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1 FINALmADE
Definir as normaspara a recargade cartuchosa seremutilizados em competições,testese
treinamentosde tiro, por atiradores,clubes e federaçõesde tiro, indústrias de armas, polícias civis e
militarese empresasde formaçãode vigilantes.

2. REFERtNClAS

- Decreto~

55.649,de 28 dejaneiro de 1965(R- 105)
- Decreto ~ 88.113.de 21 de fevereirode 198j (Altera R-I 05)
- Decreto ~ 2.025, de 30 de maio de 1983(instituiu a taxa de fiscalização de produtos
controlados)

3. ABRANGtNCIA
8. Estasnonnasabrangem

- os equipamentosde recargae seusacessórios,que só podemser adquiridosdiretamente
na indústrianacionalou por importação;

- os materiaisde recarga,que podemser adquiridostanto no comércioespecializadocomo
diretamentena indústrianacional,ou por importação.
b. As aquisiçõesreferidasno item anteriorexjgirão autorizaçãodo Ministério do Exército
e sofrerãoum tratamentocasoa caso.

c. A autorizaçãoparaaquisiçãona indústrianacionale para importaçãoé de competência
do Departamentode Material Bélico - DMB, e a autorizaçãoparaaquisiçãono comércio especializadoé
de competênciadasRegiõesMilitares.

4.

HABILITAÇÃO

8. Os atiradoressó poderãohabilitar-seà execuçãoda recarga,se forem sóciosde clubede
tiro ou clube possuidor de departamentode tiro, registradona Região Mjlitar e filiado à respectiva
federaçãode tiro.
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b. EssahabilitaçAo seráefetivadapor intermédiode ap
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n:::S:êtiCertifi~do de Registro

c. Os clubese federaçõesde tiro, asindústri e armase outras entidadesafins, habilitarse-Aoà execuçãoda recarga,para suasnecessidades, . nte apostilaaos seusCertificadosou Títulos de
Registro.
d. Os atiradoresmilitaresda ativa(oficiais, subtenentese sargentosdasForçasAnnadase
ForçasAuxiliares), para fins de aquisiçãode equipamentos
e materiaisde recarga,estarãodispensadosda
exigênciade filiação a clubee à federaçãode tiro.
e. Para fins de aquisiçãode equipamentos
e materiaisde recarga,as organizaçõespoliciais
civis e militaresestãodispensadasde registrono Ministériodo Exército.

e. As empresasde fonnaçãode vigilantes- autorizadasa funcionarpelo Ministério da
Justiça e que não estão obrigadas a registro no Ministério do Exército - deverão cadastrar-senas
Regiões Militares para receberem autorização de aquisição ou licença prévia de importação de
equipamentos
ou materiaisde recarga.
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S. LIMITES DE AQUISiÇÃO DE MATERIAIS DE RECARGA

a. O atirador habilitado a executara recargapoderá adquirir, por intermédiodo clube ao
quaJestiver associado,ou da OrganizaçãoMilitar a que pertença,para uso exclusivoem treinamentoou
competiçãode tiro, os materiaisabaixo relacionados,
noslimites anuaisa seguirestipulados:
pólvora de caça

até 12.000(dozemil) gramas

-espoletasparacartuchoscarregadosa bala

até 10.000(dez mil) unidades

- espoletasparacaça

até 10.000(dez mil) unidades

-projéteisdos calibresautorizadosparatiro

até 10.000(dezmil) unidades

- estojosparaarmade caçade almalisa

até 2.000 (duasmil) unidades

-estojosde metal de calibresautorizadosparatiro
-pólvora paracartuchoscarregadosa bala

até 2.000 (duasmil) unidades
até 5.000(cinco mil) gramas

b. Para os atiradores integrantesdas equipesde representaçãoestadualou nacional as
quantidadesanteriorespoderãoser acrescidasematé500/0.

c. As indústrias, clubes e federaçõesde tiro habilitadas,quando precisaremadquirir
materialpararecarga,deverãocomprovarasquantidades
necessárias
junto aosServiçosde Fiscalizaçãode
ProdutosControlados(SFPC).
d. As empresasde formaçãode vigilantesdeverãocomprovarsuasnecessidades
peranteo
órgão competentedo Mnistério da Justiça.

