
Quando acessa o site da DFPC, 
para fazer a Consulta Pública 

encontra na ABA de Iniciar 
Proposta as orientações e o link 

para contribuir com suas 
considerações. 

O primeiro passo é confirmar que 
não é feito através de robô.





PARTE I – Preenchimento obrigatório (Nome, CPF, Instituição ou 
Empresa, CNPJ da Instituição ou Empresa que representa)

Campo: Qual sua 
Instituição ou 

Empresa?
- Confederação 

Brasileira de Tiro 
Prático – CBTP

CNPJ –
38.895.892/0001-09



PARTE I – Continuação – Dados obrigatórios (Endereço, Cidade, 
Estado – selecionar a resposta na caixa de opções)



PARTE I – Continuação – Dados Obrigatórios (Telefone para contato e e-
mail para contato)
Após preenchimento clique em PRÓXIMO



PARTE II – Preenchimento obrigatório – apontar o segmento que 
pertence.



PARTE II – Continuação - Preenchimento obrigatório – como chegou ao 
conhecimento sobre a Consulta Pública, apontar nas opções.



PARTE II – Continuação - Preenchimento obrigatório – sua opinião sobre 
a proposta da Consulta entre fortemente desfavorável até fortemente 
favorável. 

Após preencher todos os itens, clicar em próximo.



PARTE III – Preenchimento obrigatório – Apontar qual artigo 
gostaria de falar. Apontando o texto original publicado, quando 
houver

Utilizar a proposta da CBTP na Parte III – Sua contribuição é 
importante para nossos direitos serem ouvidos.



PARTE III – Preenchimento obrigatório – Apontar qual sua 
contribuição ao artigo mencionado no item anterior (inclusão, 
exclusão ou nova redação). Escrever a Proposta e colocar a 
Justificativa para a situação apontada. 



Quando preenchido a PARTE  III (preenchimento obrigatório), clique em próximo. 

Após isso, você pode optar por fazer análise de mais 9 (nove) artigos, com inclusão/exclusão/nova redação.

O preenchimento das duas Consultas Públicas:

- Despacho 002, de 25 de junho de 2020, que dispõe sobre procedimento administrativos relativos ao acompanhamento e ao 
rastreamento de Produtos Controlados do Exército e o Sistema Nacional Rastreamento de Produtos Controlados pelo 
Exército

- Despacho 003, de 25 de junho de 2020, que dispõe sobre Dispositivo de Segurança e Marcação das Armas de Fogo e de 
Munições Fabricadas no País, Exportadas ou Importadas.

Ambos são semelhantes o preenchimento, e será necessário citar o Artigo que precisa debater com a proposta e o que 
deverá ser feita sobre ela (inclusão/exclusão/nova redação), com a justificativa para tal mudança.

A CBTP disponibiliza o arquivo com sugestões dos Artigos e suas propostas para a melhoria dos CAC’s, em especial o 
Atirador Desportivo.

Os dados pessoais obrigatórios pedidos na consulta,  são apenas para não conter duplicidade de cadastro.
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