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Introdução

Esta

norma

de

projeto

faz

parte

do

Manual

de

Sinalização

Urbana

Regulamentação de Estacionamento e Parada, Volume 10, e contém os critérios
de projeto para sinalização de trechos de vias públicas, destinados ao
estacionamento exclusivo de veículo conduzido ou que transporte pessoa com
deficiência física ou visual.

Tem como objetivo minimizar as dificuldades de acessibilidade das pessoas com
deficiência física no sistema viário, junto a polos de atração previstos nesta norma
e em locais onde a oferta de vagas de estacionamento é menor que a demanda
existente.

Rev. 05

1

Deficiente Físico

DEFICIENTE FÍSICO

Sumário

1. Conceito

2. Aspectos legais
2.1 Deficiente Físico
2.2 Condições de uso da vaga
2.3 Infração

3. Características da sinalização e do rebaixamento da calçada
3.1. Sinalização vertical
3.2. Sinalização horizontal
3.3. Rebaixamento da calçada e marca de canalização

4. Critérios de uso
4.1. Regulamentação de estacionamento
4.2. Polo de atração
4.3. Polo gerador de tráfego

5. Critérios de locação
5.1. Escolha do local
5.2. Sinalização vertical
5.3. Sinalização horizontal

Rev. 05

2

Deficiente Físico

6. Compatibilização
6.1. Sinalização horizontal
6.2. Esquina

Anexo I – Legislação
Anexo II – Sinalização Vertical
Anexo III - Símbolo Internacional de Acesso

Rev. 05

3

Deficiente Físico

DEFICIENTE FÍSICO

1. Conceito
Consiste na regulamentação de parte da via para o estacionamento exclusivo de
veículo conduzido ou que transporte pessoa com deficiência física, devidamente
identificada por sinalização e com autorização, conforme legislação específica.

Esta regulamentação deve ser feita onde for constatado que o uso da vaga
destina-se a mais de um usuário.

Esta norma não se aplica para as áreas de estacionamento de estabelecimentos
privados de uso público, devendo ser consultada norma específica.

2. Aspectos Legais
A Constituição Federal, no artigo 227, § 1º, inciso II, estabelece a criação de
programas de prevenção e atendimento especializado para portadores de
deficiência física e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a
eliminação de preconceitos e obstáculos arquitetônicos.

A área de estacionamento para veículo conduzido ou que transporte pessoa com
deficiência física está prevista nas Resoluções n.º 302/08 e 304/08, ambas do
CONTRAN e destina-se a pessoa com deficiência física com dificuldade de
locomoção e visual (art. 7º da Lei n.º 10098 e art. 1º da Res. 304/08).

O artigo 4º da Resolução n.º 302/08 determina que não pode ser oferecida vaga
quando o imóvel dispõe de estacionamento.
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O art. 25 do Decreto Federal n.º 5.296/04 que regulamenta a Lei Federal n.º
10.098/00, também consolidada na Res. 304/08, estabelece a obrigatoriedade de
reservar 2%

(dois por cento) do

total de

vagas regulamentadas de

estacionamento para veículos que transportem pessoas portadoras de deficiência
física ou visual.

Esta norma atende também o disposto no Decreto Municipal n.º 36.073, de 9 de
maio de 1996 (ver Anexo I), que trata sobre a reserva de vaga nos
estacionamentos rotativos pagos, tipo Zona Azul, para veículos dirigidos ou
conduzindo pessoas portadoras de deficiência ambulatória.

A seguir estão relacionados os principais aspectos legais que envolvem a
elaboração desta norma.