/

(F1 03 das Normas para Recar&8 de Muniçio)
/

-....~

.......

~ ;..,;..."

6. SISTEMAnCA PARA A AQUISiÇÃO DE MATERIAIS DE RECARGA
a. Sistemática relativa aos atiradores habilitados
1) A aquisição de equipamentos e materiajs de recarga na indústria nacional, ou no
comércio especializado, será feita por intennédio dos clubes ou federações, os quais apresentarão às
Regiões Militares tantos mapas quantos forem os fornecedores, nos quais constarão a discriminação do
material e o nome do atirador a que se destina.
2) A aquisição de equipamentos e materiais de recarga por importação, e devidamente
justificada, será procedida de maneira individual, através de Certificados Internacionais de Importação,
preenchidos e entregues às Regiões Militares, por intennédio dos clubes ou federações.

3) No caso do atirador militar da ativa, é dispensadaa intermediaçio de clubes ou
federações, devendo apresentardiretamente ao Comando da Região Militar de vinculaçio, a sua
solicitação de autorização para aquisição na indústria nacional,no comércio especializado,ou para
importação.
.
b. Sistemática relativa às organãz.çõespoliciais civis
As organizações policiais civis apresentarãoao Comando da Região Militar de vinculação,
suas solicitações de autorização para aquisição na indústria nacional, no comércio especializado, ou para
importação.

c. Sistemáticarelativa'S organizações
policiaismilitares
As organizaçõespoliciais militares apresentarãoà Inspetoria GeraJdas Polícias Mjlitares
(IGPM). suassolicitaçõesde autorizaçãopara aquisiçãona indústrianacional.no comércio especiaJizado,
ou para importação.
d. Sistemática relativa às empresasde formação de vigilantes
1) As empresasde formação de vigilantes,para suas aquisi,çõesna indústria nacional.
encaminharãoseuspedidos,ao órgão competentedo Ministério da Justiça.
2) Após seremautorizadaspelo Ministério da Justiça. as empresasapresentarlo suas
solicitaçõesde aquisiçãona indústriaao Comandode Regilo Militar de vinculaçlo, que asencaminharáao
Departamentode Material Bélíco,paraautorizaçãofinal.
e. Sistemática relativa a outras entidades

As indústrias de armas, as federaçõese clubes de tiro, para adquirir equipamentose
materiais de recarga, apresentarioao Comando de Região Mjlitar de vinculação suas solicitaçõesde
autorizaçãopara aquisiçãonaindústria,no comércioespecializado,
ou para importação.

/

/

., 04 das Nonnas para Recargade Munição
~ /

I. Prescriçõesdiversas
/
/'

'"---,,

I) As solicitaçõesde autorizaçãopara aquisiçãono comércio especializado,na indústria

nacional ou para importação, serão feitas separadamente.

2) Os pedidospara aquisiçãode equipamentos
e materiaisde recargadeverlo ser
acompanhados
do comprovantede pagamentoda Taxa de Fiscalizaçãode ProdutosControlados
correspondente.
3) As organizaçõespoliciaiscivis e militaresestio dispensadas
do pagamentoda Taxa de
Fiscalizaçãode Produtos Controlados.

