Art. 30. Compete aos integrantes das Redes Regionais de Fiscalização de Produtos Controlados:
I - providenciar o registro das empresas estabelecidas na área sob sua jurisdição, cujas atividades
envolvam produtos controlados, e sua revalidação, recebendo, verificando e encaminhando ao SFPC/RM
a documentação pertinente, acompanhada dos termos das vistorias, que se fizerem necessárias;
II - autorizar o tráfego dos produtos controlados de acordo com as prescrições contidas neste
Regulamento;
III - receber das empresas, corretamente preenchidos, os mapas de sua responsabilidade e encaminhálos ao SFPC regional;
IV - providenciar os desembaraços alfandegários determinados pelo SFPC regional, dos produtos
controlados que tiverem sua importação autorizada, bem como de armas e munições trazidas por
viajantes;
V - vistoriar, quando necessário e sempre que possível, as pessoas físicas e jurídicas registradas,
principalmente, os locais destinados a depósitos de produtos controlados;
VI - lavrar os autos de infração e termos de apreensão, quando constatadas irregularidades, remetendoos ao SFPC regional;
VII - informar ao SFPC regional qualquer atividade suspeita, que envolva produtos controlados;
VIII - manter estreito contato com as polícias locais, a fim de receber destas toda a colaboração e mantêlas a par das disposições legais sobre a fiscalização de produtos controlados; e
IX - manter arquivos referentes às pessoas físicas e jurídicas registradas em sua área e sobre a
legislação em vigor.
Art. 31. Caberá ao Engenheiro Químico do SFPC regional e Chefe do Lab QR coordenar o funcionamento
dos demais laboratórios subordinados ao respectivo Comando Militar de Área enquanto não disponham
de Engenheiro Químico.

Seção II

Departamento de Polícia Federal
Art. 32. O Departamento de Polícia Federal prestará aos órgãos de fiscalização do Exército toda a
colaboração necessária.
Parágrafo único. As instruções expedidas pelo Departamento de Polícia Federal, sobre a fiscalização de
produtos controlados pelo Exército, terão por base as disposições do presente Regulamento.

Seção III

Secretarias de Segurança Pública
Art. 33. As Secretarias de Segurança Pública, prestarão aos órgãos de fiscalização do Exército toda a
colaboração necessária.
Parágrafo único. As instruções expedidas pelas Secretarias de Segurança Pública, sobre a fiscalização
de produtos controlados pelo Exército, terão por base as disposições do presente Regulamento.
Art. 34. São atribuições das Secretarias de Segurança Pública:
I - colaborar com o Exército na fiscalização do comércio e tráfego de produtos controlados, em área sob
sua responsabilidade, visando à manutenção da segurança pública;
II - colaborar com o Exército na identificação de pessoas físicas e jurídicas que estejam exercendo
qualquer atividade com produtos controlados e não estejam registradas nos órgãos de fiscalização;
III - registrar as armas de uso permitido e autorizar seu porte, a pessoas idôneas, de acordo com a
legislação em vigor;
IV - comunicar imediatamente aos órgãos de fiscalização do Exército qualquer irregularidade constatada
em atividades envolvendo produtos controlados;
V - proceder ao necessário inquérito, perícia ou atos análogos, por si ou em colaboração com autoridades
militares, em casos de acidentes, explosões e incêndios provocados por armazenagem ou manuseio de
produtos controlados, fornecendo aos órgãos de fiscalização do Exército os documentos e fotografias que
forem solicitados;
VI - cooperar com o Exército no controle da fabricação de fogos de artifício e artifícios pirotécnicos e
fiscalizar o uso e o comércio desses produtos;
VII - autorizar o trânsito de armas registradas dentro da Unidade da Federação respectiva, ressalvados os
casos expressamente previstos em lei;
VIII - realizar as transferências ou doações de armas registradas de acordo com a legislação em vigor;
IX - apreender, procedendo de acordo com o disposto no Capítulo IV do Título VII deste Regulamento:
a) as armas e munições de uso restrito encontradas em poder de pessoas não autorizadas;
b) as armas encontradas em poder de civis e militares, que não possuírem autorização para porte de
arma, ou cujas armas não estiverem registradas na polícia civil ou no Exército;
c) as armas que tenham entrado sem autorização no país ou cuja origem não seja comprovada, no ato do
registro; e
d) as armas adquiridas em empresas não registradas no Exército;
X - exigir dos interessados na obtenção da licença para comércio, fabricação ou emprego de produtos
controlados, assim como para manutenção de arma de fogo, cópia autenticada do Título ou Certificado de
Registro fornecido pelo Exército;
XI - controlar a aquisição de munição de uso permitido por pessoas que possuam armas registradas, por
meio de verificação nos mapas mensais;
XII - fornecer, após comprovada a habilitação, o atestado de Encarregado do Fogo (Bláster);

XIII - exercer outras atribuições estabelecidas, ou que vierem a ser estabelecidas, em leis ou
regulamentos; e
XIV – registrar os coletes a prova de balas de uso permitido e os carros de passeio blindados, bem como
realizar as suas transferências.

Seção IV
Receita Federal
Art. 35. A Receita Federal prestará aos órgãos de fiscalização do Exército toda a colaboração necessária.
Art. 36. São atribuições da Receita Federal:
I - verificar se as importações e exportações de produtos controlados estão autorizadas pelo Exército; e
II - colaborar com o Exército no desembaraço de produtos controlados importados por pessoas físicas ou
jurídicas, ou trazidos como bagagem.
Seção V
Departamento de Operações de Comércio Exterior
Art. 37. O Departamento de Operações de Comércio Exterior - DECEX, prestará aos órgãos de
fiscalização do Exército toda a colaboração necessária.
Art. 38. O DECEX só poderá emitir licença de importação ou registro de exportação de produtos
controlados de que trata este Regulamento, após autorização do Exército.

