INSTRUÇÕES TÉCNICO-ADMINISTRATIVAS DA DFPC
ITA
ITA-03/94-DFPC, de 20 Nov 1994.

ITA-10/96-DFPC, de 03 Jul 1996

ITA-18/99-DFPC, de 21 Out 1999.

ITA-14B/99-DFPC, de 21 Jul 1999.
ITA-19/99-DFPC, de 18 Nov 1999.
ITA-21/00-DFPC, de 16 Mar 2000.
ITA-11C/00-DFPC, de 10 Mai 2000.

ITA-09A/00-DFPC, de 04 Jul 2000.

ITA-22A/01-DFPC, de 12 Abr 2001.
ITA-23/01-DFPC, de 17 Abr 2001.
ITA-24/02-DFPC, de 21 Jan 2002.

ITA-20B/02-DFPC, de 05 Jun 2002.
ITA-06D/03-DFPC, de 20 Abr 2003.

ITA-28/2004-DFPC, de 31 Mai 2004

ITA-26A/04-DFPC, de 13 Dez 2004.
ITA-16B/06-DFPC, de 28 Abr 2006

EMENTAS
Regular o controle, a aquisição e o transporte de
explosivos e acessórios, nas Áreas de Garimpo
jurisdicionadas pelas RM.
Segurança na armazenagem de cianeto de sódio,
cianeto de potássio, trietanolamina e outros produtos
químicos, controlados pelo Ministério do Exército
Depósitos Rústicos Móveis - Controle dos depósitos
rústicos móveis, utilizados por empresas que realizam
detonações, em benefício próprio ou prestando serviços
para terceiros.
Controle das armas adquiridas, por pessoas físicas,
diretamente na indústria, e revoga a ITA -14A/99. De
15 Jan 1999.
Controle de estandes de Estande de Tiro pertencentes a
pessoas físicas e jurídicas.
Marcação do armamento doado aos Órgãos de
Segurança Pública
Unidades industriais móveis de fabricação de
explosivos bombeáveis e revoga a ITA-11B/00, de 05
Jul de 1997.
Estabelecer condições técnicas e de segurança para o
transporte rodoviário de acessórios iniciadores e de
explosivos, na mesma viatura, e revoga a ITA-09/96,
de 02 Mai 1996.
Prestação de serviços de detonação, e revoga a ITA –
22/00, de 04 Jun 2000.
Normas complementares para o registro de Atiradores,
Caçadores e Colecionadores.
Utilização de armas de fogo obsoletas em atividades
folclóricas.
Proibição da utilização de clorato de potássio na
fabricação de fogos de artifício, e revoga a ITA 20A/00, de 23 Out 2000.
Guia de Tráfego Especial para Colecionador, Atirador e
Caçador e revoga a ITA-06C-DFPC, de 10 Nov 2000.
Normatiza o processamento de exportações que
envolvam mais de um Serviço de Fiscalização de
Produtos Controlados (SFPC), no âmbito do Comando
das Regiões Militares
Regulamenta os procedimentos para o registro e a
emissão da Guia de Tráfego (GT) para os usuários dos
produtos das categorias de controle 3, 4 e 5.
Alienação de armas de porte, no calibre .45,
pertencentes ao patrimônio do exército

