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CONSELHO DE MINISTROS 

Decreto n: 812007 
de 30 de Abril 

Havendo necessid.de de adcquar 3 realidade ac!U.1 o 
Regulamcnto de Annos e Muni~Oe., em vigor, .0 .brigo do 
disposto n. alfne. b) do n." 1 do anigo 204 da Constitui,oo 
da República, o Consclho de Mini:,tros decreta: 

Artig () J . É permitida, mediante au:oriza~¡¡(J préYia,.a delcn
I)ao, uso e porte. a impurtac;ao e cxpurta~ao de annas de togo 
e mllni~Ocs no temtório nacional. 

Art. 2.1'~ igualmente pennitido. mcjiantc autoriza.,ao prévia. 
o uso e pone de armas de recre3~ao para as associacroes des
pOrlivas dcvidamentc licenciadas. 

An. 3. A posse e uso de .rmas de rogo destin.das as Forps de 
Dcfesa e Se.gura/19a é proibida. 

Art. 4. É aprovado o Regulamcnto de Armas e Muni~Oes 
bem como as tabelas c modelos anexos, que fazcm parte 
integrante destc Decreto. 

Art. 5. É revog.da loda legisl'9ao contrári. j¡ est.belecid. 
no presente Decreto. 

Aprovado pelo Consolho de Ministros, .os 21 de Mar90 
de 2001. 

Publique-se_ 
A Primcira-Ministra, Luísa Días Diogo . 

Regulamento de Armas e MunlQóes 

CAPiTULO 1 

Dlspos~s gerals 

SEa;Áo I 

O!>jecto 

ARllGO 1 
ObJtclo 

o presente Regulamento eslabelecc as regras relativas 
a de(en~¡¡o, uso e porte, import'9ilo, expona9'o, tránsito de 
armas de rogo e muni9Ocs. por cidadaos m",ambieanos 
ou estrangeiros no territ6rio nacional. 

ARnGO 2 
¡Amblto do .pllc.~Io) 

O presente regutamento apliea·se: 
a) A todas' as situa~Oes de deten~~o, uso e porte, bem como 

a importa~¡¡o, e.porta~ao e transito de armas de fogo 
e muni90es; 

b) As emprt!S8s e lIssllC~a\=Oes desponi""s que lenham como 
instrumento de trabalho dS armas e para as quais 
eSlejam devidamente Ik"enciadas. 

SECf;AO JI 

Defrnt.;a.o e classifica~o de armas e mun95es 

ARTIGO 3 

(0011n1910 de arma. e munl~6 •• ) 

l. Considernm-se armas, para efcitos deste Regularncnto, 
lodos os Instrumentos OU engenhos como tóll classificados, nos 
artigos scguintes e. ainda, os que tcnham as características dos 
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ínstrumentos, engenhos mecanicos DU objectos que as For~as 
de Defesa e Seguran~a usam para a defes. ou ataque, mesmo 
que sejam de tipo diferenle. 

2. Silo muni90es, os artefactos ou projécteis que alimentam o 
funcionamento de urna arma de fogo esponsáv~l pela destrui9íio 
ou danifica~ao de alvo. 

ARTlGO 4 

(Classificacao de "mas) 

l. As armas classificam-sc cm: 
a) De guerJ'jl; 
b) De defesa pessoal; 
e) De precisao; 
el) De ca9a; 
e) De recreio; 
j) De ornamenta~iio; 
g) De valor estimativo; 
h) Brancas; 
i) De competi9iio de grosso cal ibre; e, 
j) Armas sem c1assifíca,ao. 

2. Sao também consideradas annas. os instrumentos que 
utilizam cartuchos carregados com e uga explosiva. 

ARTlGO 5 

(C/ ••• llloa910 de munI96eo) 

As muni~Oes tem a classifica~ao dE.S armas a que se destinam. 

ARllUO 6 

(Arm •• de guerra) 

l. Sao armas de guelTa o equipam( oto, armas e munÍf;Oes em 
uso ou destinados as Fon;as de Defe! a e Seguranr;a e incluem: 

a) Armas portáteis desenhadas para utiliza9lío por várias 
pessoas, actuando'como urna dota9lio, melralhadoras 
pesadas. c;anhoes. ·canl oes auto propulsados, 
morleiros de menos de lllO mm de calibre, lan~a
-granadas. annas antHanqt,ee lan~a-roquetes. armas 
de recuo, annamentos anti-aércos, armas de defesa 
aérea. vcículos automóvci:; ou rcboqucs de qualqucr 
natureza especialmente preparados para receber ou 
ser equipados com armas de fogo bem como os 
protegidos com blindagem ou coura~as COrn mais de 
5 mm de espessora. 

bl Metralhadoras ligeiras, metra.hadoras semiautomáticas, 
pistolas·metralhadoras, e,.pingardas automáticas e 
semiautomáticas de assa!ti,. 

2. Consíderam-se também armas (e guerra: 

al As pistolas de calibre sU')erior a 7,65 mm, cujo 
comprimento de cano exc< da 10 cm; 

b) Os revólveres de calibre igu .• 1 ou superior a 9 mm, ou 
de comprimento de cano S\lperior a 10 cm; 

e) As espingardas de alma estriada, de calibre igual ou 
superior a 6,5 mm; 

el) As armas de tiro automático ~e qualquer natureza; 
e) Quaisquer outras armas de fogo ligeiras ou pesadas 

afectas a fins exclusivamclltc militares. 
3. Pode ser excepcionalmente pem itido aos indivfduos cujas 

actividades o justifiquem pela nece,;sidade de cuidar da sua 
defesa contra animais selvagens, Oh cm caso de ¡solamento 
devidamente justificado o uso de pistolas ou revólveres dos 
calibres mencionados nas alíneas a) e b) do n.o 2 do presente 
arligo. 
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A.llG07 

(Arm •• de dele •• peslo.l) 

l.. sao armas de defesa pessoal: 
a) As pistolas semiautomáticas de calibre n30 superior a 

7,65 mm, cujo comprimento do cano nao exceda lO 
cm; 

b) As pistolas até calibre 6,65 mm inclusive, cujo 
comprimentb do cano nao exceda 8 cm; 

e) Os revólveres .de calibre inferior a 9 mm, cujo 
comprimento do cano nilo exceda 10 cm; 

el) Os revólveres de calibre nao superior a 9 mm, cujo 
comprimento do cano nlio exceda 5cm. 

2. O comprimento do cano é medido: 
al Nas pistolas, incluindo a c8mara; 
b) Nos revólveres, excluindo o lambor. 

ARTIGo8 

(Arm •• de preclllo) 

Consideram-se armas de precisAo: 
a) As espingardas, pistolas ou revólveres de alma .. <triada, 

de calibre igual ou superior a 5,6 mm e inferiores a 6 
mm, destinadas a tiro desportivo de competi~;¡o, 
quando possuam as seguintes características: 

i. Diopter, 

ji, AI~as telesc6picac; ou deriváveis; 

¡ii. Miras especiais com ou sem túnel e gatifho 
de cabelo. 

b) As pistolas e revólveres destinados a tiro desportivos 
de competi,1ío poder1ío possuir canos de comprimento 
superior ao estipulado nas alíncas do número 1 do 
artigo 7. 

ARTIGu9 

(A,mas de 0898) 

Consideram-se armas de ca9a: 
a) As espingardas de um ou mais canos, de alma lis~ ou 

estriada, destinadas a exercfcios venatórios ou a 
outros previstos na lei; 

b) As espingardas ou carabinas de um ou mais canos de 
alma estriada com calibre igual ou superior a 5.6 mm 
(22) que utilizam cartuchos de percussao central e 
que tenham sido concebidas para a prática de 
exercícios venatórios. 

ARTIGO 10 

(Arm •• de recre/o) 

l. Consideram-se armas de recreio as espingardas, pistolas 
ou revólveres e outras de alma estriada, de.calibre inferior a 5.6 
mm, e de alma lisa de calibre nao superior a 9' mm. 

2. Integram, ainda. esta categoria: 

a) As armas que pennitem o carregamento de urna ou mais 
muni~Oes, usadas para efeitos de competi,lio; 

b) As armas de precisao, espingardas, pistolas ou rev61veres 
de alma estriada, com calibre igual ou superior a 5,6 
mm, destinado a iiro desportivo. competi~30. quando 
possuam as scguintes caracterfsticas: 

i. AI9as telescópicas ou deriváveis, miras 
especiais com ou sem tunel e gatilho de 
eabelo; 
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.i. De pressao de arou g;í; comprimido e, ainda, 
as que cm conjunlo ou separadamente 
pcrmitam o carrega ncnlo de mais de um 
chumbo, tenhom calibre superior a 4.5 mm, 
bem como as de clualquer calibre que 
comprovadamente pormitam o lan~amento 
de projécteis, com "elocidades iniciais de 
valores aprox imadas aos das restantes armas 
de lccreio. 

e) Os arcos aperfeifoudos que possulm aparelho de p<>ntaril 
sofislicado, hastil e mecanismo de disparar com 
gatilho. 

3. As pistolas e revólveres destinad,)s a.tiro desportivo de 
competi~30 poderao possuir canos de ce mprimento superior 30 

estipulado no n." I do 'rligo 7. 

ARTIGO 11 
(Arma. de omoment891O) 

SIo armas de ornamenla~Io, as de rugo de qualquer calibre 
ou modelo fora de uso, as br.ncas de modelo .nligo, as de 
carácter anístico, brancas ou de fogo e. ainda, as de fabrico 
rudimentar. contanto que sejam empregues exclusivamente na 
decora~¡¡o interna de casas ou fafam parle de uma colec~iío. 

A.nao 12 
(Atm .. de valor .. umatl1lo) 

Sao armas de valor estimativo, as de logo de qunlquercnlibre 
ou modelo, sem muni~óes e deSllctivndas das suas fun,oos 
essenciais. as brancas de qualquer natUJeza. cujos proprietários 
requeiram a sua posse a título de recorda~3o ou outro motivo 
.tendível, nos termo. deste Regulamento. 

ARTIGO 1.3 

(ArIO •• ",. ..... : 

l. Consiooram·se armas brancas, as ~estjnad3s A luta a curta 
O" longa distancia ou carpo a corpo, .¡"" ulílizam a for~a do 
ulenle para obter o cfeilo desejado. 

2. As .. arlnas referidas no número antcrior podem ter efeitos 
contundentes ou de choque, de corte c. de gume, de estocada 
ou de pont •. 

3. Os urensllios com lámina destillados a uso doméstico, 
venatório. industriais, agrícolas cm oficios ou profiss(}es. sao 
considerados armas bran"as quando utilizados fora do. loeais e 
fins diferentes cm que é normal o seu I:mprego. 

A.TlGO 14 
(Arma. de competl~ de 9 ·0 •• 0 .. libre) 

Sio consideradas .rmas de competi ;io de grosso calibre, as 
espingardas, carabinas, pistol.s ou re\ólveres, de tiro simples, 
repeti¡;áo ou semi·automálicas. de qudquer calibre, com cano 
~rri3do e percussio central, pertenct:ntes hs agremi~s de 
carreira de tiro e para esse lim destina-Jas. 

ARTICO 15 
(Arma. lem classirh;a~) 

As armas cujas características nuo tem cnquadramento em 
qualqucr das cl.ssifica~oes dos atigos anteriores, sio 
classificadas de acordo com o desp.c1.o do Comandante-Geral 
daPRM. 

ARllGO 16 

(Armas prolbldu) 

1. É proibido o uso e porte por ·lessoas parliculares das 
seguinte.s armas: 

a) As espingardas de alma lisa e ljO comprimento de cano 
seja inferior a 51cm ou 20 ",legadas; 
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b) Os revólveres úe alarme: 

e) Os silenciadores p.r. armas de fogo ou quaisquer outros 
aparelhos com fins análogos; 

d) As substancias sólidas, líquidas.ou gasosns que sejam 
íntoxicantes, asfixiantes ou visicantes e, quajSquer 
outras empregues na guerra; 

e) As arma. de fogo sCm as habituai. caracter!stic.s 
técnicos, de qualquer modelo, linda que de fabrico 
rudimentar com materiais inadequados e impr6prins 

como tubos de cobre, de a~o ou galvanizados. 

ARTlCO 17 

(Munl~6 ... prolblda.) 

1. Silo proibidas as muni~oos perfurantes de ponto aguda e 
expansiva. explosivos ou incendiirias, bem como os projéctejs 
para es8ólS muni~Oc$. 

2. Sfio também proibidas as muni~óes deslin.das a pistola. 
ou revólveres com 05 respeclivos projécteis e;¡¡;p)osivos, bern 
como os mesmos projéctejs. excepto no que se rerere as armas 
de ca~a ou tiro desportivo para as pessoas habilitadas a usá-Ias. 

