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1. COMO FUNCIONA A ÁREA AZUL?

O estacionamento rotativo tem como ob-
jetivo promover a democratização do espaço 
público, ampliando o acesso das pessoas. O 
funcionamento é de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 19h, e aos sábados, das 8h às 13h. 
Parque Marinha e Redenção nos sábados, 
domingos e feriados, das 8h às 19h. No bairro 
Moinhos de Vento o funcionamento é até as 
20h durante a semana.  No entorno do Par-
cão, aos sábados, domingos e feriados, das 
8h às 20h, com limite de tempo mais amplo, 
máximo de 4h. 

2. QUAL A ABRANGÊNCIA DA 
ÁREA AZUL EM PORTO ALEGRE?

Atualmente Porto Alegre possui 6.915 va-
gas, distribuídas em 15 bairros. Segundo da-
dos do sistema de 2021, foram 4,6 milhões de 
veículos que utilizaram o estacionamento ro-
tativo, 86,6% fizeram de forma regular e 13,4% 
passíveis de autuação. 

3. COMO É FEITO O PAGAMENTO 
DA AREA AZUL?

Hoje, os usuários podem efetuar o paga-
mento da Área Azul pelo aplicativo digipare, 
ou no parquímetro com cartão ou moeda, 
SMS, telefone 0800 e pontos de vendas. De 
acordo com a Zona Azul Brasil, concessioná-
ria que administra o estacionamento rotativo 
na Capital, 55% de quem utiliza a Área Azul em 
Porto Alegre faz o pagamento do tíquete pelo 
aplicativo e 45% opta pelo cartão de crédito 
ou moeda.

4. SERÃO AMPLIADAS AS 
FORMAS DE PAGAMENTO?

A prefeitura, juntamente com a Zona Azul 
Brasil, está ampliando a forma do cidadão re-
gularizar o estacionamento rotativo. A partir 
do dia 20 de outubro, além das formas de pa-
gamento existentes, os motoristas poderão 
efetuar o pagamento da Área Azul por débito 
automático, pelo cartão pré-pago, por PIX ou 
pelo aplicativo da Zona Azul Brasil, o Sigapay, 
que passa a ser o aplicativo oficial de Porto 

Alegre.

5. COMO VAI FUNCIONAR 
O DÉBITO AUTOMÁTICO? 

O usuário autoriza a ativação automática 
do estacionamento pelo aplicativo. Ao esque-
cer de fazer o pagamento, quando monitora-
do, terá o seu  tíquete ativado por duas horas. 

6. COMO FUNCIONA O  
CARTÃO PRÉ-PAGO?

O cartão pré-pago pode ser adquirido 
com os monitores ou na sede da empresa 
Zona Azul Brasil, localizada na rua Uruguai, 
240 - 11º andar. A primeira carga tem um custo 
de R$ 20. Deste valor, R$ 15 ficam de crédito 
para o usuário. Ele pode ser recarregado di-
retamente em um dos parquímetros. Ao op-
tar por essa forma de pagamento, o usuário 
ativa o cartão no equipamento de emissão 
de tíquete. A ativação é por duas horas e, ao 
sair do local em que o carro está estaciona-
do, coloca-se novamente o cartão no parquí-
metro para que possa desativá-lo. No caso do 
tempo de estacionamento ser menor do que 
duas horas, o valor é devolvido para o cartão. 
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7 - COMO VAI FUNCIONAR 
O PAGAMENTO POR PIX? 

O QR Code para o pagamento via PIX es-
tará disponível em estabelecimentos comer-
ciais e nas placas de sinalização próximas às 
áreas de estacionamento rotativo. Para efe-
tuar o pagamento, basta apontar a câmera do 
celular para o QR Code. Com o PIX será pos-
sível pagar uma ou duas horas de estaciona-
mento.

8. AINDA SERÁ POSSÍVEL 
USAR O APLICATIVO DIGIPARE?

Está sendo disponibilizado para Porto Ale-
gre um novo aplicativo: o Sigapay. Ele é um 
aplicativo da empresa que opera a Área Azul 
e oferece mais vantagens para o usuário. O Di-
gipare seguirá em funcionamento com todas 
as suas funções até 31 de dezembro de 2022. 

