
Documentos de um (1) ponto – Comprovativo de identidade 

cont. Documentos de dois (2) pontos – Comprovativo de identidade 

Documentos de dois (2) pontos – Comprovativo de identidade 

Documentos de três (3) pontos – Comprovativo de identidade 

D ocumentos de quatro (4) pontos – Comprovativo  
de identidade e residência 

• Cartão de identificação nacional estrangeiro (sem leitura ótica) 
• Certidão de nascimento estrangeira 
• Cartão de identificação militar estrangeiro com fotografia 
• Carteira de motorista estrangeira (sem leitura ótica) 
• Cartão de identificação da instituição de ensino: ensino médio, escola 

secundária, universidades, colégios e escolas pós-secundárias 
• Diploma de ensino médio ou de equivalência ao ensino médio, pós-

secundário, de colégio ou universitário dos EUA 
• Certificado escolar dos EUA relativo ao ensino médio ou pós, secundário, de 

colégio ou universitário 
• Cartão de EBT do NYS sem fotografia 
• Cartão de identificação do SYEP da Cidade de Nova York 
• ID com fotografia do sindicato dos EUA 
• Cartão de identificação de funcionário, consultor ou membro do conselho 

de administração de uma organização situada nos EUA, incluindo ID de 
clérigo 

• Certidão de casamento, união de fato, parceria doméstica ou divórcio 
• MTA MetroCard para seniores e pessoas com deficiência 
• Cartão de identificação MTA Access-A-Ride 
• Cartão de membro do centro de recreação de parques da NYC 
• Cartão de eleitor dos EUA 
• Cartão de serviço militar dos EUA 
• Cartão Medicare 
• Cartão de ITIN dos EUA 
• Certificado de nascimento dos EUA de seu filho (deve listar o requerente 

como pai/mãe) 
• Cartão de identificação com fotografia de uma instalação do Gabinete para 

a Saúde Mental (OMH) do NYS 

IDNYC-1A (Z) 

Guia de Documentos para Requerentes do IDNYC 

Tem de atender os critérios seguintes para requerer um cartão IDNYC: 
1. Pelo menos 4 pontos de documentos com pelo menos 3 pontos comprovando a identidade e pelo menos 1 ponto comprovando residência 

na Cidade de Nova York. 
2. Pelo menos 1 dos documentos apresentados deve ter uma fotografia, salvo se o requerente estiver acompanhado por um responsável. 
3. Pelo menos 1 dos documentos apresentados tem de incluir a data de nascimento. 
4. Os requerentes devem ter pelo menos 14 anos de idade para requer um cartão IDNYC. 

Não serão aceitos documentos expirados, a menos que tal esteja especificamente mencionado abaixo. 

Apenas serão aceitos documentos originais e cópias certificadas pela agência emissora; apenas serão aceitos documentos laminados se estes 
tiverem sido originalmente emitidos nesse estado. 

ABAIXO ENCONTRA-SE UMA LISTA DOS DOCUMENTOS QUE VOCÊ PODE USAR PARA REQUER UM CARTÃO IDNYC. 

VOCÊ PODE ENCONTRAR MAIS INFORMAÇÕES NO SITE DO IDNYC: WWW.NYC.GOV/IDNYC 

PARA OBTER INSTRUÇÕES SOBRE COMO REQUERER, CONSULTE O VERSO DO REQUERIMENTO DO IDNYC.

• Carteira de motorista ou autorização de aprendizagem do Departamento de 
Veículos Automóveis (DMV) do Estado de Nova York (NYS) com o endereço 
da Cidade de Nova York atual. Uma carteira de motorista/licença do DMV 
de NYS expirada será aceita se for apresentada junto com uma carteira 
de motorista/licença provisória do DMV contendo o mesmo número de 
identificação. 

• Cartão de identificação do DMV do NYS (não para condutores) com o 
endereço da Cidade de Nova York atual. Um cartão de identificação do DMV 
de NYS (não para condutores) expirado será aceito se for apresentado junto 
com um cartão de identificação provisório do DMV contendo o mesmo 
número de identificação que o cartão de identificação. 

