
SOLICITAR CREDENCIAL DE ESTACIONAMENTO PARA IDOSO 

Carta de Serviço disponibilizada em atendimento ao art. 7º, §§ 1º e 2º da Lei nº 

13.460/2017. 

O que é? 

Credencial de estacionamento para idoso é um documento emitido pelo 
Município de Bertioga (SP) que permite que veículos que transportam 
idosos possam utilizar vagas de estacionamento destinadas exclusivamente a 
este público em locais públicos ou privados. 

Quem pode fazer? 

Pessoa com idade igual ou superior a 60 anos ou seu representante legal. 

 

Onde e quando fazer? 

Canal Onde Quando 

Presencial 

Departamento de Trânsito e 
Transportes de Bertioga – DTT 
Localização: Rua Elias Nehme, 
92. Centro – CEP: 11250-438. 
Bertioga/SP 

Segunda a sexta, 9h às 12h e das 
13h às 16h, exceto feriados e 
pontos facultativos 

Internet Não é possível   

Telefone Não é possível   

Outros Não é possível   

 

Como fazer? 

1) Providenciando a documentação 

a) Preencher, datar e assinar a Ficha de Cadastro para Idoso.  
b) Cópia legível de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do idoso, se o 

mesmo for condutor e cópia do RG e do CPF; 
c) Cópia legível de Comprovante de Residência em nome do idoso, ou do 

representante legal; 
d) Duas Fotos 3x4 (do idoso); 
e) Se o idoso não for condutor, seu representante legal deverá acrescentar:  

i. cópia legível da procuração; 
ii. cópia legível da CNH do procurador. 

https://www.joinville.sc.gov.br/publicacoes/calendario-de-feriados-e-pontos-facultativos-do-municipio-de-joinville/
https://www.joinville.sc.gov.br/publicacoes/calendario-de-feriados-e-pontos-facultativos-do-municipio-de-joinville/


 

2) Solicitando e obtendo a credencial 

a) Apresentar a documentação no canal de prestação de serviço. 
b) Protocolada a documentação, a mesma será analisada. 
c) Estando completa a documentação, a credencial será emitida. 

 

3) Utilizando a credencial 

A credencial deve ficar sobre o painel do veículo, ou em local visível 
para efeito de fiscalização, com a frente voltada para cima, quando o mesmo 
estiver estacionado em uma vaga exclusiva para idoso em vias públicas. 

 

Não é possível apresentar a documentação por meio de outros canais 
(como ouvidoria etc.) 

 



 
 
 

IDOSO                                                                                     IDOSO 

 
                                      
 
                              DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - DTT 

 
       60 ANOS          CADASTRO PARA IDOSO         Nº__________________ 

 
          CÓPIA DOS DOCUMENTOS                                                                                                      

(      ) RG E CPF 
(      ) CNH 
(      ) COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA 
(      ) FOTO 3X4 ATUAL 

(       ) ESPAÇO CIDADÃO 
(       ) DTT 
           ASS:_________________________ 
          DATA: 

  
 

NOME:                                                                                        
 
 

CPF:                                            RG:                                      ORGÃO EMISSOR: 
 
 

DATA DE NASCIMENTO:                                       SEXO:    FEMININO (     )  MASCULINO (      ) 
 
CONDUTOR: (    ) SIM            NÃO  (     ) 
 

CATEGORIA:               Nº. DA CNH:                                        VALIDADE:         /         / 
 
 

ENDEREÇO: 
 
 

BAIRRO:                                                                          COMPLEMENTO: 
 
 

CIDADE:                                                                           CEP: 
 

TELEFONE:                                                        (     )RES.    (     )COM.    (     )RECADOS 
 
 

TEL. CELULAR:                                               E-MAIL: 
 
 

OBSERVAÇÃO: 
 

      
ASSINATURA DO SOLICITANTE:________________________________________________ 
 

BERTIOGA,_____DE ______________________DE _________ 
 
 
DATA DA RETIRADA:_____/____/_____ASSINATURA:_______________________________ 
 
 
VISTO DO FUNCIONARIO:____________________ DATA DE EXPEDIÇÃO:_____/____/____. 
 

Rua: Elias Nehme nº 92 – Centro – Bertioga/SP – CEP: 11250-438 – (13)  33199200  

 transito.bertiog@uol.com.br – transito@bertioga.sp.gov.br  

 