TÍTULO IV

REGISTROS
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 39. O registro é medida obrigatória para pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado,
que fabriquem, utilizem industrialmente, armazenem, comerciem, exportem, importem, manuseiem,
transportem, façam manutenção e recuperem produtos controlados pelo Exército.
§ 1o Estas disposições não se aplicam às pessoas físicas ou jurídicas com isenção de registro, previstas
no Capítulo VII do Título IV - Isenções de Registro, deste Regulamento.
§ 2o O exercício, no Brasil, de qualquer dos direitos de representante, confere ao mandatário ou
representante legal qualidade para receber citação.
Art. 40. As pessoas físicas ou jurídicas, registradas ou não, que operem com produtos controlados pelo
Exército, estão sujeitas à fiscalização, ao controle e às penalidades previstas neste Regulamento e na
legislação complementar em vigor.
Art. 41. O registro será formalizado pela emissão do TR ou CR, que terá validade fixada em até três anos,
a contar da data de sua concessão ou revalidação, podendo ser renovado a critério da autoridade
competente, por iniciativa do interessado.

Parágrafo único. Não será concedido CR ao possuidor de TR.
Art. 42. O TR é o documento hábil que autoriza a pessoa jurídica à fabricação de produtos controlados
pelo Exército.
Parágrafo único. A critério do D Log, nas condições estabelecidas por esse, microempresas fabricantes
artesanais de fogos de artifício podem ser autorizadas a funcionar com CR.
Art. 43. O CR é o documento hábil que autoriza as pessoas físicas ou jurídicas à utilização industrial,
armazenagem, comércio, exportação, importação, transporte, manutenção, reparação, recuperação e
manuseio de produtos controlados pelo Exército.
Art. 44. O registro somente dará direito ao que nele estiver consignado e só poderá ser cancelado pela
autoridade militar que o concedeu.
Art. 45. Serão lançados no TR ou CR:
I - o número de ordem, a categoria de controle, o símbolo do grupo e a nomenclatura do produto,
constantes da relação de produtos controlados pelo Exército, o grau de restrição e o nome comercial ou
de fantasia do produto;
II - as atividades autorizadas de forma clara, precisa e concisa;
III - a Razão Social da pessoa jurídica e, no caso de pessoa física, o nome do interessado; e
IV - outros dados considerados necessários, a juízo da autoridade militar competente.
§ 1o Nos casos em que forem requeridas e autorizadas modificações de atividades, será impresso novo
registro e mantida a mesma numeração.
§ 2º Nos casos de alteração da razão social, será emitido novo registro, mudando-se a numeração.
Art. 46. A Apostila ao registro é um documento complementar e anexo ao TR ou ao CR.
§ 1o Serão lançados na Apostila:
I - as modificações autorizadas de espectro de produtos ou nomenclatura, devendo constar o número de
ordem, a categoria de controle, o símbolo do grupo, a nomenclatura constante da Relação de Produtos
Controlados pelo Exército, o grau de restrição e o nome comercial ou de fantasia do produto;
II - as mudanças de endereço das pessoas físicas ou jurídicas;
III - as alterações de Apostilas já emitidas;
IV - novas filiais ou sucursais localizadas no mesmo município;
V - autorização de transporte, de aquisição no mercado interno ou importação de produtos controlados
para fins comerciais mediante solicitação do interessado e a critério do Exército; e
VI - outras alterações consideradas necessárias, a juízo da autoridade competente.
§ 2º A Apostila será obrigatoriamente substituída, com cancelamento expresso naquela que a substituir,
quando houver:
I - alteração do espectro de produtos constantes em Apostilas;
II - destruição, extravio ou inservibilidade;

III - alteração de nomenclatura; e
IV - outras hipóteses, a juízo da autoridade competente.
Art. 47. Os TR, os CR e as Apostilas não poderão conter emendas, rasuras ou incorreções.
Art. 48. Na confecção dos TR, dos CR e das Apostilas serão obedecidos os modelos anexos a este
Regulamento.
Art. 49. Na revalidação dos TR e dos CR será emitido um novo documento, mantendo-se a numeração
original, conforme o caso.
§ 1º O pedido de revalidação deverá dar entrada na RM de vinculação do requerente, no período de 90
(noventa) dias que antecede o término da validade do registro.
§ 2º O vencimento do prazo de validade do registro, sem o competente pedido de revalidação, implicará o
seu cancelamento definitivo e sujeitará as pessoas físicas ou jurídicas ao previsto no art. 241 deste
Regulamento.
§ 3o Satisfeitas as exigências quanto à documentação e aos prazos, no ato de protocolizar o pedido de
revalidação, o registro terá sua validade mantida até decisão sobre o pedido.
Art. 50. O registro poderá ser suspenso temporariamente ou cancelado:
I - por solicitação do interessado;
II - em decorrência de penalidade prevista neste Regulamento;
III - pela não-revalidação, caso em que será cancelado por término de validade, nos termos do § 2º do art.
49 deste Regulamento; e
IV - pelo não-cumprimento das exigências quanto à documentação.
Parágrafo único. A suspensão temporária do registro não implica dilatação do prazo de validade deste.
Art. 51. As pessoas físicas ou jurídicas registradas, que desistirem de trabalhar com produtos controlados
pelo Exército, deverão requerer o cancelamento do registro à autoridade que o concedeu, sob pena de
sofrer as sanções previstas neste Regulamento.
Art. 52. As vistorias serão realizadas pelo SFPC com jurisdição sobre o local vistoriado, podendo, no
entanto, a critério da autoridade competente e no interesse do serviço, serem realizadas por outro SFPC.
Art. 53. Os atos administrativos de concessão, revalidação e cancelamento de registro serão publicados
em Boletim Interno do órgão expedidor.
Parágrafo único. O ato de cancelamento de registro deverá ser motivado.

