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   O Aviso de Cobrança de Tarifa terá prazo de 24 horas para regularização 

  

    

  

   A Estapar, junto com a Prefeitura de São Carlos, lança, por meio de vídeos, spots em rádios
e panfletagem, uma nova campanha de orientação sobre a Área Azul Digital do município. A
campanha de comunicação estreia em 6 de agosto e estará em vigor por 30 dias. O objetivo é
explicar e instruir os usuários sobre todo o processo, desde as opções para a compra do
tíquete, até como regularizar a situação em caso de cobrança.

  

    

  

   A Área Azul Digital de São Carlos também apresenta novidades para facilitar o dia a dia de
quem utiliza o serviço e tornar mais claro o sistema de monitoramento e notificações:

  

    

  

   - Gratuidade de 30 minutos por dia no cartão recarregável: o usuário agora terá acesso a 30
minutos de gratuidade no cartão recarregável por dia, sendo 15 minutos na parte da manhã e
mais 15 na parte da tarde, basta habilitar ou solicitar um novo cartão na Central de
Atendimento (rua Major José Inácio, 1.958 – Centro). O tempo de gratuidade do cartão
recarregável não pode ser utilizado para regularizar o Aviso de Cobrança de Tarifa (ACT).

  

    

  

   - Tíquete de pagamento: não será mais necessário deixar o tíquete de pagamento no
para-brisa do carro. O usuário deverá apenas guardá-lo para o seu controle.
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   - Aviso de cobrança: Ao receber o Aviso de Cobrança de Tarifa, o usuário terá 10 minutos
para regularizar a situação. Caso perca o prazo, ele terá até 24 horas, a contar do horário do
recebimento do aviso, para pagar a tarifa de pós-utilização no valor de R$ 5,00. 

  

    

  

   - Sistema de videomonitoramento móvel: os vídeos serão feitos em streaming pelas agentes
de monitoramento e controle da Estapar. Assim, os agentes de trânsito do município serão
capazes de visualizar da Central de Monitoramento da Prefeitura, via videomonitoramento, os
veículos estacionados na Área Azul. Com esse controle, os usuários que não respeitarem as
regras do estacionamento rotativo ficarão sujeitos à aplicação das penalidades previstas no
Código de Trânsito Brasileiro, que poderão ser prescritas pelos agentes de trânsito por meio da
Central de Videomonitoramento.

  

    

  

   Preços e formas de pagamento- O usuário pode escolher qual a melhor forma para fazer o
pagamento da Área Azul Digital, são elas: os terminais de atendimento, cartão recarregável, ou
ainda, o aplicativo Vaga Inteligente (disponível para Android e IOS). Os valores continuam os
mesmos: R$ 0,85 – 30 minutos, R$ 1,70 – 1 hora e R$ 3,40 – 2 horas. Os 72 terminais de
atendimentos disponíveis na cidade aceitam moedas ou cartão recarregável.

  

    

  

   A Área Azul Digital de São Carlos colabora diretamente com a mobilidade urbana no centro
da cidade, otimiza o fluxo de veículos e permite que os motoristas encontrem vagas
rapidamente. Atualmente, conta com 1.537 vagas para os carros, além das vagas gratuitas:
630 para motos, 94 para idosos e deficientes e outras 25 para zona branca. O estacionamento
rotativo da cidade oferece 2.286 vagas no total.
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   Facilidade na palma da mão- Outra opção disponível e que facilita a vida de quem
estaciona na região é o aplicativo Vaga Inteligente da Estapar. Com ele é possível pagar,
renovar e regularizar o tíquete até o tempo máximo permitido, além de emitir a tarifa de meia
hora.

  

    

  

   Com a função GPS o aplicativo permite que o veículo estacionado seja facilmente
encontrado. É possível ainda configurar um alerta que informa o período de vencimento do
tíquete para que o usuário possa se precaver e não receber o Aviso de Cobrança de Tarifa.

  

    

  

   (03/08/2018)

  

    

  

   {gallery}agosto_2018/AreaAzul{/gallery}

  

 4 / 4


