
 

  

VAGA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 

 
 
                        DEFICIENTE 

DEFICIENTES (INICIAL): 
1. Original e cópia da carteira de Identidade ou Carteira nacional de Habilitação (CNH); 
2. Original e cópia do comprovante de residência em nome do requerente ou familiar 
(água, luz, telefone ou contrato de locação residencial registrado em cartório – último 
3 meses); 
3. Atestado Médico com CID – máximo 03 meses; 
4. Formulário preenchido e assinado da solicitação de passe livre 
5. Foto 3x4 (recente) 
6. Declaração da Instituição a que seja filiado, se for o caso. 
 

DEFICIENTES (RENOVAÇÃO): 
1. Original e cópia da carteira de Identidade ou Carteira nacional de Habilitação (CNH); 
2. Original e cópia do comprovante de residência em nome do requerente ou familiar 
(água, luz, telefone ou contrato de locação residencial registrado em cartório – último 
3 meses); 
3. Atestado Médico com CID – máximo 03 meses; 
4. Formulário preenchido e assinado da solicitação de passe livre. 
5. Original e cópia do último passe livre. 
6. Foto 3x4 (recente) 
7. Declaração da Instituição a que seja filiado, se for o caso. 
 

 
 

                              INICIAL 
 
                        RENOVAÇÃO 

 

REQUERIMENTO 
Nome da Pessoa com Deficiência 
 

Data de Nascimento 
                   /               / 

Sexo 
    (     ) MASC.        (     ) FEM. 

RG UF/RG CPF Instituição 

Endereço (Rua, Av. Etc.) 
 

Numero Complemento 

Bairro 
 

Telefone(s) CEP Cidade 

PENEDO 
UF 

AL 
 

REQUERIMENTO LEGAL (quando menor de idade ou incapaz) 
Nome do Representante Legal 
 

Data de Nascimento 
                   /               / 

Sexo 
    (     ) MASC.        (     ) FEM. 

RG UF/RG CPF E-mail 

Endereço (Rua, Av. Etc.) 
 

Numero Complemento 

Bairro 
 

Telefone(s) CEP Cidade 

PENEDO 
UF 

AL 
 

OUTROS 

Substituição (dentro do prazo de validade): 

(      ) Perda               (      ) Furto                 (      ) Roubo                 (      ) Dano                      
1. Cópia do Boletim de Ocorrência, quando for o caso; 
2. Em caso de dano ou troca do passe livre, devolver o antigo. 

(      ) Cancelamento 
- Devolução do Passe Livre – SMTT, sempre que possível. 

 
Declaro que tenho renda familiar inferior a 03 (três) salários mínimos, de acordo o Decreto Municipal de nº 057/01. Que regulamenta a concessão 
a pessoas carentes portadoras de deficiência de passe livre no sistema de transporte municipal coletivo de passageiros (ônibus). 
 
 

Penedo – AL, _____ de ______________de 2021.                                                     ______________________________________ 
                                                                                                                                                Assinatura da Pessoa com deficiência ou Responsável Legal 

 

 

ANEXO I – REQUERIMENTO DE PASSE LIVRE  

Ilmo. Sr. Superintendente Municipal de Transporte e Trânsito – SMTT 
Solicito a Vossa Senhoria autorização especial, por meio do PASSE LIVRE – SMTT, destinado a pessoa carente com 
deficiência a ser utilizado no transporte de coletivo urbano (ônibus). 



 
 

ANEXO II – ATESTADO MÉDICO 

FINALIDADE 
Para fins de Autorização de emissão de Passe Livre, a ser utilizado por pessoas com deficiência de acordo a Lei Municipal 
nº 1.131/2001, Decreto Municipal nº 057/01 e Lei Municipal nº 1.635/2018, que regulamenta a concessão de pessoas 
carentes portadoras de deficiência a utilização do passe livre no sistema de transporte municipal coletivo de passageiros 
(ônibus). 

 

IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
Nome da Pessoa com Deficiência Data de Nascimento 

                 /                 / 

Sexo 
(       ) MASC.  (       ) FEM. 

RG 
 

UF/RG CPF E-mail 

Endereço (Rua, Av. Etc.) 
 

Número Bairro CEP 

Complemento 
 

Telefone(s) Cidade 
         PENEDO 

UF 
AL 

 
IDENTIFICAÇÃO MÉDICA 

Nome do Médico 
 

Registro Profissional (CRM) 

Local de Atendimento 
 

Telefone 

 
RELATÓRIO MÉDICO E HISTÓRICO DA DEFICIÊNCIA 

1. Descrição, natureza, CID e demais informações; 
2. Em caso deficiência não permanente (desde que seja avaliado como grave patologia), indicar o período do tratamento médico; 
3. Se for necessário o acompanhamento do deficiente que não tiver discernimento para a prática de seus atos, insira no atestado médico a 
declaração de necessidade de acompanhamento (Conforme Lei Municipal n° 1.635/2018). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

* O presente formulário somente terá validade para a finalidade de emissão do Passe Livre-SMTT se estiver devidamente preenchido com as 
informações médicas. 
*  O médico se responsabiliza pela veracidade das informações médicas prestadas a este órgão, sob as penas da Lei. 
 
 

Penedo – AL, _________de _________________de____________.                                                _________________________________ 
                                                                                                                                                                                     Assinatura e CRM do médico 

Autorizo a divulgação de informações médicas ao meu respeito, contidas neste atestado, para finalidade de obtenção do Passe Livre-SMTT. 
 
 

______________________________________________ 
Assinatura da Pessoa com Deficiência ou seu Responsável Legal 



 
 


