
Siga os passos abaixo para EMITIR A 2ª VIA RÁPIDA da carteira de identidade no IGP/SC.

Observação: Se não conseguir ler o texto das imagens por estar muito pequeno, você pode aumentá-la (zoom).

1. Acesse a página inicial do IGP (www.igp.sc.gov.br) e clique no local indicado.

Clique aqui

http://www.igp.sc.gov.br/


2. Leia atentamente as instruções e clique no local indicado.

Clique aqui



Clique aqui

3. Clique no local indicado.



4. Leia atentamente o aviso. Se você concorda com os termos, clique em Prosseguir, senão clique em Cancelar.



5. Preencha tudo EXATAMENTE da mesma forma como consta em seu último RG em SC, do contrário o sistema não permitirá que continue e 

você será redirecionado para a área de agendamento para atendimento presencial.



6. Preencha tudo EXATAMENTE da mesma forma como consta em seu último RG em SC, depois clique em “Não sou um robô” e na 

sequência em “Próximo”.



7. Se o sistema lhe apresentar esta tela, seu RG não se enquadra nas regras para solicitar a 2ª via rápida, ou você preencheu algum dado diferente 

do que consta no seu último RG em SC. Você pode tentar novamente e, persistindo a informação, agende um atendimento presencial.



8. Se o sistema permitiu você chegar nesta tela, você está apto a emitir a 2ª Via rápida do RG em SC. Clique em “Buscar endereço”.



9. Se você sabe seu CEP, insira-o no campo indicado, sem pontos ou traços, e clique em “Buscar”. 

1º Insira seu CEP, depois

clique em buscar.

2º Buscar



10. Se você não sabe o seu CEP, clique em “Logradouro” e preencha os dados solicitados, clicando em “Buscar” após terminar o preenchimento.

2º Buscar



11. Após preencher seu endereço, o sistema lhe dará uma ou mais opções de escolha. Selecione o seu endereço.



12. Insira o número de sua residência e complemento (se houver), após clique em “Próximo”.

3º Clique para seguir



13. Preencha todos os campos e CONFIRA antes de clicar em “Próximo”. A retirada deve ser feita somente pela própria pessoa e em uma 

unidade do IGP. 

2º Clique para seguir



14. Confira atentamente TODAS as informações que você repassou, após conferidas, clique em “Próximo”.

2º Confira se é a unidade 

onde você quer retirar seu RG.

3º Clique para seguir



15. Você quase chegou ao fim do processo de solicitação da 2ª via rápida do RG em SC. Clique no local indicado para emitir a guia DARE para 

pagamento da taxa (esta guia também será enviada no e-mail informado por você). Seu RG será emitido apenas após este pagamento.

Leia atentamente!

Leia atentamente!

Clique para concluir



16. Você receberá um e-mail de confirmação da solicitação e a guia DARE para pagamento da taxa de emissão da segunda via do RG em SC. 

Após o pagamento, será enviado novo e-mail com o protocolo comprovante da solicitação.


