
 

CARTILHA DO IDOSO 

Os anos passam, e seus direitos ficam  

 

 

Quem é idoso? 

 

É toda pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos. 

 

Atendimento prioritário 

 

O idoso deverá ser atendido de forma prioritária em todos os estabelecimentos 

comerciais e repartições públicas, tais como: 

- supermercados; 

- bancos; 

- lotéricas; 

- hospitais.  

As filas prioritárias devem assegurar que o idoso (assim como gestantes, 

pessoas com deficiência ou criança de colo) seja atendido sempre em menor 

tempo do que os demais consumidores. 

 

Planos de saúde 

 

O idoso não poderá sofrer cobrança discriminatória nos valores dos planos de 

saúde em razão da idade. É proibido aos planos de saúde não aceitarem um 

consumidor em razão de sua idade. 

 

Vagas em estacionamento 

 

Todo estabelecimento deve reservar pelo menos 5% (cinco por cento) do total 

de vagas para pessoas idosas. As vagas deverão ficar em local que facilite o 

acesso. Ou seja: próximas às entradas. Para ter direito às vagas reservadas, o 

idoso deverá utilizar a credencial de identificação disponibilizada pela SMTT. 

Para emissão da credencial de identificação são necessários os seguintes 

documentos: 

- RG; 

- CPF; 

- Comprovante de residência; 

- Cópia do RG do responsável, se incapaz.  

 



 

Meia-entrada 

 

O idoso tem direito a 50% (cinquenta por cento) de desconto nos ingressos 

para qualquer atividade de lazer, tais como: 

- cinemas; 

- teatros; 

- jogos de futebol; 

- shows; 

- parques de diversões. 

Outra pessoa pode comprar para o idoso, o ingresso pela metade do preço. A 

comprovação da idade só deverá ser feita no momento da entrada.  

 

Transporte urbano municipal 

 

No transporte coletivo urbano e semiurbano, é assegurada a gratuidade para 

os indivíduos com idade igual ou superior a 65 (sessenta e cinco) anos. Para 

isso, basta a apresentação de documento pessoal que comprove a idade.  

 

Transporte interestadual 

 

No transporte interestadual, devem ser reservadas duas vagas gratuitas para o 

idoso com mais de 60 (sessenta) anos, com renda igual ou inferior a 2 (dois) 

salários mínimos. 

Se as duas vagas já estiverem ocupadas, o idoso tem direito a um desconto de 

50% (cinquenta por cento) no valor da passagem. 

No momento da compra da passagem, o idoso deverá apresentar documento 

de identidade com foto e comprovante de renda. Caso não possua renda, o 

idoso deverá solicitar a emissão da “Carteira do Idoso” nas Secretarias 

Municipais de Assistência Social ou congêneres.  
 


