
Como obter o PHL City ID?

Toda pessoa que solicitar o PHL City ID deverá 
apresentar um Comprovante de Identidade e um 
Comprovante de Endereço. Todos os documentos 
devem ser originais e atuais. É possível que algumas 
formas de identificação vencidas sejam aceitas.

Exemplos de Documentos aceitos para Comprovação de 
Identidade:

• Passaporte dos EUA ou estrangeiro
• Cartão de identificação de veterano
• Cartão de identificação de terceira idade SEPTA Key
• Carteira de habilitação dos EUA ou estrangeira
• Cartão de identificação de estudante de ensino 

médio ou superior
• Carta de identificação consular (CID)

Exemplos de Documentos aceitos para Comprovação 
de Endereço: 

• Conta de serviços públicos
• Extrato Bancário
• Aluguel atual
• Holerite
• Correspondência de hospital, clínica de saúde, abrigo 

ou órgão de serviço social

Você recebeu 
seu PHL City ID?  
Solicite hoje! 

Para quais finalidades 
posso usar o cartão 
do PHL City ID?

Use seu cartão:

• Para abrir uma conta 
bancária nos bancos e 
cooperativas de crédito 
participantes.

• Para acessar serviços de 
saúde.

• Para retirar livros em 
bibliotecas.

• Para identificar-se em 
escolas e edifícios da 
Cidade.

• Para obter descontos em 
museus selecionados, 
locais de entretenimento e 
muitos outros.

• Sempre que precisar 
mostrar uma identificação!

Quanto custa o PHL 
City ID? 

• US$ 5 para jovens entre 
13 e 17 anos

• US$ 10 para adultos 
entre 18 e 64 anos

• Gratuito para adultos a 
partir de 65 anos

Quem pode receber 
o PHL City ID?

O PHL City ID destina-se a 
residentes da Filadélfia que 
tenham 13 anos de idade 
ou mais. 

O que é o PHL City 
ID?

O PHL City ID é um cartão 
de identificação opcional, 
válido, emitido pelo 
governo, aceito por todos 
os serviços da Cidade e 
programas financiados pela 
Cidade.

Para saber mais:

• Acesse phila.gov/PHLcityID 

• Ligue para 311

• Visite o Centro do 311 na Sala 167 da 
Prefeitura

Acesse phila.gov/PHLcityID para ver a 
lista completa de documentos aceitos.


