
 

 

CARTEIRA DE 
IDENTIDADE 

(LEI 7.116/1983 E 
DEMAIS DISPOSIÇÕES) 

 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 
 

1. Certidão de NASCIMENTO ORIGINAL exclusivamente para pessoas que 
nunca foram casadas) ou certidão de CASAMENTO ORIGINAL com devida 
averbação (caso haja); 

2. 01 (uma) foto 3x4 – recente e específica para identidade; 
3. CPF e PIS (Itens opcionais). 

 

Tipo da taxa Valor Prazo de entrega 

1ª Via em SC ISENTA 30 dias  

2° Via em SC R$ 35,91 
30 dias após o 

pagamento 

 

PRINCIPAIS REQUISITOS DOS DOCUMENTOS 
 

*FOTO: Deve ser NOVA, SEM NUMERAÇÃO OU DATA, com FUNDO BRANCO, 

SEM EXPRESSÃO FACIAL (sorriso, boca aberta, etc.), enquadrada na altura do 

ombro, rosto centralizado sem retoques ou maquiagem.  Não utilizar brincos, óculos, 

piercing, correntes, tiaras, bonés ou qualquer adorno que encubra TOTAL ou 

PARCIALMENTE o cabelo ou rosto. Foto recente que demonstre como a pessoa se 

encontra no momento da confecção da carteira de identidade. Vestimenta compatível 

e sóbria (evitar roupas claras, não vestir camisetas de times, regatas, tops, etc.); 

*CERTIDÃO: Deve ser TOTALMENTE LEGÍVEL, não possuir quaisquer espécies de 

RASGOS, RASURAS ou EMENDAS. Certidão não pode ser manuscrita. 

Deve ser apresentada em ORIGINAL ou CÓPIA AUTENTICADA EM CARTÓRIO; 

CERTIDÃO DE NASCIMENTO - Deve ser apresentada unicamente por aquele que 

nunca foi casado no civil; 

CERTIDÃO DE CASAMENTO – Deve ser apresentada unicamente por quem é ou já 

foi casado no civil, juntamente com sua devida averbação (Divórcio, Separação, 

Viuvez, etc.).   

*CPF E PIS: Deve ser apresentado o número impresso em algum documento ou folha 

que comprove o mesmo (Itens opcionais). 

Menores de 16 anos devem estar acompanhados de pai ou mãe ou responsável 

legal (com a devida comprovação judicial). 

Mais detalhes, consulte um atendente. 

 

Horário de atendimento: Segunda a Sexta-Feira das 07h às 13h (direto)  
Telefone: (48) 3263-7407 – Endereço: Av. Jacob Lameu Tavares, 

2º Piso do Terminal Rodoviário – Sala 08 