2.1. Deficiente Físico
Entende-se por deficiente físico, para fins desta norma as pessoas:
a) com “deficiência ambulatória no(s) membro(s) inferior(es) ou nos membros
superiores e inferiores, que a obrigue ou não a utilizar, temporária ou
permanentemente, cadeira de rodas, aparelhagem ortopédica ou prótese”,
§1°, do art. 1º, da Portaria DSV G. 14/02 – Anexo I;
b) com “deficiência ambulatória autônoma, decorrente de incapacidade mental,
§2° do art. 1º da Portaria DSV G. 14/02– Anexo I;
c) “que se encontrem temporariamente com mobilidade reduzida”, §3° do art. 1º,
da Portaria DSV G. 14/02 – Anexo I;
d) deficiente visual, § único da Portaria n. 032/09 – SMT-GAB– Anexo I.
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A deficiência deve ser comprovada por Atestado Médico, conforme modelo
constante no Anexo II da Portaria DSV G. 14/02.

Essa Portaria inclui também como beneficiárias do Cartão Deficiente Físico aquelas
pessoas que se encontrem temporariamente com mobilidade reduzida, comprovada
por Atestado Médico. Os critérios para fornecimento do cartão estão dispostos na
Portaria DSV G n.º 14/02, Anexo I.

2.2. Condições de uso da vaga
O veículo estacionado na vaga regulamentada e identificada com o Símbolo
Internacional de Acesso, deve estar com o cartão da pessoa com deficiência física,
Figura 1, colocado sobre o painel do veículo, com a frente voltada para cima, bem
como atender as exigências de uso nele estabelecidas.

O Departamento de Operação do Sistema Viário por meio da Portaria DSV G n.º 14/02
publicada no DOM em 14/04/02, Anexo II, concede autorização especial, por meio da
emissão do Cartão Deficiente Físico, para estacionamento nestas vagas,
estabelecendo os procedimentos e critérios de obtenção e uso do cartão.

Nas vagas especiais localizadas em áreas de estacionamento rotativo pago (zona
azul), além do uso do cartão Deficiente Físico é obrigatória a colocação do cartão de
estacionamento da zona azul, §5º, art.°1º, da Portaria DSV G n.º 14/02 e art. 3º da
Portaria n. 032/09 – SMT-GAB.

O condutor ou passageiro deve avaliar as condições de segurança para seu embarque
e desembarque no local sinalizado, conforme disposições contidas no art.º 49 do
C.T.B.

O Símbolo Internacional de Acesso utilizado nesta norma está de acordo com o
estabelecido na Lei Federal n. 7.405 de 12-11-1985.
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A Portaria do DSV prevê o recolhimento do cartão Deficiente Físico pelo agente de
trânsito e a suspensão da presente autorização pelo uso indevido.

Figura 1
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2.3. Infração
A Lei n.º 13.281/16 que alterou o CTB, criou o art. 181, inciso XX, prevendo infração
específica para o estacionamento em vagas destinadas a deficientes físicos e idosos
ou seja
“Estacionar o veículo:
........................................................................
XX - nas vagas reservadas às pessoas com deficiência ou idosos, sem credencial que
comprove tal condição:
Infração - gravíssima;
Penalidade - multa;
Medida administrativa - remoção do veículo”.

O desrespeito à marca de canalização também constitui infração de natureza
gravíssima, com penalidade de multa e medida administrativa “remoção do veículo”,
prevista no artigo 181, inciso XX, do CTB.

3. Características da Sinalização e do Rebaixamento da Calçada
A vaga delimitada para o estacionamento é composta de:

3.1. Sinalização Vertical
A vaga deve ser sinalizada com o sinal R-6b - “Estacionamento Regulamentado”, o
Símbolo Internacional de Acesso e as mensagens “Na linha branca, “Exclusivo
Deficiente Físico”, “Obrigatório Cartão Deficiente Físico- e de acordo com as
características do local complementada com dia da semana, horário, posicionamento
do estacionamento na via e outras situações.

Devem ser utilizadas as seguintes placas junto as vagas destinadas ao:
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3.1.1. Estacionamento prolongado

R-6b DF-1

R-6b DF-2

R-6b DF-3

R-6b DF-2a

R-6b DF-2b
Figura 2

3.1.2. Estacionamento rotativo pago

R-6bZADF1

R-6bZADF2
Figura 3
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3.2. Sinalização Horizontal
A sinalização horizontal é composta de:

3.2.1. Símbolo Internacional de Acesso
O Símbolo utilizado, Figura 4, deve respeitar o desenho disposto no Anexo III e
deve ser posicionado frontalmente ao fluxo de veículos, para estacionamento
ao longo do meio fio, Figura 5 e em ângulo atender o posicionamento disposto
na Figura 6. Deve ser colocado um símbolo por vaga demarcada.

