
Art. 91. O CR será concedido pelo Comandante da RM de vinculação, e na hipótese prevista no artigo anterior, após autorização do 
Chefe do D Log. 
 
§ 1o Os protocolos dos SFPC somente aceitarão a documentação para obtenção do registro quando previamente examinada e 
achada conforme. 
 
§ 2º O CR, Anexo XXII, será impresso em duas vias, sendo a primeira para o interessado e a segunda para o processo que originou o 
CR, devendo ser arquivada no SFPC/RM. 
 
§ 3o Os documentos relativos ao registro serão arquivados separadamente, nos SFPC /RM, de forma a proporcionar rápidas 
consultas. 
 
§ 4o Para cada empresa registrada será implantado um registro no banco de dados do SFPC/RM, cujo acesso será permitido à DFPC 
e demais SFPC/RM. 
 
Art. 92. Na concessão de CR deverá ser observado o seguinte: 
 
I - nenhuma pessoa física ou jurídica poderá ter mais de um CR, em um mesmo município; 
 
II - as filiais ou sucursais localizadas em um mesmo município serão reunidas em um único CR; e 
 
III - as filiais ou sucursais localizadas em municípios diferentes serão registradas separadamente. 
 
Parágrafo único. A matriz e as filiais ou sucursais situadas em um mesmo município terão CR único, uma única cota de importação 
para os produtos controlados sujeitos a cotas, devendo apresentar um único mapa de entradas e saídas, Anexo XXIII, ou mapa de 
estocagem, Anexo XXIV, trimestralmente, conforme o caso, e mencionando, quando necessário, se o produto é de uso permito ou 
restrito. 
 
Art. 93. Os CR serão numerados pelos SFPC/RM, obedecendo à seqüência natural dos números inteiros. 
 

  

CAPÍTULO VI 

 
REVALIDAÇÃO E ALTERAÇÃO DO CERTIFICADO DE REGISTRO 

 
Art. 94. Para a revalidação ou alteração do CR, deve o interessado dirigir requerimento, Anexo XVI, ao Comandante da RM. 
 
Parágrafo único. Ao requerimento de que trata o caput deverão ser anexados os documentos relacionados nos incisos II e VIII do art. 
84, deste Regulamento, cópia do CR, e ainda, atestado de encarregado de fogo, no caso de pedreiras ou firmas de demolições 
industriais que não possuam responsável inscrito no CREA ou CRQ. 
 
Art. 95. Deferido o requerimento, pelo Comandante da RM, a revalidação será feita através da emissão de novo CR, mantendo-se a 
numeração anterior e atualizando-se a validade do mesmo, devendo o interessado manter os originais vencidos em seu arquivo, à 
disposição da fiscalização. 
 
Art. 96. No caso de modificação na empresa, tais como mudança de endereço, alteração de cota a depositar e outras, o interessado 
deverá requerer, Anexo XXV, ao Comando da RM, a competente apostila em seu CR, anexando: 
 
I - cópia do CR; 
 
II - documento hábil que comprove a modificação; e 
 
III - outros documentos, a critério da autoridade competente. 
 
Parágrafo único. As apostilas serão assinadas pelo Comandante da RM. 
 
Art. 97. No caso de mudança na razão social, o interessado deverá requerer, na forma do Anexo XVI, ao Comando da RM, a 
concessão de novo CR, anexando ao requerimento os documentos especificados nos incisos II, III, IV, V, VI, VII e VIII do art. 84 deste 
Regulamento. 
 
Art. 98. A alteração ou a revalidação do CR que se referir a depósito de pólvoras, explosivos e seus elementos e acessórios, produtos 
químicos ou a alteração de cota fixada anteriormente para os depósitos, ficará condicionada à vistoria local, específica para 
verificação das condições de segurança. 
 
Parágrafo único. A mudança de local de paióis ou depósitos ficará condicionada à apresentação de nova planta de situação, cujas 
condições de segurança deverão ser aprovadas em nova vistoria. 
 

  

CAPÍTULO VII 

 
ISENÇÕES DE REGISTRO 

 
Art. 99. São isentas de registro as repartições públicas federais, estaduais e municipais, exceto as que possuam serviço orgânico de 
segurança armada. 
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§ 1º Para adquirir produtos controlados as repartições de que trata este artigo deverão solicitar autorização, em ofício dirigido ao 
Chefe do D Log ou ao Comandante da RM, conforme o caso, informando o produto a adquirir, a quantidade, a empresa onde será 
feita a aquisição, o local onde será depositado e o fim a que se destina. 
 
§ 2º As condições de segurança dos depósitos serão verificadas pelos órgãos de fiscalização do Exército, que fixarão as quantidades 
máximas de produtos controlados que aquelas repartições poderão armazenar. 
 
§ 3o As repartições citadas no caput deste artigo que possuam serviço orgânico de segurança armada, ou armas e munições próprias 
para a sua vigilância contratada, procederão de acordo com o previsto na legislação complementar em vigor. 
 
Art. 100. São isentas de registro: 
 
I - as organizações agrícolas que usarem produtos controlados apenas como adubo; 
 
II - as organizações hospitalares, quando usarem produtos controlados apenas para fins  
 
medicinais; 
 
III - as organizações que usarem produtos controlados apenas na purificação de água, seja para abastecimento, piscinas e outros fins 
de comprovada utilidade pública; 
 
IV - farmácias e drogarias que somente vendam produtos farmacêuticos embalados e aviem receitas, dentro do limite de duzentos e 
cinqüenta mililitros; e 
 
V - os bazares de brinquedos que no ramo de produtos controlados, apenas comerciarem com armas de pressão por ação de mola, 
de uso permitido. 
 
