EMISSÃO DE PRIMEIRA E SEGUNDA VIA DO
RG.
QUEM PODE SOLICITAR: Todos os Cidadãos
REQUISITOS / DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:
É

obrigatório

apresentar

certidão

original

ou

fotocópia

autenticada, sem dobras, sem emendas e sem rasuras, conforme
estado civil:
•

Solteiros ou em Regime de União Estável – Certidão de

Nascimento
•

Casados ou Viúvos – Certidão de Casamento

•

Separados ou Divorciados - Certidão de Casamento com

Averbação
•

Brasileiros Naturalizados – Certificado de Naturalização ou

Certificado de Igualdade de Direitos no caso de Portugueses;
•

Comprovante de Endereço em nome do requerente;

•

1 foto 3x4 colorida, recente e sem data, nítida, sem

manchas e com fundo branco, sem qualquer tipo de acessório,
cabelo atrás dos ombros e orelha;
•

Documentos opcionais para inclusão: CPF; PIS/NIS/PASEP;

CTPS; CNH; Cartão Nacional de Saúde; Título de Eleitor;
Certificado Militar; Carteira de Identidade de outra Unidade

Federativa;

Carteira

de

Identidade

Profissional;

Carteiras

funcionais emitidas por órgãos públicos;
•

Menores de 16 anos somente acompanhados por um dos

pais ou tutor devidamente documentado com termo de guarda. O
responsável deverá apresentar documento de identificação com
foto.

COBRANÇA DE TAXAS: 1ª via é isenta / 2ª via taxa de R$
36,72 a ser paga no Banco.

COMO SOLICITAR: O Requerente deve comparecer ao posto
munido da documentação necessária.

ATENDIMENTO PRESENCIAL / ATENDIMENTO
ON LINE
COMO ACONTECE O REGISTRO DO PROTOCOLO: Ao
apresentar a documentação exigida, dá-se inicio ao processo e
posteriormente o protocolo é gerado e ao final do atendimento
entregue ao requerente, junto ao boleto para pagamento no caso
de segunda via.

HORÁRIO E LOCAL PARA O ATENDIMENTO: De segundafeira a sexta-feira das 08:00 ás 11:00 e 13:00 ás 16:00 horas, no
posto de Identificação de Mandirituba (fundos do teatro
municipal).
HÁ AGENDAMENTO: Sim, porém, o agendamento é de caráter
obrigatório apenas para quem não comprova residência em seu
nome no município.
COMO ACOMPANHAR A SOLICITAÇÃO: Com o número do
protocolo, através do site do Instituto de Identificação da Policia
Civil

do

Estado

do

Paraná.:

http://www.institutodeidentificacao.pr.gov.br/

GERAL
ENDEREÇO DA SECRETARIA: Tv. Augusto Dissenha, 44 Centro, Mandirituba - PR

TELEFONE: (41) 3626 1348
E-MAIL: identificacao@mandirituba.pr.gov.br
SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO SERVIÇO: Ulisses José
Mendes da Cruz e Franciane Borges