7. CONTROLE DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE RECARGA
.

a. O atirador habilitadoà execuçãoda recargadeveráregistrar,no SFPC/RMa que estiver
vinculado,e 00 clube ao qual é associado,os equipamentos
que possuiparaessefim. O clube,por suavez.
deverámanterum cadastroatualizadodos sóciose seusequipamentos,remetendouma cópia à federação
de tiro à qual estiver filiado.
b. As federaçõesde tiro consolidarãoas infonnaçôesoriundasdos clubesfiliados em um
cadastroque oonterá os nomes,os endereçose os equipamentosdos atiradoreshabilitadosà execuçãoda
recarga.
c. o atirador deverá infonnar ao seu clube, a compra, a venda ou a pennuta de
equipamentosdestinadosà execuçãoda recarga,bemcomo suamudançade domicílio.
d. Os atiradores militares da ativa, deverio estar registradoscomo atiradores, e os
equipamentospor elesadquiridosconstario de apostilasaosseusCertificadosde Registro.
e. Os equipamentosadquiridos pelas organizaçõespoliciais civis e militares serão
cadastradosnas RegiõesMilitares de vinculaçio.
f. A fim de que os SFPC regionais possam realizar o controle da aquisição de
equipamentose materiaispara recarga,o DMB, atravésda DFPC, comunicaráàs RM as autorizações
concedidas.
I. Os clubese federaçõesde tiro, as indústriasde annase outrasentidadesafins, que se
habilitaremà execuçãode recarga,deverãoinformarao SFPC/RMos tipos e quantidadesde equipamentos
de recarga que possueme os que vierem a adquirir, assimcomo quaisqueralteraçõesocorridascom os

mesmos.
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h. As indústriasfornecedorasde equipamentose mate~~rdé '(~a

controle atualizadodos adquirentes.
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deverãomanter um
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i. o comércio especializadopoderá adquirir, para revenda,os materiaisde recarga na
indústrianaciona!ou, excepcionalmente,
por importação.

j. o comércioespecializado
deve fazer constarde seusmapasde movimentação
de
produtoscontrolados,
asquantidades
de materialde recargavendidoe os nomesdosadquirentes.

8. RESPONSABn.mADESE SANÇÕES

a. A muniçãorecarregadasomentepoderáserutilizadanasseguintessituações

.

1) na prática de tiro, pelos atiradores habilitadosadquirentesdo material destinado à
recarga;
2) na práticade treinamentode tiro, pelos sócios,quadrosou alunosque se constituamem
pessoasjurídicashabilitadasà recarga;
3) nos testesde anDasproduzidas,peJosfabricantesde anDasque se habilitaremà recarga.
b. Não é permitidaa comercializaçãoda muniçãorecarregada.
c. Os diretoresde clubese empresas,e os presidentesdas federaçõesde tiro e de outras
entidades,sãoresponsáveispelo controle da aquisiçãoe da distribuiçãodos materiaisdestinadosà recarga,
controladospor seusórgãos,devendoexercer fiscalizaçãosobreo destinoda muniçãorecarregadae de
seuscomponentes.
d. o não-cumprimentodasdisposiçõesprescritasnaspresentesNonT1as
sujeitaráo atirador
ou a pessoajuridicafaltosa às seguintessanções,além daquelasque sãoprevistasno R-IO5:
1) suspensãoda autorizaçãopara aquisiçãode materialde recargapelo prazo de 1 (um)
ano.
2) suspensãoem definitivo dasreferidasautorizações.
3) perda,por apreensão,do materialencontradoem situaçãoirregular.
As sançõesnão isentamos infratoresdaspenalidadesprescritasem Lei.
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9. SEGURANÇANA FAECUÇÃODA RJ:CARGA
a. As entidades especificadasno n! 4. letra C., destas Normas, por operarem com
quantidadessignificativasde pólvora e espoletas,naexecuçlo da recarga.deverlo fazer prova de possede
"área perigosa"julgada aceitável, mediantevistoria do SFPC regionaJ,na confonnidade da legislação
vigente. .

b. Para efeito destas Norn1as,considera-se"área perigosa" julgada aceitável, a área
suficientementedistantede habitações,logradouros,estradase depósitosde explosivose inflamáveis,com
a finalidadede limitar os danospessoaise materiais,em casode acidente.

