
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA 

ATO DO SECRETÁRIO 

  

RESOLUÇÃO SEAP N.º878                                   DE 09 DE JUNHO DE 2021.                                                              

 

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO 
BRASÃO DA COORDENAÇÃO DE 
GESTÃO DE LOGÍSTICA DE 
ARMAMENTOS E MUNIÇÕES DA 
POLÍCIA PENAL DO ESTADO DO 
RIO DE JANEIRO, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

  

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, no 
uso de suas atribuições legais e regulamentares, tendo em vista o que consta 
no SEI-210088/000533/2021  

RESOLVE: 

 Art. 1º - Fica instituído o brasão oficial da Coordenação de Gestão de Logística 
de Armamentos e Munições da Polícia Penal do Estado do Rio de Janeiro, 
conforme modelo disposto no Anexo Único desta Resolução. 

Art. 2º - O brasão poderá ser utilizado na forma de gravura, para 
personalização de envelopes, cartas, cartões, convites, certificados, objetos, 
placas, souvenires e outros materiais, além de uniformes, desde que não haja 
previsão legal em contrário, a serem expedidos exclusivamente pela referida 
Coordenação. 

Parágrafo Único - Para os fins previstos no caput deste artigo, as dimensões do 
brasão podem variar. Contudo as proporções da figura devem ser mantidas. 

Art. 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.  

 

Rio de Janeiro, 09  de junho de 2021. 

  

RAPHAEL MONTENEGRO 

Secretário de Administração Penitenciária 

 

 



ANEXO  

 

1. DESCRIÇÃO 

 

     1.1- O brasão é delimitado por um círculo externo com dois entalhes, tendo 

em seu interior letras em negro descrevendo o nome da Coordenação. 

      1.2 - O círculo interno na cor azul com letras em branco, que fazem menção 

à Polícia Penal do Estado do Estado do Rio de Janeiro, órgão de vinculação 

desta Coordenação. 

      1.3 - Um escudo terciado, na cor cinza, localizado no centro do círculo. 

     1.3.1 - Na parte superior direita consta uma engrenagem negra que 

representa a Gestão, tendo um globo branco em seu interior que 

representando a Logística. 

     1.3.2- Na parte superior esquerda constam duas munições de fuzil cruzadas 

na cor dourada que representa todas as munições geridas por esta 

Coordenação. 

     1.3.3 - No corte inferior, a silhueta negra de um fuzil representa todos os 

armamentos geridos por esta Coordenação; 

 

2. DIMENSÃO 

       2.1 - Em conformidade com as especificações. 

3. CORES 

       3.1 - A cor azul do círculo interno e branca do circulo externo representam 

as cores da Bandeira do Estado do Rio de Janeiro. 