3. Para efeitos dest. Regul.mento, entende-se por: 

a) Projécteis perfurantes, os destinados para uso militar 
blindado com núcleo duro perfurante; 

h) ·Projécteis explosivos, os tleslinados para uso militar 
contendo urna mistura qufmica que se inflama em 
contllctO com o ar na altura do impacto. 

CAP(TULO" 

Obrlgatorledade e autorlzat:ao excepcional de 
llcaf198 de almples deten~o. uso e porte da armas e 
munI96es. sua denega~lo. casS89io e suspendo 

~F.o;ÁO I 

Obrigatoriooade e autorlzaQAo e)(~ 

ARTIGO 18 

(Obrlgl.on.dado dolk:en~a) 

1. A deten~do, uso e porte de 'rlnas de fogo para a de· 
fesa pessoal e de ca~a está sempre condicionada j¡ licen~a. 

2. O. portadores de armas de rogo devem fazer-se aeom
panhar permanenteniente das licen~s de uso e porte e dos 
livretes respectivos. 

ARTICO 19 

(Prerrogativa do Comandante-Geral) 

1. O Comandante-Geral da PRM pode autorizar o uso 
e porte de armas de defes. das constantes das aHnens a) 
e b) do n.· I do arligo 7, exclusivamente destinadas para a 
defesa pessoal, • ourros agentes dos servifOs póblicos com 
fua,óes de carácter policial ou paramilitar, ou outros, quando 
se justifique, mediante proposta dos respectivos serv.i~os. 

2. Os servi~os de que dcpcndem os bcneficiários das 
prerrogativas referidas no n,· 1 des le aftigo devcm promover o 
seu averbamento nos cartoos de identidade da fun~lo pública. 

3. Os benefieiários das prerrogativas constanies deste artigo 
e dos precedentes entregam .. arlnas ao Comando da PRM, 
quando cessam as suas fun~OOs. 

4. Havende motivos disciplinares ou criminais, as armas 
devem ser entregues ao Comando-Geral da PRM ou ao. 
Comandos Provinciais da PRM. 
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ARTIGo20 

(ElC1ln9i10 d. aulori¡:a9i1Q) 

Extingue~se a autoriZ8r;ao de Jicen~as sempre que os seus 
titulnres sejam compulsivamente apcsentados ou deixem de 
exercer os cargos que determtnaram a autorlza~ao. 

ARTlG021 

(Autoriza~8S para as pesaoss colectivas públicas 
ou privad •• ) 

Ás pessoas colectivas públicas ou privadas. ande se torne 
indispensável o uso de armas de rogo. podem ser autorizadas a 
adquirir as annas permitidas neste rcgulamento, exclusivamente 
para o fim requerido. 

ARTIGo22 

(Porte e uso de armas por vigilantes de emprells 
d. segur.n~ privada) 

l. O porte e uso de armas de raga J>!)r vigilantes de empresas 
de seguran93 privada carece de licenya específica. concedida 
pelo Comandante-Geml da PRM. 

2. A Iicen~a é válida por um anc, renovável, mediante a 
apresenÜt~lio de certificados de regislo criminal, policial e 
certificado de aproveitamento de carrdra de tiro. 

3. Os vigilanles de empresas de seguranlf3 privada-s6 podem 
ser portadores de armas de defesa quar do cm servillo de guarda· 
costas, em protec~ao de bancos, de casas de cAmbio, em 
acnmpanhamento de veículos de transporte de fundos e valores 
e nos casos de reac~ao rápida. 

SEC<;hO IJ 

Licenyas do simples detenQio, uso e porte de arma 

ARTIG023 

(TIpo d.llee~a .Idada perm~ld. pera a SUB d.1en9iio) 

1. Poderilo ser concedidas Iicen~a; de simples delen,ao ou 
p.r. uso e porte das seguintcs espécies de armas, quando 
manifestadas e registadas: 

a) De defesa e brancas. aos maiores de 21 anos que tenham 
a necessária idoneidade moral; 

Ii) De defesa contra animais seJ·¡agens. aos maiores de 21 
anos, nas eondi~Oes previs:as no n.' 1 do artigo 7; 

e) De ca,a, aos maiores de 21 anos; 

d) De precisao. aos individuos maiores de 18 anos e as 
agremia90cs de tiro. clubes desportivos ou recreativos 
e organiza~óes similares; 

e) De recreio. aos indivíduos maiqres de. 18 anos. e as 
entidades referillas na .lfn·,. anterior; 

j) De ornamc.ta~¡¡o, de valor c:slimálivo ou de colec~.o 
aos maiores de 18 anos. 

2. A concessao <las licen~as descritas no ndmero anterior 
é da competencia do·Comandante-Q,:r.1 d. PRM. 

3. A Iicen~a pode ser denegada, quer por inoportunidadc 
fundada em razOes de ordem pública, quer .inda porque a quota 
das concessqes anuais enconlra· se esgotada. quer com 
Cundamento nos factos que conSEem do certificado do r~gisto 
criminal do rcqu~ente, quer por OUlTOS lidos como prejudiciais 
pela autoridade policial ou por aquda a quem compete a sua 
passagem. 

4. Compele ao Ministro do Interior rixar a quola das licenr;as 
a conf-eder oor ano 
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ARTlG024 

(Validado d .. lIeen~1 de UIO e porte de .rma.) 

1. As Iicen,as para uso e porte de arma sao válidos pelo 
período de dois anos. 

2. A licen,. de ca~a nao dispensa a d~ uso e porte das 
respectivas armas durante o período da sua validade. 

ARTloo25 

(Obten910 de IIcen9as para o uso e porte de lumas) 

l. As licen,as de simples deten~iio ou para o uso e porte de 
armas sao concedidas mediante requcrimento, contendo lodos 
os elementos de idcntifica~¡¡o do requerenle e a assinatura deste, 
reconhecida por notário instruido com os seguinles documentos: 

a) Certificados de registo criminal e policial, pass.dos há 
menos de tres meses; 

b) Certificado médico de aptidao física; 

e) Fotocópia autenticada do Bilhete de Identidade; 

ti) Tres fotogratias de tipo passecoloridas de 3,5 cm x 4cm; 
e) Prova da necessidade de posse das referidas armas 

passada por entidades policíai.; 

j) Prova de ter frequenlado, com aproveitamento, urna 
carreira de liro que lhe habilil. a esse porte; 

g) Atestado de residencia; 

h) Parecer das auloridades policíais; 

i) Informa,ao das autotidades administralivas do local de 
residéncia. 

2. Tratando-se de agremia~Oes de tiro, clubes desporlivos ou 
recreativos e organiza~i}es similares, as licen~as referidas nas 
alfneas el)' e e) do artigo 23 sao requeridas pelo seu repreSenl8n1e 
legal, juntando cópia do Bo/etim da República onde se encontrem 
publicados os respectivos eslatutos. 

3. A nenhum indivíduo pode ser passada mais do que urna 
licen,. para o uso e porte de arma de defesa e ca,a, sendo que 
cada arma deve possuit o respectivo livrete. 

4. As licen~as para o uso e porle de armas só podem ser 
emitidas para cidadaos mo~ambicanos. 

5. Os estrangeiros que a data da entrada cm vigor do presente 
regulamento possuam licenc;a de uso e porte das armas 
conservam os direitos adquiridos. 

6. A título excepcional podem ser passld8$licen~ .. de.u.o e 
porte de arm.s a estrangeiros cujos paises observam O princíj>io 
de reciprocidade em rela,iio aos mo,~mbicanos. 

ARTIG" 26 

(Renova~o d. 1'-.. ) 

l. A renova~¡¡o das licen,as de us. .• ·pPI'~·deannal;¡jUogo 
é efectuada mediante a apresen~tQflI: 

a) Requerimento dirigido 00 t:~4~é..oeral;¡¡~ PRM~ 

b) Fotoc6pia aurenlicada \le 81_ lIt.;/íIiln.idaife; 

e) Certificado de registo crli'ÓJJl\ll. pollcial pá:;saiIo It 
menos de tres meses; 

ti) Certificado médico de aptidao física; 
e) Atestado de residencia; 
j) Fotoeópia de lieen,. de uso e porle caducada: 
g) I?uas fotografias coloridas de tipo passe. 

2. Para os estrangeiros. a renQva~ito de Jjcen~a para () uso e 
porte de arma de fogo, pana a1ém dos documentos mencionados 
no número anterior, será mediante apresental):50 de fotoct'Spias 
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autenticadas do DIRE. do passapone. certid!o de registo criminal 
emitido pe/as ·auloridades mO\ambicanas e um documento 
passado pelas autoridades competer,les do pals de orisem 
cenificando a sua idoneidade. 

ARTIG027 

.(RevOVayio de Ilcen~. com base en. fal ... declar.~Oaa) 

A obten,ao da licen,. baseada em f, Isas declara~oes implica 
a sua revoga~!o. a apreensoo da arma iniciando-se o processo 
de reversao da arma a favor do E,¡tado e o subsequente 
procedimento criminal. 

ARTlG028 

(DetOfl\'Io de arm •• de dele •• pessoal e de ~.) 

1. As armas de defesa pessoal. quando conservadas cm 
residéncias. devem ser depositadas em cofres apropriados. 

2. As armas devem ser conservadas e utilizadas nos locais 
apropriados para o tiro ao .Ivo ou nas re"idencias ou propriedades 
dos seus detentores e. quando forem transportadas. devem ser 
guardadas em estojos ou caixas aproptiadas. 

l. As armas de precisio e de 1 tercio pcrtencentes a 
agremiar;oes de tiro, clubes despOl tivos ou recreativos e 
organiza~Cíes similares s6 podem ser utilizadas pelos seus s6oios. 
ainda que de idades inferiores as previstas nas alinea ti) e e) do 
artigo 23. nos seus recintos privados. 

4. As armas de ca,a devem ser manti, las descarregadas quando 
n!o em exerclcio da ca,a. 

5. As armas referi~ no presente A ~igo bem como os locais 
do.seu acondicionamento estilo sujeitos a ins¡lec~¡¡o periódica a 
ser ordenada pelo Comandantc-Geral la PRM. 

ARTIGo29 

(Emprútlmo de armo. de e090) 

1. A lieen~a para o uso e porte de arma de ca~a habilita o seu 
possuidor ao uso e porte de arma de c:~ que nilo lhe perten~a, 
devidamente registada, scmpre que seja autorizado por escrito 
pelo seu proprietário, devendo tolautcriza~iio ser submetida ao 
visto da autoridade policial, que Ihe atribui o prazo de validade 
julgodo conveniente, até· ao limite de 11m ano. 

2. A autoriza,30 para o empréstimo de arma de ca~ deve ser 
feita · em duplicad~ ou triplicado. consoante se frate de 
empréstimo feilo por particulares ou por espingardaria. 
destinando-se o original ao beneficiário, o duplicildo ao 
Comandante Provincial da PRM e o ti iplicado a espingardaria, 
se for o caso. 

ARTIGo30 

(Armazenamento e .rrecadlqio de arma. por emprea.1 
de .oguron~1 prh .. da) . 

1. As armas em posse das Empresas de Seguran,a Privada 
devem serarmazenadas ou arrecadawlS cm cofre. 

2. As armas na posse das EmpreSl.s de Seguran~a Privada. 
bem como os locais do seu acondicic namento esta~ sujeitos a 
inspec.ao periódica da I'RM. 

ARnGO 31 

(Denegaqlo, suspenslo, ca.s.~io e :ancelamento de IIcen~a 
de simples deten~lo de uso f porte de armas) 

1. O Comandante-Geral da PRM pode em despacho. 
deyjdamentc fundamentado. com hase nas circunstAncias 
previstas no número 3 do Artigo 23, ou por OUtros motivos graves 
e ponderosos. denegar, suspender Ol! cancelar as licen~as de 
simples deten~ii() de uso e porte de atnas de defes. pessoal. de. 
calta, de precisao e de recrcic, ordellando apreensao das que 
tenha sido concedidas e as respectiva ¡armas. 
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2. Se for cassada a licen,a de simples deten,ao, as armas silo 
apreendidas. iniciando-se o processo da sua reversAo a favor do 
Estado_ 

3. Se for cassad. a licen~a para uso ~ porte, as armas 
apreendidas sao restituidas ao seu lcglti!"o plOprietário, mediante 
a apresenta,iio da licen,a de simples dcten~iio, quando Dio 
devam. ser consideradas perdidas a ravor do Estado. 

4. Do despacho que denegar, suspender ou eassar as lice~as 
referidas no artigo anterior, ca~ reclama,áo ao Comandante
-Geral da PRM oU recurso hierárquieo no prazo de trinta dias, 
ou impugna~¡¡o judicial. 

