
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA 
DEPARTAMENTO DA POLÍCIA CIVIL 

GABINETE DO DELEGADO GERAL 

PORTARIA n° 008/2013 I 
O DELEGADO GERAL DO DEPARTAMENTO DA PO liA 

CIVIL, da Secretaria de Estado da Segurança Pública, no uso de suas atribu ç es 
legais e regulamentares, nos termos do art. 62, inciso X , do Decreto 4 .884, de Ue 
abril de 1978 e alterações seguintes e, ainda, l 

considerando a necessidade de normatizar os procedim t s 
para RENOVAÇÃO de ALVARÁS e VISTORIAS para fabricação, recuper ~o . 
manutenção, utilização industrial , manuseio, uso esportivo, colecionamb~ o, 
exportação, rmportação, desembaraço alfandegário, comércio, armazenamb o, 
tráfego e transporte de produtos controlados e demais produtos químicos corro~i · s 
ou não, conforme disposto no Decreto n° 3665, datado de 20 de novembro de 20 O, 
que implementou nova redação ao Regulamento para Fiscalização de Produ~ · s 
Controlados, (R-1 05): resoluções de n° 01, de 07 de novembro de 1995 e O 1, db j$5 
de fevereiro de 2001, ambas do Ministério da Justiça e na Resolução Secretaribll h0 

100/83, datada de 09.02.1983 e suas alterações inseridas pelas simi la res n° 13$1~16 . 
datada de 06.07.1986 e n° 304/95, datada de 05.04.1995; 1 j 

considerando, finalmente, que todas as pessoas físicad lu 
jurídicas que exercem aquelas atividades, são obrigadas a obter o registr~ ~o 
Ministério do Exército (produtos das categorias de controle 1 à 5), na Divisãb de 
Repressão à Entorpecentes do Departamento de Policia Federal (produto ·a 
categoria de controle 7) e na Delegacia de Explosivos, Armas e Muniçõe o 
Departamento de Polícia Civil do Estado do Paraná (produtos das categoria 
controle 1 á 7). 

RESOLVE: 

Art. 1° - Os pedidos de RENOVAÇÃO de ALVARÁS e VISTORIAS 
as atividades acima descritas, envolvendo PRODUTOS CONTROLADOS e DE 
PRODUTOS QUÍMICOS, deverão estar instruidos com os seguintes documentos: 

- requerimento constando, Nome Fantasia , Razão Social, n 
CNPJ, endereço com CEP, número de telefone e fax , nome de pessoa para cont 
finalidade dú pedido, c/ firma reconhecida de pessoa habilitada a assiná-lo; 

11 - declaração de não alteração cadastral ; 

III - croqui de localização dos depósitos, para os casos d 
explosivos, seus acessórios e produtos químicos. Do imóvel, no caso de Estan e 
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IV - Certidão de Antecedentes Criminais da seguinte forma: 

\Tt 

Iro ... 
~ 

a) - se brasileiro domiciliado no Estado do Paraná, apre s 

I 
I 

I 

RAN 

Í(l 
I VIl 

~ 

n r 
çã Atestado de Antecedentes Criminais expedido pelo Instituto de Identifica 

Estado do Paraná e Certidão de Antecedentes expedida pelo Distribuidor C [l i 'I rir ,, f 
;{ da Comarca de domicílio; 

ré b) - se brasileiro domiciliado em outro Estado da Fede 1 
ntE 

I 
ãc b 

I 

apresentar Atestado de Antecedentes Criminais, Certidão de Antecede 
Certidão Criminal fornecidos respectivamente pelo Instituto de ldentificaç 
Estado de domicilio, Distribuidor Criminal da Comarca e da Justiça do Estadf 

1 

o,
1
l 

Paraná; 

c) - se estrangeiros residentes no Brasil, apresentar Atestado ~~ 
Antecedentes Criminais expedido pelo Departamento de Polícia Federal e Certidões 
Criminais das Justiças do Estado de domicílio e do Estado do Paraná; 

I 

d) - Nos casos de pessoa jurídica, a prova de antecedJnt 
criminais se dará na seguinte conformidade: 

d .1) do sócio responsável , para empresas por cotas 
responsabilidade limitada; 

d.2) -do proprietário, para empresa em nome individual ; 

d.3) - do diretor responsável e/ou diretor-presidente eleito , const 
em ata, para sociedade anõnima; 

d.4) - do gerente delegado ou nomeado, constante em ata , 
sociedade anônima constituída de duas ou mais empresas; 

d.5) - do procurador, devidamente outorgado com procur ç 
registrada em cartório, assinada pelo diretor-presidente e/ou diretor respons ·v I· 
para empresa de sociedade anônima; pelo sócio majoritário, para empresa por dot s 
de responsabilidade limitada; pelo proprietário, para empresa em nome indivi 

1 
u ~· 

para as empresas que possuam determinação prevista no contrato social de f r 
diversa, esta deverá ser observada; juntando-se a cópia do documento q 
comprove a legitimidade do mandato nos termos ora exigidos; 

d.6) - Antecedentes Criminais do outorgante e do outorgado, n b 
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casos da alínea "d.5" do inciso IV acima. 

V -cópias autenticadas dos seguintes documentos: 

a) -Título ou Certificado de Registro fornecido pelo Exército; 

\t" v~R A 

rPOL I 
\'W Cl ~ 

~ v 

b) - Licença expedida pelo Departamento de Polícia Federa I, p r 3 

produtos controlados por aquele órgão; 

c) -Vistoria do Corpo de Bombeiros; 

,. 
d) - Certificado de Conclusão de Curso para Combate à lncêno19 k 

Primeiros Socorros, (para empresas que possuam Brigada de Incêndio, ju 1 r 
prova) . 

VI - cópia simples do alvará de localização da Prefeitura Munici 
(caso fornecido diretamente pela Internet) constando os ramos de atividade para 
quais se requer a licença, e, nos demais casos cópia autenticada. ,i l 

VIl - Taxa de Segurança Pública, conforme Lei n° 7.257 
30.11.1979, com suas alterações, se devida. 

VIII - Relação contendo nome e quantidade máxima dos produ • 
utilizados 
comercializados, etc .... 

IX - Para RENOVAÇÃO da licença de Blaster faz-se necessári 
apresentação dos seguintes documentos: 

a) - requerimento do interessado, constando: nome, nacionalida 
1 

, 

endereço da frente de trabalho e categoria ; 

b) - Atestado de Antecedentes Criminais na forma do art. 1°, inc ~ 
IV, e respectivas alíneas. I 

• I 

X - para Mineradoras e afins. apresentar Alvarás dos Blaste , 
sendo no mínimo dois por frente de trabalho. 

XI - para TRANSPORTE ainda será necessário apresentar 
seguinte documentação: . I 
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a) cópia autenticada de documento do veículo, incluin 
certificado do INMETRO; 

b) - cópias autenticadas da CNH e da Carteira do Curso de MO 
de cada motorista . 

Art. 2°- Os pedidos deverão ser capeados pelo requerimento, e n le 
inseridos os demais documentos sequencialmente. I 

I 

Art. 3° - A presente Portaria entrará em vigor na data de 1 s k 
publicação, revogadas as disposições em contrário. ; I 

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE. 

Curitiba, 01 de agosto de 2013. 
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Riad Braga Farhat 
Delegado-Geral 
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