CAPÍTULO II

CONCESSÃO DE TÍTULO DE REGISTRO
Art. 54. O pedido para obtenção do TR dará entrada na RM de vinculação onde será exercida a atividade
pleiteada.
Parágrafo único. A documentação necessária à instrução do pedido deverá ser assinada pelo
representante legal da pessoa jurídica.
Art. 55. Para a obtenção do TR o interessado deverá apresentar a documentação a seguir enumerada,
em original e cópia legível, formando dois processos adequadamente capeados:
I - Requerimento para Obtenção de Título de Registro, Anexo IV, dirigido ao Chefe do D Log, que
qualifique a pessoa jurídica interessada e especifique as atividades pretendidas;
II - Declaração de Idoneidade, Anexo V:
a) do diretor que representa a empresa judicial e extrajudicialmente, quando se tratar de sociedade
anônima ou limitada; e
b) no caso de empresas estatais, a publicação do ato de nomeação do diretor ou presidente, no Diário
Oficial.
III - cópia da licença para localização, fornecida pela autoridade estadual ou municipal competente;
IV - prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;
V - ato de constituição da pessoa jurídica:
a) cópia do contrato social, no caso de firma limitada;
b) publicação da ata que elegeu a diretoria, no caso de sociedade anônima e outras empresas; e
c) cópia do registro da firma na junta comercial, no caso de firma individual.
VI - Compromisso para Obtenção de Registro, Anexo VI:
a) de aceitação e obediência a todas as disposições do presente Regulamento e sua legislação
complementar, bem como subordinar-se à fiscalização do Exército;
b) de não se desfazer da área perigosa, a não ser com prévia autorização do Exército;
c) de não promover modificação no processo de fabricação, que implique alterações dos produtos
controlados, sem autorização do Exército;
d) de não fabricar qualquer novo tipo de produto controlado sem autorização do Exército;
e) de não modificar produto controlado com produção já autorizada;
f) de não promover qualquer alteração ou nova construção dentro da área perigosa, bem como se fora da
área perigosa, relacionada a produtos controlados, mesmo satisfazendo as exigências de segurança
deste Regulamento, sem prévia autorização do Exército; e
g) de comunicar à DFPC, por intermédio da RM de vinculação, qualquer alteração ou nova construção,
fora da área perigosa, não relacionada com a fabricação de produtos controlados.

VII - Dados para Mobilização Industrial, por produto, Anexo VII, devendo uma das vias ser encaminhada
pelo SFPC/RM à Seção de Mobilização e Equipamento do Território - SMET/RM;
VIII - planta geral do terreno de localização da fábrica, com a situação dos diversos pavilhões e da área
perigosa, se for o caso de fábricas de fogos de artifício e artifícios pirotécnicos, munições, pólvoras,
explosivos e seus elementos e acessórios, contendo todos os detalhes planimétricos, confeccionada na
escala de 1:1.000 (um por mil) a 1:100 (um por cem), conforme as dimensões da área a representar e
plantas pormenorizadas das instalações, devendo as curvas de nível ser representadas com eqüidistância
mínima de dez metros e os pontos salientes assinalados por cotas, em metros, constando, ainda das
respectivas plantas:
a) limites do terreno, área perigosa e distâncias a edifícios habitados, ferrovias, rodovias e outros
depósitos ou oficinas;
b) identificação de todos os pavilhões e oficinas, com indicação da finalidade de cada um;
c) indicação da quantidade de material explosivo e do número de operários que trabalharão em cada
oficina, quando for o caso; e
d) os parapeitos de terra, muros, barricadas naturais ou artificiais e outros meios de proteção e
segurança, anexando fotografias elucidativas, quando for o caso.
IX - relação das máquinas, equipamentos e instalações a serem empregados, com suas características,
tais como fabricantes, tipos de acionamento e outras, acompanhada da identificação dos prédios onde
estão ou serão instalados e de fotografias elucidativas que conterão no verso o que representam e a
assinatura do interessado;
X - descrição clara, precisa e concisa dos processos de fabricação que serão postos em prática, com
indicação dos prédios em que será realizada cada fase de fabricação;
XI - descrição quantitativa e qualitativa do produto a ser fabricado e o efeito desejado;
XII - nomenclatura e fórmulas percentuais de seus produtos, sendo que, para armas e munições, deverão
ser anexados desenhos gerais e detalhados com as características balísticas de cada tipo e calibre, e no
caso de artifícios pirotécnicos de uso civil, relatório dos testes a que foram submetidos no Campo de
Provas da Marambaia ou em órgão semelhante da Marinha ou da Aeronáutica;
XIII - documentação referente ao responsável técnico pela produção, que comprove vínculo empregatício
com a pessoa jurídica e filiação à entidade de fiscalização profissional, reconhecida em âmbito federal, a
que seja regularmente vinculado; e
XIV - Quesitos para Concessão ou Revalidação do Título de Registro, Anexo VIII, devidamente
respondido.
Art. 56. Os responsáveis técnicos pelos diversos ramos da empresa deverão satisfazer aos preceitos
legais da regulamentação profissional, decorrentes das leis vigentes e resoluções relativas ao exercício
de engenharia, devendo estar inscritos no respectivo Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura CREA ou Conselho Regional de Química - CRQ e possuir a carteira profissional com especialização no
ramo industrial da empresa.
§ 1o No caso de indústrias químicas, de artifícios pirotécnicos, de pólvoras e de explosivos e seus
elementos e acessórios, os responsáveis técnicos pelas diversas áreas químicas da empresa deverão
obedecer aos preceitos legais da regulamentação profissional do engenheiro químico ou químico
industrial, devendo estar inscritos no respectivo CRQ.
§ 2º No caso de fábrica de fogos de artifício de pequeno porte, o responsável poderá ser técnico químico,
diplomado por curso técnico de química industrial.
Art. 57. Para a concessão ou indeferimento do TR de fábrica, será levado em consideração:
I - se a sua implantação convém aos interesses do país;