• Carteira de motorista ou cartão de identificação (não para condutores) do 
Departamento de Estado dos EUA com o endereço da Cidade de Nova York 
atual 

• Cartão IDNYC com o endereço residencial atual 
• Licença limitada de porte de arma do Departamento de Política da Cidade 

de Nova York (NYC Police Department, NYPD) com o endereço da Cidade 
de Nova York atual 

• Passaporte dos EUA ou cartão passaporte dos EUA 
• Passaporte estrangeiro (leitura ótica) 
• ID com fotografia da carteira de motorista ou autorização de aprendizagem 

dos EUA 
• Cartão de identificação dos EUA 
• Cartão de residente permanente dos EUA (carta verde) 
• Certificado de cidadania/naturalidade dos EUA 
• Credencial da Marinha Mercante dos EUA 
• Carteira de motorista ou cartão de identificação (não para condutores) do 

Departamento de Estado dos EUA sem o endereço residencial atual 
• Cartão de identificação de infrator emitido pelo Departamento de 

Serviços Prisionais e Supervisão Comunitária de NYS (NYS Department of 
Corrections and Community Supervision, DOCCS) (datado de um ano) 

• Cartão de identificação seguro para advogados do Sistema de Tribunais 
Unificado do NYS 

• Cartão de acesso comum (para serviço ativo, aposentado ou militar da 
reserva) 

• Autorização de trabalho atual dos EUA 
• ID tribal dos EUA 
• Cartão de transferência eletrônica de benefícios (EBT)/CBIC do NYS com 

fotografia 
• Cartão IDNYC sem o endereço residencial atual 

• Carteira de motorista estrangeira (leitura ótica) 
• Cartão de identificação nacional estrangeiro (com leitura ótica) 
• Cartão de segurança social 
• Carta de atribuição do Número de Identificação Pessoal de Contribuinte 

(ITIN) dos EUA 
• ID dos serviços militarizados dos EUA 
• Cartão de identificação profissional do Departamento de Educação do NYS 
• Formulário de verificação de inscrição de estudantes do Departamento de 

Educação da Cidade de Nova York (NYC Department of Education, DOE) 
(também comprova a residência) 

• Formulário de verificação do programa de emprego de verão para jovens 
(Summer Youth Employment Program, SYEP) da Cidade de Nova York 
(também comprova a residência) 

• Formulário I-94 emitido pelo Departamento de Segurança Interna dos 
Estados Unidos com foto e impressão digital 

• Carteira de motorista provisória, autorização de aprendizagem ou cartão de 
identificação (para não condutores) do DMV do NYS 

• Aviso de aprovação do Formulário I-797, I-797A, I-797B ou I-797D emitido 
pelos Serviços de Cidadania e Imigração dos EUA (U.S. Citizenship and 
Immigration Services, USCIS)

• Passaporte estrangeiro (sem leitura ótica) 
• Passaporte dos EUA ou cartão passaporte expirado (até 3 anos; leitura 

ótica) 
• Passaporte estrangeiro expirado (até 3 anos; leitura ótica) 
• Cartão de identificação consular 
• Cartão de identificação de Veteranos dos EUA emitido pelo VA 
• Cartão de identificação de saúde de Veteranos dos EUA emitido pelo VA 
• ID de funcionário do governo federal, estatal ou local dos EUA 
• Certidão de nascimento dos EUA 
• Visto emitido pelo Departamento de Estado dos EUA



Documentos de um (1) ponto – Comprovativo de residência  
para requerentes sem um endereço residencial ou sobreviventes  
de violência doméstica 

cont. Documentos de um (1) ponto – Comprovativo  
de residência para requerentes sem um endereço residencial  
ou sobreviventes de violência doméstica 

D epartamento de Administração de Períodos Probatórios  
(Department of Probation, DOP) 

Comprovativo de estatuto de veterano (só é necessário um) 

Relação do responsável – Comprovativo de relação entre  
o responsável e o requerente

Documentos de um (1) ponto – Comprovativo de residência 

• Os clientes do DOP podem apresentar um requerimento em qualquer 
centro de inscrição do IDNYC usando o Formulário de Verificação do DOP, 
que pode ser obtido em qualquer centro DOP na Cidade de Nova York. 

