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A Carta de Serviços ao Cidadão da 

Secretaria de Transporte e Mobilidade – SEMOB foi 

elaborada para informar e tornar acessível à 

população os serviços prestados pela secretaria. 

Aqui você pode tirar suas principais dúvidas sobre 

como e quem pode solicitar o cartão para pessoas 

especiais. 

CARTÃO + ESPECIAL 

QUEM TEM DIREITO? 

• Moradores do Distrito Federal com insuficiência 

renal e cardíaca crônica, portadores de câncer, de 

vírus HIV e de anemias congênitas (falciforme e 

talassemia) e coagulatórias congênitas (hemofilia), 

pessoas com deficiência física, sensorial ou mental 

(com renda per capita até 3 salários mínimos). 

CARTÃO + ESPECIAL DO ACOMPANHANTE 

• Para o deficiente que necessita de acompanhante 

para se locomover. 

RECADASTRAMENTO/CADASTRAMENTO 

• Site: www.passelivre.df.gov.br 

O recadastramento ocorrerá a cada dois anos, a 

partir da data de aprovação do cadastro. 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 

1 – Laudo Médico 

• Em caso de cadastro novo, imprima o formulário 

de laudo e leve para o médico especialista 

preencher e assinar, antes de realizar o cadastro no 

site. 

• Em caso de deficiência permanente, anexar o 

formulário de laudo existente (nesses casos o 

formulário de laudo tem validade permanente). 

• Em caso de deficiência temporária, anexar o 

formulário de laudo existente (se emitido há menos 

de dois anos). 

• Formulário de laudo disponível no site: 

www.passelivre.df.gov.br 

2 - Identidade e CPF 

• No caso de criança sem RG, anexar certidão de 

nascimento. 

• O CPF é obrigatório para todos os 

requerentes. 

3 - Comprovante de residência 

• Conta de água, luz, telefone ou qualquer 

correspondência recebida pelo correio em nome do 

requerente. 

• Caso o requerente não tenha comprovante em 

seu nome, anexar declaração de residência de 

próprio punho. O comprovante de residência tem 

que ser obrigatoriamente do Distrito Federal. 

4 – Comprovante de Renda 

Quem trabalha 

• Contracheque - com validade de até 2 meses 

• Carteira de trabalho - com a cópia das páginas 

que contém: 

· Foto de identificação 

· Qualificação civil 

· Contrato de trabalho 

· Alterações salariais 

Quem não trabalha 

• Carteira de trabalho - com a cópia das páginas 

que contém: 

· Foto de identificação 

· Qualificação civil 

· Último contrato com a respectiva baixa 

· A próxima página deve estar em branco 

• Extratos do I.N.S.S 

· De benefício do INSS 

· De contribuição do INSS 

Quem não possui renda e nem carteira de 

trabalho 

· Extrato de benefício do INSS 

· Extrato de contribuição do INSS 

· Declaração de próprio punho informando que não 

possui renda 

Obs: No caso do menor de idade, a renda a ser 

comprovada será a da família ou a do responsável 

legal, não podendo ultrapassar uma renda per 

capita de até 3 salários mínimos. 

5 – Foto 

• Anexar uma foto 3x4 ou equivalente, com fundo 

branco, digitalizada e atualizada, em virtude do 

reconhecimento pela biometria facial. 

CUSTO 

• 1ª via - gratuita. 

• 2ª via – R$ 17,50 *valor poderá ser atualizado. 

COMO SOLICITAR 2° VIA 

• 1°- Em caso de perda, roubo ou dano, solicitar o 

bloqueio do cartão por meio do site da SEMOB, ou 

no posto de gratuidade da SEMOB, estação do 

Metrô na 112 Sul.. 

• 2°- Efetuar pagamento de taxa de 2ª via no BRB, 

conta corrente 201-040146-2 (com CPF do titular). 

• 3°- Comparecer ao posto da SEMOB localizado na 

estação do metrô da 112 Sul, ou no terminal 

rodoviário de Planaltina, com comprovante de 

pagamento e documento oficial com foto. 

- O cartão é impresso na hora, desde que não haja 

impedimentos previstos nas leis de concessão e 

manutenção do benefício. 

- O bloqueio é importante para se eximir de processo 

administrativo por uso indevido do cartão. 

PRAZOS PARA RECEBER O CARTÃO 

• 1° via – Impressão do cartão é imediata, desde 

que não haja impedimentos previstos nas leis de 

concessão e manutenção do benefício. 

• 2° via – A impressão do cartão será feita após 

48h do bloqueio (desde que não haja pendência). 

Lei Distrital nº 4.887/12 

• O usuário que não tiver acompanhante, não 

precisará trocar o cartão. 

• O usuário que tiver acompanhante será chamado 

para a troca do cartão. 

HIPÓTESES DE CANCELAMETO 

• Falecimento do beneficiário 

• Aumento da renda familiar 

• Alteração do diagnóstico médico 

• Alteração de endereço para fora do DF 

• Duplicidade de benefício 

POSTO DE ATENDIMENTO / RETIRADA DO CARTÃO 

• Estação do Metrô da 112 Sul 

• Planaltina - Terminal Rodoviário Av. 

Independência Qd 33 

USO INDEVIDO 

• O uso indevido implicará a suspensão do 

benefício nos termos das Leis nº 453, de 8 de junho 

de 1993, nº 566, de 14 de outubro de 1993 e nº 

773, de 10 de outubro de 1994 e Lei Distrital nº 

4.887/12. 
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