, os
policias militares estão isentos de pagamento de taxas para cadastro e registro de armas de fogo até o total de duas armas. A partir da terceira arma
de fogo registrada, será cobrada pelo SIGMA uma taxa a ser fixada pelo
Exército Brasileiro.
Art. 33 - As armas registradas na PMMA antecedente a publicação desta Portaria, servirão apenas para comprovação da origem da arma,
não configurando seu registro e cadastro de acordo com as normas da Lei
10.826/2003, devendo os proprietários solicitarem o registro junto a DAL,
para integrarem o SIGMA.
Art. 34 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 35 - Revogam-se as disposições em contrário.

DÊ-SE CIÊNCIA,
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
CEL QOPM ANTONIO PINHEIRO FILHO
Comandante-Geral.
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ANEXO I

POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO
REQUERIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE ARMA

PROTOCOLO Nº

OPM:
REQUERENTE:
POSTO/GRADUAÇÃO:

MATRÍCULA:

ENDEREÇO:
E-MAIL:
TELEFONE:

CPF:

RG/UF:

DATA DE
NASCIMENTO:

DESTINATÁRIO:
Cel QOPM Comandante Geral
REQUER
Aquisição de arma de fogo (de uso permitido ou restrito), munição e colete balístico (colocar
somente o material requerido).

MATERIAL DESEJADO
- ESPECIE: .................................................
- MARCA: ................................................
- MODELO: ...............................................
- CALIBRE: ...............................................

- PAÍS DE FABRICAÇÃO:
.............................
- QTADE DE TIROS:
......................................
- NÍVEL DE PROTEÇÃO:
.............................
- OUTROS:
.....................................................

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS
- Cópia da Identidade Militar; Cópia da comprovação de habilitação da arma desejada; Nada consta
disciplinar (certidão de assentamentos assinada pelo P/1); Formulário para aquisição de arma de fogo
de uso restrito (fazer adaptação conforme objeto desejado); e (outros necessários).

Declaro conhecer as normas vigentes que regulam a aquisição de arma de fogo.
(colocar somente o material requerid)o.

________________ em _____/_____/_____.

_________________________________
Assinatura

102

MANUAL DE ADMINISTRAÇÃO LOGÍSTICA

INFORMAÇÕES
-Data de inclusão:
-Comportamento:
-Situação jurídica:
AMPARO LEGAL
O requerente preenche os requisitos da Portaria nº _____ do GCG para aquisição de arma de
fogo, colete e munições.

______________, ____/____/_____

_____________________________________________
______
Assinatura do Oficial Informante (Posto/Função)

DESPACHOS INTERMEDIÁRIOS
Cmt da OPM

Diretor da DAL
( ) De acordo.
( ) Defiro
( ) Indefiro
( ) Encaminhe-se ao Exmº Sr. Cmt. Geral
para decisão

( ) Defiro
( ) Indefiro
( ) Encaminhe-se ao Diretor da DAL para
apreciação.

Quartel em, _______ / ________ /_______.

Quartel em, _______ / _____ / ________.

________________________________
Assinatura

__________________________________
Assinatura

DECISÃO
( ) Defiro / Publique-se

( ) Dê-se ciência ao interessado

( ) Indefiro / Publique-se

( ) Arquive-se

Quartel em São Luis - MA, _____/_____/_____

___________________________
Comandante Geral da PMMA

OUTRAS PROVIDÊNCIAS EFETUADAS
Quartel em, _____/_____/_____
____________________________
Assinatura do Oficial Responsável
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ANEXO II
AUTORIZAÇÃO Nº _____/______-DAL
AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE ARMAS, COLETE E MUNIÇÕES
NO COMÉRCIO.
De acordo o prescrito na Lei Federal n.º 10.826/03,
no Decreto Federal nº 5.123 e na Portaria nº do GCG, autorizo o (posto/
graduação, nome,RG, CPF, lotação), a adquirir para seu uso pessoal o
seguinte material:
a) espécie:
b) modelo:
c) marca:
d) tamanho:
e) nível de proteção:
f) cor:
g) material:
h) quantidade de camadas:
A aquisição será realizada no Estabelecimento Comercial (Nome,
Código da Loja ou CNPJ): .............................................................................
Esta autorização tem validade de 30 (trinta) dias a contar da data de
sua expedição.
___________________, ____ de ___________ de 2.______
(local)
______________________________________
Assinatura do Diretor da DAL ou Comandante da OPM
Observações:
1) Apresentação obrigatória da identidade funcional (original).
2) O numerador das autorizações deverá ser contínuo, inclusive no caso de
mudança de ano.
3) A assinatura deverá ser legível e conter o carimbo do comandante.
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ANEXO III
CADASTRO Nº

DATA:
DADOS PESSOAIS DO PROPRIETÁRIO

NOME:
ENDEREÇO RESIDENCIAL:
ENDEREÇO DE TRABALHO:
OPM

POSTO/GRAD

TELEFONE
DATA/NASCIMENTO

Nº RG

ORGÃO EXP.

