
 

ANEXO I 

 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO  

SIGMA 

SISTEMA DE 

GERENCIAMENTO 

MILITAR DE ARMAS 

01 – REQUERIMENTO/INFORME 

(     ) Aquisição                    (     ) Registro           (     ) Transferência          (     ) Trânsito 

(     ) Porte                           (     ) Furto/Roubo    (     ) Apreensão               (     ) Extravio 

(     ) Recuperação              (     ) Renovação de CRAF    (     ) Remessa ao SFPC  

02 – INFORMAÇÃO (CEDENTE) 

Nome/Razão Social:                                                                                                  Posto/Grad            

 

Cert. Registro:  

 

CPF/CNPJ: Número Funcional 

Pai: 

 

Mãe: 

Data Nascimento: 

 

_____/_____/______ 

Sexo: 

(     ) Masculino 

(     ) Feminino 

Nacionalidade Naturalidade - UF 

Estado Civil: 

(     ) Solteiro                 (     ) Casado                         (     ) Viúvo           

(     ) Desquitado           (     ) Divorciado                     (     ) Separado Judicialmente 

Reg. Geral  Data de Expedição Órgão Expedidor UF. EXPEDIDOR 

 

Endereço: (av., rua, nº, edifício, apartamento, etc...) 

 

Bairro: 

 

Município: 

UF: CEP: Telefone: 

 

Endereço eletrônico (e-mail): 

 

03 – INFORMAÇÃO DA ARMA 

Espécie: 

(      ) Revólver     (      ) Pistola      (      ) Espingarda       (      ) Carabina    (      ) Outros 

Nº da arma:                                                          Nº SIGMA/SINARM: 

 

Marca:           Modelo:              Calibre:            Cap. de tiros:               Acabamento: 



 

 

                  Tipo:                          Quant. raias:              Tamanho do cano em milímetro:                                  

(      ) de porte     (      ) portátil                                      

                 Alma:                                                           Funcionamento 

(      ) raiada   (      ) lisa                  (      ) repetição    (      ) semi-automático   (      ) automático 

Proprietário anterior: Registro anterior: 

 

Local e/ou modo de aquisição: 

 

Número da Nota Fiscal: 

 

04 – INFORMAÇÃO DA MUNIÇÃO 

Calibre: __________   Modelo do Fabricante: ___________  Quantidade: _____________                  

_______________________________                   _______________________________ 

                Local e data                                                           Assinatura do cedente 

 

05 – INFORMAÇÃO (ADQUIRENTE) 

 Nome/Razão Social: 

 

Posto / Graduação 

 

CPF/CNPJ: Número Funcional 

Pai: 

 

Mãe: 

Data Nascimento: 

 

_____/_____/_____ 

Sexo: 

(     ) Masculino 

(     ) Feminino 

Nacionalidade Naturalidade - UF 

Estado Civil: 

(     ) Solteiro                 (     ) Casado                         (     ) Viúvo           

(     ) Desquitado           (     ) Divorciado                     (     ) Separado Judicialmente 

Registro Geral: Data de expedição: Órgão Expedidor UF. EXPEDIDOR 

 

Endereço: (av., rua, nº, edifício, apartamento, etc...) 

 

Bairro: 

 

Município: 

UF: CEP: Telefone: 

 

Endereço eletrônico (e-mail): Profissão: 



 

 

 

_______________________________                   _______________________________ 

                Local e data                                                           Assinatura do Adquirente 

 

06 – MILITAR DA ATIVA 

1 - Respondendo a Processo Administrativo por transgressões de natureza Gravíssima ou Grave? (      ) 

SIM     (     ) NÃO;  

2 - Está cumprindo condenação, por sentença transitada em julgado, pela prática de CRIME de 

natureza dolosa? (      ) SIM     (      ) NÃO; 

3 - Possui restrições de ordem física ou mental, para o porte de arma de fogo? (    ) SIM           (     ) 

NÃO; 

4 - Está no comportamento Bombeiro Militar: ___________________ 

5 - Foi punido em PAD, por transgressões disciplinares relacionadas às regras do uso e/ou porte de 

arma; relacionadas às regras de respeito à superior, igual ou subordinados e civis e as relacionadas às 

regras sobre circulação e uso de produtos tóxicos ou entorpecentes, explosivos, inflamáveis e bebidas 

alcoólicas nos últimos cinco anos? (      ) SIM     (      ) NÃO; 

6 - Classificado como “APTO” em exame de aptidão de tiro com arma de mesmo tipo pretendido, 

comprovado em certificado emitido por empresas credenciadas da região militar, pela Polícia Civil ou 

Polícia Militar, ou através de instrução realizada pelo CBMES (     ) SIM    (      ) NÃO. 