II - a qualidade do produto a fabricar, visando salvaguardar o bom nome da indústria nacional;
III - a idoneidade dos interessados, sob o ponto de vista moral, técnico e financeiro;
IV - o cumprimento correto ou não de contratos ou compromissos anteriores; e
V - a possibilidade de produção, também, de material de emprego militar, no caso de fábrica de armas e
munições.
§ 1º A concessão de TR para fabricação de produtos controlados, bem como a de posterior apostila que
implique na produção de novos tipos ou modelos, só será autorizada após a aprovação de protótipo pela
Secretaria de Ciência e Tecnologia - SCT, do Exército, onde ficará depositado, após a realização dos
testes, como testemunho de prova.
§ 2º Poderão ser concedidas, em caráter excepcional, autorizações provisórias, para exportações, antes
da aprovação do protótipo pela SCT, desde que a fábrica produtora apresente o protocolo de entrada de
toda a documentação e do material necessário aos testes, naquela Secretaria.
§ 3o Após a concessão do TR ou Apostila, poderão ser retirados um ou mais exemplares do primeiro lote
fabricado, os quais serão remetidos à SCT, para exames complementares e, em caso de discrepância de
características entre o protótipo aprovado e os exemplares fabricados, será determinada a correção da
produção e apreensão dos produtos já vendidos ou estocados.
§ 4o Os exames complementares a que se refere o parágrafo anterior não implicam cobrança de taxa,
com exceção do material necessário aos testes, como munição.
§ 5º A SCT deverá enviar o resultado da avaliação técnica ao D Log.
§ 6o As alterações de tipos de armas e munições e de outros produtos controlados, já aprovados em
Relatório Técnico Experimental - RETEX, poderão ser autorizadas pela DFPC, por meio de estudos
elaborados com base em critérios de similaridade, desde que essas alterações não afetem a segurança e
a confiabilidade do produto.
§ 7º Para a fabricação de protótipos será concedida, pelo D Log, uma autorização provisória nos moldes
do Anexo XLIII.
Art. 58. Quando fábricas estrangeiras de produtos controlados desejarem instalar subsidiárias no Brasil ou
transferir suas indústrias para o país, o Exército estudará as vantagens e as desvantagens que trarão
para o desenvolvimento econômico e para o aprimoramento do parque industrial nacional, tendo em vista
uma eventual mobilização industrial do país.
Parágrafo único. Na elaboração do estudo será levado em conta o impacto que a produção da empresa
poderá acarretar nas indústrias já instaladas no país, devendo ser fixado um prazo de nacionalização da
produção.
Art. 59. Os processos originários das RM, para obtenção e revalidação do TR, deverão ser encaminhados
à DFPC devidamente informados e acompanhados de termo de vistoria, Anexo IX, assinado pelo Oficial
do SFPC que o tiver efetuado, ficando arquivado nas RM a segunda via dos documentos apresentados.
Parágrafo único. Nas fábricas em instalação serão feitas vistorias para fixar a situação dos pavilhões e
das oficinas e precisar a área perigosa e, após o término das construções, será feita vistoria final para
verificar se a execução foi feita nos termos da autorização concedida e das observações porventura
lançadas quando das vistorias anteriores.
Art. 60. O TR será concedido pelo Chefe do D Log, que poderá delegar esta competência, e autorizará a
pessoa jurídica a fabricar os produtos nele consignados, comerciar e importar, mediante licença prévia do
Exército, produtos controlados ligados às suas linhas de produção, os quais serão discriminados no
respectivo TR.

Art. 61. Recebido o processo e julgado conforme, o D Log expedirá o TR, na forma do Anexo X, impresso
em três vias, assim distribuídas:
I- a primeira via para o interessado;
II - a segunda via para o processo que originou a expedição do TR e deverá ser arquivada na DFPC; e
III - a terceira via será encaminhada à RM de origem, para conhecimento, controle e arquivo.
Art. 62. Os TR serão codificados e numerados pela DFPC da seguinte forma: RT/N/E/V, onde: R significa
o número da RM correspondente, isto é, um na 1ª RM, dois na 2ª RM e assim sucessivamente; T significa
TR; N significa o número do TR, com três algarismos, de acordo com a ordem de concessão do TR pela
DFPC, que será mantido nas revalidações; E significa a sigla do Estado onde está sediada a empresa, e
V significa a dezena do ano do término da validade do registro, como exemplos:
I - 5T/005/SC/98, seria uma empresa sob a jurisdição do SFPC da 5ª RM, possuidora de TR, sob o
número 005, sediada no Estado de Santa Catarina e com validade até fins de 1998; e
II - 11T/017/DF/98, seria uma empresa sob a jurisdição do SFPC da 11ª RM, possuidora de
TR, sob o número 017, sediada no Distrito Federal e com validade até fins de 1998.
Art. 63. Na DFPC e nos SFPC/RM, os documentos referentes ao registro de cada fábrica serão
arquivados separadamente, segundo critérios que facilitem a consulta.

