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MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO BRASILEIRO 
COMANDO LOGÍSTICO 

 

 
PORTARIA Nº 32- COLOG, DE 28 DE MARÇO DE 2017. 

EB: 64474.001918/2017-39 

 
Altera a Portaria nº 27- COLOG, de 19 

de abril de 2016, que dispõe sobre 

normatização administrativa referente 

ao Processo Administrativo 

Sancionador no âmbito da fiscalização 

de Produtos Controlados pelo Exército. 

 
 
 

O COMANDANTE LOGÍSTICO, no uso das atribuições que lhe 

confere o inciso IX do Art. 14 do Regulamento do Comando Logístico, aprovado pela 

Portaria do Comandante do Exército nº 719, de 21 de novembro de 2011, alterado pela 

Portaria nº 1173, 20.11.2013 – Cmt Ex (EB10-R-03.001/R-128); o Art. 263 do 

Regulamento para a Fiscalização de Produtos Controlados (R-105), aprovado pelo 

Decreto nº 3.665, de 20 de novembro de 2000, em vista dos objetivos colimados pelo § 

6º do Art. 5º da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, e de acordo com o que propõe a 

Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados (DFPC), considerando: 

 

- a necessidade de garantir o interesse coletivo à tranqüilidade pública por meio da 

imediata ação da Administração Militar frente às irregularidades que envolvam 

Produtos Controlados pelo Exército; 

 

- a discricionariedade no exercício do Poder de Polícia Administrativa referente à 

Fiscalização de Produtos Controlados pelo Exército; 

 

- o princípio da eficiência na Administração Pública, que impõe o atendimento da 

finalidade pública na aplicação das penalidades administrativas, buscando atingir a 

efetiva solução de irregularidades que comprometam a tranqüilidade e incolumidade da 

sociedade; e 

 

- a necessidade de regular os procedimentos para o ajustamento de conduta por parte 

dos administrados que venham a incorrer em infrações administrativas de baixa 

repercussão e potencial ofensivo para sociedade, ou ainda, que não gerem 

comprometimento real dos princípios que regem a Administração Pública. 

 
 

RESOLVE: 

 

Art.1º Incluir na Portaria nº 27- COLOG, de 19 de abril de 2016, o 

Anexo U que estabelece os procedimentos para a celebração do Termo de Compromisso 
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de Ajustamento de Conduta no âmbito do Sistema de Fiscalização Produtos Controlados 

(SisFPC). 

 

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor 15 (quinze) dias após a data de sua 

publicação.  

 

 

 

 
Brasília - DF, 28 de março de 2017. 

 

 

 

 

 

 

Gen Ex GUILHERME CALS THEOPHILO GASPAR DE OLIVEIRA 

Comandante Logístico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


