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PROJETO DE LEI nº_________, DE 06 DE MAIO DE 2021. 

 

DISPÕE sobre a aquisição de arma de fogo 

mediante alienação onerosa pelos Agentes de 

Segurança Pública do Estado do Amazonas, e dá 

outras providências.  

 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS: 

Faço saber a todos os habitantes que a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA decretou e eu 

sanciono a presente Lei.  

 

Art. 1°. Dispõe sobre a aquisição de arma de fogo para uso em serviço mediante alienação 

onerosa, pelo Estado do Amazonas, a favor dos agentes da área de Segurança Pública do Estado, 

relacionados no artigo 144 da Constituição Federal, de 05 de outubro de 1988, fornecidas sob 

acautelamento, para pagamento parcelado, segundo número de parcelas acordados em contrato, 

adquiridas em conformidade com o disposto na Portaria Nº 136 – COLOG, de 08 de novembro de 2019 

-  Ministério da Defesa ou de outra norma castrense em caso de ab-rogação e nos termos da Lei. 

Parágrafo Único. O valor a ser pago ao Estado pelo servidor quando da aquisição de arma 

de fogo mediante alienação onerosa será o mesmo valor da compra respectiva arma de fogo por parte 

do Estado do Estado do Amazonas. 
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Art. 2°. Os agentes da Segurança Pública a que se refere o artigo anterior para os efeitos 

desta Lei, são: 

I - os Policiais Militares; 

II - os Bombeiros Militares; 

III - os Policiais Civis; e 

IV - os Policiais Penais. 

 

Art. 3°. Os agentes de Segurança Pública elencados nos incisos I, II, III e IV, do artigo 2º 

desta Lei deverão solicitar a alienação, caso seja de seu interesse, mediante Requerimento sob a 

responsabilidade da respectiva Corporação Militar no casos dos Militares Estaduais, da Delegacia Geral 

de Polícia Civil no caso dos Policiais Civis, e da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, no 

caso dos Policiais Penais, segundo critérios exigidos na Lei Federal nº 10.826, de 22 de dezembro de 

2003, e seu Regulamento, incluindo justificativa para aquisição de arma de fogo e a autorização para 

desconto em folha de pagamento, e o órgão responsável pela compra e alienação deverá atender com 

máxima celeridade a solicitação do agente, fundado na necessidade para uso em serviço e com vista a 

garantia da segurança e da vida do servidor. 

Parágrafo Único.  Fica estabelecido o limite de aquisição de até 02 (duas) armas de fogo 

de uso restrito por meio de alienação aos agentes elencados no artigo 2º da presente Lei, e desde que 

preenchidos os requisitos legais determinados na Lei Federal nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, e 

seu Regulamento. 

Art. 4°. A aquisição de arma de fogo para uso em serviço mediante alienação se dará na 

forma de Contrato, segundo orientação inclusa no artigo 481, da Lei Federal nº 10.406/2002 – Código 
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Civil, para desconto mensal em contracheque, sendo vedada sua revenda pelo adquirente por um prazo 

de 05 (cinco) anos, após a data do registro no nome do Agente de Segurança Pública. 

Art. 5°. Os Agentes de Segurança Pública de que trata esta Lei terão o direito ao porte da 

arma de fogo alienada, no serviço, fora de serviço, e mesmo em caso de aposentadoria e/ou inatividade, 

nos termos da Lei.  

Parágrafo Único. Os servidores da reserva remunerada, aposentados, licenciados ou 

inativos farão jus a aquisição de arma de fogo mediante alienação desde que preenchidos os requisitos 

exigidos na Lei Federal nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003 e seu Regulamento. 

Art. 6°. É vedada a aquisição de arma de fogo mediante alienação aos Agentes de 

Segurança elencados no artigo 2º desta Lei, nos casos de condenação por sentença judicial transitada 

em julgado, durante todo o período de execução da pena, nos casos de penas acessórias de perda da 

função pública ou de proibição para aquisição e porte de arma de fogo, e de condenação definitiva na 

instância administrativa de perda da função pública. 

Art. 7°. Os referidos Órgãos de Segurança do Estado deverão aferir regularmente as 

condições de uso e funcionamento das armas, que, apesar de alienadas, continuam a ser instrumento 

de serviço na Segurança Publica. 

Art. 8°. Em caso de perda, furto, roubo ou outra forma de extravio da arma alienada, deverá 

o agente, imediatamente, proceder o Registro de Ocorrência Policial, comunicar o fato aos seus 

Comandantes nos casos dos Militares Estaduais, e/ou aos respectivos superiores hierárquicos nos casos 

dos Policiais Civis e Penais. 
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Parágrafo Único. O cumprimento do disposto no caput deste artigo não exime o Agente de 

Segurança Pública de responder a Processos Administrativos Disciplinares, Sindicâncias, Inquéritos 

Policiais Militares – IPM ou Inquéritos Policiais - IP. 

Art. 9º. O Agente de Segurança Pública adquirirá a propriedade da arma de fogo adquirida 

mediante alienação após sua plena quitação junto ao Órgão competente do Estado do Amazonas. 

Art. 10. No caso de falecimento do Agente de Segurança Pública ainda estando pendente 

de quitação a arma de fogo adquirida, será extinta a obrigação contratual e o bem considerado 

plenamente quitado, permanecendo sob a guarda da Corporação a que pertencia o Agente de Segurança 

Pública.  

