
 

 

 

Belo Horizonte, 16 de novembro de 2021. 

 

Ofício 960/2021 – Secretaria 

Ao. Exmo. Sr.  

Gen. Bda. Alexandre de Almeida Porto 

Diretor de Fiscalização de Produtos Controlados – DFPC 

Quartel General do Exército – Bloco H – 4ª Andar – Setor Militar Urbano 

70630-901 – Brasília/DF 

Assunto:  Solicita informações sobre prorrogação de prazo para documentos 

emitidos pelo EB. 

 
Ref.:   1- Ofício nº 612/2020 – CBTP, de 24/03/2020, sobre prorrogação de prazos em 

documentos emitidos pelo EB; 

  2- Ofício nº 553-DivRegulação/GabSubdir/GabDir/DFPC, de 01/04/2020 – EB: 

64474.003387/2020-14. 

Anexo:  Ofício nº 813/2021 – CBTP, de 24/05/2021, sobre renovação de prazos em 

documentos emitidos pelo EB; e E-mail datado de 12/08/2021 

  A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO PRÁTICO, denominada 

CBTP, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº. 38895892/0001-09, Certificado de Registro 

emitido pelo Exército Brasileiro de n º. 880, órgão máximo representativo do esporte do Tiro 

Prático no Brasil, associação civil de fins não econômicos, fundada em 1992, homologada junto 

ao Ministério do Esporte sob o número 230005.000279/89-18, com sede na Rua Sergipe, nº 1167, 

sala 703, Savassi, CEP. 30130-174. Belo Horizonte - MG, representada neste ato por seu 

presidente, Sr. DEMETRIUS DA SILVA OLIVEIRA, vem através do presente, solicitar a 

V.Exa., que: 

             Conforme Decreto Legislativo nº 6, de 20/03/2020, foi reconhecido o estado de 

calamidade pública em razão da pandemia do coronavírus, e declarado prorrogados até o fim do 

estado de calamidade pública, os prazos de renovação de certificados de registro, emissão de guias 

de tráfego e de porte de trânsito. 

             Esta Confederação enviou a essa Diretoria a solicitação de ratificação da 

declaração de prorrogação dos atos relativos os prazos de renovação de certificados de registro, 

emissão de guias de tráfego e de porte de trânsito. 

             Em resposta essa Diretoria enviou o e-mail datado de 12/08/2021 em anexo que 

informa que os prazos inerentes às revalidações foram postergados para até 90 (noventa) dias 

após o reconhecimento do fim da pandemia, por Autoridade de Saúde Pública Federal, mediante 

informação da Fiscalização de Produtos Controlados. 

            Diante do acima exposto é a presente para solicitar que a informação supra 

referente a prorrogação dos prazos seja a todos os SFPCs/RMs/OMs, bem como as Delegacias da 

Policia Federal nos Portos e Aeroportos, considerando a necessidade de maior segurança jurídica 

aos CAC’s Colecionadores, Caçadores e Atiradores. 
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             Aproveitamos a oportunidade para renovar votos de elevada estima e distinta 

consideração.      

  Atenciosamente, 

[Assinado Eletronicamente] 

DEMETRIUS DA SILVA OLIVEIRA 

PRESIDENTE CBTP | DIRETOR REGIONAL IPSC 

MEMBRO HONORÁRIO DO CONSELHO CONSULTIVO DO SisFPC 
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