Figura 4

3.2.2. Marca de área de estacionamento regulamentado
Composta de linha branca:

a) vaga paralela ao meio fio (linha de 0,20m de largura)

Figura 5
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b) Vaga em ângulo em relação ao meio fio (linha de 0,10m de largura)

Figura 6

3.3. Rebaixamento da calçada e marca de canalização
A vaga destinada ao estacionamento deve possuir rebaixamento de calçada,
conforme norma vigente, para facilitar o acesso a pessoa com deficiência.

A vaga deve:


sempre que possível ser demarcada junto a faixa de travessia de pedestres
acompanhada do respectivo rebaixamento de calçada;



nos demais casos, ser acompanhada de rebaixamento de calçada e de marca
de canalização descrita na Figura 7, na cor branca. Neste caso não deve ser
utilizado piso tátil de alerta.
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Figura 7

A marca de canalização denominada área de proteção de estacionamento,
necessária para ajuste geométrico de vaga posicionada em ângulo, deve ser na
cor branca, conforme desenho da Figura 8.

Figura 8
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4. Critérios de uso
A vaga destinada para o estacionamento de veículo conduzido ou que transporte
pessoa com deficiência física deve ser oferecida junto a locais que possuam
demanda e onde é detectada a necessidade de oferecer condições de
acessibilidade.

A demanda de vaga caracteriza-se nos locais onde é constatado que o uso da
vaga destina-se a mais de um usuário.

Esta norma prevê a criação de no máximo duas vagas adjacentes para
estacionamento.

4.1. Regulamentação de estacionamento na via
A sinalização de regulamentação de estacionamento só pode ser utilizada nos
trechos de via onde:


o estacionamento é liberado;



o estacionamento é regulamentado rotativo pago, sendo que as vagas
destinadas ao estacionamento de veículos dirigidos ou que transportem
pessoas com deficiência física devem sempre ser regulamentadas com o uso
obrigatório de cartão de zona azul e cartão Deficiente Físico.

A vaga nestas áreas deve ser oferecida preferencialmente junto a pólos de
atração previstos nesta norma e locais de grande demanda, onde é detectada
dificuldade dos usuários em encontrar vagas.

Deve ser reservado 2% (dois por cento) do total de vagas regulamentadas com
estacionamento rotativo para veículo conduzido ou que transporte pessoas com
deficiência.
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Esta sinalização não deve ser utilizada nas vias onde:


o estacionamento e a operação de carga e descarga são proibidos por tempo
integral ou em algum período;



o estacionamento e a parada são proibidos pelo CTB, pelo sinal R-6c –
“Proibido Parar e Estacionar”, por tempo integral ou em algum período.

4.2. Polo de Atração
A vaga deve ser oferecida respeitando os critérios estabelecidos no item anterior
e os descritos a seguir:

4.2.1. Características da edificação
A reserva de espaço para o estacionamento, só pode ser feita junto às
edificações que não disponham de área interna de estacionamento, art. 4º da
Resolução 302/08.

4.2.2. Tipos de uso

4.2.2.1. Somente devem ser oferecidas vagas junto a edificações com os seguintes
usos desde que não disponham área interna de estacionamento:

a) Hospitais,

b) Órgãos de prestação de serviços públicos por administração direta com
atendimento ao público,

c) Escolas de ensino técnico e superior que atendem condutor com
deficiência física,
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4.2.2.2. Não deve ser oferecida vaga de estacionamento para pessoa com deficiência
junto a escolas, cinemas e teatros, igrejas, devendo ser avaliada a necessidade
de área de embarque e desembarque adequada à demanda, dando prioridade a
esta operação.