CAPÍTULO III
REVALIDAÇÃO E ALTERAÇÃO DE TÍTULO DE REGISTRO
Art. 64. Para a revalidação do TR, deve o interessado dirigir requerimento, nos termos do Anexo XI, ao
Chefe do D Log, encaminhando-o por intermédio da RM de vinculação.
§ 1º A esse requerimento, constituindo um processo devidamente capeado, deverá o interessado anexar
os documentos constantes dos incisos II, III, IV, VII, VIII e XIV do art. 55 deste Regulamento, e no caso de
haver alterações, anexar também os documentos constantes dos incisos IX e X do referido artigo.
§ 2º Deferido o requerimento, pelo D Log, a revalidação será feita pela emissão de novo TR, 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. 65. Dependerá de autorização do Chefe do D Log qualquer alteração que implique:
I - modificação das instalações industriais da fábrica, na área perigosa;
II - modificação de produto controlado com fabricação já autorizada;
III - fabricação de novo produto controlado;
IV - arrendamento de fábrica registrada; e
V - mudança de razão social ou alteração do contrato social que resulte em alteração do capital social
majoritário.
§ 1o Para alterar as instalações industriais da fábrica, na área perigosa, modificar produto controlado com
fabricação já autorizada ou fabricar novo produto controlado, deverá o interessado dirigir requerimento,
Anexo XXII, à autoridade de que trata o caput deste artigo, e encaminhá-lo ao SFPC local, anexando as
plantas e demais documentos julgados necessários, conforme o caso, pela DFPC ou SFPC/RM.

§ 2º Concedida a autorização, o ato será apostilado ao TR nos casos dos incisos I, II e III, e emitido novo
TR nos casos dos incisos IV e V deste artigo.
§ 3o As modificações não relacionadas com a fabricação de produtos controlados, fora da área perigosa,
não precisam ser autorizadas, bastando a devida comunicação à DFPC, por intermédio do SFPC/RM de
vinculação.
§ 4o Para arrendar fábrica registrada, deverá o interessado encaminhar requerimento, nos termos do
Anexo XIII, ao Chefe do D Log, por intermédio do SFPC/RM de vinculação, anexando:
I - cópia do contrato de arrendamento devidamente publicado;
II - declaração de idoneidade do arrendatário ou de quem represente judicial ou extrajudicialmente a
empresa, Anexo V; e
III - compromisso para obtenção de registro, do arrendatário, Anexo VI.
§ 5o Caso aprovado o arrendamento, será cancelado o TR do arrendador e concedido novo TR ao
arrendatário, o qual deverá satisfazer às exigências do Capítulo II do Título IV - Concessão de Título de
Registro, deste Regulamento.
Art. 66. No caso de atualização de endereço da fábrica, o interessado deverá requerer, ao Chefe do D
Log, a Apostila ao seu TR, na forma do Anexo XIV, anexando, para esse fim, cópia do documento oficial
que comprova a alteração e os documentos relacionados nos incisos III e IV do art. 55 deste
Regulamento.
Art. 67. No caso da mudança de razão social ou alteração do contrato social, prevista no inciso V do art.
65 deste Regulamento, o interessado deverá requerer, ao Chefe do D Log, a concessão de novo TR, na
forma do Anexo IV, anexando, para esse fim, cópia da folha do Diário Oficial que publicou a alteração ou
cópia do documento oficial que comprove a alteração, e os demais documentos relacionados no art. 55
deste Regulamento.

CAPÍTULO IV

CONDIÇÕES PARA FUNCIONAMENTO DAS FÁBRICAS
DE PRODUTOS CONTROLADOS
Art. 68. As fábricas de produtos controlados pelo Exército só poderão funcionar se satisfizerem as
exigências estipuladas pela legislação vigente não conflitante com esta regulamentação e as prescrições
estabelecidas no presente Regulamento.
Art. 69. Somente serão permitidas instalações de fábricas de fogos de artifício e artifícios pirotécnicos,
pólvoras, produtos químicos agressivos, explosivos e seus elementos e acessórios aos interessados que
façam prova de posse de área perigosa julgada suficiente pelos órgãos de fiscalização do Exército.
§ 1o Dentro dessa área perigosa de fábricas de fogos de artifício e artifícios pirotécnicos, pólvoras ,
explosivos e seus elementos e acessórios, todas as construções deverão satisfazer às tabelas de
quantidades-distâncias, Anexo XV.
§ 2º As munições, explosivos e acessórios são classificados de acordo com o grau de periculosidade que
possam oferecer em caso de acidente, Anexo XV.
Art. 70. Não serão permitidas instalações de fábricas de fogos de artifício e artifícios pirotécnicos,
pólvoras, explosivos e seus elementos e acessórios e produtos químicos agressivos no perímetro urbano
das cidades, vilas ou povoados, devendo ficar afastadas dessas localidades e, sempre que possível,
protegidas por acidentes naturais do terreno ou por barricadas, de modo a preservá-los dos efeitos de
explosões.

