Prefeitura Municipal do Paulista
Secretaria de Mobilidade e Administração das Regionais

____

Credencial nº

Rua Campo Grande, s/nº - Aurora, Paulista/PE - CEP 53.401-000 - CNPJ 10.408.839/0001-14 Fone: 3437-4743/3487-4353 e-mail: stmpaulista@hotmail.com

TERMO DE RESPONSABILIDADE DE USO DA CREDENCIAL PARA
ESTACIONAMENTO PARA PESSOAS IDOSAS E/OU COM DEFICIÊNCIA

IDOSO
DEFICIENTE

DADOS DO BENEFICIÁRIO
NOME DA PESSOA IDOSA OU PORTADORA DE DEFICIÊNCIA:

DATA DE NASCIMENTO:

SEXO:
FEM

CPF:

RG:

ORGÃO EXPEDIDOR:

Nº:

ENDEREÇO (RUA, TRAVESSA, AVENIDA):

VALIDADE DA CNH:

BAIRRO:

CEP:

E-MAIL:

TELEFONE CELULAR:

TELEFONE FIXO:

CNH Nº (QUANDO FOR CONDUTOR):

MASC

TERMO DE RESPONSABILIDADE
Declaro para devido fins estar recebendo a CREDENCIAL PARA ESTACIONAMENTO EM VAGA ESPECIAL MUNICIPAL, devidamente sinalizada, e estar ciente das
regras para uso deste benefício e ser responsável pela sua correta utilização.

REGRAS DE UTILIZAÇÃO
Esta Credencial concedida pelo Município somente terá validade se a mesma for apresentada no original e preencher as seguintes condições:
I.

Estiver colocada sobre o painel do veículo, com frente voltada para cima;

II.

For apresentada à autoridade de trânsito ou aos seus agentes, sempre que solicitado.

III.

Esta credencial de autorização poderá ser recolhida e o ato da autorização suspenso ou cassado, a qualquer tempo, a critério do órgão de trânsito
especialmente se verificada irregularidade em sua utilização, considerando-se como tal, dentre outros:
a. O empréstimo da credencial a terceiros;
b. O uso de cópia da credencial, efetuada por qualquer processo;
c. O porte da credencial com rasuras ou falsificada;
d. O uso da credencial em desacordo com as disposições nela contidas ou na legislação pertinente, especialmente se constatado
legislação pertinente, especialmente se constatado pelo agente que o veículo por ocasião da utilização da vaga especial,
não serviu para o transporte do idoso/deficiente;
e. O uso da credencial com a validade vencida.

IV.

A presente autorização somente e válida para estacionar nas vagas devidamente sinalizadas com a legenda idoso/deficiente.

V.

Esta autorização também permite o uso em vagas de Estacionamento Rotativo Regulamentado, gratuito ou pago, sendo obrigatória a
utilização conjunta da Credencial do Estacionamento, bem como a obediência às suas normas de utilização.

VI.

O desrespeito ao disposto nesta credencial de autorização, bem como às demais regras de trânsito e a sinalização local, sujeitará o infrator as
medidas administrativas, penalidades e pontuações previstas em lei.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES
Solicitação de Renovação:
I.

Devolução da credencial com período de validade vencido.

Solicitação de Cancelamento:
I.

Devolução da credencial;

II.

Esclarecimento do Cancelamento:

Solicitação de Substituição dentro do prazo de validade:
I.

II.

Perda

Roubo

III.

Furto

IV.

Dano

INFORMAÇÕES ADICIONAIS PARA FINS ESTATÍSTICOS
Assinalar a principal condição de utilização da credencial:
I.

Na maioria das vezes como condutor

II.

Na maioria das vezes como conduzido

Indicar a quem pertence(m) o(s) veículo(s) costumeiramente utilizados (preencher mais de uma situação se for o caso):
I.
III.

Pessoa idosa ou com a deficência física ou com mobilidade reduzida;
Familiar do idoso ou deficiente (pai, mãe, marido, filhos e etc);

II.
IV.

Familiar do idoso ou deficiente mais distante (avós , netos ou primos);
Outros Especificar: _____________________________________________

Declaro sob as penas da lei, que as informações acima prestadas são expressão da verdade, e desde já me responsabilizo pelo bom uso da credencial, em conformidade com as disposições
legais vigente.

____________________________________________________________
Assinatura do idoso, deficiente ou representante legal
Declaro sob as penas da lei, que conferi as informações acima prestadas pelo solicitante, e desde já me responsabilizo por elas.

Data da entrega, ________ de ______________________ de __________

____________________________________________________________
Assinatura do responsável tecnico