Em via de sentido único de circulação, em que a área de embarque e
desembarque esteja localizada no lado esquerdo da via, o técnico deve
avaliar as condições de segurança para esta operação pela pista de
rolamento, tais como: fluxo veicular, brechas, visibilidade, largura da via, tipo
de alunos e travessias.

Quando viável esta operação, em trecho de via delimitado por linha contínua
amarela pode ser oferecido rebaixamento de guia, conforme critérios
estabelecidos no item 3.3.
No caso de “marcação delimitadora de área reservada para parada” (linha
amarela), o rebaixamento de guia pode ser feito no taper definido pela
sinalização, Figura 9.

Figura 9

4.3. Polo gerador de tráfego (Lei Municipal n.º 10334/87)
Este caso deve ser analisado conforme critérios estabelecidos nos itens
anteriores. A Lei Municipal n.º 11.228 de 1992, exige para novas edificações, que
no estacionamento interno sejam destinadas vagas para deficiente físico.
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5. Critérios de Locação

5.1. Escolha do local

5.1.1. Critérios Gerais
A vaga deve ser locada de forma a propiciar melhores condições de segurança
para o embarque e desembarque dos ocupantes do veículo pela pista ou pela
calçada.
Entre outros aspectos, devem ser observados os seguintes fatores:


sentido de circulação da via;



raio de giro dos veículos para vaga locada em esquina;



largura da pista;



largura da calçada e interferências;



presença de caminhões e ônibus na composição veicular;



declividade longitudinal e transversal da via;



condições de circulação de pedestres no passeio.

A vaga, sempre que possível, deve ser oferecida para garantir o embarque e
desembarque do condutor pela pista.
Nos locais onde estacionamento é regulamentado em ângulo, a vaga
demarcada para deficiente físico também deve ser implantada em ângulo.
Em área de estacionamento rotativo, a vaga de deficiente físico também deve
ser rotativa.

5.1.2. Junto à Polo de Atração
A vaga deve estar localizada:


preferencialmente na testada do imóvel ou em local próximo que ofereça
condições de acessibilidade e segurança;



o mais próximo possível do portão de acesso destinado às pessoas
portadoras de deficiência.
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5.2. Sinalização Vertical
O suporte de sustentação da placa deve ser locado de forma a não constituir
obstáculo ao embarque e desembarque dos ocupantes do veículo.
5.3. Sinalização Horizontal
Situações de mais de duas vagas devem ser adaptadas conforme critérios
estabelecidos nesta norma.

5.3.1. Estacionamento ao longo da via situado em meio de quadra
a) uma vaga

Figura 10

b) duas vagas

Figura 11
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5.3.2. Estacionamento ao longo da via situado na esquina

a) uma vaga

Figura 12

b) duas vagas

Figura 13

Rev. 05

18

Deficiente Físico

5.3.3. Estacionamento em ângulo situado no meio de quadra
A largura da vaga deve ser 3,30 m, Figura 14, exceto no caso de vaga entre
duas marcas de canalização (branca) deve ser 2,20m, Figura 15.

a) uma vaga

exemplo de aplicação

Figura 14

b) duas vagas

exemplo de aplicação

Figura 15
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5.3.4. Estacionamento em ângulo situado na esquina
A largura da vaga deve ser 3,30 m, Figura 16, exceto no caso de 2 vagas
contíguas em que a vaga próxima à marca de canalização (branca) deve ser
2,20m, Figura 17.
a)

uma vaga

Figura 16

b)

duas vagas

Figura 17
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6. Compatibilização

6.1. Sinalização horizontal
A linha branca contínua delimitadora de estacionamento regulamentado deve
distar 0,20 metros das demais marcas viárias, tais como faixa de travessia de
pedestres, linha de retenção, linha amarela contínua delimitadora de parada e
outras, Figuras 10 a 17, exceto nos casos previstos nesta norma.