§ 1o As fábricas deverão manter, no curso da fabricação ou armazenagem, quantidades de explosivos em
acordo com as Tabelas de Quantidades-Distâncias, Anexo XV.
§ 2º A RM determinará às fábricas que não satisfizerem às exigências deste artigo, a paralisação imediata
das atividades sujeitas à presente regulamentação, comunicando tal medida à Prefeitura Municipal e à
Polícia Civil da localidade onde estiver sediada a fábrica, devendo os responsáveis pelos
estabelecimentos ser intimados para o cumprimento das exigências, em prazo que lhes será arbitrado.
Art. 71. O terreno em que se achar instalado o conjunto de pavilhões de fabricação, de administração,
depósitos e outros, deverá ser provido de cerca adequada, em todo seu perímetro, a fim de o isolar
convenientemente e possibilitar o regime de ordem interna indispensável à segurança das instalações.
Parágrafo único. As condições e a natureza da cerca de que trata o caput dependem da situação e da
importância do estabelecimento, da espécie de sua produção e, conseqüentemente, das medidas de
segurança e vigilância que se imponham, ficando sua especificação, em cada caso, a critério dos
respectivos órgãos de fiscalização.
Art. 72. Na localização dos diversos pavilhões sobre o terreno, deve-se ter em vista a indispensável
separação entre os serviços de fabricação, administração e armazenagem.
Art. 73. Na formação de grupamentos de unidades produtivas, destinados à fabricação de explosivos,
deve ser observada disposição conveniente, de modo a evitar que uma explosão, eventualmente
verificada num deles, provoque, pela onda de choque ou pela projeção de estilhaços, alguma propagação
para grupamentos adjacentes.
§ 1o Os depósitos destinados aos produtos acabados e os de matérias-primas, assim como os edifícios
destinados à administração e alojamento devem formar grupamentos distintos, convenientemente
afastados uns dos outros, obedecendo às tabelas de quantidades-distâncias, Anexo XV.
§ 2º Os pavilhões destinados às operações de encartuchamento e fabricação, bem como os que
contiverem explosivos, deverão ficar isolados dos demais, por meio de muros de alvenaria ou concreto,
se não houver barricadas naturais ou artificiais.
§ 3o Para facilitar a fiscalização e a vigilância, as comunicações do setor de explosivos do
estabelecimento com o exterior deverão ser feitas por um só portão de entrada e saída, ou, no máximo,
por dois, sendo um destinado ao movimento de pedestres e outro ao de veículos.
Art. 74. As operações em que explosivos são depositados em invólucros, tal como encartuchamento,
devem ser efetuadas em oficinas inteiramente isoladas, não podendo ter em seu interior mais de quatro
operários ao mesmo tempo, nem um total de explosivos, em trabalho e reserva, que ultrapasse a
quantidade correspondente a três vezes a capacidade útil de operação.
Art. 75. Durante a fabricação, o transporte de explosivos aos locais de operação será executado por
operários especializados, adultos, segundo método industrial aceito ou aprovado por entidade de
reconhecida competência na área dos explosivos, submetido à aprovação da fiscalização militar, que
poderá reprová-lo total ou parcialmente.
Parágrafo único. O transporte que não envolver método industrial de que trata o caput observará o
seguinte:
I - será executado por meio de sólidos tabuleiros ou caixas de madeira, com capacidade
máxima de duzentos gramas, quando se tratar de explosivos iniciadores, quinze quilogramas, quando se
tratar de altos explosivos, e trinta quilogramas, quando se tratar de pólvora negra;
II - quando for adotado meio de transporte mecânico, devidamente aprovado pelos órgãos de fiscalização
do Exército, cada transportador não poderá conter mais de duzentos quilogramas de explosivos; e
III - quando se tratar de transporte de pólvora negra por meio de veículo industrial, devidamente aprovado
pelos órgãos de fiscalização do Exército, a carga não poderá ultrapassar novecentos quilogramas.

Art. 76. É obrigatório manter ordem e limpeza em qualquer instalação em que se manipulem ou
armazenem substâncias ou artigos explosivos.
§ 1o As instalações e utensílios devem sofrer descontaminação segundo método tradicionalmente aceito
ou aprovado por entidade de reconhecida competência na área de explosivos e aceitos pela fiscalização
militar, na freqüência recomendada.
§ 2º Dentro das instalações de que trata este artigo, somente serão permitidos utensílios necessários à
fabricação, sendo proibida a permanência de objetos que com ela não tenham relação imediata.
Art. 77. A direção da fábrica, como medida de segurança das instalações e de suas adjacências, é
obrigada a manter um serviço regular e permanente de vigilância, que atenda à legislação em vigor.
Art. 78. As unidades produtivas destinadas às operações perigosas devem ser construídas sob rigoroso
controle, atendendo, obrigatoriamente, aos seguintes aspectos:
I - arejamento conveniente;
II - paredes e portas construídas de materiais leves e incombustíveis ou imunizados contra fogo por
silicatização ou outro processo adequado;
III - tetos de material leve, incombustível e não condutor de calor, tais como asbesto, cimento-amianto e
outros;
IV - equipamentos convenientemente aterrados;
V - peças metálicas feitas de ligas anticentelha, de modo que não haja possibilidade de centelha por
choque ou atrito;
VI - pára-raios obedecendo a técnicas de projeto aprovadas por órgão de normalização reconhecido pela
União, com certificado de garantia e manutenidos convenientemente;
VII - emprego de pedras somente para as fundações;
VIII - pisos construídos de acordo com a natureza da fabricação, seus perigos e a necessidade de
limpeza periódica;
IX - considerar como primeira aproximação que o piso deve ser construído de material:
a) contínuo e sem interstícios;
b) impermeável ou que não absorva o explosivo;
c) fácil de limpar;
d) antiestático;
e) que não reaja ao explosivo trabalhado;
f) que suporte os esforços a que será submetido;
g) antiderrapante; e
h) facilmente substituível.
X - quando for necessário controle de temperatura da instalação este deverá ser feito por meio de
equipamentos trocadores de calor projetados para esse tipo de indústria, de maneira a não criar a
possibilidade de iniciar o explosivo por condução, como chama, centelha ou pontos quentes, irradiação ou

