
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

SERVIÇO: CREDENCIAL DE ESTACIONAMENTO PARA IDOSOS 

Público Alvo: Pessoas com 60 anos ou mais

Quem pode solicitar: A própria pessoa

Quanto solicitar: A partir da data de aniversário em que completa 60 anos.

Requisitos, documentos e informações para acessar o serviço: Documento com foto, 

ter 60 anos completos, CNH e comprovante de residência.

Principais etapas do serviço (passo a passo): Entrega de documentação na Secretaria

Municipal de Transporte, Trânsito e Segurança Pública; Aguardar análise da 

documentação; Deixar telefone para contato.

Local e horário de funcionamento: Atendimento de segunda a sexta-feira, das 09h às 

17h, na sede da Secretaria de Transporte, Trânsito e Segurança Pública, situada a Rua 

Germano Naumnn Filho, nº 100, Centro, Colatina-ES.

Canais de atendimento: Presencial, pelo telefone (27) 3177-7019 e através do e-mail 

transporte@colatina.es.gov.br 

Taxas: Gratuito

Prioridade no atendimento: Ordem entrada da documentação.

Prazo para a prestação do serviço: Em até 07 dias úteis.

Nome do Serviço: Sinalização para obras/pinturas de faixas/ placas

mailto:transporte@colatina.es.gov.br


ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

Público alvo: Cidade de Colatina-ES

Quem pode solicitar: Administração Pública e Cidadão;

Quando solicitar: Quando entender que se faz necessária a instalação ou melhoria no 

equipamento público já instalado.

Requisitos, documentos e informações para acessar o serviço: requerimento formal 

com a apresentação da sugestão ou da melhoria a ser realizada.

Principais etapas do serviço (passo a passo):

1) Recebimento do pedido;

2) Verificação in locu da necessidade;

3) Relatório da avaliação, contendo inclusive a prioridade de realização, para tomada de 

decisão;

4) Tomada de decisão da execução ou não;

5) Informar ao solicitante a decisão final.

Horário de funcionamento: Segunda a Sexta-feira, das 09h às 17h, na sede da 

SENTRAM, situada a Rua Germano Naumnn Filho, nº 100, Centro, Colatina-ES.

Canais de Atendimento: presencial, através de documento formal.

Taxas: Gratuito

Prioridade de atendimento: conforme o caso.

Prazo para prestação do serviço: conforme disponibilização.


