
AQUISICAO DE MUNICAOAQUISIÇÃO DE MUNIÇÃO

O interessado deverá apresentação ao fornecedor:

O que é necessário para Caçadores e A�radores adquirirem munições e insumos?

Poderão adquirir, mensalmente, por 
arma de fogo registrada:

§ Até 200 unidades de munição de 
caça e espor�va nos calibres 12, 16, 
20, 24, 28, 32, 36 e 9.1mm;

§ Até 300 unidades de munição 
espor�va calibre .22 de fogo 
circular;

§ Até 100 unidades das demais 
munições de calibre permi�do; e

§ Até 50 unidades de munições de 
calibre restrito.

Quantas munições os  Bombeiros 
Militares podem adquirir?

Poderão adquirir, mensalmente, por 
arma de fogo registrada:

§ Até 200 unidades de munição de 
caça e espor�va nos calibres 12, 16, 
20, 24, 28, 32, 36 e 9.1mm;

§ Até 300 unidades de munição 
espor�va calibre .22 de fogo 
circular;

§ Até 100 unidades das demais 
munições de calibre permi�do; e

§ Até 50 unidades de munições de 
calibre restrito.

§ CR de A�rador ou Caçador. § Documento de iden�ficação válido;
§ CRAF da Arma; e

Quantas munições os Policiais e 
Militares podem adquirir?

O interessado deverá apresentação ao fornecedor:

§ Iden�ficação Funcional; § CRAF da Arma;

O que é necessário para Policiais e Bombeiros adquirirem munições e insumos?

O que é necessário para as 
En�dades de Tiro adquirirem 

munições e insumos?

II - o �po e o calibre da arma 
u�lizada;

§ Para a aquisição de munição ou  
insumos para prova de �ro, a 
en�dade deve informar:

§ Ao requerimento deve ser anexado 
o comprovante da taxa de aquisição 
de PCE. 

I - a modalidade de �ro e o 
período de realização da prova 
de �ro; e

III - a quan�dade de cursos, por 
período; e

II - qual en�dade nacional de 
�ro despor�vo que aceita tais 
regras da prova.

Obs.: Os cursos de �ro devem 
constar do planejamento 
semestral/anual da en�dade.

§ Para a aquisição de munição ou 
insumos para cursos de �ro, as 
informações abaixo devem constar 
do requerimento.

§ A autorização para aquisição de 
munição será emi�da no próprio 
despacho do requerimento.

I - a quan�dade de instruendos    
por curso;

§ A aquisição de munição será 
autorização pela OM do SisFPC de 
vinculação da en�dade de �ro 
despor�vo, via requerimento, 
conforme anexo M da Portaria 136.

§ No caso de aquisição de insumos 
para treinamento, a en�dade de 
�ro deve informar as quan�dades 
desses insumos.

IV - a quan�dade de munição 
por aluno.

Os A�radores Despor�vos, os Caçadores e os integrantes da Polícia 
Militar e do Corpo de Bombeiro Militar, que possuem armas 

registradas no SIGMA, deverão observar abaixo algumas regras e 
procedimentos para a aquisição de munições e insumos.

Quantas munições o A�rador 
Despor�vo pode adquirir?

O A�rador Despor�vo poderá 
adquirir, anualmente,  para cada 

arma registrada:

§ Munição de uso permi�do: até 
5.000 cartuchos ou insumos 
para essa quan�dade.

§ Munição de uso restrito: até 
1.000 cartuchos ou insumos 
para essa quan�dade.

§ A quan�dade anual de pólvora é 
de até vinte quilogramas por 
pessoa registrada no Exército.

Quantas munições o Caçador
 pode adquirir?

O Caçador poderá adquirir, 
anualmente,  para cada arma 

registrada:

§ Munição de uso permi�do: até 
5.000 cartuchos ou insumos 
para essa quan�dade.

§ A quan�dade anual de pólvora é 
de até vinte quilogramas por 
pessoa registrada no Exército.

§ Munição de uso restrito: até 
1.000 cartuchos ou insumos 
para essa quan�dade.

Os quan�ta�vos mensais previstos poderão ser acumulados dentro de um ano.
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Poderão adquirir, mensalmente, por 
arma de fogo registrada:

§ Até 50 unidades de munições de 
calibre restrito.

§ Até 100 unidades das demais 
munições de calibre permi�do; e

§ Até 300 unidades de munição 
espor�va calibre .22 de fogo 
circular;

§ Até 200 unidades de munição de 
caça e espor�va nos calibres 12, 16, 
20, 24, 28, 32, 36 e 9.1mm;

Quantas munições os Policiais e 
Bombeiros Militares podem adquirir?