• Extrato ou fatura de internet, telefone ou serviços (datada de 60 dias) 
• Arrendamento ou subarrendamento de habitação atual 
• Declaração de imposto predial local (datada de um ano) 
• Recibo de pagamento de hipoteca de propriedade (datado de 60 dias) 
• recibo, extrato ou aviso de conta bancária, financeira ou de cartão de 

crédito (datado de 60 dias) 
• Talão de pagamento de remuneração (datada de 60 dias) 
• Extrato, recibo ou registro de uma instituição de saúde (datado de um ano) 
• Intimação judicial ou ordem do tribunal emitida pelo tribunal do NYS 

(incluindo os tribunais da Cidade de Nova York) ou federal (datada de 
60 dias) 

• Formulários de IRS W-2, 1099-MISC, 1095-A, 1095-B e 1095-C (aceitos até 15 
de abril do ano a seguir ao ano fiscal que consta no formulário) 

• Declaração de imposto com comprovativo de entrega (datado de um ano 
da data de entrega) 

• Carta ou documento emitido pelo IRS ou pela Secretaria da Fazenda do 
NYS (NYS Department of Taxation and Finance, DTF) (datado de um ano) 

• Fatura, extrato ou registro de seguro (seguro do proprietário, de vida, do 
locatário, automóvel, de saúde; datado de 60 dias) 

• Carta da NYCHA (datada de 60 dias) 
• Adendo de arrendamento ou aviso de renda da NYCHA (datado de um ano) 
• Confirmação de alteração de endereço do USPS (datada de 60 dias) 
• Formulário de discriminação da rede, secção 8, do HPD da Cidade de Nova 

York (datado de um ano) 
• "Resposta ao pedido de relatório de cálculo de orçamento" de HRA (datada 

de 60 dias) 
• Cartão de identificação de internamento com fotografia de uma instalação 

do Gabinete para a Saúde Mental (OMH) do NYS 
• Formulário de “verificação de autorização” emitido pelo HHS/ORR dos EUA 

(datado de um ano) 
• Ordem de Supervisão do Serviço de Imigração e Controle Aduaneiro dos 

EUA (Immigration and Customs Enforcement, ICE) (datada de um ano) 
• Carteira de motorista provisória, autorização de aprendizagem ou cartão de 

identificação (para não condutores) 
• Aviso de decisão ou determinação (Notice of Decision or Determination, 

NOD) de deficiência de desenvolvimento emitido pelo NYS OPWDD 
(datado de um ano) 

• Carta de confirmação de residência para diplomatas das Nações Unidades 
(ONU) e suas famílias (datada de 60 dias) 

• Carta do pai/mãe/tutor de um estudante inscrito no programa "Head Start", 
"Early Learn" ou qualquer escola do DOE da Cidade de Nova York (datada 
de 60 dias) O requerente deve fornecer um comprovativo da relação com o 
estudante. 

• Carta do estudante ou pai/mãe/tutor do estudante inscrito em uma escola 
privada ou paroquial (datada de 60 dias) Se o requerente for o pai/mãe de 
um estudante, ele/ela deve fornecer um comprovativo da relação com o 
estudante. 

• Carta da ACS ou de uma agência de acolhimento da ACS (datada de 60 
dias) 

• Formulário de verificação de inscrição de estudantes do DOE da Cidade de 
Nova York (disponíveis nas escolas do DOE) 

• Formulário de verificação do programa SYEP 
• Carta do abrigo de sem-teto na NYC (deve indicar que o requerente ficou 

no abrigo durante 15 dias e que o abrigo permite que os residentes fiquem 
por mais de 30 dias) 

• Carta de uma instituição de alojamento operada, certificada ou fundada 
pelo NYS OPWDD, NYS OMH, NYS DOH ou NYC DOHMH (datada de 60 
dias) 

Cônjuges e parceiros domésticos: os requerentes que não conseguirem 
comprovar a residência fornecendo um dos documentos indicados acima 
com seu próprio nome podem apresentar um documento com o nome de 
seu cônjuge ou parceiro doméstico e (1) uma certidão de casamento, união 
de fato ou parceria doméstica ou (2) uma certidão de nascimento de uma 
criança, demonstrando a relação do requerente com o cônjuge ou parceiro 
doméstico. O requerente também deve apresentar um atestado assinado 
pelo cônjuge ou parceiro doméstico estabelecendo que este reside com o 
requerente.