EMAIL
CPF

DATA/EXPEDIÇÃO
MATRICULA

OPM/CLASSIF.

CEP

NATURALIDADE

FILIAÇÃO:
PAI:
MÃE
INFORMAÇÕES DA ARMA
Nº SÉRIE

MARCA DA ARMA

ESPÉCIE DE ARMA

NOME DO MODELO

CALIBRE

QTD DE TIROS

FUNCIONAMENTO

QTD DE CANOS

COMP. DO CANO

TIPO DE ALMA DO CANO

Nº DE RAIAS

SENTIDO DE RAIAS

ACABAMENTO

BOLETIM

Nº DO BOLETIM

DATA DE PUBLIC.

PAÍS DE FABRICAÇÃO

HISTÓRICO DA ARMA
OPM QUE PUBLICOU A AQUISIÇÃO

TERMO DE RESPONSABILIDADE:

Declaro verdadeiros os dados que consignei neste formulário.
Local e data:________________,_____de________________de________

ASSINATURA DO PROPRIETÁRIO DA ARMA
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ANEXO IV

POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO
REQUERIMENTO PARA RENOVAÇÃO DO CRAF

PROTOCOLO Nº

OPM:
REQUERENTE:
POSTO/GRADUAÇÃO:

MATRÍCULA:

ENDEREÇO:
E-MAIL:
TELEFONE:

CPF:

RG/UF:

DATA DE
NASCIMENTO:

DESTINATÁRIO:
Cel QOPM Comandante Geral
DADOS DA ARMA
- ESPECIE: .................................................
- MARCA: ................................................
- MODELO: ...............................................
- CALIBRE: ...............................................

- N º da ARMA:
....................................
- PAÍS de FABRICAÇÃO:
.....................................
QTADE de TIROS:
......................................
- Nº do REGISTRO:
....................................

REQUER
Renovação do Certificado de Registro de Arma de Fogo (CRAF), junto ao Sistema de
Gerenciamento Militar de Armas (SIGMA) do Exército Brasileiro.

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS
Obs.: Cópia de ocorrência policial em caso de roubo, furto ou extravio.

Declaro conhecer as normas vigentes e estar de acordo com a renovação do CRAF junto ao SIGMA.
________________ em _____/_____/_____ _________________________________
Assinatura
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INFORMAÇÕES
-Data de inclusão:
-Comportamento:
-Situação jurídica:
AMPARO LEGAL
O requerente preenche os requisitos da Portaria nº _____ do GCG para aquisição de arma de
fogo, colete e munições.

______________, ____/____/_____

_____________________________________________
Assinatura do Oficial Informante (Posto/Função)

DESPACHOS INTERMEDIÁRIOS
Cmt da OPM
Chefe da DAL/2
( ) De acordo.
( ) Defiro
( ) Indefiro
( ) Encaminhe-se ao Exmº Sr. Cmt. Geral
para decisão

( ) Defiro
( ) Indefiro
( ) Encaminhe-se ao Diretor da DAL para
apreciação.

Quartel em, _______ / ________ /_______.

Quartel em, _______ / _____ / ________.

________________________________
Assinatura Oficial

__________________________________
Assinatura do Oficial

DECISÃO
( ) Defiro /

( ) Dê-se ciência ao interessado

( ) Indefiro

( ) Arquive-se

Quartel em São Luis - MA, _____/_____/_____

__________________________
Diretor da DAL

OUTRAS PROVIDÊNCIAS EFETUADAS
Quartel em, _____/_____/_____
_____________________________
Assinatura do Oficial Responsável
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ANEXO V
FORMULÁRIO PARA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE ARMA DE USO PERMITIDO
IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA QUE TRANSFERE A ARMA

Nome:

Cargo:

Situação:
Ativo:

Unidade de Lotação:
Identidade:

Inativo:

Endereço:

CPF:
IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA QUE RECEBE A ARMA ( NOVO PROPRIETÁRIO )

Nome:

Cargo:

Situação:

Unidade de Lotação:
Identidade:

Ativo:
Reserva:
Reformado:

Endereço:

CPF:
ARMA TRANSFERIDA

Tipo:

Número de série:

Marca:

Outras especificações: (quando for o caso)

Modelo:

Acessórios e/ou sobressalentes: (quando for o caso)

Calibre:

OBS: Numero no SIGMA:

Declaro conhecer as normas vigentes e estar de acordo com a transferência de propriedade da arma objeto
da presente transação.
____________________, _______ / _______ / _________.
____________________________________
nome completo do cedente
_____________________________________
nome completo do cessionário

DESPACHO – DIRETOR DE APOIO LOGISTICO

São Luis-MA, _______/ _______/ ________.