Art. 101. São isentas de registro, ainda, as pessoas físicas ou jurídicas idôneas que necessitarem, eventualmente, de até dois 
quilogramas de qualquer produto controlado, a critério dos órgãos de fiscalização do Exército. 
 
Parágrafo único. Nesse caso, a necessidade deverá ser devidamente comprovada, sendo, então, fornecida ao interessado uma 
permissão especial e concedido o visto na GT. 
 
Art. 102. São, também, isentos de registro, os estabelecimentos fabris da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, quando produzirem 
apenas para consumo próprio. 
 
Art. 103. As sociedades de economia mista e os prestadores de serviço para repartições públicas federais, estaduais e municipais, 
bem como os laboratórios fabricantes ou fornecedores de produtos farmacêuticos ou agrícolas, não se enquadram nas isenções de 
que trata este Capítulo e serão registrados na forma estabelecida neste Regulamento. 
 
Art. 104. Os isentos de registro pelos arts. 100, 101 e 102 deste Regulamento, não poderão empregar produtos controlados no fabrico 
de pólvoras, explosivos e seus elementos e acessórios, fogos de artifício e artifícios pirotécnicos e produtos químicos controlados, 
mesmo em escala reduzida. 
 
Art. 105. As empresas que efetuarem vendas para os beneficiários deste capítulo obedecerão, para o tráfego de produtos 
controlados, ao disposto no capítulo referente a tráfego, deste Regulamento. 
 

  

TÍTULO V 

 
FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES INTERNAS 

 
CAPÍTULO I 

 
FABRICAÇÃO 

 
Art. 106. São de fabricação proibida para uso particular as armas, munições, acessórios e equipamentos considerados como de uso 
restrito, listados no art. 16 deste Regulamento. 
 
Art. 107. A fabricação dos produtos controlados de uso restrito poderá ser autorizada, pelo Exército, a pessoas jurídicas registradas 
(TR), mediante solicitação prévia ao Chefe do D Log. 
 
Art. 108. A transformação de armamento militar desativado pelas Forças Armadas em armamento de uso permitido ou restrito 
somente poderá ser feita por pessoas jurídicas registradas, mediante autorização do Chefe do D Log. 
 
Art. 109. A fabricação de produtos controlados por parte da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, para uso das Forças Armadas, 
independe de autorização do Exército. 
 
Art. 110. Os produtos controlados pelo Exército, produzidos pelas fábricas registradas, devem satisfazer às especificações adotadas 
ou recomendadas pelo Exército ou por outra Força Armada, quando do seu interesse. 
 
Art. 111. Os oficiais encarregados das vistorias nas fábricas autorizadas poderão proibir, de imediato, o uso de máquinas, 
equipamentos ou instalações que julgarem perigosos, relacionando-os em seu Termo de Vistoria para posterior decisão da autoridade 
competente. 
 
Art. 112. É proibida a fabricação de fogos de artifício e artifícios pirotécnicos contendo altos explosivos em suas composições ou 
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substâncias tóxicas. 
 
§ 1º Os fogos a que se referem este artigo são classificados em: 
 
I - Classe A: 
 
a) fogos de vista, sem estampido; 
 
b) fogos de estampido que contenham até 20 (vinte) centigramas de pólvora, por peça; e 
 
c) balões pirotécnicos. 
 
II - Classe B: 
 
a) fogos de estampido que contenham até 25 (vinte e cinco) centigramas de pólvora, por peça; 
 
b) foguetes com ou sem flecha, de apito ou de lágrimas, sem bomba; e 
 
c) "pots-à-feu", "morteirinhos de jardim", "serpentes voadoras" e outros equiparáveis. 
 
III - Classe C: 
 
a) fogos de estampido que contenham acima de 25 (vinte e cinco) centigramas de pólvora, por peça; e 
 
b) foguetes, com ou sem flecha, cujas bombas contenham até 6 (seis) gramas de pólvora, por peça; 
 
IV - Classe D: 
 
a) fogos de estampido, com mais de 2,50 (dois vírgula cinqüenta) gramas de pólvora, por peça; 
 
b) foguetes, com ou sem flecha, cujas bombas contenham mais de 6 (seis) gramas de pólvora; 
 
c) baterias; 
 
d) morteiros com tubos de ferro; e 
 
e) demais fogos de artifício. 
 
§ 2º Os fogos incluídos na Classe A podem ser vendidos a quaisquer pessoas, inclusive menores, e sua queima é livre, exceto nas 
portas, janelas, terraços, etc, dando para a via pública. 
 
§ 3º Os fogos incluídos na Classe B podem ser vendidos a quaisquer pessoas, inclusive menores, sendo sua queima proibida nos 
seguintes lugares: 
 
I - nas portas, janelas, terraços, etc, dando para a via pública e na própria via pública; e 
 
II - nas proximidades dos hospitais, estabelecimentos de ensino e outros locais determinados pelas autoridades competentes. 
 
§ 4º Os fogos incluídos nas Classes C e D não podem ser vendidos a menores de dezoito anos e sua queima depende de licença da 
autoridade competente, com hora e local previamente designados, nos seguintes casos: 
 
I - festa pública, seja qual for o local; e 
 
II - dentro do perímetro urbano, seja qual for o objetivo. 
 
§ 5º Os fogos de artifício a que se refere este artigo somente poderão ser expostos à venda devidamente acondicionados e com 
rótulos explicativos de seu efeito e de seu manejo e, onde estejam discriminadas sua denominação usual, sua classificação e 
procedência. 
 

  

CAPÍTULO II 

 
COMÉRCIO 

 
Art. 113. As armas, munições, acessórios e equipamentos de uso restrito não podem ser vendidas no comércio. 
 
