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MODELO DE REQUERIMENTO PARA MANIFESTO E ENTREGA VOLUNTÁRIA 
DE ARMAS E SUA DETENÇÃO DOMICILIÁRIA PROVISÓRIA 

(Art. 8.º n.º 1 e n.º 3 da Lei n.º 50/2019, de 24 de julho) 

A REQUERENTE 
Nome completo:       

N.º Doc. Identificação:       Data de validade:       Número de Identificação Fiscal (NIF):       

Data de nascimento:       

Nacionalidade:        

Residência:       

Telefone:        Endereço correio electrónico (email):       

 

Arma entregue por pessoa que não o requerente: 

Nome completo:       

Data de nascimento:       

Nacionalidade:        

Residência:       

Telefone:        Endereço correio electrónico (email):       

B CARACTERÍSTICAS DA ARMA 

Classe da arma (nos termos do artigo 3.º da Lei n.º 5/2006, de 23 de Fevereiro) 

 A  B  B1  C  D  E  F  G  

Tipo de arma1:       

Características de funcionamento: 

 Automática    Semi-automática    De repetição    Tiro a Tiro  

Marca:       Modelo:       N.º de série:       Calibre:       

Carregador: (Quantidade)       Munições2: (Quantidade)       Calibres:       

Acessórios3:       

Estado aparente de funcionamento: Bom  Razoável  Mau  

C DECLARAÇÃO 

Pretendo legalizar a arma acima descrita, se legalmente possível4   Sim  Não  

Pretendo fazer a entrega da arma ao Estado     Sim  Não  

Não sendo a arma legalizável, desde já declaro que pretendo entregá-la ao Estado Sim  Não  

 

__________________________________________________ 

(O Requerente) 

(Reservado aos serviços) 

Requerimento entregue:  Na PSP  Na GNR  

Local (Unidade Policial):       

Data:                            Assinatura: _________________________________________________ 

Nota: Deve ser preenchido um impresso por cada arma 

                                                 
1 Pistola, revolver, espingarda, carabina, pistola-metralhadora, outras armas automáticas, reprodução/réplica de arma de fogo, etc. 
2 Sendo entregues munições de calibres diferentes, discriminar o número de munições por cada calibre. 
3 Discriminar os acessórios e quantidades entregues (miras telescópicas, baionetas, silenciadores, bolsas, bandoleiras, etc.) 
4 Vide verso, sff. 
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INFORMAÇÔES PARA LICENCIAMENTO DE ARMAS E SUA DETENÇÃO DOMICILIÁRIA 
PROVISÓRIA – CONTRAORDENACIONAL 

(Art. 8.º n.º 2 da Lei n.º 50/2019, de 24 de julho) 
 

 

                                                 
5 Detenção, transporte, importação, guarda, compra, aquisição a qualquer título ou obtenção por qualquer meio de fabrico, transformação, 
importação ou exportação e uso. 
6 Consultar o SERONLINE em https://seronline.psp.pt/psp/login.pdc e fazer download dos modelos de documentos disponíveis no separador 
Informações Úteis. Em caso de dúvida consultar o separador das Perguntas Frequentes. 

1. Informações 

1) Pretendo legalizar a arma referida, se legalmente possível: Sim  

2) Encontro-me em infração aos seguintes artigos da Lei n.º 5/2006 de 23 de fevereiro: 

a) Art. 31.º n.º 3 – Não remessa do original da declaração de compra e venda de armas no prazo de 15 dias  Sim 

b) Art. 37.º n.º 2 – Não declaração à PSP da existência de armas no prazo de 90 dias sobre a morte de anterior 

proprietário ou sobre a descoberta das armas  Sim 

c) Art. 99.º A n.º 1 – Não renovação da licença de uso e porte de arma nos 180 dias subsequentes à caducidade da licença 

 Sim 

d) Art. 99.º A n.º 2 – Não renovação da licença de uso e porte de arma após 180 dias subsequentes à caducidade da 

licença  Sim 

e) Art. 97.º n.º 1 – Detenção ilegal de arma – especificar tipo de arma e a conduta infringida5       

3) Documentos agora entregues6:       

4) Existência de menores no domicílio:  Sim  Não 

5) Quantidade de armas já detentor: 

Classe  A_____  B_____  B1_____  C_____  D_____  E_____  F_____ 

6) Cofre/armário de segurança não portáteis:  Sim  Não 

7) Casa forte/fortificada:  Sim  Não 

8) Cofre e casa forte/fortificada já verificada pela PSP:  Sim  Não 

9) Se possuidor de Casa forte/fortificada, ainda não verificadas as condições de segurança, sem prejuízo do disposto no art. 

34.º da Constituição da República Portuguesa, autorizo a PSP a aceder ao interior da minha residência, para proceder à 

verificação dos pressupostos anteriores:  Sim 

2.Declarações sob compromisso de honra/Autorizações 

a. Declaro que fui informado que à falta de verdade nas declarações agora prestadas, posso incorrer em 
responsabilidade criminal, nos termos dos artigos 255.º e 256.º do Código Penal; 

b. Autorizo a utilização de qualquer meio eletrónico de comunicação, designadamente e-mail, como meio de notificação 

a mim dirigida e correlativa ao processo administrativo ora iniciado. 

 Sim - Endereço correio electrónico (email):       

 Não; 

c. Em cumprimento do disposto na alínea a) e c) do nº1 dos artigos 14º a 17º da Lei 5/2006 de 23 Fevereiro, na sua 

actual redação:  

Declaro sob compromisso de honra que me encontro em pleno uso de todos os direitos civis, que nunca me foi 
aplicada qualquer medida de segurança, que nunca fui condenado pela prática de crime doloso, cometido com uso 
de violência, em pena superior a 1 ano de prisão e que não me encontro sujeito à sanção acessória de interdição de 
obtenção da licença de uso e porte de arma ou de detenção. 

 

Assinatura do requerente _________________________________________________________________________________ 

 


