
                                         PREFETURA DE COMODORO – MATO GROSSO 
                COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO - CMTTU 

 

 

IIma. Sra. Coordenadora da CMTTU, Solicito a Vossa Senhoria autorização especial, por meio do cartão DEFIS, para 

estacionamento em vagas sinalizadas com o Símbolo Internacional de Acesso destinadas ás pessoas portadoras de 

deficiências físicas ou com mobilidade reduzida, conforme prevê a Portaria 222/2016.  

DADOS DO SOLICITANTE 

Nome da pessoa portadora de deficiência. 

 

Data de nascimento Sexo. 

Endereço  N Complemento 

Bairro CEP Cidade     UF 

Fone RG Data Expedição  Expedido Por 

CNH N (Quando for condutor) Validade CNH 

                                                               Representante 

Nome do representante (Quando For o Caso). Email 

Endereço  N Complemento 

Bairro CEP Cidade     UF 

Fone RG Data Expedição  Expedido Por 

Documentos Necessários 

Documentos Complementares 

 - Atestado médico, conforme anexo II, constante na portaria 222/2016. Vigente, emitido no máximo a três meses, 
(original ou cópia autenticada) da pessoa portadora e deficiência física ou com mobilidade reduzida. 
- No caso de renovação, devolução do cartão DEFIS, sempre que possível. Substituição do cartão: em caso de Perda, 
Furto Roubo, Dano, = Cópia do boletim de ocorrência se for o caso, em caso de dano devolver o cartão, fazer o 
cancelamento em caso de devolução. 

                                            Informações Adicionais Para Fins Estatísticos   

Assinalar a principal condição da utilização do Cartão: 
 
- Na maioria das vezes como condutor.(     ) 
- Na maioria das vezes como conduzido. (     ) 
- Pessoa com deficiência física ou com mobilidade reduzida.  (     ) 
- familiar do deficiente (pai, mãe, marido/mulher, companheiro, representante legal ou irmão)  (      ) 
- Familiar mais distante do deficiente (Avós, netos, primos)(      ) 
- Outros.  (    )  

Declaro, sob as penas da lei, que as informações acima prestadas são expressão da verdade, e desde já me responsabilizo pelo bem uso do 
cartão DEFIS, em conformidade com as disposições legais vigentes. Comodoro,___de _________de  201                             

__________________________________________ 
Assinatura do deficiente ou representante 

 

 
 

REGISTRO (uso 

exclusivo) CMTTU 

N° 

                    REQUERIMENTO DE CARTÃO DEFIS 

Para todos os documentos. – Cópia simples de RG da pessoa portadora e deficiência física ou com mobilidade reduzida 
  -  Cópia simples do RG do representante da pessoa portadora de deficiência física ou mobilidade reduzida (quando for o caso) 
  -  No caso de representante legal apresentar cópia simples do RG. 


