
Corpo de Polícia de 
Segurança Pública 

DEPARTAMENTO DE INFORMAÇÕES 

Comissariado de Segurança Privada e Armas
Secção de Armas e Munições 

Formulário AM 03
Declaração para registo 

de armas/munições 

DADOS DO REQUERENTE 
Pedido em nome da empresa Responsável da empresa: Documento de 

identificação n.º: 

Pedido em nome individual 

Nome: 
Licença para uso e porte de arma de defesa N.º:
Licença para uso e porte de arma de competição N.º:
Autorização para detenção de armas de ornamentação e de valor estimativo N.º: 
Sem as devidas licenças de armas 

DECLARAÇÃO PARA REGISTO DE ARMAS 
N.º do Livrete N.º da Arma Marca de fabrico Modelo Calibre 

O originário proprietário Tipo Classificação 
Revólver Espingarda Armas de defesa ( Rubrica ) 
Pistola Caçadeira Armas de competição ( Rubrica ) 
Outros  (   ) Armas de valor estimativo (  Rubrica  )[Vide: Nota 1 no verso] 

Requerente: Data: 

CANCELAMENTO DO REGISTO DE ARMAS 
N.º do Livrete N.º da Arma Marca de fabrico Modelo Calibre 

Tipo Classificação Tratamento seguinte ao cancelamento do registo 
  Revólver 

  Pistola 

  Espingarda 

Armas de defesa 

Armas de competição 

Armas de valor estimativo 

Entregue ao CPSP para destruição e os devidos tratamentos ( Rubrica ) 

Transmitida a: Forma de transferência: 
Venda 
Doação 
Herança ou legado 

Requerente: Data: 

ALTERAÇÃO/TRANSFORMAÇÃO EM ARMAS 
A parte alterada Detalhes da 

alteração 

Requerente: Data: 

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MUNIÇÕES 

Munições 
adquiridas de: 

  Mercado local 
  Firma (Nome:          ) 
  Particular (Nome:         ) 

Calibre Quantidade registada 

Requerente: Data: 

CANCELAMENTO DO REGISTO DE MUNIÇÕES 
Calibre Cancelamento da quantidade 

registada Tratamento seguinte ao cancelamento do registo 

Entregue ao CPSP para destruição e os devidos tratamentos (Rubrica) 

Transmitida a: Forma de transferência: 
Venda 
Doação 
Herança ou legado 

Requerente: Data: 



Nota 1: 
Por o requerente pedir a alteração da arma para uma de valor estimativo, deve entregá-la à Divisão de Apoio e 

Serviços do CPSP, em ordem a incapacitá-la, nos termos do artigo 5.º do Regulamento de Armas e Munições, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 77/99/M. 

Pistola: 
O cano será bloqueado com uma coluna metálica e perfurado com 2 a 3 buracos; será cortado também no cano 

uma fenda (cerca de 0.5cm de largura e 3cm de comprimento), removido o percutor ou dispositivo de percussão; 
o buraco de percutor será alargado a cerca de 0.5cm de circunferência, para que se perca a função de disparo;
além disso, será cortado um entalhe (cerca de 0.5cm de largura e profundidade) na câmara, e cortada
inclinadamente uma fenda de cerca de 1cm no ponto médio do semi-arco da parte mais frente do cano.
Revólver:

O cano será bloqueado com uma coluna metálica e perfurado com 2 a 3 buracos; será cortada uma fenda (cerca 
de 0.5cm) na parte perto da ponte de trava do tambor, removido o dispositivo de percussão (percutor ou cão); o 
buraco de percutor será alargado a cerca de 0.5cm de circunferência; no centro do tambor será gravada uma 
lacuna de cerca de 1.5cm de circunferência e 2cm de profundidade, cortada também inclinadamente uma fenda de 
cerca de 1cm no ponto médio do semi-arco da parte mais frente do cano. 
Arma longa: 

O cano será bloqueado com uma coluna metálica e perfurado com 2 a 3 buracos; será cortado também no cano 
uma fenda (cerca de 0.5cm de largura e 3cm de comprimento), removido o percutor ou dispositivo de percussão; 
o buraco de percutor será alargado a cerca de 0.5cm de circunferência, para que se perca a função de disparo;
além disso, será cortado um entalhe (cerca de 0.5cm de largura e profundidade) na câmara, e cortada
inclinadamente uma fenda de cerca de 1cm no ponto médio do semi-arco da parte mais frente do cano.

Por o requerente pedir a alteração da arma para uma de valor estimativo, este valor deve ser fundamentado, nos 
termos do n.º 3 do artigo 5.º do Regulamento de Armas e Munições, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 77/99/M. 

Razões: 

Declaro que a arma de ornamentação acima referida está conservada no seguinte endereço: 

Endereço 

Macau Rua: 
Taipa N.º policial: Edifício: 
Coloane Bloco/Fase: Torre: 
Outros(        ) Andar: Apartamento: 

Requerente: Data: 

MUDANÇA DO ENDEREÇO DE CONSERVAÇÃO 

Endereço 
anterior 

Macau Rua: 
Taipa N.º policial: Edifício: 
Coloane Bloco/Fase: Torre: 
Outros(        ) Andar: Apartamento: 

Mudou para 

Novo 
endereço 

Macau Rua: 
Taipa N.º policial: Edifício: 
Coloane Bloco/Fase: Torre: 
Outros(        ) Andar: Apartamento: 

Requerente: Data: 
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