
ÁREA AZUL

      

Prefeitura determina implantação de benefícios na área azul
  
A Prefeitura de São Carlos publicou no Diário Oficial, edição n.º 79 de sábado (5), o decreto n.º
565, que promove alterações no limite de atuação da área azul do município, implanta áreas
brancas e vagas para idosos, além de reduzir o tempo mínimo de estacionamento, que era de
30 minutos e passa a ser de 15 minutos.

A empresa concessionária de área azul terá 15 dias para dar publicidade à população sobre as
alterações e para que a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito determine a substituição
ou implantação das novas placas de sinalização do serviço.

De acordo com a Secretaria será implantado ainda, atendendo pedido da Associação
Comercial e Industrial de São Carlos (ACISC), um novo trecho de área azul na rua José
Bonifácio, entre as ruas Jesuino de Arruda e Geminiano Costa, agora devidamente
regulamentado pelo novo decreto. 

As alterações contemplam solicitações feitas pelo vereador Antonio Catharino, ACISC e pela
população nas reuniões do Orçamento Participativo.

Novos serviços
Serão implantadas no sistema de área azul as “áreas brancas”, vagas gratuitas de curta
permanência, que podem ser utilizadas por até 15 minutos, com pisca-alerta do veículo
acionado. Não há necessidade de emissão de tíquete no parquímetro.

Outra novidade que será implantada é a tarifa e tempo de estacionamento por 15 minutos,
antiga reivindicação dos usuários que a Prefeitura disponibiliza a partir de agora. Atualmente, o
tempo mínimo de utilização no sistema é de 30 minutos, a partir do novo sistema quem adquirir
o cartão eletrônico da área azul poderá utilizar o tempo mínimo de 15 minutos e pagar uma
tarifa de R$ 0,35. O benefício só é válido para os portadores do cartão de área azul e não se
estende para o pagamento com moedas.
Para o pagamento com moedas continuam valendo os tempos de 30 minutos (R$ 0,70), 60
minutos (R$ 1,40), 90 minutos (R$ 2,10) e 120 minutos (R$ 2,80).

Por solicitação da Prefeitura, a concessionária implantará também vagas especiais para
estacionamento de idosos no sistema de área azul. Para a aquisição da credencial de
estacionamento em vaga especial de idoso o interessado deve ter mais que 60 anos e
protocolar requerimento junto ao Serviços Integrados do Município (SIM), munidos dos
documentos RG, CPF, comprovante de endereço, CNH e documento do veículo (se for
condutor e proprietário).
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“A área azul é um benefício reivindicado, há alguns anos, pelos comerciantes da região central
e nós estamos procurando melhorar esse benefício com essas novas ações”, frisou o prefeito
Oswaldo Barba.

(07/12/09)
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