convecção, sendo tolerado, excepcionalmente, aquecimento por meio de água quente, e, no caso de
condicionadores de ar, estes devem estar localizados em salas externas de modo a evitar a possibilidade
de contato do explosivo com qualquer parte elétrica ou mais aquecida do equipamento;
XI - todos os equipamentos e instalações de uma fábrica de explosivos devem ser mantidos em
condições adequadas de manutenção;
XII - a iluminação, à noite, deve ser feita com luz indireta, por meio de refletores, suspensos em pontos
convenientes, fora ou na entrada dos edifícios;
XIII - as unidades produtivas destinadas às operações perigosas deverão dispor de portas e janelas
necessárias e suficientes para assegurar a iluminação, a ventilação e a ordem indispensável ao serviço,
bem como a evacuação fácil dos operários em caso de acidente;
XIV - as portas e janelas das unidades produtivas destinadas às operações perigosas devem abrir-se
para fora, e, quando se tratar de fabricação sujeita a explosões imprevistas, os fechos respectivos
deverão permitir sua abertura automática conseqüente a determinada pressão exercida sobre eles, do
interior para o exterior destas unidades;
XV - nas unidades produtivas em que se trabalhe com explosivos somente serão permitidas instalações
elétricas especiais de segurança;
XVI - os pavilhões em que se trabalhe com explosivos deverão ser providos de sistemas de combate a
incêndios de manejo simples, rápido e eficiente, dispondo de água em quantidade e com pressão
suficiente aos fins a que se destina;
XVII - em operações com grande massa de explosivo suscetível à ignição, a oficina deve ser dotada de
sistema contra incêndio por resfriamento contra a iniciação da massa, mediante o acionamento expedito
de dispositivo ao alcance dos operários, como caixa-d'água, disposta acima do aparelho em que a
operação se realizar, com condições de poder inundá-lo abundante e instantaneamente; e
XVIII - extintores de incêndio devem ser previstos somente em prédios onde houver possibilidade de uso
em incêndios, que não envolvam explosivos ou que tenham pouca chance de envolvê-los.
Art. 79. Nas unidades produtoras de explosivos devem ser observadas normas de segurança, entre as
quais as seguintes são obrigatórias:
I - os utensílios empregados junto a explosivos, devem ser feitos de material inerte ao
mesmo, não podendo gerar centelha elétrica ou calor por atrito;
II - proibição de fumar ou praticar ato suscetível de produzir fogo ou centelha;
III - proibição de usar calçados cravejados com pregos ou peças metálicas externas;
IV - proibição de guardar quaisquer materiais combustíveis ou inflamáveis, como carvão, gasolina, óleo,
madeira, estopa e outros, inclusive em locais próximos; e
V - as matérias-primas que ofereçam risco de explosões não devem permanecer nas oficinas, senão até a
quantidade máxima para o trabalho de quatro horas, fixada pelos órgãos de fiscalização do Exército.
Art. 80. Os órgãos de fiscalização ajuizarão as condições de segurança de cada fábrica, de acordo com
os preceitos deste Regulamento e as instruções do D Log, tomando por sua própria iniciativa, conforme a
urgência, as providências de ordem técnica que julgarem imprescindíveis à segurança do conjunto ou de
algumas unidades produtivas, fazendo, neste último caso, minucioso relatório que será encaminhado à
autoridade competente.
Art. 81. Em caso de fábrica de fogos de artifício e artifícios pirotécnicos, pólvoras, produtos químicos
agressivos, explosivos e seus elementos e acessórios que atendam aos mais modernos processos de
automatização industrial, outras normas de segurança deverão ser baixadas pela autoridade competente,
após judicioso estudo do projeto.

Art. 82. Os acidentes, envolvendo produtos controlados em fábrica registrada nos termos deste
Regulamento, deverão ser informados imediatamente à autoridade competente que determinará, por meio
do SFPC/RM, rigorosa inspeção.
§ 1o Após a inspeção de que trata o caput o encarregado deverá apresentar circunstanciado relatório
sobre o fato, abordando de forma clara e precisa as informações levantadas em sua inspeção,
apresentando seu parecer, esclarecendo principalmente os seguintes pontos:
I - causas efetivas ou prováveis do acidente;
II - existência de vítimas;
III - determinação de indício de imprudência, imperícia ou negligência ou erro técnico de fabricação;
IV - determinação de indício de dolo;
V - qualidade das matérias-primas empregadas, comprovada por cópia do certificado de controle de
qualidade, quando houver;
VI - especificação das unidades atingidas e extensão dos danos causados;
VII - apreciação sobre a possibilidade ou conveniência de rápida reconstrução da fábrica; e
VIII - condições a serem exigidas para que, com eficiência e segurança, possa a fábrica retomar seu
funcionamento.
§ 2º Ao relatório deverá ser anexada cópia do laudo da perícia técnica realizada pelas autoridades
policiais locais.
§ 3º O relatório de que trata este artigo deverá ser mantido em arquivo permanente na DFPC.

CAPÍTULO V

CONCESSÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO
Art. 83. O pedido para obtenção do CR dará entrada na RM de vinculação onde será exercida a atividade
pleiteada.
Parágrafo único. A documentação necessária à instrução do pedido deverá ser assinada pelo
interessado, quando pessoa física, ou pelo representante legal quando pessoa jurídica.
Art. 84. Para a obtenção do CR o interessado deverá apresentar a documentação a seguir enumerada,
em original e cópia legível, formando dois processos adequadamente capeados:
I - requerimento para concessão de certificado de registro, na forma do Anexo XVI, dirigido ao
Comandante da RM, que qualifique a pessoa física ou jurídica interessada e especifique as atividades
pretendidas;
II - declaração de idoneidade, Anexo V:
a) do diretor que representa a empresa judicial e extra-judicialmente, quando se tratar de sociedade
anônima ou limitada;
b) do presidente, quando se tratar de clubes, federações , confederações e associações;