De acordo:
_______________________________________
Nome completo
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2.22 Boletim Geral nº 018/07, publica a “Padronização de procedimentos
nos casos de infração de trânsito cometida por condutor de VTR PM”.
TRÂNSITO – PROCEDIMENTO – PARECER

a) PROCESSO Nº 040/2006 – EMG
OBJETO: Proposta encaminhada pelo Ten Cel QOPM João Francisco da Silva Tinoco, Cmt do 9º BPM, sugerindo estudo, pelo EMG, para a
padronização de procedimentos nos casos infração de trânsito cometida por
condutor de VTR PM.
REFERÊNCIA: Ofício nº 221/2006 – P/4 – 9º BPM de 06 de novembro de 2006.
PARTICIPANTES: Cel QOPM NESTOR RENALDO CONCEIÇÃO FILHO (Sub Chefe do EMG); Ten Cel QOPM ALDIMAR ZANONI PORTO (Ch
da PM/1); Maj QOPM JUAREZ MEDEIROS SOBRINHO (Ch da PM/2); Ten
Cel QOPM JOSÉ RIBAMAR ARAÚJO VILAS BOAS (Ch da PM/3); Ten Cel
QOPM AGOSTINHO GONÇALVES SILVA (Ch da PM/4); Maj QOPM LUÍS
EDUARDO VAZ (Ch da PM/5) e Maj QOPM ZÓZIMO PAULINO DA SILVA
NETO (Aj. Geral)
SECRETÁRIO DO EMG: Maj QOPM JOSÉ HUMBERTO ALMEIDA
COSTA - Adj. da PM/1.

ENTRADA NO EMG: 13/11/2006.
DISCUSSÃO E DELIBERAÇÃO NO EMG: 04/12/06.
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PARECER DO RELATOR
1. OBJETO
Padronização de procedimentos e regularização quanto às supostas
infrações de trânsito, cometidas por policiais militares em serviço, na direção de viaturas policiais.
2. JUSTIFICATIVA
Com o crescimento desordenado dos grandes centros urbanos, avolumaram-se todos os tipos de problemas, dentre eles, aqueles referentes
ao trânsito, segundo dados contidos na Resolução 166/2004 – CONTRAN,
que estabelece a Política Nacional de Trânsito, cerca de 30 mil pessoas são
mortas anualmente, e 400 mil tornam-se feridas, todas vítimas do trânsito,
o que equivale a um custo de 5,3 bilhões de reais, com acidentes ocorridos,
somente em áreas urbanas, o que, sem sombra de dúvida, altera sensivelmente o desenvolvimento econômico de uma nação.
Os órgãos de segurança, notadamente, a Polícia Militar tem se desdobrado para conter a violência urbana em nosso estado, no entanto, a demanda
tem sido bem maior do que a quantidade de recursos materiais e humanos
existentes, com isso a mesma viatura é acionada várias vezes para dar apoio
às ocorrências solicitadas pela comunidade, que cobra rapidez e eficiência no
atendimento a tais ocorrências. Enquanto isso, a Polícia Militar tem se desdobrado, a fim de garantir um atendimento mais rápido e evitar o pior.
Com o número crescente de veículos em circulação nas vias urbanas
do nosso Estado, destacando-se na Capital São Luís, necessário se faz
uma melhor engenharia de trânsito, com o controle mais rigoroso de tráfego,
com utilização de mecanismos eletrônicos de fiscalização, destacando-se o
foto-sensor e a barreira eletrônica.
Esse rigor na fiscalização, indubitavelmente, acaba registrando supostas infrações de trânsito cometidas por policiais militares na direção de
viaturas policiais, quando do deslocamento para o atendimento de ocorrências, destacando-se avanço de sinal e excesso de velocidade nos trechos
dotados de barreira eletrônica.
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Com base no acima exposto, necessário se faz apresentarmos uma
justificativa legal, a fim de padronizarmos o procedimento dos policiais militares que exercem a função de motorista das viaturas operacionais.

3. DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR
O art. 29, inciso VII, da Lei 9.503, de 23/09/1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro, preconiza que:
“Os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de
polícia os de fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias, além de
prioridade de trânsito,, gozam de livre circulação, estacionamento e parada,
quando em serviço de urgência e devidamente identificados por dispositivos
regulamentares de alarme sonoro e iluminação vermelha intermitente, observadas as seguintes disposições:
a)...
b)...
c) o uso de dispositivos de alarme sonoro e de iluminação vermelha
intermitente só poderá ocorrer quando da efetiva prestação de serviço de
urgência;
d) a prioridade de passagem na via e no cruzamento deverá se dar
com velocidade reduzida e com os devidos cuidados de segurança, obedecidas as demais normas deste código” Grifo Nosso.
Com base na legislação acima transcrita, pode-se verificar que os
veículos de polícia gozam de livre circulação, podendo-se abstrair do texto,, de forma extensiva, que a livre circulação é preconizada por todas as
ações que são vetadas aos veículos em geral, como por exemplo, avanço
de sinal, excesso de velocidade, transitar na contra mão de direção, dentre
outros, o que ratifica a perfeita execução de tais ações por parte dos motoristas de viaturas militares, respeitadas as normas de segurança, descritas
na Direção Defensiva, considerando-se sempre a velocidade, as condições
climáticas e de visibilidade do local.
111

MANUAL DE ADMINISTRAÇÃO LOGÍSTICA

Destaca-se com isso, que é perfeitamente justificável, o fato de motoristas operacionais, mormente os de polícia, todas as ações que forem
executadas em operação, mesmo que contrárias ao padrão comum, o que
é garantido pelo Código, de acordo com o texto legal acima transcrito.

4. PADRONIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS
Para que se possa ter um controle efetivo das ações dos motoristas
em serviço, se faz necessário estabelecermos alguns procedimentos que
devem ser adotados durante o atendimento de ocorrências de urgência:
a) estar o motorista da viatura devidamente autorizado pelo CIOPS;
b) uma vez cometida a infração (avanço de sinal ou excesso de velocidade), o Comandante da VTR, deve anotar o horário e o local do fato,
repassando-os ao CIOPS, bem como, ao CPU da Unidade, os quais devem
fazer os devidos registros, no livro próprio, para posterior expedição de certidão de ocorrência, que comprove a necessidade urgente do ato;
c) este procedimento só deverá valer para as VTR’s operacionais,, excetuando-se as VTR’s administrativas devidamente dotadas de Sirene e Giroflex,
sendo vetado às VTR’s administrativas que não possuam sirene e Giroflex;
d) quando a ocorrência não for devidamente justificada, será atribuído
o valor da multa à guarnição de serviço e a pontuação especificamente ao
motorista;
e) serão encaminhados semanalmente à DAL, pelos comandantes da
Unidade, o relatório de todas os registros de avanço de sinal e excesso de velocidade relacionados pela Unidade, a fim de que a DAL os envie à SEMTUR;

5. CONCLUSÃO
Por fim conclui-se, respaldado na legislação que todas as ações que
forem efetuadas na direção de veículos operacionais, em serviço de urgência são ações legítimas, portanto, válidas desconstituindo-se qualquer pretensão punitiva ao agente que as comete, com isso sugere-se que seja de112
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senvolvido urgentemente pela Corporação um “Curso de Pilotagem Operacional”, a fim de qualificar os motoristas operacionais, bem como, a realização de palestras abordando-se o tema em pauta, com vistas a se assegurar
à perfeita execução das manobras quando da prestação de serviço. (Ass.):
Cap QOPM JOSÉ ROBERTO MOREIRA FILHO – Adjunto da 5ª Seção.

SUGESTÃO DO EMG
Após análise e discussão do presente Objeto, o EMG, por unanimidade, decidiu acatar e apresentar ao Sr. Cel QOPM Comandante Geral da
PMMA, para apreciação e decisão final, o parecer do relator Cap QOPM
JOSÉ ROBERTO MOREIRA FILHO – Adjunto da 5ª Seção.

Quartel em, São Luís, 04 de dezembro de 2006.
Cel QOPM JOSÉ FERNANDO TORRES
Chefe do EMG.
DESPACHO DA LAVRA DO COMANDANTE GERAL

a) Aprovo o presente parecer.
b) Dê-se ciência a Diretoria de Ensino.

Quartel em São Luís, 20 de dezembro de 2006.

Cel QOPM ANTÔNIO PINHEIRO FILHO
Comandante Geral.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A organização do Manual de Administração Logística da Polícia
Militar do Maranhão não foi totalmente esgotada, porém encontra-se em
contínua construção. O importante é que o primeiro passo foi dado e o maior
beneficiado nesse contexto é a Polícia Militar do Maranhão através das suas
Unidades Administrativas e Operacionais na prestação de serviço para a
sociedade. Acredita-se que futuras gerações da Corporação poderão beneficiar-se deste trabalho.
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