6.2. Esquinas
A linha branca contínua delimitadora de estacionamento regulamentado, deve ser
feita a partir dos 5,0 metros da borda do meio fio da via transversal (art. 181,
inciso I e art. 182, inciso I do CTB), Figura 9, podendo-se admitir uma distância de
até 6,0 metros.
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ANEXO I
LEGISLAÇÃO

Portaria DSV.G. n.º 14/02 publicada no DOM 17/04/2002
O Diretor do Departamento de Operação do Sistema Viário – DSV, no uso de suas atribuições
legais, e:

Considerando que compete à autoridade de trânsito regulamentar o uso das vias e
logradouros públicos sob sua circunscrição;

Considerando ainda, que a Constituição Federal, no artigo 227, § 1º, inciso II, estabelece a
criação de programas de prevenção e atendimento especializado para portadores de
deficiência física e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de
preconceitos e obstáculos arquitetônicos;

Considerando o disposto no Decreto Municipal n.º 36.073, de 9 de maio de 1996, sobre
reserva de vaga nos estacionamentos rotativos pagos, tipo Zona Azul, para veículos dirigidos
ou conduzindo pessoas portadoras de deficiência ambulatória;

Considerando o interesse em facilitar, por meio de sinalização, o acesso das pessoas
portadoras de deficiência física a pólos de atração e locais onde a oferta de vagas de
estacionamento é menor que a demanda existente;

Considerando a importância de garantir o bom uso das vagas destinadas aos veículos
dirigidos por pessoas deficientes ou por quem as transportem, nas vias e logradouros
públicos sob sua circunscrição,
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder autorização especial, por meio da emissão do Cartão Deficiente Físico –
DSV, para estacionamento de veículo utilizado por pessoas portadoras de deficiência física,
nas vias e logradouros públicos, em vagas especiais devidamente sinalizadas para esse fim
com o Símbolo Internacional de Acesso.
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§ 1º - Entende-se como pessoa portadora de deficiência física, para fins desta Portaria,
aquela com deficiência ambulatória no(s) membro(s) inferior(es) ou nos membros superiores
e inferiores, que a obrigue ou não a utilizar, temporária ou permanentemente, cadeira de
rodas, aparelhagem ortopédica ou prótese, ou ainda, a portadora de deficiência ambulatória
autônoma, decorrente de incapacidade mental, devidamente comprovada por Atestado
Médico, conforme modelo constante do Anexo II desta portaria.
§ 2º - Incluem-se também como beneficiárias do Cartão Deficiente Físico – DSV,
equiparando-as, para fins desta portaria, às pessoas contempladas no § 1º, aquelas que se
encontrem temporariamente com mobilidade reduzida, comprovada por Atestado Médico,
conforme modelo constante no Anexo II desta portaria.

§ 3º - Entende-se como pessoa com mobilidade reduzida, aquela com alto grau de
comprometimento ambulatório, que obrigue ou não a utilizar temporariamente, cadeira de
rodas, aparelhagem ortopédica ou prótese.
§ 4º - O Cartão Deficiente Físico-DSV aplica-se à utilização das vagas especiais de
estacionamento veicular sinalizadas por este Departamento, para uso das pessoas
portadoras de deficiência física ou com mobilidade reduzida, devendo ser obedecidas as
demais sinalizações e disposições legais vigentes.

§ 5º - Nas vagas especiais, em áreas de estacionamento rotativo pago tipo Zona Azul, além
do Cartão Deficiente Físico-DSV, o usuário deverá utilizar também o Cartão de Zona Azul,
conforme regulamentado pela sinalização.
Art. 2º - A autorização será concedida, por meio de um único Cartão Deficiente Físico-DSV
em nome do próprio portador da deficiência física ou da mobilidade reduzida.
Art. 3º - Para fornecimento do Cartão Deficiente Físico-DSV, o interessado deverá formalizar
requerimento, conforme modelo de formulário constante no Anexo I desta portaria,
acompanhado dos seguintes documentos:
I – Atestado Médico, constante do Anexo II desta portaria, comprobatório da deficiência física
ou mobilidade reduzida, ou ainda, cópia autenticada, ou ainda, cópia simples (neste caso
mediante a apresentação do original, para conferência) contendo:
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a) descrição de deficiência física ou da mobilidade reduzida;

