
MUNICIPIO DE CAÇAPAVA N° de registro

Secretaria Municipal de Defesa e Mobilidade Urbana

REQUERIMENTO PARA CREDENCIAL DE ESTACIONAMENTO ESPECIAL PARA DEFICIENTE

                  Ilmo Sr Secretário de Defesa e Mobilidade Urbana de Caçapava

REQUERENTE
NOME CID 10

RG CPF TEL/CEL

ENDEREÇO N°

CEP BAIRRO CAÇAPAVA SP

REPRESENTANTE LEGAL (quando houver)
NOME GRAU PARENTESCO

RG CPF TELEFONE

Documentos necessários

No caso de renovação ou 2ª via por Dano, devolução do cartão.
(    ) Substituição dentro do prazo de validade: (    ) Perda     (    )Furto    (   )Roubo     (    ) Dano

No caso de Perda/Furto/Roubo apresentar Boletim de Ocorrência.
(   ) Cancelamento

Caçapava, ____de _________________de ______ _______________________________________________
Assinatura do Portador ou representante legal

Para uso da Secretaria:
MUNICIPIO DE CAÇAPAVA

SECRETARIA DE DEFESA E MOBILIDADE URBANA
REQUERIMENTO PARA CARTÃO DE ESTACIONAMENTO ESPECIAL

Indeferido  (          ) Recebido por: DATA

Deferido     (          ) Entregue por: NOME:

Solicito a Vossa Senhoria autorização especial , por meio de Credencial de Estacionamento para vaga Especial, para 
estacionar em vagas sinalizadas com símbolo Internacional de acesso destinadas às pessoas com deficiencia física ou 
mobilidade reduzida.

SEXO                
(  )F (  ) M

SEXO                
   (   )F   (  ) M

              Cópia simples da CNH se habilitado ou RG quando não habilitado;
              Cópia simples do Cadastro de Pessoa Fisica - CPF do deficiente ;
              Cópia simples do comprovante de residencia atual na cidade de Caçapava, em nome do deficiente;
               Laudo Médico, original ou cópia, que comprove a deficiência ambulatória ou mobilidade reduzida, com CID 
10, emitido no maximo há 03(tres) meses.

              Quando for  o caso, cópia simples do RG ou CNH, se habilitado, do representante legal  e cópia simples do 
documento comprovando que a pessoa é representante legal. (procuração, tutela ou curatela).

Solicitação        (     ) Inicial            (      ) Renovação              (    ) 2ª via

Declaro , sob as penas da lei, que as informações acima prestadas são de expressão da verdade e estão em 
conformidade com as disposições legais vigente.



Alguns pontos de notório conhecimento:

2. Quem tem direito a usar as vagas destinadas aos portadores de deficiência?

3. Como usar o benefício?

As pessoas portadoras de deficiência física ou visual têm direito a vagas 
especiais em estacionamentos em qualquer lugar do Brasil.

1.    As Leis

As Leis Federais 10.048 e 10.098, ambas do ano de 2000, regulamentadas pelo Decreto 
Federal no 5.296/2004, coordenam sobre a reserva de vagas para pessoas com deficiência 
física ou visual nos estacionamentos de veículos, definindo inclusive o porte de identificação.

A vaga especial é um direito assegurado por Lei Federal com uso regulamentado por Resolução 
do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), que determina que 5% do total de vagas do 
estacionamento regulamentado sejam destinadas a idosos e 2% a portadores de deficiência.

As Leis em assunto são federais e apresentam diretrizes para os procedimentos nos municípios, 
pois cada município é responsável pela implementação, gestão e fiscalização do uso de vagas 
especiais na sua localidade.

Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, o uso de vaga especial, sem credencial, é infração sujeita à multa de R$ 293,47, (7)sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação e remoção do veículo.

Direito este conferido ao portador de deficiência física, seja ele condutor ou passageiro, que se 
enquadre em uma das três condições abaixo:

·         Pessoas com deficiência física ambulatória no(s) membro(s) inferior(es). Ou seja, 
pessoas que, devido a sua deficiência física nas pernas e/ou pés, têm dificuldades 
para caminhar;

·         Pessoas com deficiência física ambulatória autônoma, decorrente de incapacidade 
mental. Ou seja, pessoas que, por conta de sua incapacidade mental apresentam 
dificuldades para andar por si só. Caso o portador não possa assinar, há a 
necessidade de apresentação de documento de representação legal como: 
Interdição, Curatela ou Procuração. 

·         Pessoas com mobilidade reduzida temporária, com alto grau de comprometimento 
ambulatório, inclusive as com deficiência de deambulação / caminhar temporária 
mediante solicitação médica. Pessoas que, por alguma razão como, por exemplo, uma 
cirurgia ficou temporariamente com dificuldades graves para se locomover.  

Além das regras de trânsito vigentes e daquelas estabelecidas pela sinalização local, deverão ser 
respeitadas rigorosamente as “Regras de Utilização” contidas no verso do cartão.

Nas vagas especiais situadas em áreas de Zona Azul, o usuário deve utilizar além da Credencial 
de Estacionamento, o cartão de Zona Azul. A credencial não dá direito ao uso da vaga 
gratuitamente.

A Credencail de estacionamento para deficiente deverá ser utilizada em estacionamentos 
privados de uso coletivo, conforme lei federal 13.281 de 04/05/2016, art. 24, inciso VI, que altera 

a lei federal 9.503 de 23/09/97 (Código de Trânsito Brasileiro).

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91797/c%C3%B3digo-de-tr%C3%A2nsito-brasileiro-lei-9503-97

	DEFIC