ARTlG032 

(R .. tr~O ... eondl90" de UIO de erro .. de logo) 

Nao é permitido o porte e uso de armas de fogo, entre outras 
nas seguintes condi~Oes: 

a) Em virtude da situ~¡¡o do lugar e outras atendlveis que 
possa colocar a vida de pessoas ou de propriedade 
em perigo; 

b) Em estado de embriaguez ou sob efeito de drogas; 
e) Quando o seu portador nilo esteja cm pleno uso das suas 

faculdades mentai., provado por documento médico; 
ti) Quando empregue a arma sem justa causa ou de forma 

negligente; 
e) Para resistir a uma ordem legítima da autoridade 

competente. 

ART/G033 

(Porte e u.o 11118"1 de Irml. do fovo. munl9OH) 

O porle e uso ilegal de armas de fogo e muni,Cíes é pun/vel 
nus termos da lei penal. 

CAPITULO 111 

Manlfesto e Reglsto de Armas e Munl~óes, Au"ncla 
Temporárla, Muclan~a de Resldincla, ·Morte, Uso e 

Cedincla de Armes e Munl96es 

sec<;AOI 
Manifesto • Raglsto d. Arma •• Muni¡Xies 

ARTtG034 

(ManWaato de Irm" I munl9OH) 

O manifesto de quaisquer armas e suas muni~es quando 
importadas por espingardarias, delidas por particulares, trazidas 
de qualquer pals eslrangeiro ou adquiridas em hasta pública, é 
obrigat6rio e processa-se do seguinte modo: 

a) Os boletins de manifesto modelo 11, devidamente 
preenchidos e assinados. sao entregues. com as 
respectivas armas para a conferencia, no Comando
Geral da PRM ou nos Comando Provinciaisda PRM, 
conforme a área em que residem os proprietários~ 

b) Em cada boletim de manifesto deve ser descrita urna 
arma e suas muni~Oes apenas, fazendo-se a anota<¡ilo 
de "arma do Estado" quando pertencer aos servi~s 
públicos. 

ARnGO 3S 
(Regloto do arma.) 

l. Os boletins de manifesto silo remetidos ao Comando-Geral 
da PRM para a clabora,ilo do livrete do registo "mndelo V", 
que s6 é entregue aos proprietários das armas, de acordo com 
este Regulamento. 
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2. O Jivrete do regiSlo pode ser sub¡tituldo a requerimenlo do 
interessado nos casos de deleriora~J, perda ou outro motivo 
justificado. 

3. Quando se trate de substituj~i" de livreres pertcncentcs 
aos servi~os públicos, os pedidos poc!emscr flritos por meío de 
nota ou de oficio. ' 

ARTIG036 
(1IegI1Io de __ peI ... ~.) 

l. As armas importadas por espinganlarias sio registadas em 
seu nome e, quando forem transferidlS, o acto 6 averbado nos 
respectivos livreles de proprietúio. 

2. Quando a transfer6neia a que se reCere o nllmero aNerior 
seja fem a favor das entidades nio i!onIaS de Iicellfol de uso e 
porte, estas devem promover o averbamellto das armas 
adquiridas na resenha constante das referidas Ji~as. no praze 
de quinze días. 

3. A3 armas a que se refm o artigo 34 desle régulamento SiO 
manifestadas dentro do prazo de trintu dia •• a contar da data do 
desembara~ aduaneiro. 

4. A falta de manifesto de arma le fogo dentro do prazo 
estabeIecido faz incom:r no paaamenlO de multa nos termos <leste 
regulamenlO. 

ARTIG037 
(Rllllalo4l de _u In"IIII_) 

As armas inutilizadas sio remetidas com os respectivos 
Iivrctes lO Comando-Gcral d. PRM, para o cancclamenlo do 
seu regislO e posterior destrui~. 

ARnoo38 
(ExlnlvIo. roubO de_) 

1. No caso de e"travio ou roubo de armas, o livrete de regislo 
deve ser entregue pelo próprio titular (oH seu representante legal 
no prazo de 24 horas, a autoridad. policial maii; próxima, com 
os fundamentos OU jilstificativos que tiver a alegar, reduzidos a 
aulo de noticia. 

2. A autoridade referida remete, pell , via competente, o Iivrete 
e o decalque do aulO referido no núme, '() anterior, ao Cdmando
Geral da PRM para efeitos de apreci~) deste, em conformidade 
com o disposto no número seguint", com vista a evenlual 
procedimenlO contra o ilegal detentor de arma. 

3. Sempre que o extravio ou rOUDO nilo for considerado 
devidamenrejustificado pelo Comand" .. Qeral d. PRM, o titular 
é punido nos termos da lei penal. 

4. Os individuos que dcixarem as suas armas em locais que 
possam ocasionar roubo ou extra vio <las mesmas silo punidos 
nos termos da lei penal. 

S. O extravio de arma de fogo qu: nao for participado •• 
autoridades competentes, pelo seu titu. ar é punido com pena de 
multa correspondente ao dobro do pre;o da arma. 

6. O nio cumprimenlO do praw e, tabelecído no número ) 
deste artigo implica o inIcio do proces,lQ de reversio das armas 
'a favor do Estado, quando localizada; independentemente da 
pena anteriormente prevista. 

Aanoo39 
/Au.4ncI. temporárla, mudan98 d. resldincla e morto) 

1. Scmprequeo titular da licen~ de usoe porte de arma fogo 
se auSentar do país por mais de 24 hor." deve depositar as armas. 
em sua posse e respectivas muni~ól:s junto as autorida.des 
policiais competentes. 
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2. Os titulares ~ Iicen~as de uso e porte de arma devem 
informar as alllori~ polieiais competentes, no prazo de 24 
horas, sobre a ~ de rcsid&Acia ou aus!neia temporma. 

3. Em caso de lIIPrIC do titular, os mernbros da faroma ou 
pa¡entes do finado dl:Vem, no pruo de 07 dias, entregar a lice~a 
de lISO e porte'da arma de fogoe a /eSpcctiva arma as autoridades 
polieiais cOR\pelentes. 

4. A falla de comtlllÍea~lo da aus6ncia temporária do pafs ou 
<J. IIl<Jdan~ de reoidencia pelos titulares das armas de fogo é 
punida com multa nos termos do presente reguJamento. 

S. A reincid&lciadas inf~ constantes no ntímero anterior 
pelo. titulares de atI\Ias de f~. ineoree na c~io da 'ice~ 
e perda das armas a favor do Estado. 

s~o" 
Uso • <:edIneIa de _ • Munlgllel 

ARTJ<¡O<CO 
(UIO • ,.... ... _ ...... unl9OM) 

1. O individuo habilitado com • lice~a de uso e porle de 
anna de fogo, nos termos <leste Regulamento. pode usar até tres 
armas de fogo: urna de defesa pessoa' e duas de ca~a. 

Z. O uso das armas referidas RO nllmero anterior é limitado ~s 
actividades que condicíonam a su. permissio e sempre fora dos 
centros populacionais. 

3. É proíbido o uso de armas e muni~óes de recr.io em zonas 
urbanas e suburbanas que nio oCe~am as necessárias condi~óes 
de seguran~a. 

4. Os indivIduos que, a data de entrada. em vigor do presente 
Regulamcnto, tenham registado cm seu nome um número de 
armas superior ao indicado no número 1 do presente artigo, bem 
camo, os que possuem pistolas óu revólveres de defcsa !,!,ssoal 
aeima do calibre permitido para esse fim, devem entregar no 
Comando da Policía as armas excedentérias e obter novas 
Iicen985 com calibre ajustado a este Regulamento. 

S. O USO indevido das armas de fogo e de muili~Oes, ou que a 
autoridade' competente considere como nilo devidamente 
justificado, será punido DOS termos da lei penal. 

ARTtGo4J 
(AIIen~o de arma. e munlq6el) 

1. Aos indiv(duos que detenham armas de fogo em situa~io 
legal, assim como as muni~Oes que lhes correspondam. é 
permitido aliená·las a pessoas a quem a lei permita o seu uso e 
porte. 

2. Poro os efeitos do número 1, devem os requerimentos serem 
dirigidos 00 Comandantc-Geral da PRM acompanhados de 
livrete de registo, das Iicen~as de uso e porte e da decl.r.~¡¡o de 
transmissB.o passada pelo proprie1.ário das referidas armas, com 
a assinatura reconhecida por notáfio. 

3. Os utentes a que se refere a aUnea b) do n.· 1 do artigo 23 
sao o garante de manuten~¡¡o e guarda das respectivas armas em 
sólidas condi~Oes de segur.n~a. 

4. Em caso de morte do proprietário de armas e muní'joes. 
devem as pessoas de famma ou quando nao as tenham. as pessoas 
que com ele vivia, ou, se o fa1ecjdo nao tinha residencia pr6pria, 
o dono ou gerente da casa onde a murte se registou. entregá.las 
as autoridades policiais da respectiva área, no prazo de 7 di.s a 
contar da data da ocorrencia, para cfeitos de legatiza~ao a favor 
dos herdeiros, mediante manifesta~¡;o de vonlade e observados 
todos requisitos para uso e porte de armas de fogo e muni~óes, a 
qual é fcita nos seis meses subscquen\es, sob pena de serem 
perdidas a favor do Estado. 
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5. No caso das armas e muni~óes l, que se refere o número 
anterior vier a ser alienado, a decla. a~ilo de transmissilo de 
propriedade poderá ser passada pela I'iúva. pelos herdeiros Oll 
seu. procuradores com poderes para tll. juntando-se a certidio 
de óbito do indivfduo falecido. 

6. Se a alie~ilo se verificar entre os titulares de lice~a de 
llSO e porte de armas de fogo nas mesm lB c1asses. basta a simples 
autoriz~iIo da entidade responsável ~el. emissio de líceo~as, 

ART.G042 

(Protbl¡:lo de oubto.,.o e _1""'Umo de arma.) 

É proibido alugar. emprestar ou ti 8nsterir armas de defeso 
pessoal. linda que .. jam para portad ores de licen~a de uso e 
porte. 

CAP!TULO 1'1 

Marca9io, Armazenamento de Dadoa, ImportagAo, 
Exporta~o e Transfer6ncla ele Armas de Fogo 

SEC~AO' 
Marca9io de arma. de loga 

ARnG043 
(U.r.a9io de Irm .. do fogo) 

As armas de fogo sao marcadls no momento da sua 
importa~iio. exporta~¡¡o. trinsito. apreensio. confisco ou 
transferencia do Estado parn particul,lles. 

ART.G044 

(Número do oérfe do .rma do fogo> 

1. A marc~io da arma de fogo é ¡ ravada de modo indelével 
na parte exterior e superior das cinlaras de combustio, com 
indic~lo do nome do fabricante. a"o e do país, seguida das 
iniciais PRM, 

2. Se forem encontradas armas cujas características nlo 
correspondem As descritas no livret'. de registo. deverá dar-se 
infcio ao processo de reversio a fav"r do Estado. 

ARTtoo45 
(Cadastro de onn .. do lo ~o e munl\'6es) 

l. Compete ao Comando-Geral da PRM organizar o cadastro 
de armas de fogo e muni~ócs e resp<ctiva fiscalíza~¡¡o. 

2. () Cadastro referido no núnero anterior é sobre as 
autoriza~ües de possc e uso de armas de rogo emitidas, 
apreendidas, recuperadas. confiscad lB, roubadas bem como os 
dados sobre fabrico, impo~¡¡o, exporta~ilo e transferencia de 
armas de fogo e muni~óes. na poss<' de singulares. do Estado. 
de empresas de seguran~ privada. ,e agremia~¡;es desportivas 
e espinl1,ardarias, 

3, O período mfnimo de manutell~Ao dos c'¡daslros é de 10 
anos. 

4. O cadastro de armas e muni<;Q<>S fica no Departamento de 
Armas de Explosivos do Comando-Geral da PRM que é 
resppnsável pela sua manuten~¡¡o. 

5. O acesso aos dados conlidos n) cadastro aeima referido é 
estritamente reservado 80S Órgíloi de Defesa e Seguram;a. 
carecendo de autorizByio expressa 110 Ministro do Interior. 

6. As entidades referidas no núm"ro 2 deste artigo. ineluindo 
os sectores de aquisil'iío de equipamento das For9as de Defesa e 
Segura~a devem fornecer os dadus sobre armas de fogo ao 
Ministério do Interior para efeitos ,e cadastro, 
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Alt1lOO46 

(Fllllftoa9Io. remO$lO de ..........., • "nl,lvla dl,m_, 
Aquele que alterar i1icitamente. falsificar. as características 

das armas ou sonogar inform.~óes ¡ncorre nas san~óes previstas 
na lei penal. sem prejuízo do infcio do processo de reversilo a 
favor do ESlado. 

