Informações Gerais para realizar o Documento de Identidade
Retirada de Identidade é obrigatório o protocolo e documento de identificação.
- Para solteiros (nunca casados):Certidão de nascimento atualizadaoriginal e uma cópia (xerox);
- Para casados, separados, divorciados ou viúvos: Certidão de casamento atualizadaoriginal e uma cópia (xerox), com as
devidas averbações.
- 01 foto 3X4 impressa em papel fosco, colorida, recente, fundo branco, sem adornos ou óculos, com o rosto centralizado e em
destaque, dos ombros para cima. Não usar vestimenta branca.
- Comprovante de residência (original) - Não é obrigatório, mas recomendado para agilizar o atendimento.
- Menores de 16 (dezesseis) anos devem estar acompanhados pelo pai, mãe ou responsável legal (alguém determinado
pelo juiz), portando documento oficial com foto e Xerox.
- Carteira de Identidade antiga ou B.O. no caso de perda/extravio ou roubo - Não é obrigatório, mas recomendado para agilizar o atendimento.
- 1ª via da Carteira de Identidade é emitida gratuitamente; Prazo de entrega 15 dias úteis, após atendimento.
- 2ª via da Carteira de Identidade tem o custo de R$ 37,55; Prazo para entrega 15 dias, após o pagamento da Guia-Dare.
(Boleto gerado no posto de identificação, após cadastro no sistema).A taxa deve ser paga na rede bancária credenciada (Banco do
Brasil, Itaú, Bradesco, Santander, Unibanco e Caixa Econômica Federal).
-Documentos de acréscimo opcional: CPF, CNH, PIS/PASEP, Carteira de trabalho, Certificado Militar, Cartão Nacional de
Saúde, Identidade Profissional, Título de Eleitor, Tipo Sanguíneo e Fator RH, Nome Social, Condições Peculiares de Saúde
Ex.: Diabetes, Surdez, Hemofilia (mediante apresentação de laudo médico). É obrigatória a apresentação dos documentos originais e xerox.
- Atendimentos serão realizados mediante agendamento online pelo sitewww.igp.sc.gov.br

IGP Cocal do Sul - Fone: (48) 3444-6060 – E-mail: igp@cocaldosul.sc.gov.br
HORÁRIO DE ATENDIMENTO: Segunda a Sexta-Feira das 08h às 11h30min e das 13h às 16h.