Art. 114. Somente poderão concorrer à aquisição de produtos controlados de uso permitido em licitação pública, realizada pelos 
órgãos dos governos federal, estadual e municipal, as pessoas físicas e jurídicas, registradas de acordo com este Regulamento. 
 
§ 1º Quando julgados imprestáveis para os fins a que se destinam, as armas, munições, acessórios, veículos blindados, 
equipamentos e material de recarga de uso restrito, as Forças Armadas poderão: 
 
I - alienar por doação a Museus Históricos; 
 
II - alienar por licitação, doação ou permuta a pessoas físicas ou jurídicas com CR de colecionador, ou jurídicas, para exportação, de 
acordo com as regulamentações pertinentes; 
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III - desmanchar para aproveitamento da matéria-prima; e 
 
IV - destruir. 
 
§ 2º Quando julgados imprestáveis para os fins a que se destinam pelas Forças Auxiliares e demais órgãos autorizados a empregá-
los, os produtos controlados de uso restrito serão recolhidos ao Exército, que procederá de acordo com o parágrafo anterior. 
 
§ 3o Os materiais referidos nos parágrafos anteriores, alienados a museus e colecionadores, não poderão sofrer alterações de suas 
características originais, exceto quando se tratar de manutenção, reparação e recuperação. 
 
§ 4o Veículos especiais blindados de empresas de segurança e carros de passeio blindados, julgados imprestáveis, terão suas 
blindagens retiradas ou serão totalmente inutilizados, para o aproveitamento da matéria-prima. 
 
Art. 115. A venda de produtos químicos controlados só será autorizada quando se destinar a pessoas físicas ou jurídicas, registradas 
ou não, mediante reconhecida e comprovada necessidade. 
 
Parágrafo único. A armazenagem desses produtos deverá obedecer ao disposto no Capítulo VI do Título V deste Regulamento. 
 
Art. 116. É proibida a aquisição, por pessoas físicas ou jurídicas não registradas no Exército, de produtos cujo comércio seja 
controlado. 
 
Parágrafo único. As empresas registradas no Exército, para comércio de armas, poderão adquirir de particulares armas e acessórios 
de uso permitido para revenda ou recebê-las para venda em consignação, desde que feitos os registros competentes.  
 
Art. 117. A venda de explosivos e acessórios, pelo fabricante, só será permitida para aplicação em fins industriais. 
 
Art. 118. É proibida a venda de explosivos sem estabilidade química ou que apresente alteração ou sinais de decomposição.  
 
Parágrafo único. Os explosivos sem estabilidade química ou que apresentem alteração ou sinais de decomposição deverão ser 
destruídos de acordo com o estabelecido no Capítulo II do Título VII deste Regulamento. 
 
Art. 119. A venda de máscaras contra gases de uso militar ou similares, bem como seus filtros, poderá ser autorizada para uso das 
pessoas jurídicas que, pelo manuseio de produtos químicos controlados, justifiquem a necessidade dessa aquisição. 
 

  

CAPÍTULO III 

 
EMBALAGENS 

 
Art. 120. Substâncias e artigos explosivos devem ser acondicionados em embalagens construídas e fechadas de tal maneira que, em 
condições normais de transporte, não venham apresentar vazamentos decorrentes de modificações na temperatura, umidade ou 
pressão na variação de altitude, requisitos estes que se aplicam para recipientes novos e usados, tomando-se neste último caso, 
todas as medidas para evitar contaminação.  
 
§ 1º A classificação das embalagens, testes para aprovação e os métodos de embalagem para cada substância ou artigo explosivo, 
devem estar de acordo com o estabelecido no Anexo II do Decreto no 1.797, de 25 de janeiro de 1996, Acordo de Alcance Parcial 
para a Facilitação do Transporte de Produtos Perigosos, em seus Capítulos IV e VIII e seu Apêndice II-I. 
 
§ 2º A embalagem não poderá conter mais que vinte e cinco quilogramas de explosivos ou propelentes. 
 
§ 3o Os explosivos nitroglicerinados ou qualquer outro produto derivado da nitroglicerina deverão, para fins de embalagem, ser 
classificados no Grupo de Embalagem I - Alto risco. 
 
Art. 121. A operação de embalagem deverá ocorrer em local apropriado, afastado de outros pavilhões e oficinas de produtos julgados 
perigosos, de acordo com o previsto nas Tabelas de Quantidades-Distâncias adequadas. 
 
Art. 122. As embalagens contendo substâncias ou artigos explosivos, deverão trazer, obrigatoriamente, em caracteres bem visíveis: 
 
I - em, pelo menos, uma face ou posição: 
 
a) nome da empresa; 
 
b) nome e endereço da fábrica; 
 
c) identificação genérica do produto e nome comercial; 
 
d) peso bruto e peso líquido; 
 
e) data da fabricação e validade; e 
 
f) CNPJ e inscrição: Indústria Brasileira;  
 
II - em, pelo menos, duas faces ou posições: 
 
a) rótulos de risco, de acordo com a NBR 7500 e NBR 8286;  
 
b) rótulos de segurança, de acordo com a NBR 7500 e NBR 8286; 
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c) inscrição de: "EXPLOSIVO – PERIGO", na mesma cor do rótulo de risco; e 
 
d) lote e data de fabricação. 
 
III - conforme o caso, a composição do produto, inscrita em uma das faces, para atendimento do Código de Defesa do Consumidor; e 
 
IV - outras inscrições, conforme o produto ou determinação da autoridade competente. 
 
Parágrafo único. As indicações de que trata este artigo deverão ser reproduzidas em embalagens internas de menor tamanho, caso 
existam, exigindo-se, por questões de restrição, devido ao tamanho, somente que cada indicação seja reproduzida em uma face, 
ressalvando-se que a necessidade destas inscrições no próprio artefato ou invólucro da substância explosiva será analisada para 
cada caso, preferencialmente no momento da solicitação de aprovação do novo produto.  
 