c) da pessoa física, quando for o caso; e
d) no caso de empresas estatais, a publicação do ato de nomeação do diretor ou presidente, no Diário
Oficial.
III - cópia da licença para localização, fornecida pela autoridade estadual ou municipal competente, se for
o caso;
IV - prova de inscrição no CNPJ;
V - ato de constituição da pessoa jurídica:
a) cópia do contrato social, no caso de firma limitada;
b) publicação da ata que elegeu a diretoria, no caso de sociedade anônima e outras empresas;
c) cópia do registro da firma na junta comercial, no caso de firma individual; e
d) ata da reunião que elegeu a Diretoria, registrada em cartório e na Secretaria de Esportes e
Turismo/UF, se for o caso, quando se tratar de clubes e assemelhados;
VI - plantas das edificações e fotografias elucidativas das dependências, para o caso de depósitos de
fábricas que utilizem industrialmente produtos controlados;
VII - plantas de situação, plantas baixas e fotografias elucidativas dos depósitos de explosivos e
acessórios, no caso de pedreiras e depósitos isolados;
VIII - compromisso para obtenção de registro, Anexo VI, e aceitação e obediência a todas as disposições
do presente Regulamento e sua legislação complementar, bem como subordinar-se à fiscalização do
Exército ou órgão por esse autorizado; e
IX - questionário, corretamente preenchido, impresso em separado, em duas vias, de acordo com o
especificado a seguir:
a) no caso de pessoas jurídicas que utilizem industrialmente produtos controlados, Anexo XVII;
b) no caso de empresas de demolições industriais, tais como pedreiras, desmontes para construção de
estradas, mineradoras, prestadoras de serviço de detonação a terceiros, dentre outras, que utilizem
produtos controlados, Anexo XVIII;
c) no caso de pessoas jurídicas que comerciem com produtos controlados, Anexo XIX;
d) No caso de oficinas de reparação de armas de fogo, que consertem produtos controlados, Anexo XX;
e) no caso de clubes de tiro e assemelhados que utilizem produtos controlados, Anexo XXI; e
f) para outras pessoas físicas ou jurídicas não previstas no presente artigo, o questionário será
organizado pelo SFPC, à semelhança dos discriminados nas alíneas anteriores.
Parágrafo único. As empresas que utilizam explosivos para prestação de serviços, deverão, para a
execução de cada obra, apresentar requerimento, solicitando autorização para a aquisição ou utilização,
anexando os documentos previstos na legislação em vigor.
Art. 85. Os registros para comerciar, depositar ou empregar pólvoras, explosivos e seus elementos e
acessórios e produtos químicos só serão fornecidos às pessoas jurídicas que, após a vistoria no local,
tenham cumprido as exigências dos órgãos de fiscalização e satisfeito às condições estabelecidas no
capítulo referente a depósitos, deste Regulamento.

§ 1o No CR serão fixadas as quantidades máximas de cada produto controlado que a empresa registrada
pode receber ou depositar.
§ 2º As firmas de armas e munições que não possuam depósitos apropriados, ou não fizerem prova de
que se utilizam de depósitos municipais, só poderão manter para a venda, no balcão, o máximo de vinte
quilogramas de pólvora de caça ou química e mil metros de estopim, devendo a pólvora química estar
contida em recipientes de paredes de baixa resistência e a altura da coluna de pólvora no interior desses
recipientes não deve ser maior do que trinta centímetros.
Art. 86. As pessoas jurídicas que empregarem pólvoras, explosivos e seus elementos e acessórios para
fins de demolições industriais, como pedreiras, desmontes para construção de estradas, trabalhos de
mineração, dentre outros, deverão ter seus depósitos vistoriados e aprovados pelos órgãos de
fiscalização do Exército para a obtenção do CR.
§ 1o Na vistoria de que trata este artigo serão verificadas as condições de segurança dos paióis ou
depósitos rústicos tendo em vista as tabelas de quantidades-distâncias, Anexo XV, e fixadas as
quantidades máximas de pólvoras, explosivos e seus elementos e acessórios necessários para as
operações de demolição, levando-se ainda em conta a proximidade de redes elétricas de transmissão ou
de outras fontes de energia elétrica.
§ 2º Qualquer modificação nas instalações dos depósitos fixos, bem como a mudança de local dos
depósitos móveis, está sujeita a nova vistoria e aprovação dos órgãos de fiscalização.
Art. 87. Nos casos do artigo anterior a pessoa jurídica, após obter o CR nos órgãos de fiscalização do
Exército, deverá, munida desse documento, registrar-se na repartição da polícia local incumbida da
fiscalização de explosivos e no órgão municipal incumbido da fiscalização de desmontes industriais, para
fins de estabelecer as condições de execução de suas respectivas atividades.
Parágrafo único. Ao órgão competente da polícia local caberá verificar assiduamente os estoques
mantidos nos depósitos dessas empresas, que não poderão ultrapassar as quantidades máximas
especificadas no CR.
Art. 88. O controle dos Encarregados de Fogo será exercido, no Distrito Federal e nos Estados, pelo
órgão competente das respectivas Secretarias de Segurança Pública - SSP/UF, que estabelecerá as
instruções para concessão da licença para o exercício da profissão.
Art. 89. A concessão do CR para as oficinas de manutenção, recuperação e reparação de armas, por
armeiros, ficará condicionada a uma vistoria, para verificar se são satisfatórias as suas condições técnicas
e de segurança.
Parágrafo único. A posse do CR não implica autorização para a fabricação artesanal de armas.
Art. 90. Os procuradores de fábricas ou empresas de produtos controlados deverão solicitar seu CR em
requerimento dirigido ao Chefe do D Log, anexando as respectivas procurações referentes ao ano em que
for solicitado o registro, bem como declaração de idoneidade, Anexo V.
§ 1o As procurações passadas pelas fábricas ou empresas estrangeiras deverão ter as firmas dos
signatários reconhecidas pela autoridade consular brasileira do local mais próximo da sede da fábrica,
devendo a firma da autoridade consular ser reconhecida pela Divisão Consular do Ministério das
Relações Exteriores, e as procurações traduzidas para o português, por tradutor público juramentado.