b) informação se há ou não necessidade de uso de próteses ou aparelhos ortopédicos;

c) nome legível, CRM, assinatura do médico;

d) nos casos de mobilidade reduzida de que trata o § 2º do art. 1º - o período previsto da
necessidade da autorização , de no mínimo dois meses e de no máximo um ano;

e) autorização expressa da pessoa portadora de deficiência física ou com mobilidade
reduzida na divulgação de seus dados médicos, para finalidades previstas nesta portaria.
II – Cópia simples da Carteira de Identidade ou documento equivalente da pessoa portadora
de deficiência física ou com mobilidade reduzida e de seu representante, quando for o caso;
III – Cópia simples do documento comprovado que o requerente é representante da pessoa
portadora de deficiência física ou com mobilidade reduzida, quando for o caso;
§ 1º - O requerente mencionado no caput deste artigo poderá ser redigido de forma livre pelo
próprio interessado, devendo contudo, conter todas as informações / declarações, conforme
modelo constante do Anexo II desta portaria, que estará à disposição no Setor de
Autorizações Especiais – DSV/AE, situado junto ao Serviço de Informações ao Munícipe –
SIM, da Secretaria Municipal de Transportes – SMT, à Av. das Nações Unidas, 7123,
Pinheiros, CEP 05428-000; por via Internet (site www.prefeitura.sp.gov.br/smt) e por meio de
fax.
§ 2º - O referido requerimento deverá ser protocolado na SMT/Protocolo Geral, à Av. das
Nações Unidas, n.º 7123, Pinheiros, CEP 05228-000, ou enviado pelo correio neste endereço,
após estar devidamente preenchido e assinado pelo interessado ou seu representante.

Art. 4º - Entende-se por representante da pessoa portadora de deficiência física ou com
mobilidade reduzida, para fins desta portaria, os pais, os tutores, curadores e procuradores.
Art. 5º - Poderá ser emitida segunda via do Cartão Deficiente Físico- DSV em caso de perda,
furto, roubo ou dano, mediante requerimento fundamentado da pessoa portadora de
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deficiência física ou com mobilidade reduzida ou do seu representante, quando for o caso,
conforme Anexo I desta portaria, acompanhado de:
I – Cópia simples da Carteira de Identidade ou documento equivalente portadora de
deficiência física ou com mobilidade reduzida ou de seu representante, quando for o caso;
II – Cópia simples do documento comprovando que o requerente é representante da pessoa
portadora de deficiência física ou com mobilidade reduzida, quando for o caso;
III – Boletim de ocorrência, quando for o caso.
Art. 6º - Em caso de renovação do Cartão Deficiente Físico-DSV deverá ser apresentado
novo requerimento, conforme Anexo I desta portaria, acompanhado dos documentos
relacionados no artigo 3º.

§ 1º - A entrega do novo Cartão Deficiente Físico-DSV será efetivada mediante devolução do
Cartão Deficiente Físico-DSV anteriormente fornecido, sempre que possível.
Art. 7º - As autorizações terão os seguintes prazos de validade para pessoas portadoras de
deficiência física: cinco anos; para pessoa com mobilidade reduzida: de acordo com a
necessidade, comprovada por Atestado Médico, podendo ter validade mínima de dois meses
e máxima de um ano.