Quan�ta�vos máximos de munições passíveis de aquisição pelos 
integrantes dos órgãos e ins�tuições previstos nos incisos I a VII e X 

do caput art. 6º da Lei nº 10.826, de 2003, pelas pessoas �sicas 
autorizadas a adquirir ou portar arma de fogo, pelos a�radores 
despor�vos, caçadores e pelos demais agentes autorizados por 

legislação especial a portar arma de fogo.

Quantas munições o A�rador 
Despor�vo   pode adquirir?

Poderá adquirir, anualmente,  
por  arma registrada:

§ Munição de uso permi�do: até 
5.000 cartuchos ou insumo para 
essa quan�dade.

§ Munição de uso restrito: até  
1.000 cartuchos ou insumo para 
essa quan�dade.

Poderão adquirir, mensalmente, por 
arma de fogo registrada:

§ Até 300 unidades de munição 
espor�va calibre .22 de fogo 
circular;

§ Até 200 unidades de munição de 
caça e espor�va nos calibres 12, 16, 
20, 24, 28, 32, 36 e 9.1mm; e

§ Até 50 unidades das demais 
munições de calibre permi�do.

Quantas munições Pessoas Físicas 
autorizadas podem adquirir?

Poderão adquirir, mensalmente, por 
arma de fogo registrada:

§ Até 300 unidades de munição 
espor�va calibre .22 de fogo 
circular;

§ Até 100 unidades das demais 
munições de calibre permi�do. 

§ Até 200 unidades de munição de 
caça e espor�va nos calibres 12, 16, 
20, 24, 28, 32, 36 e 9.1mm; e

Quantas munições membros da 
Magistratura, do Ministério Público e 

demais agentes públicos podem 
adquirir?

Poderão adquirir, mensalmente, por 
arma de fogo registrada:

§ Até 300 unidades de munição 
espor�va calibre .22 de fogo 
circular;

§ Até 200 unidades de munição de 
caça e espor�va nos calibres 12, 16, 
20, 24, 28, 32, 36 e 9.1mm;

§ Até 100 unidades das demais 
munições de calibre permi�do; e

§ Até 50 unidades de munições de 
calibre restrito.

Quantas munições os Militares das  
Forças Armadas podem adquirir?

Poderão adquirir, mensalmente, por 
arma de fogo registrada:

§ Até 300 unidades de munição 
espor�va calibre .22 de fogo 
circular;

§ Até 100 unidades das demais 
munições de calibre permi�do. 

§ Até 200 unidades de munição de 
caça e espor�va nos calibres 12, 16, 
20, 24, 28, 32, 36 e 9.1mm; e

§ Até 50 unidades de munições de 
calibre restrito.

Quantas munições os integrantes dos 
órgãos e ins�tuições (incisos I a VII e X 

do art. 6º da Lei nº 10.826/2003)
podem adquirir?

§ polícias civis;

§ integrantes das guardas municipais das 
capitais dos estados e dos municípios 
(capitais de estados e municípios com 
mais de 500mil habitantes e municípios 
com mais de 50.000 habitantes nas 
condições estabelecidas na lei 
10.826/2003);

§ agentes e guardas prisionais, os 
integrantes das escoltas de presos e as 
guardas portuárias; e 

§ integrantes das forças armadas;

§ polícia federal;

§ polícia ferroviária federal;

§ polícia rodoviária federal;

§ polícias militares e corpos bombeiros 
militares;

§ polícia da câmara e do senado;

§ carreiras de auditoria da receita federal 
do brasil e de auditoria-fiscal do 
trabalho, cargos de auditor-fiscal e 
analista tributário. 

PORTARIA INTERMINISTERIAL N° 1.634/GM-MD, DE 22 DE ABRIL DE 2020
PORTARIA Nº136 - COLOG, DE 08 NOVEMBRO DE 2019.

PORTARIA INTERMINISTERIAL N° 1.634/GM-MD, DE 22 DE ABRIL DE 2020
PORTARIA Nº136 - COLOG, DE 08 NOVEMBRO DE 2019.

Quantas munições  o Caçador 
pode adquirir?  

Poderá adquirir, anualmente,  
por  arma registrada:

§ Munição de uso permi�do: até 
5.000 cartuchos ou insumo para 
essa quan�dade.

§ Munição de uso restrito: até  
1.000 cartuchos ou insumo para 
essa quan�dade.

Os quan�ta�vos mensais 
previstos poderão ser 

acumulados dentro 
de um ano.
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