S~AOII 

tmporta9io. Exporta~o. R.exporta9io. Relmporta9io e TrAnsho 
de Arma. o Muni96es 

ARTIGo47 

(Impo~Io, exporllqlo, reexportOqllo, re'mporllqlo 
o trin.Ho do 8I'I11II e mun~> 

1, A autori~ilo para a importa~iIo. expo~iIo, reexpo~io, 
reimporta~ilo e trinsito de armas completas ou incompletas e 
~as separadas, muni~Oes de pistolas de alarme é concedida 
pelo Ministro do Interior, 

,2. O movimento de armas e muni~Oes referidas no número 
an!erior. é efectuado através dos Servi~s das Alfind~gas. 

3, A importa~iIo das armas e prOdutos referidos Qesle anigo 
far-se-á por meio de espingardarias devidamente licenciadas. 
mediante o pagamento de urna laxa por cada unidade dos artigos 
importados. conforme a tabela HA" em anexo. 

4. Os pedidos de importa~io de armas e muni~iies devcrio 
ser formulados em separado, descriminando os produtos a 
importar. sua origem. nome e marca do fabricante ou do 
fomecedor, características e quantidades; estincia aduaricira por 
ande devc correr o respectivo despacho e referencia do n6mero 
do alvará do importador, 

5. As armas ero trinsito estao sujeitas A fiscaliza~iIo pelas 
autoridades m~ambicanas, 

6, As entidad,," autorizadas para o exerdcio das actividades 
de ímporta~iIo. exporta~ilo, reexpo~¡¡o, reimporta~iIo e Irlnsito 
deverao passuir no seu quadro de pessoal técnicos com form~¡¡o 
adequada. validada pelo Ministério do Interior. 

ARnoo48 
(QuanUdodoa do arm .. e munI96M pe .. tmporllqlio, 

oxpol'll\;lo, reexporllqlio. rotmportllv1o) 

1. O. particulares habilitados com a liceo~a de ca~a ou de 
mo e porte de armas de fogo poderiio ser aUlorizados·. importar 
ou a exportar. através das espingardarias. para seu uso proprio 
até tres armas, senda uma de defesa e duas de ca,a, precisiio ou 
recreio e muni~ócs até aos limites de 100 cartuchos de bala de 
dofesa. 500 cartuchos chumbo eJou bala de ca~a e 500 cartuchos 
de chumbo eJou bala de r=eio. por ano. 

2, Os cidadios nacionais regressados do estrangeiro. senda 
titulares de licen,a de uso e porte de armas dos pafses de 
proveniancla, bem como os estrangeiros que pretendam fixar 
residancia cm território nacional. poderílo ser autorizados a 
importar suas armas e muni~óes nas condi~Oes previstas no 
número 1 deste artigo. 

ARTlGo49 
(EXC8f)9:6es nas quanlkfades a Importar) 

1. Poderá sc:r autorizada a importac;io de annas e muni~Oes 
em. quantidades superiores as mencionadas no artigo anterior 
quando se trate de excucs5es cinegéticas ou turísticas ou quando 
se trate de miss6es de carácter científico e em outros casos 
excepcionalmente definidos pelo Comandante-Geral da PRM, 
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2. Se os indivíduos que fizerem parte das cxcurs/'Jes ou missOes 
referidas no número aoterior utilizarelT na sua entrada, veículos 
automóvei. ou aeronaves de turismo, ,nunidos de despacho de 
importa~!o temporária das AlfAndegas a importa~iio será 
autorizada mediante a descr~¡o das armas ncsses documentos, 
com a indica~o do tipo, marca, calibre, número, quantidade e 
prazo de permanencia no Pafs. 

3. Se a saCda de armas e ou muni~ó, s se efectuar através dos 
meios referidos no número 2 deste artigl), as estlnciás aduaneiras 
devem proceder como determina o IlIÍlDero anterior. 

4. As organiza9óes desponivas ou os organismos que 
promovarn competi~óes poderío impOltar, temporariarnente, as 
respectivas armas e muni~s desde qu, o requeiram, indicando 
as características das mesmas e o praz" de sua permanencia no 
Pais. 

SECyAoIJI 

Movimento do turista ea~dor 

ARTIG050 

(Entrado do turlota c.~od" no polo) 

l. Ao turista ca~ador estrangeiro é Ihe permitido a entrada no 
PaCs com trés armas de ca9a, sendo uDla de alma estriada; uma 
de alma lisa, uma de defesa, 500 cartuchos de bala para ca9a, 50 
balas para defesa pessoal e 250 canuchos de chumbo. 

2. O turista referido no número ant·:rior devc aprescntar. as 
autoridades aduaneiras do local de entr, ,da, as armas e muni~óes 
de que é portador. 

3. Quando o turista cm referéncia se fizer acompanhar da 
respectiva IiceD9a de ca~a do Pals de residencia permanente é 
passada, cm quadruplicado, pela auuridade aduaneira, uma 
licen,. de que conste o nome do portajor, a data da entrada no 
Pals, o número da licen,a de ca,a, a rescnha de armas, a 
quantidade de muni,ócs e a provincia em que o turi.sta desoja 
realizar a ca98. A lieenfa referida é fei;a em decalque, devendo 
o original ser entregue ao interessado e uma c6pia a DirCCf~ de 
Florestas e Fauna Bravia. Cada licen¡a nao pode referir-se a 
mais do que um indivíduo e extrai-se uma c6pia que se envia ao 
Comando-Ocral da PRM. 

4. Se o turista utilizar viatura aut',m6vel, nos termos das 
facilidades que a esta sio concedidas .uravés da fronteita, e se 
nao estiver munido da respectiva licenra de ca,a, mas provando 
a sua posse legal no pals de arigeln, as suas armas ser!o 
depositadas na estancia.aduaneira de entrada ou seladas pelo 
asente aduaneiro do local de enlfllda, fa zendo o seu averbamehtO 
completo juntamente cam as muni~óes, na licen~a de importafAo 
temporária do respecti va ve{cJllo, entre gando-as ao interessado. 
Este por sua vez, transportó-Ias-á para a sede local aduaneira, 
ande serio entregues e' fiemo a -aguadar pela apresenta~io da 
respectiva licen~a de c.~a, sem a qual nio pode utilizá-las. 

5. Se as armas e muni.;aes vierem IX'T via marítima, férrea ou 
aérea, o posto aduaneim de fronteira d,,,pachá-Ias-á para a sede 
local da respectiva alfóndega, onde fieorilo depositadas até 
apresenta,!o da resPee.!iva licen~a de ·;o,a pelo interessado. 

6. O turista ca~.d¿r pode solicital no posta aduoneiro de 
entrada e nos termos do regulament> de ea~a, que lhe seja 
descontado o período cm que suas .armas cstiverem seladas, a 
fim de que o prazo de ca~a previsto por aquele regulamento seja 
apenas contado' a partir da data cm que r s re.spectivos sc:los forcm 
retirados pela autoridade policial, que faz a devida anotac;:ao na 
Iicen~a. 

7. O ca~ador~urista nacional obedc<'. as regras estabelecidas 
pela Direcfilo Nacional de Fauna Br", ia e tudo quanto respeita 
as normas de cac;:a. 

J SÉRJE - NOMERO J7 

ARTIOO51 

(sarda do ~dor .otrongelro do pors) 

1. N a saída do Pafs os ponadores de licen~as entregam as 
autoridades aduanelras do local por onde'saCrem, que fazem a 
sua verifica~ilo, confrontando os objectos apresentados com os 
registados nessas· lícen~as. Os cartuchos ou balas encontrados 
na posse do portador de cada licen~ que n!o foram declarados, 
sao objecto do respectivo despacho de reexpor!afío e cobrados 
os dcvidos direitos. 

2. Quando a sarda se efectuar em local diferente do da entrada, 
as autoridalles que receberem as licen~as, depois de cumpridas 
as formalidades prescritas no número anterior. remete-lo-3o 
dentro das 72 horas seguintes ao Comando-Geral da PRM. 

3. Os que nio c.umprem o previsto neste AMigo silo aUluados 
por transgressOes As leis aduaneiras do Pals, sendo-Ihes 
confiscadas as armas e muni~óes com que forem encontradas. 

ARnGo52 

(Imporlaflo t.amporárl. de arm •• de ... relo 
ou pora expo.l~o) 

1. A entrada no Pars de armas de calibre (.22) cuja 
equ¡val~ncia é, em regra, de 5,6 mm, só poderá ser permitida 
desde que satisf89am as indica~óes previstas no anigo 8 deste 
Regulamento, ineluindo as solicita~óes apresentadas pelas 
agremia,óes de tiro, clubes desportivos ou recreativos e ou 
organiz8~0es similares. 

2. Exceptuando-seo disposto no número antenor, será 
permitida a entrada de pistolas e rev61veres de calibre (.22) que 
obtenham a classifica,10 de armas de defesa. 

3. As agremia~óes de tiro, clubes desportivos ou recreativos 
e organiza~Oes similares, referidos no nómero 1 deste artigo, 
deverao possuir earreira de tiro apropriada ~ prática desle 
desport0. 

4. Pode ser aulorizada a importa~lo temporária de armamento 
que fa~á parte de· inostruário e se destine l exposi~!o perante 
entidades oficiais ou particulares com vista l sua aquisi~ilo, 
devendo as alfandegas observarem o disposto nos números 3 e 
4 do artigo 47 do presonte Regulamento. 

ARrlGoS3 

(Podido de lutOrlzaqto) 

lo Os pedidos de impona~¡o de armas ou muni~óes, devem 
ser formulados por espingardarias, e feitos preferencialmente 
por encomendas. 

2. -Compete 80 Comandante-GeTaI da PRM autorizar os 
pedidos para a importa,ao, exporta~ao, reexporta~¡¡o e 
reimporta~lo de armas e muni~óes e seus derivados. 

3. Autorizados os pedidos acima referidos, é passada a 
respectiva licen~a, conforme o modelo I em anexo em duplicado, 
devendo o original ser entregue ao roquerenle e o duplicado 
remetido l Almndega por onde se efectuar-a impona~!o. 

4. As licen~as de importa~lo ou compra de armas e muni~oes 
tem a validade de noventa dias. prorrogável por período nao 
superior a 30 dias por motivo justificado. a requerimento do 
interessado. 

5. Se a impona,!o do. produtos embargados ao abrigo de 
autoriza~30 concedida nao se realizar no pra~ previsto neste 
artigo, por facto imputá\'el ao requerente, fic'a o mesma abrigado 
a reexportar esses produtos. podendo no entanlQ ser-Ihe 
excepcionalmente permitida a impona~!o desde que se sujeite 
a penalidade prevista nos termos do presente Regulamento. 
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ARTIOO54 

(Verl"c.~o e CIH.HIClI\'lo de armas e munl96es) 

As armas de fogo ou muni~Oes silo ve ,ilicadas e cJassilicadas. 
antes de se efectuar o despacho de irr perta9io. nas estancias 
aduaneiras. per um perito de armas ou outro membro da PRM 
devidumente qualificado. nilo pedendo, brir-se qualquer volume 
na sua auséncia. 

ARTlGO 55 

(COmunlca910 da Import~§o de "mas e munI90e.) 

l. A importa~ao de armas e suas p~:lS ou muni~oes devc ser 
comunicada. mensalmcnte, por 11(.)13, aos Comandos Provinciais 
da Polfcia e a Direc9ao Geral das Almudegas, com a indica~ilo 
do número da licen9a a que respeita. 

2. Se as quantidades importadas fo 'em inferiores ao limite 
autorizado. u Jiccn9a de imperta9¡¡o continuará cm poder do 
importador-para usa-la alé esse limire, no prazo previsto. 

3. As licen~as a que se refere o número 2 do artigo 53, depois 
de utilizadas na totalidade. devem ser 'emetidas pela Direc9ao 
Geral das Altandega it Pollcia. 

ARTIGo56 

(Juatlllca9io dI' quanlldade. de .rmas • Importar) 

O Comandante-Geral da PRM, sempre que entenda, exigirá 
a justifica<;iio das quantidades de almas ou muni<;oes cuja 
impona'f3.o fm requerida. 

ARTIG057 

(lmporta~io de armas e muni~6es para abate de gado 
e Ilnalizl910) 

Compete ao Comandante-Gera da I'RM autorizar a 
importo~iio de armus de fogo upropr adas e suas respectivas 
muni,oes. para aba ter godo em matoclouros, bem como as de 
sinaliza<;iio luminosa. destinadas aos selvi,os de navega,iio aérea 
e marítima. 

ARTIGo58 

(Apreen.io de armas e munl96et. p.la •• Itindog •• ) 

As armas e muni90es submetidas a (espacho nas Altandegas, 
que nilo correspondam ao tipo, modelO! e calibres descriminados 
na respectiva IiCen¡;3 de impOnal130, si o apreendídas e perdidas 
a favor do Estado, salvo ... e o Importador promover 
imediatamel)te a sua reexporta¡;ao. 