Art. 123. Para os produtos químicos controlados será exigido das indústrias a utilização de embalagens adequadas e de acordo com 
as normas nacionais vigentes, de maneira a evitar o escapamento de gases ou vazamento de líquidos. 
 

  

CAPÍTULO IV 

 
DEPÓSITOS 

 
Art. 124. Depósitos são construções destinadas ao armazenamento de explosivos e seus acessórios, munições e outros implementos 
de material bélico. 
 
Art. 125. Os depósitos, quanto aos requisitos para construção, são classificados em: 
 
I - depósitos rústicos: de construção simples, visando ao armazenamento de explosivos e seus acessórios, munições etc, por pouco 
tempo, sendo constituídos, em princípio, de um cômodo de paredes de pouca resistência ao choque, cobertos de laje de concreto 
simples ou de telhas, dispondo de ventilação natural, geralmente obtida por meio de aberturas enteladas nas partes altas das paredes 
e de um piso cimentado ou asfaltado, sendo muito usado para armazenamento de explosivos e acessórios utilizados em demolições 
industriais, como pedreiras, minerações e desmontes, ou em fábricas para armazenamento de produtos pouco sensíveis a variações 
de temperatura; 
 
II - depósitos aprimorados ou paióis; os construídos com o objetivo de armazenamento de explosivos e seus acessórios, munições, 
etc, por longo tempo, sendo construídos em alvenaria ou concreto, com paredes duplas e ventilação natural ou artificial, visando à 
permanência prolongada do material armazenado, geralmente usados em fábricas, entrepostos e para grande quantidade de material; 
e 
 
III - depósitos barricados: aqueles protegidos por barricada. 
 
Parágrafo único. Os depósitos rústicos podem ser fixos ou móveis, sendo depósitos fixos os que não podem ser deslocados e cujas 
características de construção constam do inciso I deste artigo, e depósitos móveis as construções especiais, geralmente galpões 
fechados construídos de material leve com as laterais reforçadas e o teto de pouca resistência, desmontáveis ou não, que permitem o 
seu deslocamento de um ponto a outro do terreno, acompanhando a mudança de local dos trabalhos de demolição industrial ou 
prospecção. 
 
Art. 126. Barricada é uma barreira intermediária de uso aprovado, natural ou artificial, de tipo, dimensões e construção de forma a 
limitar, de maneira efetiva, os efeitos de uma explosão eventual nas áreas adjacentes, com as seguintes características: 
 
I - a barricada natural é constituída por massas naturais de terra; 
 
II - a barricada artificial é constituída de um talude de terra simples, com altura no mínimo igual à do paiol, protegido por um muro de 
arrimo de material adequado em seu lado mais íngreme, barricada dita de arrimo singelo ou, em ambos, barricada dita de arrimo 
duplo; 
 
III - a terra utilizada no corpo principal da barricada deve ser razoavelmente coesiva, livre de matéria orgânica deteriorada, entulhos, 
escombros e pedras mais pesadas que quatro mil e quinhentos gramas ou de diâmetro maior que quinze centímetros, devendo as 
pedras maiores se limitar à parte de baixo do centro do enchimento e a compactação e a preparação da superfície serem feitas na 
medida do necessário para manter a integridade da estrutura e evitar a erosão; 
 
IV - a barricada artificial tem uma proteção mais adequada quando em torno ou sobre os taludes são plantados renques de bambu ou 
outra vegetação assemelhada que se adapte à finalidade; e 
 
V - a barricada deverá ficar afastada de um metro e vinte centímetros a doze metros das paredes do depósito, ter espessura mínima 
de um metro na parte superior e altura igual ou maior que a do pé direito do depósito. 
 

  

CAPÍTULO V 

 
CONSTRUÇÃO DE DEPÓSITOS 

 
Art. 127. A escolha do local do depósito ficará condicionada aos seguintes fatores: 
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I - quanto ao terreno: 
 
a) os depósitos devem ser localizados em terreno firme, seco, a salvo de inundações; 
 
b) devem ser aproveitados os acidentes naturais, como elevações, dobras do terreno e vegetações altas; 
 
c) o terreno ao redor dos depósitos deve ser inclinado, de maneira a permitir a drenagem e o escoamento; e 
 
d) deve ser mantida uma faixa de terreno limpa, com vinte metros de largura mínima. 
 
II - quanto à capacidade de armazenagem: 
 
a) de sua cubagem e das condições de segurança, conforme o Anexo XV; e 
 
b) da arrumação interna, de acordo com as normas sobre armazenagem. 
 
III - quanto ao acesso, os depósitos devem ser acessíveis aos meios comuns de transporte. 
 
§ 1º Para fixação da localização de um depósito será obedecido, pelo interessado, o seguinte roteiro: 
 
I - a indicação da área onde deseja ter o depósito; 
 
II - quantidades e espécies dos produtos que deseja armazenar;  
 
III - obtenção da respectiva permissão da prefeitura local; e 
 
IV - requerer essa fixação ao SFPC a que estiver jurisdicionado. 
 
§ 2º Cabe exclusivamente ao Exército, pelos órgãos de fiscalização, fixar dentro da área aprovada, o local exato do depósito, 
condições técnicas e de segurança a que o mesmo deverá satisfazer e quantidade máxima de explosivos que poderá ser 
armazenada. 
 
Art. 128. As distâncias mínimas a serem observadas com relação a edifícios habitados, ferrovias, rodovias e a outros depósitos, para 
fixação das quantidades de explosivos e acessórios que poderão ser armazenadas num depósito, constam das Tabelas de 
Quantidades-Distâncias, Anexo XV. 
 