Art. 8º - Somente tem validade o original do Cartão Deficiente Físico-DSV, que deverá ser:
I – Colocado sobre o painel do vidro, com a frente voltada para cima;
II – Apresentado à autoridade de trânsito ou aos seus agentes, sempre que solicitado,
acompanhado de documento de identidade do portador do Cartão Deficiente Físico-DSV.
Art. 9º - O Cartão Deficiente Físico-DSV poderá ser recolhido pelo agente de trânsito, e o ato
de autorização suspenso ou cassado, a critério do Diretor do DSV, se verificada irregularidade
em sua utilização, considerando-se como tal, dentre outros:
I – O empréstimo do cartão a terceiros;
II - O uso de cópia do cartão, efetuada por qualquer processo;
III – O porte do cartão com rasuras ou falsificado;
IV – O uso do cartão em desacordo com as disposições nele contidas ou na legislação
pertinente, especialmente se constatado pelo agente de trânsito que o veículo, por ocasião da
utilização da vaga especial sinalizada por este Departamento, não serviu para o transporte da
pessoa portadora de deficiência física ou com mobilidade reduzida.
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Art. 10- A autorização fica sem valor no caso de não permanecerem as condições que
propiciam sua concessão, fato que deverá ser comunicado pelo próprio beneficiário do Cartão
Deficiente Físico-DSV ou, dependendo do caso, por seu representante, ao órgão concedente,
e que ensejará a devolução do cartão emitido, sempre que possível, através do requerimento,
conforme Formulário constante no Anexo I desta portaria, acompanhado de:
I – Cópia simples da Carteira de Identidade ou documento equivalente da pessoa portadora
de deficiência física ou com mobilidade reduzida ou de seu representante, quando for o caso;
II – Cópia simples do documento comprovando que o requerente é representante da pessoa
portadora de deficiência física ou com mobilidade reduzida, quando for o caso.
Art. 11 – O Diretor do DSV poderá cancelar ou alterar, a qualquer tempo, as autorizações
especiais emitidas, por motivo tecnicamente justificado.
Art.12 – As autorizações expedidas conforme Portaria n.º DSV.G – 013/85 poderão ser
utilizadas, até 31/10/2002, desde que em validade, nas vagas sinalizadas com as placas de
regulamentação das vagas especiais de que trata o artigo 1º desta portaria, às pessoas cujas
autorizações se enquadrem no caput deste artigo.
Parágrafo único – O DSV providenciará a remessa das instruções bem como vagas especiais
de que trata o artigo 1º desta portaria, obedecendo os critérios de sinalização do DSV.
Art. 13 – As vagas já existentes destinadas a estacionamento de veículos utilizados por
pessoas portadoras de deficiência física deverão ser regulamentadas como vagas especiais
de que trata o artigo 1º desta portaria, obedecendo os critérios de sinalização do DSV.
Parágrafo único – Fica autorizado o estacionamento de veículos identificados com o Cartão
Deficiente Físico-DSV nas vagas com sinalização ainda não substituída.
Art.14 - O Cartão Deficiente Físico-DSV instituído através desta portaria, poderá servir de
referência para fins de utilização em estabelecimentos particulares que reservem vagas
específicas de estacionamento para veículos utilizados por pessoas portadoras de deficiência
física ou com mobilidade reduzida.
Art. 15 – Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário, em especial a Portaria n.º DSV.G-013/85.

Rev. 05

26

Deficiente Físico

Anexo I da Portaria DSV.G. n.º 14/02
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Anexo II da Portaria DSV.G. n.º 14/02
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Portaria n.º 032/09-SMT-GAB.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que dispõe sobre
normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras
de deficiência ou com mobilidade reduzida;
CONSIDERANDO os disposições do Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, que
regulamenta a Lei Federal nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, e estabelece a reserva de
vagas regulamentadas de estacionamento para veículos que transportem pessoas portadoras
de deficiência física ou visual;
CONSIDERANDO as disposições da Resolução nº 304, de 18 de dezembro de 2008, do
Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, que uniformiza, em âmbito nacional, os
procedimentos para sinalização e fiscalização do uso de vagas regulamentadas para
estacionamento exclusivo de veículos utilizados no transporte de pessoas portadoras de
deficiência e com dificuldade de locomoção,
RESOLVE:

Art. 1º - A CET deverá, no prazo de 90 (noventa) dias, realizar o estudo, a implantação e a
sinalização das vagas regulamentadas para estacionamento de veículos que transportem
pessoas portadoras de deficiência física no percentual de 2% do total de vagas existentes na
Zona Azul.
Parágrafo Único. As pessoas portadoras de deficiência visual poderão solicitar a autorização
especial, nos mesmos termos previstos para os portadores de deficiência física, emitida por
meio do Cartão Defis - DSV, para estacionamento nas vagas de acordo com o “caput”.
Art. 2º - Para obtenção do Cartão Defis - DSV, o interessado deverá apresentar, no que
couber, a documentação mencionada no art. 4º da Portaria 14/02-DSV/SMT.