ARTIG059 

(Llcenclamento e Im'portailo de armas e muniQDe. 
por agentes diplomáticos ou conlulares) 

O Ministro do Interior em cOOrde111~aO com o Ministro dos 
Negocios Estrangeiros e Coopera,iio, ouvido o Comandante
Geral do I'RM pede autorizar o uso e porte de arma de fogo ao 
agente diplomático ou consula! Icreditados no Estado 
Mo~ambicano, bcm como a irr porta~ao, através de 
espingardarias. de armas de deresa, d! ca,a. de precisao ou de 
rccreio. medianle peti~ao formulada I esse sentido. 

ARTTGOúO 

(Armas que dlspensam autorizac;ac para lua Importaqio) 

l. Nao carecem de autoriza¡;ao de mporta~ao: 

a) As armas de pressfto de ar; 

b) As armas e utensílios referid)5 nos n.'" 2 e 3 do artigo 
10 do presente Rcgulamcuto; 
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2. O usoe perte de armas referidas no número anterior depende 
da aut(jriza~iio dos Comandos Provinciais da PRM_ 

ARTIG061 

(LIee"91 de .xporl.~1o de armoa e muni96es) 
1 .. Aos individuos que pretendam s3ir de Mo~ambique com 

as suas armas de fogo. sao passadas as nceessArias licen<;as. pelo 
Com.odo-Geral da PRM. mediante requerimento dirigido 00 

Comand.nte-Geral d. PRM. com a IISsin.tur. reconhecida. 
2. Os .s!rangeiros contrat.dos que tenh.m cumprido 

integralmente o seu cpntrato ou cujo contrato tenha sido 
rescindido unilateralmente pela entidade contratante. pederilo 
expertar qualquer tipe de arma que esteja legalmente na sua 
pesse. 

ARTlG062 

(Generalidad. d.·lmporta9io. expo~lo, reexporta910 
e trlnslto de .rmas e munI96es) 

Além dos preceilOs c.:ontidos nesta sec\=iio, a imporlar¡ao, 
exporta~¡¡o e reexpona~a() de armas e muniye;es, estao sujeiros 
as dispesi<;i5cs gerais que Ihes sao aplicáveis, quer da legisla,3o 
aduaneira, quer da lndústria e Comércio. 

ARl"IGo63 

(Restrlfilo' Impo~o, .xporta~o. reexporta9lo, relmporta~ 
e trtnslto da armas e munl96H) 

1. O trinsito das armas de fogo e muni~Oes n~o previstas 
neste regulamento só pode ser realizado medianle a autorizar¡ao 
conjunta dos Ministros do Interior. da Defesa Nacional, das 
Finanlj3s e dos Transportes e Comunica~Oes. 

2. O Comandante-Geral da Pollcia pode, a título excepcional, 
autorizar a importa~ao. ex)X)rtac;io, reexporta~io, reimporla~ao 
e transito de armas e muni<;oes sem classifiea~iio. 

ARTIGo64 

(Local. do Importa~o. exporta~o. r .. xporta~o. 
relmporta~io e trAn.lIo) 

A imperta~ao, exporta~ao, reexporta<;iio, reimporta<;ao e 
tránsito siio feitos pelos Postos de Travessia autorizados. 

ARTIG065 

(Acondlclonam.nlo) 

l. As armas de fogo e muni"oes de guerra sño hermetieamenté 
embaladas e devidamente seladas no momento da sua 
imper!a<;iio. experta,ao. reexperta<;iio. reimporta<;ilo e transito. 

2. As armas e mUlli~oes nao compreendidas no número 
antcrior sao devidamente embaladas. 

3. As pistolas de guerra e respectivas munifi5cs usadas em 
servi,o de guarda-costas dos altos dignatários de Estado podem 
ficar isentas do disposto no número l. 

ARlIG066 

(Imporla9io. exporta9io. reexporll9io. reimporta9Üo • trinaKo 
Ilegal de armas e munl~6es) 

A importac;ao. exporla~ao, reexporta~ao. reimportac;ao e 
transito de armas e munic;5es sem as devidas autorii".ac;oes é 
considerac;ao posse ilegal de arma de fago e muni~5es. sendo 
punível nos termos da lei Iren;.!I. 

ARTlGo67 

(Corretagem do comérclo de armas) 

A cOlTetagem consistindo cm troca de comiss;Io. vantagem 
monetária ou ou(ra, com vist<t a facilitar a transfereocia. aquisi-;30 
de documentac;ao. pagamento de qualquer transac~ao relacionada 
com a compra ou venda de armas de fago e muni~Ocs e outros 
materiais .fins_ ou aÚlld".dR.i¡¡¡; ij¡~tR!.IlIi.ntlll<i1lllól@:io entre 
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qualquer fabricante ou fornecedor de annas de fogo, muni~Oes e 
OUIrOS materias afins e o comparador Oll receptor dos mesmos é 
regulada por diploma especifico. 

CAP(TULOV 

Transporte de III'mas e munlv6es 

s~om 

Transporto de aonas e munl¡:O .. 

ARnG068 
(Tl'llllporIe e .. 001111 de .rm •• e mun~) 

l. O transporte de armas e muni~ em temtório nacional é 
feito pela Policia da República de M~¡ mbique e For~as Armas 
de Defesa de M~ambique. 

2. Todas armas e muni,oes ficam sujeitos ao acom
panhamento por uma escolta. durante a .narcha, requisilada pelo 
expedidor ao respectivo Comando da PRMIF ADM, coro a 
antecedencia mfnima de quarenta e oito horas. 

3. Tratando-se de transporte por ,ia fluvial ou marltima, 
devem ser observadas na parte aplicável. as disposi~s previstas 
no Regulamento sobre Substancias Explosivas em vigor. 

4. As remuner~ a pagar pelo s,rviyo de escolta, sio os 
estabelecidos pela legi.layao aplicável, ficando os requisitantes 
obrigados a fornecer O transporte e alint4:nta.io aos componentes 
da escolta. 

5. Quaodo a.desloca.lo da escolta &, efectue para localidade 
ande tenham de pernoitar, para a1ém d,) previsto no anterior, os 
membros da PRM ou das FAD~ cm servi.o tem o direito ao 
alojarnento por conta do expedidor ou destinatário. 

6. Quando se organiee um comboio de veíeulos. além da 
escolta referida no número I deste ar .igo, deve indicar-se' uro 
chefe de comboio. 

7. A jicen,a de importa,io da arma ou compra nao habilita o 
seu titular ao porte da anoa antes de ottida a respectiva licen,a. 

ARTIGo69 
(Competincla do comandar te da ... olta) 

1. O Chefe do combolO ou o com, ndante de escolta fazem 
cumprir as nonoas de transito estalx:lecidas e os cuidados a 
observar durante o transporte, observando (igorosamente o 
ilinerário, justificando qualquer altera¡~o do mesmo. 

2. Após a entrega das armas ou mllni~Oes ao destioatirio, o 
Comandante da escolta menciona no ,.cu relat6rio modelo XIll 
as horas de partida e chegada. as can.eterfsticas " quantidades 
do material transportado. a matrCcula, e viatura e a indjca~ilo da 
~ntidade deslinatária. 

ARTm070 
(Obrlg~Oes do _Unalirlo da. arma. o munt96es) 

1. Todo o expedidor ou destinatárb das armas ou muni,Oes 
fica abrigado: 

a) A nao transportar em cada vial ura peso superior a quatro 
quintos de carga útil; 

b) A utilizar vefculos completamente fechados ou eohertas 
com oleados impermeáveis. 

2. A altura de carga acima do'leilo de vialura que transporte 
armas ou muniliOes nunca pode ultrap3ssar 2m. 

3. As viaturas contendo armas ou muni¡;oes nao devem ser 
carregadas ou descarregadas scm que eSlejam devidamente 
travadas e callfadas, com o motor desligado. 
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4. Qualquer viatura carregada com muni~Oes nio pode dar 
entrada cm garagens ou oficinas de repara,ilo. 

5. É expressamente proibido o transporte na mesma viatura 
de muni~Oesjuntamente com produtos inflamáveis. 

ARnoo71 
(Tranaporte ,odov16,1o de anon e munl\'6Q) 

1. As viaturas que conslituam um comboio devem, quando 
cm marcha, manter entre si uma distancia eotre 50 a 60m e, 
quando estacionadas, um inlervalo de 20m, pelo menos. 

2. As paragens sio sempre feitas fora das vias principais ou 
de maior movimento, longe de quaisquer veCculos. 

3. Á excepyao do motorista, seu ajudante e pessoal da escolta, 
ninguém pode viajar nas viaturas que transportem armas ou 
muni~. 

ARnGOn 

(Transporte lIegat do armas e munI96 .. ) 

O transporte ilegal de armas e muni,Oes é punCvel nos termos 
da lei penal. 

SEC<;.>.O IV 

Montagem e repara9l;o 

ARllG073 
(Autorlzaqio par. exorcfclo de acUvfdade) 

l. A repara~iio e montagem de anoas é regulada por legislayao 
especffica. 

2. Exceptua-se a montagem por espingardarias de armas de 
qar;a, de recreio. de ornamenta~io) bem como a r.epara~i1o das 
armas referidas DO artigo 4 do presente regulamento. 

3. A autorizayao para o exerc!cio da aeti vidade de montagem 
e repara~ao de armas referidas no número anterior e o fabrico 
de muni~ é concedida pelo Ministério da Industria e Comércio 
ouvido o Comando-Geral da PRM. 

4. No requerimento para o exercfcio das actividades referidas 
no ndmero anterior deverá constar: 

b) A idcntifjca~¡¡o completa do requerente; 

b) A localiza.¡¡o do estabelecimento; 

e) A identifica,30 do tipo de actividade; 

á) O parecer'das FADM; 

e) O atestado de residéncia; 

j) Os certificados de registo criminal e policial. 

5. A montagem e rcpara,áo de armas e o fabrico de muni,oes 
s6 podem efectuar-se nos estabelecimentos que reúnam as 
necessárias eondi,Oes, mediante: 

a) Licen,a passada, nos termos da legisla~ilo em vigor, 
pela Direc.iio Nacional de [ndústria; 

b) [nscri,ao no Comando Gcral da PRM. com o pagamento 
da taxa a que se refere a tabela B anexa. 

6. O alvará é passado ap6s a visloria visando, entre oulros 
aspectos, a verifica,¡¡o das condi~oes de seguran,a do 
estabelecimento. bem como a comprovac;~o da capacidadc que 
os titulares possuem para o ex.crcfcio da actividade requerida. 

7. A montagem ou a repara~ao de armas de fogo e munic;óes 
fora das condu;i.'Ses previstas nos números anteriores dcste artigo 
é punido nos termos Q~Je¡. 
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SECC'OV 

Constru¡:6o d. depósitos para arma ,.nagem d. munl¡:Oe. 
• póIvota de ca fa 

ARTloo74 

(Con.tru~ de depósito. de mun~1iIII e pólvora de ~) 

l. Os depósitos desiinados a. arm"zenagem de muni~Oes e 
. pólvora de ca~a sao construfdos nu interior do respectivo 
estabel.cimenlo, ou no caso de reconl>:cida impossibilidade, em 
qualquer outro local que venha a merecer a aprova~áo do 
Comando Geral da PRM e do Goverro local. 

2. A constru~¡¡o deverá ser inteir. ménte de a1venaria, com 
p ... edes de espessura nio inferior 15 cm, de cubagem com chapa 
de ferro de espessura superior a 2 m n, as quais deverio abrir 
para fora. O 'Iocal deverá fic ... separado das escndas, da entrada 
do edificio e do público, e a porta deverá ter um sistema de 
ventila~ao adequado e fechaduras que ofere~a absoluta· 
segur~a. 

ARTloo75 

(Llcen.'amento para • con.tru~ de ctep6ollo de.,.",.., 
mun~ e pó!> or.) 

1. O licenciamento para a constru<;i1o de depósito de armas, 
muni~Oes e pólvora compete ao Minislério da Indústria e 
Comércio, que organiza o respectLvo proc.sso, ouvidos o 
Comando·Ocral da PRM, as FADM " os govemos provinciais. 

2. Para a organiza~¡¡o do processo. o requerente entrega uma 
peti~¡¡o dirigida ao Ministro da Indlistria e Comércio, com a 
assinatura reconhecida por notário. al.qual se junta os seguinles 
documentos: 

a) Memória descritiva e justilicaliva, com a indica~lo 
pormenorizada das inslala;Oes; 

b) Planta topográfica, cm eseal" convenienle, indicando o 
local exaclo do depósito; 

el Planla de depósito, bem cumo o corte devidamente 
dimensionado; 

dI. Certificados dos regisl·)S criminal, policial e 
comportamento cfvico do requerente OU dos 
administradores ou. gerentes, no caso de sociedade; 

e) Documento do Conselho Municipal ou entidade 
competente declarando quo nio se opOe ¡¡ construfio, 
altera~áo ou ampliOfao de· edificio; 

1) 'fftulo de propriedade do resp!clÍvo prédio ou autoriZOfio 
escrita do seu proprietárie se for o caso. 

