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de fogo, acessórios e munição aos policiais civis e militares integrantes da 
estrutura da segurança pública do Estado do Acre" 
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PROJETO DE LEI N° 	de 

 

de 2019 

     

"Dispõe sobre a premiação pecuniária por 
apreensão de armas de fogo, acessórios e munição 
aos policiais civis e militares integrantes da 
estrutura da segurança pública do Estado do Acre" 

O GOVERNO DO ESTADO DO ACRE 

FAÇO A SABER que a Assembléia 
Legislativa do Estado do Acre decreta e eu 
sanciono. 

CONSIDERANDO os altos índices de lesões e óbitos causados 
pelo uso indevido de armas de fogo, figurando o Brasil, segundo a Organização 
Mundial de Saúde, em 10  lugar em número absolutos de homicídios no mundo e 
proporcionalmente em 130  lugar; 

CONSIDERANDO que, no Acre, a arma de fogo é o instrumento 
mais utilizado em ocorrências que resultam em homicídios dolosos, representando 
uma grave ameaça à vida e à integridade física do cidadão, culminando na 
necessidade de uma maior intervenção dos órgãos do sistema de segurança 
pública no seu combate; 

CONSIDERANDO que o programa de desarmamento do Governo 
Federal motivou as pessoas de boa índole a, espontaneamente, entregarem armas 
de fogo em seu poder, mas não trouxe incentivo para a apreensão de armas de 
fogo irregulares pelos policiais civis e militares; 

CONSIDERANDO que o Governo do Estado identificou a 
conveniência de instituir a premiação pecuniária por apreensão de armas de fogo, 
acessórios e munição, como uma importante medida de incentivo aos profissionais 
de segurança pública para execução de ações que busquem uma significativa 
redução das armas de fogo em circulação, e ainda, como uma forma de 
reconhecer e premiar aqueles que diuturnamente colocam em risco as suas vidas 
em prol da sociedade; 

RESOLVE, MEDIANTE LEI, INSTITUIR O PROGRAMA 
ESTADUAL DE INCENTIVO E PREMIAÇÃO PECUNIÁRIA AOS POLICIAIS CIVIS 
E MILITARES DO ESTADO DO ACRE, PELA APREENSÃO DE ARMAS DE 
FOGO, ACESSÓRIOS E MUNIÇÕES, NOS SEGUINTES TERMOS: 

Art.1°. Fica o Poder Executivo autorizado a instituir o programa 
estadual de incentivo e premiação pecuniária destinado aos servidores públicos 
civis e militares que integram o sistema estadual de segurança pública acreano, 
pela apreensão de armas de fogo, acessórios e munições, em situação irregular, e 
correspondente entrega dos objetos apreendidos ao órgão indicado no artigo 
seguinte. 



§10. Considera-se em situação irregular a arma de fogo, 
acessórios e munições encontrados em desconformidade com o Estatuto do 
Desarmamento, Lei Federal n.°10.826, de 22 de dezembro de 2003. 

Art20. As armas de fogo, acessórios e munições apreendidos 
deverão ser formalmente entregues ao órgão policial competente para adoção dos 
procedimentos legais cabíveis. 

Art.3°. A premiação pecuniária de que trata esta Lei será de 
caráter ocasional e condicional, paga por evento, conforme regulamentação, e em 
nenhuma hipótese integrará e nem servirá de base para cálculo de quaisquer 
outras gratificações, adicionais, ou parcelas remuneratórias do servidor, bem 
como, não poderá ser incorporada aos vencimentos, subsídio ou soldos dos 
policiais civis e militares para qualquer efeito, inclusive incidência de contribuições 
previdenciárias ou fiscais. 

Parágrafo único. O regulamento desta Lei definirá a forma de 
concessão da premiação pecuniária, os respectivos valores, por evento, levando 
em conta inclusive o grau de potencial lesivo e de periculosidade da arma de fogo 
e acessórios apreendidos, as circunstâncias da apreensão, a quantidade e o 
calibre da munição apreendida, o número de policiais participantes da operação, 
além de outros aspectos e condições. 

Art.4°. Será competente para a concessão do prêmio o Secretário 
Estadual de Justiça e Segurança Pública, que designará comissão com membros 
indicados pelos órgãos que pertençam ao Sistema Integrado de Segurança 
Pública, incumbida da verificação e reconhecimento da procedência da solicitação 
de premiação formulada em favor dos policiais responsáveis pela apreensão, com 
base no Boletim de Ocorrência e Termo de Apreensão de Armas. 

§11. A comissão será presidida por um de seus integrantes, 
deliberará por maioria de votos, em procedimento sumário, após exame da 
documentação apresentada e, quando necessário, colherá outros dados e 
informações, fundamentando sua decisão de forma sucinta. 

§21. Da decisão da comissão caberá recurso, pelos policiais 
interessados, no prazo de três dias úteis, dirigido ao Secretário Estadual de Justiça 
e Segurança Pública. 

§30. A decisão da comissão será sempre comunicada ao 
Secretário de Segurança de Justiça e Segurança Pública, que poderá discordar 
por despacho fundamentado, em decisão irrecorrível, salvo no caso de nulidade 
desta. 

Art.50. Os responsáveis por aplicações indevidas das disposições 
desta Lei, independentemente da responsabilidade penal e civil, serão indiciados 
em processos disciplinares, na forma da legislação própria. 

Art.60. As despesas necessárias ao cumprimento do disposto 
nesta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias da Secretaria de Justiça 
e Segurança Pública, as quais serão suplementadas, se necessário. 



Art.70. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo efeitos a partir de sua regulamentação, por Decreto do Chefe do Poder 
Executivo, a ser expedido no prazo de até 60 (sessenta) dias. 

Art.81. Revogam-se as disposições em contrário. 

RIO BRANCO, 	 de 	de 2019. 

WHERLES FERNANDES DA ROCHA 
GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE, em exercício 


