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Sistema FIEMG

Documentação necessária para Renovação da Carteira de Blaster:
- Carteira de Blaster antiga.
- Contrato Social da Empresa onde o Blaster conste como sócio da mesma ou
Carteira de Trabalho assinada em uma empresa cadastrada na DIOPF (antigo
DEAME/DEOSP).
- Atestado médico de sanidade física e mental.
- Comprovante de endereço pessoa física.
- Pagamento das Taxas: Valor atual

Documentação necessária para Registrar Carteira de Blaster:
- (Cópias autenticadas em cartório): Carteira de Identidade, CPF, Título de Eleitor,
Certificado de Reservista, Carteira de Trabalho ou contrato da empresa
especializada em queima de Fogos de Artifício (registrada na junta comercial do
Estado de MG) e comprovante de endereço atual.
- Atestado Médico de sanidade física e mental.
- Declaração de alfabetização. (saber ler e escrever ou declaração feita a próprio
punho de quem solicita a carteira de Blaster Pirotécnico)
- 1 (uma) foto 3x4 – recente.
- Declaração de que detém conhecimento prático de explosivos, acessórios,
manuseio, transporte, normas de segurança, sinais convencionais e plano de fogo,
firmada por engenheiro de mina ou por atestado de encarregado de fogo-blaster.
- Declaração de que detém conhecimento prático de fogos de artifícios (montagem,
princípio de funcionamento, efeitos, transporte, armazenagem, normas de
segurança, etc, firmada por fabricante de fogos de artifícios e/ou revendedor
autorizado com quem possui vínculo empregatício ou vínculo comercial). Anexo
abaixo.
- Termo de compromisso ( Fornecido pelo DIOPF ).
- Taxa a ser paga: valor atual

Modelo de declaração a ser feito em papel timbrado da empresa.

DECLARAÇÃO

Declaramos
para
os
devidos
fins,
junto
a
DIOPF,
que
o
Sr.____________________________________ , brasileiro, casado, residente e
domiciliado à Rua _____________________________________ , na cidade
de:_________________________________ portador do documento de Identidade
nº ______________ CPF ________________ detém conhecimento prático de fogos
de artifício (montagem, princípio de funcionamento, efeitos, transporte,
armazenagem, normas de segurança, etc... e que o mesmo mantém vínculo
empregatício (ou vínculo comercial) com esta empresa.
Por ser verdade firmamos o presente em uma única via.

Santo Antônio do Monte, ____ /____ /_____

_____________________________________________________________
CARIMBO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA EMPRESA.