3. Os documentos referidos no número anterior sao entregues 
cm triplicado. ao órgio competente do Minist6rio da lndústria e 
Comércio. 

4. O requerimento deveri con ter: 

a) O nome, a nacionalidade e Ilomictlio de quem requer; 

b) O local ande pretende instaar o depósito; 

e) As espécies de armas a ,rmazenar e a capacidade 
máxima de armazena¡:em com indicayio das 
quantidades de cada esrécie de armas. muniyoes, 
pólvora de cat;a a guudar dentro dos limites 
estabelecidos no artigo s. guinte. 

5. Além das formalidades pre·,¡.tas neste artigo para o 
licenciamento técnico, devem ;er ainda observadas as 
dispo.iyOes em vigor para o regim, de licenciaroento técnico 
dos' estabelecimentos industriais. 
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ARTloo76 
(A....-.rn""'" de irm .. , mu"~ e póIvorl de~) 

A armazenagem·de armas, muni~e pólvora.de <:8fO é feita 
nos depósitos a que se refere o número 1 do artigo '12 nas ' 
quantidades seguinleS: 

a) As arm'lS de ca~a; de precis10 e de recreio, até 900; 
b) Armas'de dereso, até 200; 
e) Cartuchos de bala e de chumbo, até 800.000; 
á) Pólvora de caya, até 25Kg. 

ARTlo077 
(Vlotorl •• ) 

1. As instalafocs sio vistoriadas depoi. de conclufdas, a 
pedido dos interessados ao Ministério da Industria e Comércio. 
no prazo de 15 dias. 

2. Da vistoria fazom parte representantes da PRM, das FADM, 
dos Serviyos Nacional de Bombeiros, dO$ Ministérios da 
Industria e Comércio, do Trabalho, para a CoordcnOfio da Ac¡:60 
Ambiental e da Saúde. 

3. Além do indicado nos números anteriores deste artigo 
quanto a visloria, devem ser observadas as disposifOes legais 
eslabelecidas para o líeenciamento técnico dos estabelecimentos 
industriais cm vigor. 

4. Aulo de vistoria que aprova as instalafoes, quando 
homologado.pelo Ministro da lndústria e Comérci.o, é documento 
suficiente para compróvar a existencia legal do estabelecimento, 
de que se envia a c6pia ao Comando-Ocral da PRM. 

ARTIG078 
(R"'u~ di eopacldede de .rm ......... onto) 

l. As autoridades fiscalizadoras, sempre que o julgarem 
necessário, averiguam da necessidadc de reduzir a capacidade 
de armazcnagem autorizada ou o encerramento dos depósitos. 

2. O processo, para os efeitos do disposto no número anterior, 
é presente ao Mioistério da Indústria e Comércio para o despacbo 
final, oovido o Comando-Geral da PRM. 

SEC<;AOVl 
OIIcinas para o carregarnento d. cartuchame 

ARTlG079 
(0IIe1"" de CllTIOIJIIonto de Clrtuchllll8) 

J. As oficioas para o carregamenlo de cartuchame devem 
dispor, obrigatoriamente de: 

a) Máquinas automáticas ou semi· automáticas para 
carregamento, providas de Protecfilo adequada; 

b) Armazém próprio para o material destinado ao 
carregamento dos cartuchos, tais como chumbo. 
buchas, cápsulas vazias e embalagens; 

e) Secfilo pwpria para a embalagem de cartuchos; 
á) Paióis para a pólvora e paiolim para cápsulas 

detonadoras; 
e) Dependencia apropriada p ... a o guarda do paiol e do 

paiolim, a qual deverá em regra localiz ... ·s. a uma 
distincia oilo inferior a 50 m da oficioa. 

2. Na constru<;llo do paiol e do paiolim devem ser 
rigorosamente respeitadas todas as medidas de segurao," ou 
oulra. aplicáveis, constant.s do Regulamento sobre as 
Substancias Explosivas em vigor. 

3. A instala,ilo das oficinas descritas no número l deste artigo 
é aplicável o disposto nos artigos 76 e 77 de.té regulamento. 
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ARTlG080 

(Obrl~s ck!s proprle""lo,. d •• oflcln •• ) 

l. Os proprietários das oCicin .... a qu. se refere o número I do 
anigo 79 deste regulamento ficam obrigados: . 

a) A ter e a escriturar .QS livros modelos XIV e XV, onde 
serio registadas, diariame:lIe, em r~hl~fto ao di. 
anterior, as quantidades de c.lrtuchos carregados, por 
calibre e bom assim as velldas efectuadas, com a 
indica~¡¡o do número da au .oriza~ao e do nome do 
adquirente; 

b) A remeter a subunidade Polic,.1 mai. pr6xima. até ao 
dia JO do mes seguinte, UDl extracto em duplicado 
dos Iivros descritos na alínea anterior, com a indic~¡¡o 
do movimento ali referido; 

e) A facultar aos servi~os de fi ;caliza~¡¡o o exame dos 
livros. constituindo a inobsl:rvancia do eSlabelecido 
nesta alínea o crime de dese bediéncia simples. 

2. Os livros a que se refere a alínea a) do n.· I deste anigo 
devem ser autenticados. com termo de abertura e encerramento 
e assinatura nu chancela em todas as folhas pelo Comandante-
Geral da PRM ou seus delegados. . 

ARTIGO 81 

(ProiblpaO de venda de pólvora, .arluChame e fulmlnenle) 

Nas oficinas referidos no nÚmero 1 do anigo 79 é proibida a 
venda a particulares de quaisquer quantidades de canuchame, 
pólvora de c~a ou fulminante, salvo! e estiverem devidamente 
habilitados ao exercício desse ramo d ~ comércio. 

ARTlG082 

(Comérclo de arm •• e nun~lles) 

l. O comércio de arma:; e muni~Oe; s6 pode ser exercidó por 
espingardarias em nome individual 011 organizadas sob a forma 
de sociedades comerciais. 

2. Sao'abrangidas pelas disposi~o lS do número anterior, as 
Dficinas de repara~iio. quando queira n vender directamente ao 
cidadao que esleja devidamenle auto) izado. 

ARTlG083 

(Venda de armas, munl96ea f: pólvora de C898) 

1. A venda de armas, muni~oe! e pólvora de ca,a só é 
permitida As espingardarias que ,lisponham de depósitos 
apropriados para armazenagero nos termos do artigo 75, 
devidamente licenciadas pelo Ministério da Indústria e 
Comércio, ouvido o Comando-Geral da PRM e os govemos 
locais, mediante: 

a) Alvar! passado nos termos da legisla~ao em vigor; 

b) Registo no Comando-Geral da PRM, com o pagamento 
da laxa ti que se rerere a ¡abela B em anexo; 

e) Cau,lio no valor de 250 salários mlnimos nacional a 
favor do Comando-Geral da PRM. 

2. Os processos de autoriza~ao para o comércio de armas, 
muni~s e pólvora de ca~a sao instruIdos nos respectivos órgaos 
competentes do Ministério da ¡ndús :ria e Comércio. 

3. Nilo é autorizado o exerefcia do comércio de armas, 
muni,oes e pólvora de ca,a I<OS comerciantes cujos 
estabelecimentos nao estejam situados nas capitais provincieis. 

4. Nao é permitida a venda nos mesmos eslabolecimentos de 
outros artigos nao relacionados COlT, a actividade requerida. 
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ARTIG084 

(Llvroa " .. .,.eglato de armas e .8Cf1tur~6e.) 

1. Nas espingardarias é obrigalÓria a existencia e escritura~¡¡o 
dos seguintes Iivros: 

a) Livro de depósito, modelo XI, onde sao registadas 
diariamente, cm rela~¡¡o 00 dia anterior,· a c'Itrada e 
saída das armas de fogo e muni~es, bem como os 
docmnentos que derem ongem ao movimento~ 

b) Livro de vendas, modelo XII, onde ~e regislam 
diariamente, em rcla~¡o 30 dia anterior. as vendas de 
armas. 

2. As armas recebidas para o conserlo estao sujeitas ao registo 
em Iivro próprio e diferente do referido na alfnea a) do número 
anterior, devendo estar sempre acompanhadas do respectivo 
Jivrete de registo ou fotocópia devidamente autenticada. 

3. Os Jivros a que se referem os números 1 e 2 deste arligo 
devem ser autenticados. com lennos de abertura e encerramento. 
assinatura e chancela, bem como a cnumera<;ño cm todas as 
falhas, pelos servi~os de armas e explosivos. 

A'TlG08~ 

(Aulorlza9io de compra de armas, munl~ e fulmtnontes) 

l. Toda a venda de armas, muni~s e fulminantes deve ser 
efectuada contra a .presenta~ao de autoriza~ílo de modelo VIII, 
a qual fícará em poder do vendedor para provar a safda do 
material vendido. 

2. As aUloriza,Oes referidas neste anigo tém validade de cenlo 
e oitenta dias. a contar da data da sua conces'sao. 

3. As autoriza~6es para a compra de armas, munj~Oes e 
fulminantes referidas no número 2, que nlio forem utilizadas 
dentro. do prazo da sua validade, poderíio ser renovadas por 
período nao superior a 30 di as, mediante a apresenta~ílo do 
pedido formulado. caso se mantenham as condi~líes que 
permitiram a sua concessao 

4. A renova~iio é averbada na autoriza~¡¡o original e anotada 
no duplicado existente no arquivo. 

ARTIGo86 

(Quantldode de munl96ea autorizadas) 

Os portadores de licen~a, de uso e porte de arma e os 
indiví9u~S que beneficiem de isen~30 da mesma licenc;a, podem 
ser autorizados a adquirir em cada ano, as seguintes quantidades 
de muni~Oes: 

a) Para armas de defesa pessoal até 100 cartuchos de balas; 
b) Para ca~ de subsisténcia colectiva (licen,a modelo B), 

800 canuchos de chumbo e de bala; 
e) Para.ca,a limitada para residentes (Jicen,a modelo C), 

500 cartuchos de bala e de chumbo; 
d) Para ca~a desportiva alargada para resideotes (licen~a 

modelo D), 600 canuchos de chumbo e de hala; 
e) Para ca~a desportiva praticada por nao residentes 

(Iicen~a modelo E), 750 eanuchos de bala; 
/) Para armas de preci~o destinadas para tiro desportivo, 

nÚmero ilimitado de canuchos de bala. 

AUTIGO 87 
(Autorlzapao excepcional par. a compra de mun1l'Ó"s) 

l. Aos ponadores de licen,a de uso e pone de armas de ca~a 
e 80S indivfduos que beneficiem de isen~ao da mesma licen'fa, 
podem ser autorizadas a compra em cada ano, até 100 cartuchos 
de bala ou de chumbo para a sua defes. pessoal. 
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2. Nos casos de isolamento, devidameutc comprovado, poderá 
ser aumentada a dota~ao das muni¡;i5e~ referidas no número 
anterior. 

ARnGoS8 
(Umlt~lo de compra de nlunl~) 

Aos portadores de liccn~a de ca"a modelo Al é, apenas, 
permitida a compra em cada ano até ISO cartuchos de chumbo. 

ARTlGo89 

(Obligatoriedad. de eacrltura~I" de munl~.) 

l. As entidades oficiais ou particulales que, eventualmente, 
organizem torneio de tiro. ou aquelilS que por virtude de 
disposi,30 estatutária se dediquem a prática desse desporto, sao 
obrigadas a escriturar o impresso model" X, no aclo da rece~o 
ou de fornccimento de mun;'''e., dI> modo a provarem ii 
fiscaliza"ao. em qualquer momento, sobre as quatitidades 
adquiridas e. bem assim, as usadas por ·:ada atirador. 

2. Os Cartuchos de bala ou de chumbo remanes,""t!lltes, devem 
ser depositados na carreira de tiro pelo llirador. 

3. Pela inobservancia do disposto no 116mero I é responsável, 
o Presidente da direc,iíO da entidade organizadora ou o seu 
substituto legal, sendo que pela inobservancia do número 2 é 
responsávelo Instrutor ou o monitor dt tiro. 

ARTIG090 

(Pedido de autorlza~1o "para a cOR'pra de munly6es) 

1. Os pedidos para a compra de mu li"oes deveni ser Ceitos 
por requerimento dirigido 00 Comanda lte-Geral da PRM, com 
a assinatura do requereRte reconhecida pelo notário. 

2. Quando se trate de requisi~30 de servi~os públicos, para 
aquish;ao de armas ou muni~Oes podem os pedidos serem feitos 
por meio de nota ou oficio. 

3. Os Comandos Provinciais da PRM deveram enviar até 10 
do mes seguintes a Rcparti~ao de Armas e Explosivos do 
Comando·Gcral da PRM. os mapas (,as autoriza~iles para a 
compra de muni~Oes durante O mes. 