§ 1º As distâncias constantes do Anexo XV poderão ser reduzidas à metade para o caso de depósitos barricados, dependendo da 
vistoria a ser feita no local. 
 
§ 2º A redução de que trata o parágrafo anterior, tanto se aplica aos depósitos a construir como aos já construídos, desde que os 
responsáveis venham a barricá-los, para aumentar a quantidade de explosivos a armazenar. 
 
Art. 129. Na determinação da capacidade de armazenamento de depósitos levar-se-á em consideração os seguintes fatores: 
 
I - dimensões das embalagens de explosivos a armazenar; 
 
II - altura máxima de empilhamento, que é de dois metros; 
 
III - ocupação máxima de sessenta por cento da área, para permitir a circulação do pessoal no interior do depósito e o afastamento 
das caixas das paredes; e 
 
IV - distância mínima de setenta centímetros entre o teto do depósito e o topo do empilhamento. 
 
Parágrafo único. Conhecendo-se a quantidade de explosivos a armazenar, em face das tabelas de quantidades-distâncias, a área do 
depósito poderá ser determinada pela seguinte fórmula: 
 
Onde: 
 
A — é a área interna em metros quadrados; 
 
N — é o número de caixas a serem armazenadas; 
 
S — é a superfície ocupada por uma caixa, em metros quadrados; 
 
E — é o número de caixas que serão empilhadas verticalmente. 
 
Art. 130. Na construção de depósitos devem ser empregados materiais incombustíveis, maus condutores de calor e que não 
produzam estilhaços, devendo as peças metálicas ser, preferencialmente, de bronze ou de latão. 
 
Art. 131. As fundações podem ser de pedra, concreto ou tijolo e os pisos devem ser impermeáveis à umidade e lisos, antifaísca e de 
fácil limpeza. 
 
Art. 132. As paredes acima das fundações devem ser de material incombustível, fragmentável e que não absorva umidade. 
 
Parágrafo único. No caso de paióis ou depósitos permanentes as paredes devem ser duplas com intervalos vazios entre elas, de no 
mínimo cinqüenta centímetros. 
 
Art. 133. É proibida a instalação de luz elétrica no interior dos depósitos, devendo sua iluminação, à noite, obedecer às prescrições do 
inciso XII do art. 78 deste Regulamento. 
 
Art. 134. Os depósitos de produtos químicos controlados devem ser localizados e construídos de acordo com as normas locais de 
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controle ambiental e as de segurança do trabalho, específicas para cada produto, exigindo-se, quando necessário, a existência de: 
 
I - aterramento; 
 
II - piso antifaísca; 
 
III - chuveiro e lava-olhos; 
 
IV - instalação elétrica hermeticamente impermeável, de modo a evitar curto-circuito; 
 
V - área de segurança própria, em torno do depósito, estabelecida de conformidade com o grau de periculosidade do produto; e 
 
VI - dispositivo de exaustão com comando externo, cuja tiragem seja canalizada para tanques, contendo solução apropriada que, por 
reação química, neutralize os efeitos dos gases desprendidos, ou seja, equipamento com sistema de neutralização de gases. 
 

  

CAPÍTULO VI 

 
ARMAZENAGEM 

 
Art. 135. É proibida a armazenagem de: 
 
I - acessórios iniciadores com explosivos, inclusive pólvoras, ou com acessórios explosivos num mesmo depósito; 
 
II - pólvoras num mesmo depósito com outros explosivos; e 
 
III - explosivos e acessórios em habitações, estábulos, silos, galpões, oficinas, lojas, isto é, em depósitos ao acaso, que contrariem o 
disposto nesta regulamentação. 
 
§ 1º Os acessórios explosivos podem ser armazenados num mesmo depósito com os explosivos, desde que tenham como limite total 
a quantidade permissível em quilogramas de explosivos, estejam em embalagem de madeira, e separados dos explosivos por um 
anteparo resistente de madeira ou tijolos, devendo estes acessórios guardar entre si distância superior a doze centímetros. 
 
§ 2º Fogos de artifício não podem ser armazenados com pólvoras e outros explosivos num mesmo depósito ou no balcão de 
estabelecimentos comerciais. 
 
Art. 136. Na armazenagem de explosivos ou de acessórios, as pilhas de caixas devem ser colocadas com observância das seguintes 
exigências: 
 
I - sobre barrotes de madeira, para isolá-las do piso; 
 
II - afastadas das paredes e do teto, para assegurar boa circulação de ar; e 
 
III - com afastamento entre si que permita a passagem para colocação e retirada de caixas com segurança. 
 
Art. 137. A ventilação interna dos depósitos deve ser obtida com aberturas providas de tela metálica e dispostas nas paredes internas 
e externas de sorte que não se confrontem. 
 
Art. 138. Para os depósitos aprimorados ou paióis, qualquer que seja sua capacidade, será exigida a instalação de pára-raios, de 
termômetros de máxima e mínima e de psicrômetros indispensáveis ao acompanhamento e controle das condições a que devem ficar 
sujeitos os explosivos, pólvoras, acessórios, etc. 
 
§ 1º Os pára-raios deverão ser inspecionados a cada doze meses, de acordo com as normas técnicas em vigor, por técnicos 
especializados em eletricidade ou segurança do trabalho, cujos relatórios devem ficar arquivados por um período mínimo de cinco 
anos, à disposição da fiscalização. 
 
§ 2º Os responsáveis pelos depósitos aprimorados ou paióis são obrigados a manter um serviço diário de observação e registro, em 
horas pré-fixadas, das temperaturas máxima e mínima e do grau de umidade, com a finalidade de organizar os diagramas mensais, 
que deverão ficar a disposição da fiscalização. 
 