Em _____/ _____ / _____ 

 

Ao: Diretor da DAL 

________________________________ 

                                                Diretor ou Comandante de OBM 

 

06 – MILITAR DA RESERVA 

1 - Foi reformado por motivos disciplinares ou consta dos seus assentamentos punição disciplinar por 

estar alcoolizado, em estado de embriaguez, ou por disparar arma em razão de descuido ou sem 

necessidade (      ) SIM     (      ) NÃO; 

2 - Esta cumprindo condenação, por sentença transitada em julgado, pela prática de infração penal de 

qualquer natureza (      ) SIM     (      ) NÃO ; 

3 – Apresentou comprovação de aptidão psicológica em: ______/__________/________; 

4 – Foi classificado como “APTO” em exame de aptidão de tiro com arma de mesmo tipo pretendido, 

comprovado em certificado emitido por empresas credenciadas da região militar, pela Polícia Civil ou 

Polícia Militar, ou através de instrução realizada pelo CBMES, se decorridos menos de 03 (três) anos 

de sua inatividade (      ) SIM     (      ) NÃO; 

5 – Comprovou capacidade técnica para o manuseio de arma de fogo atestada por empresa de 



 

instrução de tiro registrada no Comando do Exército por instrutor de armamento e tiro das Forças 

Armadas, das Forças Auxiliares ou do Quadro da Polícia Federal, ou por esta habilitada, se decorridos 

mais de 03 (três) anos de sua inatividade e este não conservou a sua autorização de porte de arma de 

fogo nesse período (      ) SIM     (      ) NÃO. 

 

Em _____/ _____ / _____ 

 

Ao: Diretor da DAL 

                                                                                           

 

_____________________________ 

Chefe do DRH 

 

07 – PROVIDÊNCIAS 

 

Lançado em: __________________  Recebeu Registro nº ________________________ 

 

Lançado por: __________________  Encaminhado para DLog em: __________________ 

 

Indeferido em: _________________  Motivo: ___________________________________ 

 

Deferido em:  

 

 

 

______________________________________ 

Diretor da DAL 

 



 

ANEXO II 

 

 

 

CRAF - CERTIFICADO DE REGISTRO DE ARMA DE FOGO 

(Modelo de registro de arma de fogo (CRAF) e porte de arma de fogo (PAF), aprovado pelo 

Ministério da Defesa para os militares). 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO III 

 

 

 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

DIRETORIA DE APOIO LOGISTICO 

 

DOCUMENTO DE CAUTELA DE MATERIAL BÉLICO  

 

Autorizo o material abaixo discriminado para uso pessoal intransferível e exclusivo em serviço 

durante prazo determinado, ficando o ME relacionado com o compromisso de zelar pela sua 

guarda e manutenção, bem como fazer a devolução dos mesmos tão logo cessem os motivos 

de tê-los sob sua responsabilidade ou termine o prazo da cautela, desde que não revalidado. 

 

INFORMAÇÕES DO SOLICITANTE 

 

Nome:  

Posto/Grad: Nº Funcional: RG:  

Cautela nº/ano/OBM:  

Data Emissão:  Data Validade:  

 

 

ARMAS E MUNIÇÕES 

 

Espécie:  Marca:  Modelo:  Calibre: 

Cano:  Acabamento:  Nº Arma: Capacidade:  

Patrimônio  Quant.  Quant.  

 

 

 

COLETES BALÍSTICOS 

 

Marca: Modelo: 

Quant.  P: M: G: GG: 

 

 



 

 

COLDRES 

 

Quant. Modelo: 

 

OUTROS 

 

Outros: Quantidade: 

Outros: Quantidade: 

 

 

REVALIDAÇÃO DA CAUTELA / ASSINATURA 

Até ______/_______/__________ -___________________________________ 

Até ______/_______/__________ -___________________________________ 

Até ______/_______/__________ -___________________________________ 

Até ______/_______/__________ -___________________________________ 

 

 

 

 

Recebido em: 

 

     

    /     / 

 

 

Devolvido em: 

 

    /     / 

 

 

 

 

 

 

FELIX GOMES MARTINS – CEL BM 

Diretor de Apoio Logístico 

 



 

ANEXO IV 

 

 

 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

DIRETORIA DE APOIO LOGISTICO 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FELIX GOMES MARTINS – CEL BM 

Diretor de Apoio Logístico 

 