4. Em caso de eXlravio, roubo ou destrui,io das muni,iies 
adquiridas. ou ainda por qualquer outro motivo devidamente 
justificado, poderá ser autorizada a compra de novas quantidades 
de cartuchos de bala ou chumbo. 

AR11Go91 

(Au'orl .. ~.o de compra de munl\'OH concedida nOI comandos 
provtnc'.'.) 

As autoriza<;óes para a compra de Inuni,iies e (ulminantes, 
concedidas pelos Comandos Provinciai! da PRM sao unicamente 
válidas para a respectiva provincia e nes casos em que a mesma 
licen,a seja usada em outra provincia. será sujeita a visto da 
Sec,ilo de Armas e Explosivos desla provincia. depois de 
confirmada a sua autenticidade ao órglio emissor. 

ARTIGo92 

(cancatomenlo do •• ará) 

1. O Comandante·Gcral da PRM p<derá propor ao Ministro 
da Indústria e Comércio, com fundar>ento na viola~ao dest. 
rcgulamento e ou, "outras disposi~Oes h:gais OU, ainda. na prática 
de actos que atentem contra a ordem. s!guran~a e tranquitidade 
públicas. o cancel.menlo de qu.lquer .Ivará de cspingardeiro. 

2. O cancelamento implica a suspensiío imediata da actividade. 
recolhendo as armas. muni~Oes e outrcs produtos existentes em 
depósito e em estabelecímentos particui tres, para as arrecada"oes 
dos Comandos da PRM 011 aos "aióis las FADM. 
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3. O expediente relativo ao caneelamento do alvará do 
espingardeiro corre seus tramites no Ministério da lodústri. e 
Comércio ou nas suas Direc~s Provincials. 

ARTlG093 

(ComércJo Ilegal'" annaa de lago e munl~ e lal •• 
rep_caqao para obtenylo de JI_a) 

O Comércio ilegal bem como a falsa representa~ao para a 
obten"ao de Lice",a de comércio de armas de fogo e muni"líes 
é punido nos termos da lei penal. 

SEC~}.O VII 

ApreensAo, confisco, reoolha, desactlv8~Ao e destrulcAo 
de armas e muni~ 

AR110094 

(Apreenslo"de Irma. e munl96es) 

Os Agente da PRM. quando devidamente credenciados, 
podem apreender armas e munic;5es. seinpre que se verificarem 
viola,iieS aos termos deste Regulamento. 

ARnoo95 
(Auto de apreensio) 

As apreensiies silo mencionadas numa certidilo, lavrada n. 
presen~a de duas tc.'temunhas, mencionando-se o motivo da 
medida tomada, a~ caracrerísticas dos objectos visados e as 
respectivas quantidades. 

AR11GO 96 

(Arm .. usad .. no comatln'lento de crlmes) 

As armas e muni~s usadas no cometimento de crimes e 
declaradas perdidas a favor do Estado. por decisilo judicial 
transitada em julgado, sao entregues ao Comando Geral da 
Pollcia para efeitos de destrui,ao no~ termos do artigo'J02. 

ARTlG097 

(DestlllO dos arma. e munl~6ea apreonclldas) 

l. As armas e muni~líes apreendidas s30 remetidas, no mais 
curto espa~o de tempo •• Subunidade Policial mais próxima, 
acompanhodos de c6pia do respectivo auto para o respectivo 
procedimento criminal. 

2. Quando nas armas e muni,iies aprendidas e que nao tenham 
sido usadas para a prática de crimes existam tipos que interesselll 
ou contribuam pilla o enriquecimento das colec<;Oes ou séries 
existentes no Múseu Militar ou Policial. sao entregues, 
gratuitamente, passando a fazor parte di) seu acervo patrimonial. 

ARTIG098 
(ConllllCo de armo. e munl~) 

J. As armas e muni~Oes encontradas na posse ilegal de 
qualquer indivíduo sem conhecimento do seu legitimo 
proprietário ou com autoriza~ao de empréstimo fora das 
cODdi~¡¡es eSlabelecidas nos n.-·l e 2 do ortigo 29 serao 
apreendidas. ficaodo os seus possuidores sujeitos ils disposi~oes 
da lei penal. 

2. As armas e muni"Oes referidas no número anterior poderao 
ser reclamadas pelo seu legítimo proprietário no prazo de seis 
meses. por moio de requerimento dirigido. entidade julgadora 
do processo. fiodo o q¡jyh~t~Q"PI\r"ill.<!Ii,ª favot.do.~.lado. 
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ARTlOO99 

(Recolha de armal e mun~O .. ) 

1. Se houver urna altera~ao anor:nal da ordem e seguran~a 
públicas no Pais, o armamento e muni~5es existentes cm 
depósitos ou na pos.",·de particular.:s pode ser recolhido, sob 
recibo, arreeadando-se cm paióis dos Comandos da PRM ou 
das FADM. enquanto tais circunstancias se mantiverem. 

2. A medida prevista no número I deste ortigo poderá ser 
restrita a determinados tipos de calibre de armas na posse de 
particulares, em defesa da sociedade. 

3 .. Competeao Comandante-Geral da PRM avaliar a allera~¡¡o 
anormal da ordem e seguran~a Públicas e decretar as 
correspondentes medidas de recolha de armas e muni90es. 

ARTlGO lO< 

(Entrega votuotárla da arrras e munI96es) 
Qualquer indivíduo pode renunciar a propriedade das suas 

armas e muni90es a favor do Estade, mediante declara910 em 
papel comum, isenta de qualquer es~écie de selo, entregando o 
material e respectivo livrete de reghto 30 Comando Oeral da 
Polícia ou ao Comando Provincial da PRM. 

ARTlOO 101 

(DesICllvliJo e _tru~1o de armal e munl~) 

Todas as armas e muni90es apreen<lidas ou conflSC8das devem 
ser devidamente armazenadas, re! istadas, marcadas e nao 
havendo disposi9iio cm contrário, de;activadas e destruídas. 

ARTlGO 102 
(Reactivl9lo do Irmll o mun\96es) 

A reactiva9iio de Armas e Muni90e' é equiparada a montagem 
e repar39io e punida nos termos da I·,i penal. 

ARTlGO 103 
(Compelincla de flocallza~o dll Irm.s e munl9OM) 

1. A fiscaliz39io das prescri9~es deste regulamento compete 
essencialmente a PRM, autoridades .Iduaneiras e Direc95es de 
Indústria e Comércio. 

2. É contudo, da exclusiva compeMncia da autoridade militar 
a fiscaliza9io das armas e muni~~; utilizadas pelas FADM, 
bem como a dos estabelecimentos fahtis ou outros dependentes 
ou afectos iquela autoridade. 

ARTIGO 104 
(ParllclP8910 dos rHullad",. dallscallza9lo) 

De todas as infrac90es constatadas pela fiscaliza~¡¡o no iimbito 
deste Regulamento será objecto de pal'ticipa9iio pelo Agente que 
constatar a ¡nfeacc;Ao, observando-le, na parte aplicável, o 
disposto na lei processo penal. 

CAPíTULO '''1 

Embargos sobre armas de 'ogo e munl(:éles 
e armas e munl90es na posse do estado 

SEC~Ao I 

Embargos sobre armas de I',go e mun~ 

ARTlGO 105 

(Embargos 8obr. arma. de fogo • munlt;6ea) 

1. Os Ministérios do Inteflor, .Ia Defesa Nacional dos 
Neg6cios Estrangeiros e Cooperatio e das Financ;as sao 
responsáveis por garantir a implementat¡io dos embargos sobre 
armas de fogo e muni~~es decretado! pelas Na900s Unidas. 

. 1 A vinl:.tf'í\n tln<o: emhaH!OS é Dunida nos termos de lei penal. 
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SEO;Aon 

Armas B mun~es na poSS& do estado 

ARTlGO 106 

(Arma. emunl9080 na pos .. do •• tado) 

1. As armas e muni9iles na posse do Estado deverao ser 
devidamente marcadas e catalogadas. fazendo·se inventários 
periódicos com clara indica~ao do seu movimento. 

2. As armas e muni~oes na posse do Estado ficam 
acondicionadas nos paióis da PRM e das FADM. 

3. As institui9óes do Estado que pela natureza das suas 
actividades usam armas de rogo e munic;Oes devem requisitá·las 
ou solicitar a sua aquisitriio na Polícia da República de 
M~ambique, sendo esta responsável pelo seu controlo. 

4. Os funcionários devidamente habilitados apenas terao 
acesso as armas de fogo e muni9óes mediante requisi~iiO. As 
armas e muni900s em poder do Estado sao apenas usadas em 
missoes oficiais por funcionários habilitados para sua requisi9iio. 

ARTlGOI07 

(AqullliJo por compra da .rmas e munl96H na po ... 
do .. tado) 

A aquisi9iiO por compra das armas e muni~Oes do Estado 
é feita mediante instru95es emanadas por despacho conjunto deis 
Ministros do Interior, da Defesa Nacional e das Finan9as. 

ARTlGO 108 

(Anmas e munl96H obsoletal) 

As armas e muni90es obsoletas na posse do Estado serao 
objecto de destrui~¡¡o. 

CAPiTULO VII 

Rastrelo de armas e munl90es e coopera9io 
internacional 

SEcyÁOI 
Rastrolo do Aunas do Fogo o Muni9Óo, 

ARTlGO 109 
(RlStrelo de arma. ae 1090 e munl~) 

J. A República de M~ambique poderá solicitar auxílio a 
outros países para o rastreio de armas de fogo e muni~óes que se 
enconfrem no seu territ6rio. 

2. O pedido de auxfljo para o rastreio de armas e muni<;ócs 
dcverá ser devidamente fundamentado, contendo a dcscritrao das 
armas e muni~ cm causa bem como as circunstancias em que 
foram encontradas. 

3. A República de Mo~ambique deverá responder 
pontualmente os pedidos de rastreio que Ihe tenham sido feitos. 

4. A República de M09ambique poder á nio fornecer 
jnforma~Oes sempre que do seu uso possa por em causa o curso 
de urna investiga~ao criminal, violar a lcgislalJao cm vigor, por 
razoes de seguran'1a nacional e se nao houver garantia de 
confidencialidade de informa9ao por parte do ESlado 
requisitante. 

ARTIGO 110 

(Coopera9l0 Interne.lonal) 

1. O Ministério do Inlerior é responsável pelo 
acompanhamento e implanta~¡¡o das obriga~5es de Mo~ambique 
nesta matéria . 
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2. A República de Mo~ambiquc sempre que for apropriudo 
deverá solicitar auxílio da Organi~a~30 Internacional da Policía 
Criminal (INTERPOL) para o rastreio de armas e muni~iles. 

3. Os funcionários ou agentes incumt,idos de fiseali~ao das 
armas e produtos de que trata este re!:ulam.ento, lavram uma 
acta e rubricam os livr.os respectivos. indicando Q seu cargo e a 
data da diligencia, 

4. Da fiscaliza~io efectuada, os fllncionários ou agentes 
elaboram um r.latório sobre as condi~.s de seguran~ cm que 
se encontram os estabeJecimenlos destj nados a armazenagem e 
venda de armas e muni~oes, enviando-) ao Comando Geral da 
PRM. 

CAP(TULO VIII 

OmlsaCles, taxas, dlsposl~6es ',nals e transltórlas 

SEC~ÁOJ 

Omi~es 

ARTIGO 111 

(caao. omlasoa, 

As infraCl;:iles 80 disposto no prescnl e regulamento a que nao 
corresponda pena especial sao punidas com a multa d. 25 a 50 
salários mínimos nacional. 

SECCA.O 11 

Texas 

ARTlGO 112 

(Pagamento dat ... s) 

1. A montagem, e~port.<;lio, imp"rta~iio, reexporta~iio e 
reimporta~30 de armas e muni~élcs ou ,:arregamento destas está 
sujeita lt tributa~30' nos termos da tabela A, anexa a este 
regulamento. 

2. As taxas incidem sobre cada unidade. consoante se trate 
da montagem, cxporta~¡o. importa~io. rcexporta~¡o e 
reimporta~ao ou de carregamento. 

3. A coneess30 de licen~a de impor :a~io, de autoriza~óes de 
compra, de sarda de armas ou de Olltras nilo especialmente 
designadas, bem como a passagem ce 2.·s vias dos mesmos 
documentos e dos Jivretes de registo dI' armas, o registo a que se 
refere a alínea b) do n,' 1 do artigo 83, bem como o depósito de 
armas descritos no artigo 117, estil) igualmente sujeitos a 
tribula~iio'nos termos da tabela S ane la. 

ARTIGO 113 

(Conendo da Ilvonl. e tk:en~ e o _lino daeto_) 

1. Pela coneessio de alvarás ou Jie e~a para o exerelcio de 
indústria e de comércio, passagem dI 2.·s vias dos mesmos, e 
averbamentos, s30 devidas as taxas en vigor ~ Ministério da 
lndústria e ComErcio. 