§ 3º Os limites para os índices de temperatura e umidade tolerados serão fixados pela fiscalização, quando da expedição do CR, em 
face da natureza do produto armazenado. 
 
§ 4º Se os índices de que trata o parágrafo anterior se aproximarem ou atingirem os limites fixados, o responsável será obrigado a 
manter, mediante sistema de aquecimento, ventilação ou refrigeração adequados e utilização de materiais higroscópicos, o 
enquadramento dos mesmos dentro dos citados limites. 
 

  

CAPÍTULO VII 

 
FISCALIZAÇÃO E SEGURANÇA 

 
Art. 139. A fiscalização dos depósitos será exercida pelo Exército, com a colaboração das Secretarias de Segurança Pública e 
prefeituras locais e, no caso de produtos químicos armazenados a granel e em grandes quantidades, dos órgãos de controle 

Página 7 de 11DFPC On-line - R-105 - Art 91º ao 159º

04/11/2008http://www.dfpc.eb.mil.br/index.php?option=com_content&task=view&id=27



ambiental. 
 
§ 1º As legislações policiais e das prefeituras não poderão divergir nem conflitar com as normas deste Regulamento. 
 
§ 2º As prefeituras locais deverão observar as condições de segurança dos depósitos, estabelecidas neste Regulamento, antes de 
autorizarem a construção de novas edificações nas proximidades dos mesmos. 
 
§ 3o A polícia local, como órgão auxiliar de fiscalização, deverá verificar assiduamente os estoques que estão sendo mantidos nos 
depósitos, bem como o cumprimento das determinações técnicas e condições de segurança estabelecidas, comunicando ao órgão de 
fiscalização competente do Exército qualquer irregularidade constatada. 
 
Art. 140. Os planos ou programas que envolvam a construção de novas edificações, estradas ou outro equipamento que venham a 
modificar as condições de segurança de depósito já autorizado, deverão ser submetidos ao Comando da RM de vinculação, seja pela 
prefeitura local ou pelo próprio interessado, para que sejam tomadas as providências julgadas necessárias. 
 
Art. 141. A segurança mútua entre depósitos será obtida pelo atendimento das condições de segurança a que cada um deve 
satisfazer, pela observância das Tabelas de Quantidades-Distâncias, Anexo XV. 
 
§ 1º Quando os depósitos forem protegidos por barricadas, estas deverão obedecer o traçado, relevo e construção que evitem a 
propagação de eventual explosão, protegendo os depósitos vizinhos. 
 
§ 2º As portas de acesso dos depósitos não deverão ser orientadas em direção a outros depósitos ou pavilhões, salvo se forem 
protegidas por parapeitos. 
 
Art. 142. Todo o trabalho executado nos depósitos deve ser feito de maneira a garantir a segurança, observadas as seguintes 
diretrizes: 
 
I - o seu interior e vizinhanças devem ser mantidos rigorosamente limpos e em ordem; 
 
II - os explosivos, acessórios e produtos químicos controlados, mesmo que convenientemente embalados, não deverão sofrer 
choques ou atrito, não podendo, em conseqüência, ser jogados, rolados ou impelidos; 
 
III - são proibidos, no interior do depósito, a abertura e o fechamento de embalagens, bem como qualquer manipulação de produtos e 
a presença de objetos e peças de ferro; 
 
IV - periodicamente deverão ser examinados os lotes antigos para verificar o aparecimento de qualquer indício de decomposição, o 
que tornará urgente sua destruição; e 
 
V - nos trabalhos internos dos depósitos só poderão ser usadas, para iluminação, as lanternas portáteis de pilhas, sendo proibido o 
uso de redes elétricas. 
 
Art. 143. Para qualquer depósito serão exigidas a manutenção de vigia permanente e a proteção contra incêndios, aprovadas pela 
fiscalização militar, podendo a vigilância ser substituída por sistema eletrônico com monitoração permanente. 
 

  

CAPÍTULO VIII 

 
AQUISIÇÃO DE ARMAS E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO 

 
Art. 144. A aquisição, na indústria, de armas, munições, acessórios e equipamentos de uso restrito por parte da Marinha, do Exército 
e da Aeronáutica, para uso da Instituição, independe de autorização especial, devendo a entrega do material ser comunicada pelo 
fabricante à DFPC. 
 
Parágrafo único. O tráfego do material de que trata este artigo processar-se-á de acordo com o Capítulo XII do Título V - Tráfego, 
deste Regulamento. 
 
Art. 145. A aquisição, na indústria, de armas, munições, acessórios, equipamentos e demais produtos controlados de uso restrito, por 
parte de órgãos de governo no âmbito federal, estadual ou municipal, não integrantes das Forças Armadas, para uso dessas 
organizações, dependerá de autorização do D Log.  
 
§ 1º O órgão interessado deverá dirigir-se em ofício ao Chefe do D Log, por intermédio do Comando da RM de vinculação, solicitando 
autorização para a compra, especificando: 
 
I - no caso de armas, a quantidade, tipo e calibre, anexando quadro demonstrativo de todo armamento que já possui, bem como o 
efetivo em pessoal; 
 
II - no caso de munições, a quantidade, tipo, calibre e a arma a que se destina, anexando quadro demonstrativo de toda munição 
existente (quantidade, lote e ano de fabricação) e da quantidade de armas existente no órgão em que a munição será utilizada, bem 
como o efetivo em pessoal; 
 
III – no caso de coletes a prova de balas, a quantidade e o nível de proteção, anexando quadro demonstrativo de todos os coletes que 
já possui, bem como o efetivo em pessoal; e 
 
IV – no caso dos demais produtos controlados, a quantidade e o tipo, anexando quadro demonstrativo de todos os produtos 
controlados que já possui, bem como o efetivo em pessoal. 
 
