MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA
POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Despacho
____________________
____________________
____________________
____________________
_____/_____/________
____________________

Departamento de Armas e Explosivos
Serviço de Vistoria e Peritagem

O impresso deverá ser totalmente preenchido e
assinado, sem o qual não será efetuada a
peritagem ou a verificação.

REQUISIÇÃO DE PERITAGEM OU VERIFICAÇÃO
(art. 63º, 64º, 65º e 68, nº 4 da Lei nº 5/2006 de 23 fevereiro, alterada e republicada pela Lei nº 12/2011 de 27 abril)

1. Identificação do requisitante
1.1. Pessoa singular
Nome completo Nº documento de identificação data de emissão / /
Arquivo de identificação validade / /
vitalício
Data de nascimento / /
Profissão –
Estado civil Isento de Licença________________
Licença para uso e porte de arma da classe: B
B1
C
D
1.2. Pessoa coletiva
Designação Caracterização jurídica Nº de identificação pessoa coletiva Entidade emissora validade Representante legal Alvará de armeiro – tipo:
1
2

/
3

data de emissão /
vitalício
4

5

/

E

F nº

/

nº

2. Residência/Domicílio sede
Rua/lugar Nº/lote/bloco andar Distrito Concelho Telefone telemóvel -

código postal Freguesia Localidade –
e-mail -

3. Características dos artigos
3.1. Armas de fogo e munições
Quantidade lista anexa – packing list:
sim
não
Tipo de arma(s) marca Modelo nº de série calibre –
Nº de canos nº de tiros capacidade do carregador/depósito Percussão:
central
lateral
outra Funcionamento:
automática
semiautomática
repetição
tiro a tiro
Punções de origem Municiamento:
posterior
anterior
Munições – calibres 3.2. Outros artigos
Quantidade lista anexa – packing list:
Tipo de artigo(s) Marca Modelo Nº de série calibre Voltagem volts
concentração %

sim

não
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4. Autorização prévia
O requisitante solicitou a autorização prévia para os artigos abaixo mencionados?
Sim
Não - Rubrica_______________________________
NOTA: Sem a autorização prévia emitida pela PSP, não será realizada a peritagem ou verificação,
será levantado o respetivo auto de contraordenação e o(s) artigo(s) serão apreendidos.

Autorização de transferência nº
Autorização de importação nº
Autorização de exportação nº

data de emissão / /
data de emissão / /
data de emissão / /

5. Local de proveniência
Cidade -

País -

6. Local da peritagem
Estância alfandegária Local e número onde se encontram os artigos Armazém nº
7. Fundamentação da finalidade da afetação do(s) artigo(s)

,

de

de

_____________________________________________________________________
(assinatura)
Carimbo da unidade/serviço da PSP e rubrica

Recebi o requerimento
,

de

de

O/A funcionário/a
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RESERVADO À DIVISÃO DE ARMAS E MUNIÇÕES
Pode ser:

importado

exportado

e

desalfandegado:

sim

não

Fundamentação:_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
O Chefe da Divisão de Armas e Munições
Comunique-se à estância aduaneira da DGAIEC, onde foi solicitada a

importação ou

exportação.

____________________, _____ de ______________ de ________
_______________________________________________________
_______________________________________
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