2, As laxas constantes das tabehs A, S, C e D anex¡¡s, 
destinam-sc 60% para a receita do Estado, 40% para OS Servi~ 
Sociais da PRM. 

A.TlGo 114 

(DM1lno doa volorea di' mul ... ) 

As importSncias provenientes de multas pela aplica~o deste 
regu1amento destinam-se 50% para ,1 receita do J;stado, 50% 
para os Servi~os Sociais do Comando Geral da PRM. 
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ARTIGO 115 

(T .... da v.,III.09l0 e elao.III"910 previa da. armas 
. • dae vlstorlas) 

1. A verifica~ao e c1assifica'jao prévia de armamento e 
muni~Oes e as vistorias a que se referem, respectivamente, o 
artigo 54 en.· 2 do artigo 77, 530 remuneradas nos termos da 
Tabela C anexa. 

2. Quando a verifica~iio e classifica~ao prévia sejam 
efectuadas dentro das horas nonnais de servi~ a receita reverte 
a favor do Estado e se for efectuada nas horas de folga, reverte 
a favor dos intervenientes. 

3, O transporte e outras despesas com desl~io do pessoal 
nomeado para os servi~os descritos no m¡mero 1 deste artigo 
correm por conta do interessadó. 

ARTIGO 116 

(Obrlge9Ó18 de oausfl9to d .. toxao> 

1. O pagamento das taxas e remunera~oes devidas pela 
aplic.~30 deste regulamento deve ser integralmente satisfeito: 

a) Até 00 dia 15 do més seguinte, as taxas constantes do 
número 1 da tabela A e antecipadamente A realiza<;lio 
do respectivo despacho alfandegário, as taxas 
deseritas no número 11 da referida tabela: 

b) No acto da entrega dos requerimentos a pedir a 
concessilo de licen~as de importac;10, de uso e porte 
ou de simples deten~io de armas, de autoriza~éles de 
compra, de salda de armas ou de outras nlo 
especialmente designadas, bem como a passagcm de 
2', vias dos mesmos documentos e dos livretes de 
registo de armas ou as inseri~ para o desempenho 
da respectiva actividade e o depósito e armas, as taxas 
constantes da tabela B anexa; 

e) Antecipadamente • realiza~íio da vistoria ou do 
respectivo despacho alfandegário, as taxas constantes 
da tabela C anexa, 

2. As laxas devidas pelas actividades descritas no n,· 1 da 
tabela A anexa sao cobradas em presen,a do movimento mensal 
de produ~iio ou venda constante do extracto do Iivro IV. 

ARTIOO 117 
(Depósito de arma, para gua ..... oon,.",.9Io) 

1. Os individuos que nilo desejarem conservar as armas cm 
seu poder, ROS termos deste regulamento, podcm deposita-las 
cm qualquer Comando da PRM, mediante o pagamento da taxa 
prevista na tabela B. 

2. No talio de depósito ~ feila a anota~30 de que a falla de 
pagamento de nova laxa DO prazo de tres meses a partir do seu 
tenno implica a perda de arma a favor do Estado. 

ARTJGO lIS 
(IneP8C9lO da mon~ .x~, Importa¡:lIo, fWXJIOfIIi9IIO 

• r*mporta9iO ou da _lO) 

1, O Comandante-Geral da PRM pode suspender a montagcm, 
export.~io, impo~io, reexport~lo e reimpo~io ou ele 
carregameoto importa~¡¡o, bem como a venda de armas e 
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muni~iies sempre que as .condi~iies ) exigirem e, bem assim, 
estabelccer para produtos determinadas condi~5es mais rígorosas 
de importa~¡¡o ou venda. 

2. A exccu~¡¡o e o fornccimento d,·s impressos de ¡¡vretes de 
registo e das licen\,as' d~ uso e port" ou de simples deten~¡¡o 
constituem exclusivo díl Imprensa Nacional? devendo a capa do 
modelo V ser de papel plástico e a d" modelo VI cm cartolina. 

/ SÉR/E NÚMERO /1 

SW;ÁOItl 

Dlspcsiv&!s transltÓrla. 

ARTIGO 119 

(ExeapclonaUd.de do Rogloto e de Legallzaqto de Amas) 

Os detentores de quaisquer a.mas previstas neste Regulamento 
que ainda nilo promoveram a sua legaliza~¡¡o, devem faze-lo no 
prazo de seis meses a contar da dáta da entrada cm vigor deste 
regulamento sob pena de incorrerem no disposto do artigo 33. 

Tabela das taxas a que se refere o n.O 1 do Artlgo 112 do Regulamento de armas e 
munlQ6es. 

l. Taxas de impor1ac;ao: 

Por cada pe<;~ de anna: 

a) De tiro semiautomático 

b) De defesa pessoal e de presslio 

e) Dec~a: 

De alma lisa 

De alma estriada 

d) De recreio 

e) De omamenta~íio 

f) Branca 

Tabela A 

g) De ·abate de gado ou Qutras que utili7..em cargas explosivas 

h) De alarme 

i) Qutras P~as de armlls: 

De valor até 65 1 ,(IOMT 

De valor superior a 65 1 ,OOMT até 6 505,OOMT 

De valor superior a 6 505,OOMT 

130,OOMT 

66,OOMT 

130,OOMT 

130,OOMT 

J30,OOMT 

13,OOMT 

13,OOMT 

l,OOMT 

26,OOMT 

l,OOMT 

3,OOMT 

4,OOMT 
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11. Importa~() de armas 

Por cada arma de tiro semiautomático: 

Terri .6rio nacional Estrangeiro 

a) espingardarias 
De defesa pessoaJ 625,OOMT b) particulares 

De precisao 656,50MT a) Espi ngardarias 
b) particulares 

Calia (lisa e estriada) 500,OOMT a) espingardarias 
b) particulares 

De recreio ou 
valor estimativo 500,0OMT 
De omament~¡¡o 500,OOMT 
Branca 75,OOMT 

De abate de gado ou de outras 
que utilizem cargas e¡;plosivas 200.00MT 

De aJarme 200,OOMT 

Muni~Oes. por cada q uilograma ou frac~¡¡o : 

De cartucho d~ bala 
De cartucho c.lJTegado 
comchumbo 
De cartuchos vazios 
com fulminantes 
De fulminantl:s de 
qualquer espécie 

13.00MT 

7,OOMT 

9.00MT 

7.OOMT 

750,OOMT 
1125,OOMT 

788,OOMf 
1161,OOMf 

625,OOMT 
750,OOMT 

750,OOMT 
750.00MT 
130.00MT 

300,OOMT 

300.00MT 

26.00MT 

13.00MT 

2O.00MT 

13,OOMT 
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Tabe.a das laxas a que se refere o n.o 3 do Artigo 112 do Regu/amento de Armas 
eMunl~ 

Tabela B 

/. Compra e Emissiio de 2.' vla 

Taxas di versas: 
a) Pela concessao de lice~as de import~iio de armas. 

munis:Qes, ~as separada:., pistolas de alarme ou de 
oulras nllo designadas esp:cialmente nesta !abela 

h) Pela passagem de 2" vias das referidas lice~as 

e) Pela prolTog~lIo 010 prazo das mesmas licen~as 

d) Pela concessao de autorizas:Qes de compra de armas, 
munis:Ocs, pecas separada ¡ ou de outras nao designadas 
especialmente nesta tabela 

e) Pela passagem de 2" vías das referidas 3UtOrizas:Oes 

j) Pela prorrog~ oc, prazo das mesmas autoriza~Ocs 

h) Pelo deposito das armas a que se refere o artigo 
l13 por cada ano ou frac~lío 

i) Pela passagem de 2" vias de Iivretes de registo de 
armas (excluindo o custo do documente) 

j) Pela inscri~¡¡o a q.lC se referem as h) do no 1 dos 
artigos 15 e 33 e o artigo 72 

le) Por cada averban:ento de transferéncia, cancelámento 
ou anula¡¡lio de registo ,11:0 propriedade, quando esses 
caneelamentos ou anulllliOes nlio respeitem as armas 
apmendidas ou entregue.!. voluntariamente 

130l,OOMr 

130l,ooMT 

651,OOMT 

J30,OOMT 

130,OOMT 

65,OOMT 

130l ,ooMT 

5oo,OOMT 

J3 010,00 MT 

260,OOMT 
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Tabela das taxas a que se refere no ng1 de artigo 115 do Regulamento de Armas 
e MuniC}ÓeS 

Tabela e 
1. Importancias a uatisfazer por vistoria 

1. A cada perito: 

a) Fábricas 

b) Depósitos IlU Oficinas 

2. Ao secretári o: 

3251,OOMT 

1 952,OOMT 

1301,OOMT 

2. Remunerac;:ííes dt:vidas pela verificac;:lio e classificac;:lio de armamento e munic;:ííes 

Cobranc;:as a efectuar po:Io Comando-Geral, Comandos Provinciais ou Distritais da PoJícia da 

RepQblica de Moc;:ambique 

Por cada hora ou fraceran: 

A) Oficiais 

B) Sargentos 

C) Guardas 

651,OOMT 

520,OOMT 

390,OOMT 
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Tabela das taxas a que se rete re o n.o 2 de Artlgo 113 do Regulamento de Armas 
e Muni~óes 

Tabela D 

Cobran~!is a efeClU.r pelo Comando-Geral da Polícia da República de Mo~ambique 

l. Concessilo de licen,a bienal para uso e porte de armas: 

a) De defesa contra animais selvagens 

b) De deCesa pessool 

e) De ca,a 

d) De precisao ou recreio 

11. Concessao de líce n,a de simples 

deten9íio de armas no domicílio 

III. Concessao de 2." vi as 

Decreto n.· 9/2007 
de 30 de Abril 

Havendo necessidade de adequar" actua~30 e a esrrutura das 
empresas de seguran~a privada as e;:igancias actuais do nosso 
pafs e mostrando-se igualmente iinportante melhorar o' seu 
reJacionamento com o Ministério do Interior para a garantía da 
ordem, seguran9a e tranquilidade púb licas, ao abrigo do disposto 
na alfneah) do n.· 1 do arrigo 204 da :::onstitui~¡¡o d. República, 
o Conselho de Ministros decreta: 

Artigo 1. É aprovado () Regullmento das Empresas de 
Seguran9a Privada, em anexo e que raz pArte integrante do 
presente Decreto. 

Art 2.As empresas de segura",a privada tam por objecto, a 
presta~ao de servir;os de protec¡;ac e segura~a de pessoas e 
bens. vigiláncia e controlo de aceSSl), permanencia e circula~áo 
de pessoas em insUJla~()es. edifícios c;: locais fechados ou vedados, 
hos termos da lei. 

Art. 3. As empresas de se ~uranc;a privada no seu 
funcionamento relacionam~se com o MinisCério do Inlerior a 
quem prestam o relat6rio das suas ictividades. 

Arl. 4. As empresas de seguranl;a privada já existentes. que 
nao estiverem constituídas de acordo com o presente 
regulamento, devem regularizar a ,.ua situa9110 no pralO de J 80 
dias. 

Art. 5. É revogada toda legisla',ao anterior que contraria as 
disposi~Oes do presente Decreto. 

Aprovado pelo Conselho de Ministros, aos 27 de Mar~o 
de 2007. 

Publique-se. 
A Primeira-Ministra. Luísa Dic's Diogo. · 

1000,OOMT 

750,00 MT 

750,00 MT 

750,OOMT 

1750,OOMT 

750,00 MT 

Regulamento das Empresas de Segura:nc;a 
Privada 

CAPÍTULo 1 
Das disposi\lÓ8S gerals 

ARnool 
(Dellnt9l5e·) 

J. Para efeitos deste Regulamento entonde-se por: 

a) Afaime IUI/(;;ollal - aquele que, aplicado 80 cao scm 
¡he dificultar a respir.~ao, nao Ihe permite comer ncm 
morder; 

b) Elaborm;tio de "'Iudos de segurallfa -concep9áo dos 
procedirnentos. medidas a adoptar e meios humanos 
e técnicos necessários com vista it. protecr;ao de 
pessoas, bens e instal.~óes; 

e) Empresa de seguranra privada - entidade de direito 
privado cujo objecto social consiste na presta~¡¡o de 
servi~os de protec~no e seguran9a privada; 

ti) GI/arda - agente ou conjunto de agentes em postos 
m6veis ou fixos da empresa de seguran~a privada, 
que tom a missao de, cm determinado período, 
assegurar a protecc;ao e seguran'ia de pesso3s, bcns e 
instala~Oes; 

e) Guarnifiio - conjunto de guardas estacionados em 
determinadas instala~oes com tardas específicas da 
sua prote,,!'l~o !! segura.n~a; 
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