§ 2º Em qualquer caso, deverá ser mencionada a fábrica em que pretende fazer a aquisição, justificando o fim a que se destina, tais 
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como instrução, policiamento ou mesmo outra finalidade própria da organização. 
 
§ 3º O processo de aquisição terá o seguinte trâmite: 
 
I – o interessado formulará seu pedido de acordo com o especificado no § 1º e o protocolará na RM onde estiver sediado; 
 
II – a RM encaminhará o processo ao Comando Militar de Área, informando, com base nos dados fornecidos pelo interessado e na 
legislação em vigor, sobre a conveniência ou não da aquisição; 
 
III – o Comando Militar de Área, após análise do pedido, emitirá seu parecer, enviando o processo ao D Log; e 
 
IV – o D Log, após consulta à DFPC, decidirá sobre a aquisição. No caso de material extra-dotação, o EME deve ser consultado. A 
critério do D Log, poderá ser solicitado que o órgão interessado apresente documento publicado em Diário Oficial que estabeleça o 
efetivo em pessoal da entidade. 
 
§ 4º O Comandante Militar de Área e o Comandante da RM, na avaliação sobre a conveniência ou não da aquisição pretendida, 
deverão levar em conta, entre outros, os seguintes aspectos relativos a cada tipo de arma ou munição: 
 
I - se é absolutamente indispensável, para a entidade interessada, a aquisição de tal tipo de arma ou de munição; 
 
II - se o tipo de arma ou munição de uso restrito solicitado poderia ser substituído por outro de uso permitido; e 
 
III - argumentos que levam a entidade a solicitar arma ou munição de uso restrito em vez de arma ou munição de uso permitido. 
 
§ 5º No caso de viaturas blindadas, não será concedida autorização para aquisição: 
 
I - caso a blindagem máxima seja superior à necessária para proteção contra projéteis de armas de fogo leves, tais como pistola, 
revólver, carabina, fuzil, mosquetão, metralhadora de mão e outras armas até um calibre máximo de .30 (trinta centésimos de 
polegada) ou 7,62 mm (sete milímetros e sessenta e dois centésimos); 
 
II - caso possuam lagartas; 
 
III - caso sejam equipadas com armamento fixo ou dispositivos para adaptação de armamento superior à metralhadora de calibre .30 
(trinta centésimos de polegada) ou 7,62 mm (sete milímetros e sessenta e dois centésimos) e lançador de granadas de fuzil; e 
 
IV - caso sejam equipadas com lança-chamas de qualquer capacidade ou alcance. 
 
§ 6o Recebida a autorização, os procedimentos para a aquisição e pagamento serão realizados diretamente entre o órgão 
interessado e a fábrica produtora ou seu representante legal, os quais deverão informar à DFPC quando do recebimento e da entrega 
do material adquirido. 
 
§ 7o A autorização tem a validade de um ano, a partir da data em que for concedida, tornando-se sem valor após este prazo. 
 
§ 8o Recebidos o armamento, a munição e demais produtos controlados fica a organização obrigada a apresentar, à DFPC e à 
respectiva RM, no prazo máximo de trinta dias, a relação do material, contendo suas principais características, tais como tipo, calibre, 
marca, modelo e número. Deverá também ser comunicado à DFPC e à respectiva RM qualquer descarga ou extravio de arma que 
venha a ocorrer. 
 
§ 9º A aquisição de armas, munições, viaturas blindadas, coletes a prova de balas e demais produtos controlados, pelas Forças 
Auxiliares, obedecerá as disposições do Anexo XXVI a este Regulamento.  
 
Art. 146. O Comandante do Exército poderá autorizar a aquisição, na indústria, de armas, munições e demais produtos controlados de 
uso restrito, por pessoas físicas de categorias profissionais, para uso próprio, que comprovem sua necessidade. 
 

  

CAPÍTULO IX 

 
AQUISIÇÃO DE ARMAS E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO 

 
Art. 147. A aquisição, na indústria, de armas e munições de uso permitido, por parte da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, para 
uso da Instituição, independe de autorização do Exército, devendo a entrega do material ser comunicada pelo fabricante à DFPC. 
 
Parágrafo único. O tráfego do material de que trata este artigo processar-se-á de acordo com o Capítulo XII do Título V - Tráfego, 
deste Regulamento. 
 
Art. 148. A aquisição de armas, munições, coletes a prova de balas e demais produtos controlados de uso permitido, na indústria ou 
no comércio, por parte de órgãos de governos no âmbito federal, estadual e municipal, não integrantes das Forças Armadas e Forças 
Auxiliares, para uso dessas organizações, dependerá de autorização do D Log, por intermédio da RM de vinculação. 
 
§ 1º O órgão interessado deverá oficiar ao Chefe do D Log, informando o que deseja adquirir, onde deseja fazer a aquisição e o fim a 
que se destina, bem como a quantidade que já possui, nos moldes do estabelecido no § 1º do art. 145. 
 
§ 2º Recebida a autorização, os procedimentos para aquisição e pagamento serão realizados diretamente entre o órgão interessado e 
a fábrica produtora ou seu representante legal, os quais deverão informar a DFPC quando do recebimento e entrega do material 
adquirido. 
 
Art. 149. A solicitação de aquisição de armas, munições e demais produtos controlados de uso permitido, na indústria, por parte das 
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Forças Auxiliares, para uso dessas organizações, obedecerá as disposições do Anexo XXVI. 
 
Art. 150. O Comandante do Exército poderá autorizar a aquisição, na indústria, de armas, munições e demais produtos controlados de 
uso permitido, por pessoas físicas de categorias profissionais que comprovarem sua necessidade. 
 