 

 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR  

Espécie:  Marca:  

Modelo:  Calibre:  

Cano:  Acabamento:  

Nº Arma:  Capacidade:  

Patrimônio:  Nº Munições:  

Nº Carregadores:  Validade:   

Emissão:  

 

 

 

 

 

_________________________ 

Nelson tadeu Ferreira dos 

Santos – 3º Dan 

Obrigatória a apresentação da Carteira de 

Identidade 

CAUTELA DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES 

NOME:  

POSTO/GRAD:  RG:  

 

CPF:  NF:  

CAUT.Nº/ANO/OBM:   

 

 

De acordo com a Lei federal nº 

10.826, de 22/12/03, o Dec. Fed. Nº 

5.123 de 01/07/04 e a Port. Cmdo 

Geral nº147-R, de 18/11//08. 

 

 

 

__________________________ 

Diretor da Apoio Logístico 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO V 

 

 



 

ANEXO VI 

 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

DIRETORIA DE APOIO LOGISTICO 

 

 

PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA NA UTILIZAÇÃO DA CAIXA DE AREIA 

 

1 - Procedimentos de segurança ao ENTREGAR o armamento:  

MANUSEIO COM PISTOLA 

Posicione-se individualmente de frente para a caixa de areia, saque o armamento (com 

segurança), segure firmemente a arma mantendo sempre o cano apontado para a 

direção central da caixa; 

Retire o carregador, destrave a arma, puxe a parte superior (“Slide”) até a retaguarda 

para retirada da munição da câmara de explosão (se houver), efetue dois ou três golpes 

de segurança, mantendo o “Slide” aberto, e realize a inspeção tátil/visual; 

Repasse a arma com FERROLHO (“Slide”) ABERTO, SEM o carregador, e com a 

câmara VAZIA, segurando pelo cano deixando a empunhadura voltada para quem irá 

recebê-la. 

 

MANUSEIO COM REVÓLVER 

Posicione-se individualmente de frente para a caixa de areia, saque o armamento (com 

segurança), segure firmemente a arma mantendo sempre o cano apontado para a 

direção central da caixa; 

Abra o tambor, retire as munições pressionando a vareta do extrator com o polegar e 

derramando as munições na palma da mão; 

Ao repassar o revólver, o entregue ainda aberto, sem estar engatilhado, segurando pelo 

cano com a empunhadura voltada para quem irá recebê-la.   

 

2 - Procedimentos de segurança ao RECEBER o armamento:  

MANUSEIO COM PISTOLA 

Sempre receba a pistola aberta das mãos de qualquer pessoa; 

Posicione Individualmente de frente para a caixa de areia, segure firmemente a arma 

mantendo sempre o cano apontado para a direção central da caixa; 

Ainda com o ferrolho aberto, faça inspeção tátil e visual rigorosa da câmara;  



 

Libere o ferrolho; desarme o cão, executando em seguida o processo de: municiar o 

carregador, alimentar a arma, travar e coldrear; 

OBS: Exceto em situações de serviço que assim o exijam, a pistola deve ser 

transportada em segurança (travada) e sem munição introduzida na câmara 

(carregada). Caso dê continuidade ao processo “CARREGAR A ARMA”, (lembre-se que 

estará colocando uma munição na câmera), assim, desarme o cão, acione a trava de 

segurança e coldreie. 

  

MANUSEIO COM REVÓLVER 

Sempre receba o revólver aberto das mãos de qualquer pessoa, 

Posicione Individualmente de frente para a caixa de areia, segure firmemente a arma 

mantendo sempre o cano apontado para a direção central da caixa; 

Execute em seguida o processo de: municiar, alimentar/carregar a arma e coldrear. 

 

OBSERVAÇÕES: 

1 - Não confie na memória nem na palavra de alguém. Uma arma deve sempre 

considerar-se como estando carregada e pronta para uso (disparo), até ao momento em 

que o utilizador se assegure pessoalmente do contrário, executando os procedimentos 

de segurança; 

2 - Ao manusear uma arma, faça-o SEMPRE com o dedo estendido ao longo da arma, 

NUNCA NO GATILHO;  

3 - Não se iniba de chamar à atenção ou repreender seu par ou subordinado, sempre 

que verificar este desrespeitando as normas elementares de segurança; 

4 - NÃO LEIA apenas estas regras básicas, PRATIQUE-AS e obrigue quem estiver junto 

a si a fazê-lo. 

 

 

 

FELIX GOMES MARTINS – CEL BM 

Diretor de Apoio Logístico 

 


