
Dúvidas Frequentes: 

 
Protocolo do Passe 

Onde consigo pegar o protocolo? 

No site da Prefeitura: 
http://passe.capital.ms.gov.br/passezk/cadastropasse.zul  
(Preencha, imprima o Protocolo  e entregue com as 
documentações necessárias.) 

Quem assina o protocolo do Passe? 

 Se o acadêmico for menor de 18 anos, quem 
assina é um dos responsáveis por ele, ou seja, ou 
os pais ou o Adulto que estiver responsável pelo 
acadêmico. OBS: O adulto que for assinar deve 
estar mencionado no protocolo, caso contrário, 
não pode assinar o protocolo. 
EXEMPLO: Mora com os pais, mas não 
mencionou o pai no protocolo, apenas a mãe 
poderá assinar. 

 Se o acadêmico já possuir 18 anos, ele mesmo 
assina o protocolo 

 

CPF 
Qualquer documento serve? 

 Apenas os documentos oficiais que contenham o 
número de CPF. EXEMPLO: CNH 

Qual CPF apresentar? 

 Se o acadêmico for menor de 18 anos, a cópia do 
documento será do responsável que assinou o 
protocolo. OBS: O responsável deve estar 
mencionado no protocolo, caso contrário, a 
cópia do documento não serve. 

 Se o acadêmico já possuir 18 anos, cópia do 
documento dele mesmo 

 
Declaração/Comprovante de residência 

Qual documento apresentar? 

 Pode apresentar a Declaração de Residência ou o 
Comprovante de Residência 

O que é a Declaração de residência? Onde consigo esse 
documento? 

 A Declaração é um documento em que o 
acadêmico comprova, sob as penalidades da lei, 
que os dados de endereço fornecidos são 
verdadeiros. 

 A Declaração pode ser obtida no Site do Passe 
Capital, quando estiver preenchendo o 
protocolo, no campo "Comprovante de 
Residência", clicar na opção "Declaração". A 
Declaração irá sair junto com o Protocolo do 
Passe. 

 A Declaração pode ser usada em substituição ao 
Comprovante de Residência, inclusive quando o 
acadêmico não possuir nenhum comprovante 
de residência em nome próprio, nem em nome 
do pai, ou da mãe, ou do responsável por ele. 
 

Quem assina a Declaração? 

 Se o acadêmico for menor de 18 anos, quem 
assina é o Responsável mencionado na 
Declaração 

 Se o acadêmico já possuir 18 anos, quem assina é 
ele mesmo 
 

Comprovante de Residência 

 Pode ser água, luz, energia, telefone, internet, 
IPVA, IPTU, etc 

 Em nome do acadêmico, mas se morar com os 
pais, ou um responsável, o comprovante pode 
estar em nome de algum deles (desde que esteja 
mencionado no protocolo) 

 O comprovante para ser válido tem que possuir 
nome do titular da conta, endereço e data de 
vencimento 

 O Comprovante deve ser atual, de no máximo 90 
dias (contados da data de vencimento) 

 O titular da conta deve estar mencionado no 
Protocolo do Passe.  
EXEMPLO: Caso o acadêmico more com o pai e a 
mãe, mas não mencionou o pai no Protocolo do 
Passe, um comprovante de residência em nome 
do pai não serve. 

 No Caso de boleto, anexar junto ao boleto uma 
cópia do comprovante de pagamento. 

 
Comprovante de Pagamento do Passe 
 O acadêmico deve pagar uma taxa para a 

confecção do Passe. 

 O comprovante de pagamento deve ser anexado 
junto a documentação para quem for fazer o 
processo de Cadastramento (solicitando o 
cartão pela primeira vez, ou solicitando uma 
segunda via do cartão). 
 

Onde posso pagar e pegar esse comprovante? 

 Em qualquer terminal de Ônibus 

 Nas estações Peg Fácil 

 Na própria Assetur, localizada na Rua Visconde 
de  Taunay, nº 318, Bairro Amambai 

 
 

 