Art. 151. As autorizações referentes aos artigos anteriores têm validade de um ano, a partir da data em que for concedida, tornando-
se sem valor após esse prazo. 
 
Art. 152. A aquisição individual de armas e munições de uso permitido, por parte dos oficiais, subtenentes e sargentos das Forças 
Armadas, nas fábricas civis registradas, para uso próprio, mediante indenização, depende de autorização do Comandante, Chefe ou 
Diretor a que o militar estiver subordinado. 
 
§ 1º A autorização só poderá ser concedida se não ultrapassar a quantidade de armas permitida ao interessado.  
 
§ 2º Quando se tratar de oficiais da reserva remunerada ou reformados, a aquisição individual depende de autorização do 
Comandante, Chefe ou Diretor da sua Organização Militar de vinculação.  
 
§ 3º Autorizada a aquisição, o Comandante, Chefe ou Diretor publicará a autorização em Boletim Interno, relacionando os 
interessados, segundo o modelo do Anexo XXVII, em duas vias, tomando, ainda, as seguintes providências: 
 
I - oficiará ao comando da RM onde a fábrica estiver sediada, anexando a 2ª via da relação, para conhecimento do SFPC regional 
respectivo e visto na GT; e 
 
II - oficiará à fábrica produtora ou seu representante legal, solicitando o fornecimento, mediante indenização, anexando a 1ª via da 
relação. 
 
§ 4o Não será concedida autorização para os militares compreendidos neste artigo que estiverem classificados no comportamento 
"Mau" ou "Insuficiente". 
 
§ 5o As armas adquiridas são individuais, não sendo necessário o registro nas repartições policiais. 
 
§ 6o Cada militar somente poderá adquirir, de acordo com o estabelecido no presente capítulo: 
 
I - a cada dois anos, uma arma de porte, uma arma de caça de alma raiada e uma arma de caça de alma lisa; e 
 
II - a cada semestre, a seguinte quantidade máxima de munição: 
 
a) trezentos cartuchos carregados a bala, para arma de porte; 
 
b) quinhentos cartuchos carregados a bala, para arma de caça de alma raiada; e 
 
c) quinhentos cartuchos carregados a chumbo, para arma de caça de alma lisa. 
 
§ 7º Os procedimentos para aquisição e pagamento serão realizados diretamente entre a Organização Militar do interessado e a 
fábrica produtora ou seu representante legal. 
 
§ 8º Recebidas as armas ou munições, a Unidade, Repartição ou Estabelecimento publicará, em Boletim Interno Reservado, a 
entrega das mesmas, citando a data de aquisição e especificando quantidade, tipo, marca, calibre, modelo, número da arma, 
comprimento do cano, capacidade ou número de tiros, tipo de funcionamento e país de fabricação. 
 
§ 9o A publicação em Boletim Interno Reservado, a que se refere o parágrafo anterior, corresponde ao registro das armas. 
 
§ 10. Após o registro, as armas serão cadastradas na DFPC, por meio da RM. 
 
Art. 153. A aquisição individual de armas e munições de uso permitido, no comércio, destinadas ao uso próprio do militar das Forças 
Armadas, depende da autorização do Comandante, Chefe ou Diretor da OM a que o militar estiver subordinado, Anexo XXVIII. 
 
Parágrafo único. Quando se tratar de oficiais da reserva remunerada ou reformados, a autorização poderá ser concedida pelo 
Comandante da Unidade a que estejam vinculados. 
 

 
CAPÍTULO X 

 
EXPOSIÇÃO DE ARMAS, MUNIÇÕES E OUTROS PRODUTOS CONTROLADOS 

 
Art. 154. Exemplares de armas, munições, petrechos e outros produtos controlados, após autorização concedida pelo Comandante da 
RM, em processo iniciado com requerimento do interessado, poderão ser apresentados em mostruários, quer em exposições, 
dependências de entidades, empresas privadas ou públicas ou em coleções particulares. 
 
Parágrafo único. Os mostruários organizados por iniciativa ou supervisão das repartições públicas federais, estaduais e municipais 
não precisarão de requerimento, devendo a autorização ser concedida após pedido em ofício endereçado ao Comandante da RM. 
 
Art. 155. O mostruário ficará sob a responsabilidade pessoal do superintendente local da empresa ou entidade, ou pessoa por este 
nomeada, sujeito o responsável à apresentação de uma relação dos materiais componentes, de declaração de idoneidade e 
assinatura de um termo expresso de compromisso de guarda das armas, munições, petrechos, etc, no local fixo onde estejam 
expostos. 
 
Art. 156. Poderão ser expostos nos mostruários quaisquer produtos controlados, exceto os artigos de material bélico que, por força de 
tratados ou convênios, ou por motivos de segurança nacional, tenham a sua divulgação interdita. 
 
Art. 157. O mostruário deverá ser constantemente examinado pelo responsável, que comunicará ao Comando da RM quaisquer 
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alterações havidas e, nos casos de roubo, furto ou extravio de peças, a comunicação deverá ser feita imediatamente após a 
verificação da ocorrência. 
 
Art. 158. No caso de mostruários de explosivos ou congêneres, os produtos serão despojados de suas características de 
periculosidade, por meio de simulacros, salvo quando se tratar de produtos inteiramente estáveis, devendo ser adotadas nesses 
mostruários todas as regras de segurança de explosivos. 
 
Art. 159. No caso de mostruários de produtos químicos controlados, estes deverão ser também apresentados através de simulacros, 
salvo o caso dos produtos correntes na indústria, que serão apresentados em espécie, tomadas todas as precauções de segurança 
que essas substâncias exigem, para não prejudicar o ambiente da exposição, a entidade ou a empresa e as pessoas próximas. 
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