
 

 

 

REQUERIMENTO PARA ALVARÁ POLICIAL - FOGOS DE ARTIFÍCIOS 
 

Excelentíssimo(a) Senhor(a) Delegado(a) de Polícia Civil, 
 

O requerente abaixo qualificado, com fulcro na Resolução nº 25/GAB/DGPC/PCSC/2022, que regulamenta a fiscalização  
de produtos controlados pela Polícia Civil, no âmbito do Estado de Santa Catarina, mormente quanto ao que dispõe o 

Decreto Estadual nº 3.008/1992 e às normas federais vigentes, requer à Polícia Civil do Estado de Santa Catarina, 
responsável  pelo controle da propriedade e uso de armas, munições, explosivos e outros produtos controlados, 
conforme o art.  106,  inc. V, da Constituição Estadual, a expedição de  alvará policial, conforme dados declarados abaixo:  
 

QUALIFICAÇÃO DA PESSOA FÍSICA REQUERENTE 
 

Nome completo   
 

Data de nascimento  CPF  
 

Logradouro  
 

Bairro  N°  
 

Cidade  CEP  
 

Contato   e-mail  
 

 

QUALIFICAÇÃO DA EMPRESA REQUERENTE 
 

Nome empresarial   
 

Nome fantasia  
 

CNPJ  
 

Logradouro  
 

Bairro  N°  
 

Cidade  CEP  
 

Responsável legal  
 

Contato   e-mail  
 

 

ATIVIDADE EXERCIDA 
 

Alvará Anual Fabricação  
 

Alvará Anual Comércio  
 

Licença Diária Espetáculo pirotécnico  para os dias  a  
 

Classe dos fogos A  B  C  D  
(Fabricados, comercializados ou usados) 

 

  

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS QUE INSTRUEM O REQUERIMENTO
 

 

I - alvará de funcionamento expedido pela prefeitura municipal (em caso de espetáculo pirotécnico, observar item X) 

II - cópia dos atos constitutivos devidamente registrados;  

III- comprovante atualizado de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) da Receita Federal;  

IV - atestado de funcionamento expedido pelo Corpo de Bombeiro Militar CBM/SC ou, a critério da organização militar, 
atestado de aprovação do plano de segurança ou documento equivalente; 

V - anotação de responsabilidade técnica expedida por engenheiro;  

VI - vistoria policial; 

VII - relação de fogos que serão utilizados ou comercializados; e 

VIII - comprovante de pagamento de taxas. 
 

Documentos adicionais exclusivamente para a execução do espetáculo pirotécnico: 
 

IX - declaração de responsabilidade e a carteira de blaster do profissional que irá manipular e executar a queima dos fogos 

de artifício; 

X - Não sendo o Município competente para a concessão do alvará de que trata o inciso I, deverá ser apresentada 

autorização expressa da União ou do Estado, a depender da área ocupada, que permita ao requerente a utilização do 

espaço físico ou marítimo para a realização de show pirotécnico. 

XI - Em se tratando de espaço privado, além da autorização expressa da União, do Estado ou do Município, deverá ser 

apresentado o  consentimento expresso do proprietário do imóvel onde haverá a instalação dos fogos de artifício para 

realização do espetáculo pirotécnico. 
 

Nestes termos, pede deferimento. 

 
 

 
 

 

___________________________________________ 
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