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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05/2005 

   
 
  ESTABELECE NORMAS PARA 

EXECUÇÃO DO PROGRAMA PASSE 
LIVRE – GRATUIDADE NA TRAVESSIA DO 
RIO ITAJAÍ-AÇÚ (ITAJAÍ / NAVEGANTES), 
E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS. 

 
 

 O PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES 
E TERMINAIS – DETER, no uso das atribuições conferidas pelo inciso XX, do art. 20 
do Regimento Interno do DETER, aprovado pelo Decreto nº 4830, de 24 de maio de 
2002 e considerando os termos da Lei nº 8.209, de 19 de fevereiro de 1991, Lei nº 
11.077, de 11 de janeiro de 1999 e as disposições dos Decretos nºs 1.163, de 28 de 
abril de 2000 e 3.872, de 16 de fevereiro de 2002, 

 
  
 
             RESOLVE: 

 
  

Art. 1o Os trabalhadores e estudantes beneficiados pela concessão do 
passe livre, nos termos do Decreto nº 3872, de 16 de janeiro de 2002, deverão, 
obrigatoriamente, cadastrar-se junto ao escritório do DETER – Programa Passe Livre, 
em Navegantes, até o 5º dia útil de cada mês.  
  

Art. 2o  Para fins de cadastro serão consideradas as seguintes categorias: 
 
 I - Categoria I – trabalhador: pedestre, ciclista e motociclista; 

 
II - Categoria II – estudantes do ensino médio e superior:  pedestre, 
ciclista e motociclista. 
  
 
Art. 3º  Para os integrantes da Categoria I serão fornecidos 50 (cinqüenta) 

passes mensais e,  para os da Categoria II, 40 (quarenta) passes mensais. 
 
Parágrafo único: Os passes terão sua validade expressamente escrita 

sendo vedada sua utilização fora do período de vigência estabelecido.  
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Art. 4º A Operadora da travessia deverá efetuar prestação de contas 
relativa à utilização dos passes junto ao DETER, até o segundo dia útil do mês 
subseqüente ao prazo de validade neles consignado. 

 
  
§ 1º   Os passes utilizados deverão integrar a prestação de contas da 

Operadora .   
 
§ 2º   Em nenhuma hipótese, serão aceitos, para efeito de pagamento,  

passes cujo prazo de validade não corresponda ao mês referente ao crédito, nos 
termos do caput deste artigo. 

 
 
Art. 5º  Para cadastramento, os interessados deverão apresentar a 

seguinte documentação: 
  
I –  Para a Categoria I :  
 
a) - Cópia da Carteira de Identidade;   
b) - Cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF); 
c) - Carteira de Trabalho atualizada, com contrato de trabalho em vigor 

e/ou outro documento que comprove o vínculo empregatício;  
d) - Declaração da empresa, caso esta não tenha sua sede ou filial em um 

dos municípios abrangidos pelo programa, devendo constar nome, endereço completo, 
CNPJ, bem como o local onde o trabalhador está exercendo a atividade, assinatura e 
carimbo do responsável que assinou pela empresa; 

e) – Comprovante de residência (conta de luz, água), em seu nome; 
f) – Alvará de licença, no caso de autônomo. 
g) - Cópia e original do documento do certificado de propriedade da 

motocicleta em seu nome, emplacada no município de residência do  beneficiado; 
h) – 01 Foto ¾ atualizada. 
 
 
II – Para a Categoria II: 
  
a) – Cópia da Carteira de Identidade;  
b) – Cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF); 
c) – Comprovante de matrícula em escola de curso regular ( 2o ou 3o 

Grau); 
d) – Comprovante de residência (conta de luz, água), em seu nome; 
 
 h) – 01 Foto ¾ atualizada. 
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§ 1º   A declaração de residência exigida pela alínea “e” do inciso I e 
alínea “d” do inciso II, do art. 5º, no caso de terceiro interessado, deverá ser 
acompanhada dos seguintes documentos complementares: 

 
a)   certidão de casamento e/ou; 
b)  documento oficial de reconhecimento de união estável ( IRPF, INSS...) 
e/ou 
c)  certidão de nascimento ou documento de identidade que comprovando                                                                              
a paternidade ou maternidade, e/ou 
d)  contrato de aluguel. 
 
 
§ 2º  Deverão ser mantidos junto ao cadastro cópia de todos os 

documentos exigidos no  art . 5º.   
 
Art. 6º No caso de rompimento ou alteração do vínculo empregatício, o 

beneficiário terá seu cadastro cancelado, devendo apresentar nova documentação para  
recadastramento. 

 
Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput deste artigo aos 

estudantes, no caso de desistência, interrupção e/ou conclusão do curso freqüentado.  
 
Art. 7º Mensalmente, será exigido dos beneficiários para a obtenção do 

passe:  
  
I) a apresentação de atestado de freqüência e/ou de boleto de pagamento 

do mês em referência, pelo estudante; 
 
II) a apresentação do comprovante de pagamento do mês em referência 

ou a carteira de trabalho, pelo trabalhador; 
  
Art. 8º  Não serão contemplados com o Programa de que trata esta 

Instrução, trabalhadores e/ou estudantes que exerçam atividades em outros municípios 
que não sejam Itajaí e Navegantes, mesmo que residam em quaisquer destes 
municípios e se utilizem da travessia. 

 
§ 1º  Aplicam-se as disposições deste artigo aos trabalhadores com 

declarações de pessoas físicas, atestando o exercício de funções em residências , 
clubes ou similares. 

 
§ 2º Os trabalhadores domésticos serão beneficiados com o “PASSE 

LIVRE” somente com a apresentação da carteira de trabalho (CTPS), devidamente 
assinada pelo empregador, ou com a apresentação do Contrato  de Experiência, 
conforme prevê o Parágrafo Único, do Art. 445, da CLT.    
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§ 3º Não serão também,  contemplados com o benefício, os trabalhadores 

que exerçam atividades esporádicas, sem vínculo empregatício, assim como 
estudantes de cursos temporários.   

  
Art. 9º  Os passes somente serão disponibilizados diretamente ao seu 

beneficiário ou, no caso de menores de 16 anos, ao pai ou responsável legal. 
  
Parágrafo  único    Os   passes estarão disponíveis somente nos últimos 

10 (dez) dias úteis do mês anterior a sua vigência.  
 
Art. 10 Os casos omissos e os que eventualmente surgirem no decorrer 

da implantação e desenvolvimento do Programa serão analisados pela Presidência  do 
Departamento de Transportes e Terminais – DETER; 

 
Art. 11 Esta Instrução Normativa entra em vigor em 16 de novembro de 

2005, revogadas as disposições em contrário. 
 
 
  

Florianópolis, 16  de novembro de 2005.  
 
 
 
 
 

LUIZ CARLOS TAMANINI 
PRESIDENTE 

 


