
Cartão do idoso
O cartão do idoso é uma autorização especial para o es-
tacionamento de veículos, conduzidos por idosos ou que os 
transportem, nas vias e logradouros públicos e na Zona Azul, 
em vagas exclusivas, devidamente sinalizadas para este fim.

                                                       

 
Quem tem direito a esta autorização do 
cartão do idoso?

As pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, 
condutoras ou passageiras de veículos automotores e resi-
dentes no município de São Paulo. 

Cartão DeFis
O cartão DeFis é uma autorização especial de estaciona-
mento para pessoas com deficiência física ou mobilidade 
reduzida, condutoras ou passageiras de veículos. Este cartão 
dá o direito ao uso das vagas exclusivas, devidamente de-
marcadas com o Símbolo Internacional de Acesso, nas vias 
públicas e na Zona Azul. 

                     

 
Quem tem direito a esta autorização do 
cartão DeFis-DSV? 

 » Pessoas com deficiência (PcD) física ou com dificul-
dades de mobilidade; 

 » PcD física, decorrente de deficiência intelectual; 
 » Pessoas com mobilidade reduzida temporária; 
 » PcD visual.

Cartão DeFis

Cartão do Idoso

Símbolo internacional da pessoa idosa

Símbolo internacional da 
pessoa com deficiência

Como requerer o Cartão DeFis-DSV?

O requerimento pode ser feito pessoalmente na Rua Sumi-
douro, 740, Pinheiros, das 8h às 17h, ou pelo correio. Docu-
mentos necessários: 

 » Formulário de requerimento do cartão, disponível no 
site da Secretaria Municipal de Transportes da Prefeitura 
de São Paulo;

 » Formulário de Atestado Médico do DSV ou do  
próprio médico, que comprove a deficiência física ambu-
latória ou a mobilidade reduzida, ou deficiência visual, 
contendo a respectiva indicação de acordo com o Códi-
go Internacional de Doenças (CID), o carimbo, o CRM e a 
assinatura do médico, com data de emissão não superior 
a três meses. O requerente deve entregar o formulário 
original ou uma cópia, autenticada ou simples – neste 
último caso será preciso apresentar o original;

 » Cópia simples de documento de identidade oficial 
com foto e CPF da pessoa com deficiência física ambu-
latória, com mobilidade reduzida ou deficiência visual; 

 » Cópia simples do comprovante de residência atual 
no nome do requerente, comprovando a residência no 
município de São Paulo;

 » Quando for o caso de deficiência intelectual ou de 
representação legal, cópia simples de documento de 
identidade oficial com foto e CPF do representante legal 
e do documento que comprove esta representação legal 
do requerente, como procuração, tutela ou curatela.

Em caso de dúvidas, ligue para os telefones do cartão 
DeFis-DSV: (11) 3812-3281 ou (11) 3816-3022.
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acesso 
é direito

Você sabe o que são os 
cartões de estacionamento 
do DeFis e do idoso?

usp legal

Como solicitar o cartão de estacionamento 
para idoso? 

O requerimento necessário à solicitação do cartão de es-
tacionamento para idoso pode ser encontrado no Sistema 
Unificado de Autorizações Especiais, no site da Secretaria 
Municipal de Transportes da Prefeitura de São Paulo, ou pode 
ser feito pessoalmente na Rua Sumidouro, 740, Pinheiros, 
das 8h às 17h, ou pelo correio.

Para consolidar a solicitação do cartão, deve ser enviado um 
requerimento impresso e assinado juntamente com as cópias 
simples dos documentos do idoso pelo correio para a Caixa 
Postal 11.400 – CEP 05422-970 – ou apresentá-los no 
DSV – Autorizações Especiais – Rua Sumidouro, 740, 
Pinheiros – no prazo máximo de 15 dias úteis a partir da 
data do preenchimento do requerimento na internet; as có-
pias dos documentos a serem entregues estão relacionadas 
no site da prefeitura, indicado abaixo.

Para maiores esclarecimentos, ligue para o telefone 
do cartão do idoso: (11) 3030-2422. 

Fonte:
Secretaria Municipal de Transportes da Prefeitura de 
São Paulo
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/trans-
portes/autorizacoes_especiais
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