
Brasília/DF, ______/______/________  
  Assinatura do responsável 

CONGRESSO NACIONAL
CREDENCIAMENTO DE IMPRENSA 

POSSE PRESIDENCIAL 2019   

PROFISSIONAL DE IMPRENSA/TÉCNICO   
(Ato nº 11/2017 da Comissão Diretora do Senado Federal) 

• Todos os campos deste formulário são de preenchimento obrigatório, exceto o campo de
nº 1 – Nome Social (decreto nº 8.727 de 2.016).

• O requerente deverá apresentar junto com este formulário, uma cópia de toda a
documentação exigida no artigo 15 do Ato nº 11/2017 da Comissão Diretora do Senado Federal.

ÁREA DE ACESSO (ESCOLHER APENAS UMA): 

TERMO DE RESPONSABILIDADE  

Declaro que as informações prestadas neste formulário são verdadeiras e me comprometo a usar a credencial nos termos do 
artigo citado abaixo:    

“ Art. 9º O crachá de identificação é documento oficial de identificação (...), de uso obrigatório, ostensivo, pessoal e intransferível. ”  

INSERIR NESSE   
CAMPO FOTO 3X4   

COLORIDA, DE   
FRENTE, COM   

FUNDO BRANCO,   
COM RESOLUÇÃO   

MÍNIMA DE 300 DPI

1 - Rampa do Congresso Nacional e área externa da Chapelaria (em caso de chuva) – cor: azul (fotógrafos e cinegrafistas) 

2 - Salão Branco (área interna da Chapelaria) – cor: salmão

3 - Salão Negro – cor: preta

4 - Salão Verde – cor: verde

5 - Mezanino do plenário da Câmara dos Deputados – cor: cinza

6 - Galeria do plenário da Câmara dos Deputados – cor: laranja (somente fotógrafos)
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