
AVISO Nº 033/DMB/SPGF 
  

AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE 
ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES  

 

A Superintendente de Planejamento Gestão e Finanças e o Diretor 
de Material Bélico, no uso de suas atribuições, tendo em vista o 
disposto na Resolução nº 7.886/2016 e na Portaria nº 10/2016, 

 
Considerando que a Diretoria de Material Bélico enviou ao Exército 
Brasileiro 619 (seiscentos e dezenove) Requerimentos de 
Autorização para aquisição de armas de fogo e/ou munições 
diretamente da indústria nacional, após análise e atendimento aos 
requisitos da Resolução nº 7.886/2016; 
 
Considerando que, dos Requerimentos enviados, 582 (quinhentos e 
oitenta e dois) já foram autorizados pela 4ª Região Militar do 
Exército Brasileiro, nos moldes da Portaria nº 26 do COLOG, de 19 
de abril de 2016; e 
 
Considerando que tais autorizações foram individualizadas e, em 
conformidade com as exigências da Delegacia de Repressão ao 
Tráfico de Armas da Polícia Federal - DELEARM/PF, deverão ser 
previamente assinadas pela Superintendente de Planejamento de 
Gestão e Finanças, conforme delegação contida na Resolução nº 
7.886/2016, que lhe confere responsabilidade pela emissão de 
autorizações institucionais no âmbito da Polícia Civil de Minas 
Gerais,  
 
INFORMAM aos servidores integrantes do quadro de pessoal da 
Polícia Civil de Minas Gerais, em especial aos adquirentes de 
armas de fogo e munições no período de inscrições realizado no 2º 
semestre do ano de 2016, através do SICAMB, que: 
 

1) As Autorizações já emitidas pelo Exército Brasileiro e 
devidamente assinadas pela Superintendente de 
Planejamento, Gestão e Finanças estarão disponíveis 
para retirada pelos interessados a partir do dia 07 de 
agosto de 2017, na Casa Forte da Polícia Civil, situada na 
Rua Conde Pereira Carneiro, nº 400, Bairro Gameleira, 
Belo Horizonte/MG, das 08h30min às 17h30min, de 
segunda a sexta-feira; 

 



2) As armas de fogo e as munições previamente adquiridas 
pelos servidores ainda não aportaram junto à Casa Forte 
da Polícia Civil. Tão logo seja feita a remessa pelos 
fabricantes, a informação será inserida no SICAMB e 
haverá a publicação no Boletim Interno acerca da 
disponibilidade para retirada. 

 
Quaisquer dúvidas poderão ser sanadas através do e-mail 
armamento@spgf.pcivil.mg.gov.br. 

 
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 
 
Belo Horizonte, 03 de agosto de 2017. 
 
 
 

Letícia Baptista Gamboge Reis 
Superintendente de Planejamento, Gestão e Finanças 

 
 
 

Cláudio Rosa David 
Diretor de Material Bélico 
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