• "Carta de cuidados" emitida pela organização sem fins lucrativos ou 
instituição religiosa na NYC servindo indivíduos sem-teto ou sobreviventes 
de violência doméstica. A entidade deve receber financiamento da cidade 
atualmente. A carta deve indicar que o requerente recebeu serviços da 
entidade nos últimos 60 dias e pode usar o endereço da entidade para 
fins de envio de correio (datada de 14 dias). O endereço na carta será "ao 
cuidado" da organização. 

• Carta da agência da cidade, organização sem fins lucrativos ou instituição 
religiosa na Cidade de Nova York que presta serviços a pessoas sem teto 
(datada de 30 dias). Não aparecerá endereço no cartão. 

• Carta da agência da cidade, organização sem fins lucrativos ou instituição 
religiosa na NYC que presta serviços a sobreviventes de violência doméstica 
(datada de 30 dias). Não aparecerá endereço no cartão. 

• Carta emitida por um Hospital ou Clínica de Saúde na NYC (datada de 
30 dias). 

O requerente também deve fornecer pelo menos 2 pontos comprovando sua 
identidade, incluindo a data de nascimento. O responsável deve fornecer pelo 
menos 3 pontos comprovando sua identidade, incluindo identificação com 
fotografia. As idades dos requerentes que podem usar cada documento são 
indicadas entre parênteses. 
• Certidão de nascimento do requerente (21 anos ou menos) 
• Decreto de adoção, certidão de adoção ou relatório de adoção do NYS DOH 

(21 anos ou menos) 
• Formulário de reconhecimento de paternidade emitido pelo NYC DOHMH e 

NYS OTDA (21 anos ou menos) 
• Carta da ACS ou de uma agência de acolhimento da ACS (21 anos ou 

menos) 
• Ordem judicial de paternidade/filiação (21 anos ou menos) 
• Certidão de nascimento do requerente e certidão de casamento, união de 

fato ou parceria doméstica do padrasto/madrasta (21 anos ou menos) 
• Formulário de “verificação de autorização” emitido pelo HHS/ORR dos EUA 

(21 anos ou menos) 
• Ordem judicial estrangeira nomeando o responsável como tutor legal do 

requerente (21 anos ou menos) 
• Ordem judicial dos EUA nomeando o responsável como tutor legal, 

guardião ou detentor da guarda do requerente (qualquer idade) 
• Aviso de decisão ou determinação (NOD) de deficiência de 

desenvolvimento emitido pelo NYS OPWDD (qualquer idade) 
• Carta de uma instituição de alojamento (datada de 60 dias; qualquer idade) 
• Carta da SSA estabelecendo o responsável individual como beneficiário 

representante do requerente (datada de um ano; qualquer idade) 
• Carta da SSA estabelecendo uma organização como beneficiário 

representante do requerente (datada de um ano) E uma carta da 
organização estabelecendo que o funcionário/representante está 
autorizado a representar o requerente (datada de 60 dias; qualquer idade) 

• Carta do NYS OPWDD, NYS DOH, NYS OMH, NYC DOHMH ou um de seus 
prestadores (datada de 60 dias; qualquer idade)

• DD 214: certificado de liberação ou dispensa do dever militar 
• DD 2 (aposentado): cartão de identificação dos serviços militarizados dos 

EUA (aposentado) 
• VIC/VHIC: cartão de identificação de saúde para veteranos 
• NGB-22: relatório de separação e registro de serviço da Guarda Nacional 
• Carteira de motorista ou ID para não condutores do DMV do NYS com 

Designação de Veterano 
• Cartão IDNYC com Designação de Veterano 
• Atestado do Gabinete de Veteranos da Prefeitura (Mayor's Office of 

Veterans' Affairs, MOVA) confirmando o serviço militar

Bill de Blasio 
Prefeito  