Parágrafo único. Na ocorrência dos fatos mencionados no artigo 10 desta Lei poderão ser 

tomadas as seguintes providências: 

I – estando a arma de fogo do Agente de Segurança Pública pendente de quitação, poderá 

um dependente legal do mesmo quitar o bem e adquirir a sua propriedade, condicionado seu porte ao 

preenchimento dos requisitos da Lei Federal 10.826, de 22 de dezembro de 2003, podendo fazê-lo no 

prazo máximo de 02 (dois) anos; 

II – não havendo habilitação de sucessor legal do Agente de Segurança Pública falecido 

para a quitação e aquisição de propriedade da arma de fogo alienada, no prazo máximo de 60 (sessenta) 

dias, a arma de fogo passará a integrar o patrimônio da Corporação a que pertencia o Agente de 

Segurança Pública. 

 

Art. 11. Os casos omissão serão decididos pela respectiva Corporação a que pertence o 

Agente de Segurança Pública. 
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Art. 12. Para execução da presente Lei ocorrerá por dotações orçamentárias próprias, 

suplementadas se necessário. 

Art. 13. Esta Lei entra em vigor no ato de sua publicação. 

 

 

Paço da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, em Manaus, 06 de maio de 2021. 

 

 

 

ALCIMAR MACIEL PEREIRA – CABO MACIEL 

Deputado Estadual - PL 

Presidente da Comissão Permanente de Segurança Pública e de Políticas sobre Drogas/ALEAM 
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JUSTIFICATIVA 

 

O presente Projeto de Lei tem por objetivo facilitar os Agentes dos Órgãos que compõem o 

Sistema Estadual de Segurança Pública do Amazonas, de oportunizar a compra de armas de fogo para 

serem utilizadas em serviço diuturnamente, por um preço acessível, mediante Contrato para pagamento 

parcelado em contracheque. 

Desta forma, a presente propositura visa beneficiar os Policiais Militares, Policiais Civis, 

Bombeiros Militares e Policiais Penais. 

Nesse contexto, a arma de fogo enquanto instrumento de serviço dos Agentes de Segurança 

Pública em perfeitas condições de manuseio e funcionamento é imprescindível para o exercício da 

legítima defesa própria e da população em geral nas Ações de Segurança Pública desencadeada na 

Capital e no Interior do Estado no combate ao crime organizado, ao tráfico de drogas, a assaltos a mão 

armada, a sequestros, entre outros delitos a serem combatidos de forma preventiva e repressiva pelos 

Agentes de Segurança Pública do Estado do Amazonas. Além de também proporcionar condições de 

igualdade de defesa nos confrontos armados, uma vez que o crime organizado e o tráfico de drogas, 

como exemplo utilizam armamento pesado e muito superior ao armamento dos Agentes de Segurança 

Pública. 

Outra questão ponderada quando da apresentação do presente Projeto de Lei assenta-se 

no fato de que por império da Lei mesmo fora do serviço todo Policial tem o dever de agir, fato que 

impõe a necessidade do porto de arma aos Agentes de Segurança Pública mesmo fora do serviço. 

Observando que o porte de arma para os Agentes de Segurança Pública possui normatização rígida pela 
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Lei Federal nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003 – Estatuto do Desarmamento, e ainda por Leis 

Castrenses vigentes. 

E, não menos importante ainda trazermos a baila o fato de que no contexto atual a grande 

maioria do Efetivo dos Agentes de Segurança Pública para o serviço dispõe apenas do armamento 

disponível na respectiva Corporação em que serve e ao final do serviço, ou seja, da participação em 

operações policiais, nas quais efetuam prisões de criminosos, em grande parte de grande periculosidade, 

são obrigados a devolver o armamento, retornando para suas residências sem nenhuma proteção, sem 

nenhuma possibilidade de defesa em caso de agressão por criminosos. E, no Estado são inúmeros os 

casos de Policiais Militares, Civis e Penais assassinado no deslocamento para suas residências ou no 

trajeto para o trabalho deixando órfãos a esposa, maridos e filhos, o que é irrazoável e desumano. 

Desta forma, constata-se a grande importância do presente Projeto de Lei aos Agentes de 

Segurança em benefício da Segurança Pública do Estado do Amazonas. 

Nesse contexto, na condição de presidente da Comissão de Segurança e de Políticas sobre 

Drogas desta Egrégia Casa de Leis do Poder Legislativo Amazonense submeto o presente Projeto de 

Lei aos Excelentíssimos senhor Deputados que compõem o Colendo Plenário desta E. Casa Legiferante, 

concitando-os a aprovação do Projeto de Lei em epígrafe, vez que apresentado sob a égide da mais 

lídima justiça a todos os Agentes do Sistema de Segurança Pública do Estado do Amazonas, os quais 

juraram defender a Sociedade Amazonense mesmo com o risco da própria vida.  

Ainda nesse contexto, trata-se o presente Projeto de Lei de competência legislativa 

concorrente, sob o fundamento, por analogia, as garantias constitucionais previstas nos artigos 23, inciso 

I; e 24, inciso XVI, verbis: 

Constituição Federal/1988 
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Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios: 

I – zelar pela guarda da Constituição, das Leis e das Instituições 

Democráticas e conservar o patrimônio público. 

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 

concorrentemente sobre: 

XVI – organização, garantias, direitos e deveres das polícias civis. 

 

Pelo exposto, demonstrados o interesse público da alienação e a obediência ao regramento 

legal pertinente, e sua significativa contribuição para a melhoria da Segurança Pública do Estado do 

Amazonas, apresento a Vossas Excelências o presente Projeto de Lei pugnando pela sua aprovação. 

 

Paço da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, em Manaus, 06 de maio de 2021. 

 

 

 

ALCIMAR MACIEL PEREIRA – CABO MACIEL 

Deputado Estadual - PL 

Presidente da Comissão Permanente de Segurança Pública e de Políticas sobre Drogas/ALEAM 
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