Art. 3° - Nas vagas especiais, em áreas de estacionamento rotativo pago, o usuário deverá
utilizar, além do Cartão Defis-DSV, também o Cartão de Zona Azul, conforme regulamentado
pela sinalização.
Art. 4° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
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PORTARIA 24/10 - DSV/SMT
O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO – DSV, no gozo
das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e
CONSIDERANDO as disposições da Resolução nº 304, de 18 de dezembro de 2008, do
Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, que uniformiza, em âmbito nacional, os
procedimentos para sinalização e fiscalização do uso de vagas regulamentadas para
estacionamento exclusivo de veículos utilizados no transporte de pessoas portadoras de
deficiência e com dificuldade de locomoção;
CONSIDERANDO que a credencial para estacionamento na vaga especial, de acordo com o
§ 2º do art. 2º da Resolução nº 304/2008- CONTRAN, será emitida pelo órgão de trânsito do
Município de domicílio da pessoa portadora de deficiência e/ou com dificuldade de
locomoção;
CONSIDERANDO a solicitação da Comissão Permanente de Acessibilidade por meio do
Ofício nº 840/SMPED/CPA/2009;
CONSIDERANDO a necessidade de constante aprimoramento das rotinas administrativas,
RESOLVE:
Art.1º Os art. 3º e 6º da Portaria nº 14/02- DSV-G passam a vigorar com as seguintes
alterações:
“Art. 3º ..........................................................................................................
...................................................................................................................
IV- cópia simples de comprovante de residência do requerente, no Município de São Paulo,
referente ao mês anterior ao pedido.”
“Art.6º.........................................................................................................
.................................................................................................................
§2º Fica dispensada a apresentação de novo atestado médico, previsto no inciso I do art. 3º,
na hipótese de constar do anterior declaração médica de que a deficiência física é
permanente.”
Art.2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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Decreto lei PMSP n.º 36.073, de 09 de maio de 1996.
Dispõe sobre a reserva de vaga nos estacionamentos rotativos pagos, tipo Zona Azul, para
veículos dirigidos ou conduzindo pessoas portadoras de deficiência ambulatorial, e dá outras
providências.
PAULO MALUF, Prefeito do Município de São Paulo, usando das atribuições que lhe
são conferidas por lei,

DECRETA:

Art.1º

Ficam criadas, nos estacionamentos rotativos pagos, tipo Zona Azul, vagas

rotativas especiais para o estacionamento exclusivo de veículos dirigidos ou conduzindo
pessoas portadoras de deficiência ambulatorial.
Parágrafo único – Para os fins deste decreto, considera-se portadora de deficiência
ambulatorial:

a) A pessoa com incapacidade motora autônoma permanente nos membros inferiores (MMII)
ou membros superiores e inferiores (MMSS/MMII), que obrigue a utilizar, temporária ou
permanentemente, cadeira de rodas, aparelhagem ortopédica ou próteses;

b) A pessoa com incapacidade motora autônoma decorrente de incapacidade mental.

Art. 2º

A Secretaria Municipal de Transportes – SMT, através do Departamento de

Operação do Sistema Viário – DSV, estabelecerá normas e procedimentos visando a
adequação e exequibilidade da reserva de vagas de que trata este decreto.

Art. 3º

As despesas com a execução deste decreto correrão por conta de dotação

orçamentária própria.

Art.4º

Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições

em contrário.
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ANEXO II
SINALIZAÇÃO VERTICAL

Rev. 05

32

Deficiente Físico

ANEXO III
SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO

Especificações
Dimensões: 1,20 x 1,20
Área fundo azul = 1,44 m2
Área do pictograma branco = 1,26 m2
Escala 1:10
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