9. QUAIS AS VANTAGENS DO 
SIGAPAY, O NOVO APLICATIVO? 

Ele permite a antecipação de crédito em 
momentos de emergência, oferece progra-
mas de cashback promocionais e para bons 
condutores de acordo com o registro nacio-
nal positivo. Também oferece acesso a outros 
sistemas de mobilidade como, por exemplo, 
o do Detran RS. 

10. SE EU ESQUECER DE EMITIR O 
TÍQUETE CONSIGO REGULARIZAR A 
MINHA SITUAÇÃO ANTES DE SE TORNAR 
UMA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO?

A partir do dia 20 de outubro, o motorista 
que esquecer de emitir o tíquete de estacio-
namento terá a possibilidade de regularizar 
a sua situação mediante o pagamento do avi-
so de irregularidade. Ele foi criado pelo mu-
nicípio como uma alternativa que se soma 
às outras formas de pagamento para que o 
motorista possa regularizar o estacionamen-
to, evitando, assim, a multa. Ele é gerado no 
momento que é identificado o veículo sem tí-

quete ativado e a cada duas horas pode ser 
gerado novo aviso. De acordo com o estudo 
realizado, a possibilidade do pagamento do 
aviso reduzirá de 13,4% para 2,52% o número 
de veículos passíveis de autuação. 

11. COMO EFETUAR O PAGAMENTO 
DO AVISO DE IRREGULARIDADE?

O aviso de irregularidade deve ser pago 
em até 2 dias úteis após a utilização da Area 
Azul. O valor do aviso é de R$ 32,00, que cor-
responde a oito horas de estacionamento ro-
tativo. O pagamento pode ser feito pelos apli-
cativos Digipare (até 31 de dezembro de 2022) 
e Sigapay ou na sede da empresa até as 18h. 
Todo o aviso pago, descontado o valor do es-
tacionamento, será revertido para subsidiar o 
transporte coletivo. 

12. COMO VAI FUNCIONAR A 
PLATAFORMA INTEGRADA DE 
FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA 
COM REGISTRO DE IMAGENS?

Uma das novidades é a integração com a 
segurança pública. O sistema OCR (leitor au-
tomático de placas) integrado irá permitir a 
transmissão de dados e imagens em tempo 
real dos veículos. Mediante esse sistema, será 
possível integrar a Área Azul ao cercamento 
eletrônico da cidade. Todos os veículos fisca-
lizados serão consultados em tempo real no 
banco de dados de veículos furtados/rouba-
dos com a emissão de alertas no Centro Inte-
grado (CEIC) e no Departamento de Comando 
da Secretaria de Segurança Pública do Esta-
do.

13. ALÉM DO GANHO PARA SEGURANÇA 
E DAS NOVAS FORMAS DE PAGAMENTO, 
HAVERÁ NOVAS ÁREAS? 

O novo projeto da Área Azul prevê ain-
da áreas exclusivas de carga e descarga com 
isenção de 30 minutos, além de área para mo-
tos com sistema de cobrança com 50% do va-
lor da tarifa e isenção de meia-hora. 
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14. TODAS AS ÁREAS DE CARGA E 
DESCARGA E ESTACIONAMENTO DE 
MOTOS SERÃO TRANSFORMADAS EM 
ESTACIONAMENTO ROTATIVO PAGO?

 Não. Somente aquelas localizadas em 
área de maior demanda. 

15. HAVERÁ MUDANÇA NO VALOR DA 
ÁREA AZUL? 

A partir do dia 20 de outubro, dia em que 
entra em vigor o novo projeto da Área Azul, 
haverá mudança no valor do estacionamento 
rotativo passando para R$ 4 a hora de esta-
cionamento. 

Veja os novos valores: 

30 Minutos: R$ 2,00 

60 Minutos:  R$ 4,00

90 Minutos: R$ 6,00       

120 Minutos: R$ 8,00

16. HAVERÁ MUDANÇA DE 
REMUNERAÇÃO DO CONCESSIONÁRIO? 

De acordo com o contrato da concessio-
nária com a prefeitura, o reajuste anual tem 
como base o IPCA, o que levaria a tarifa para 
R$ 2,70, já que o último reajuste feito em abril 
de 2021 era correspondente ao ano base de 
2020.  Para subsidiar o transporte público, 
auxiliando assim o município na modicidade 
tarifária e qualificação do sistema de ônibus, 
o valor da hora passará para R$ 4. 

17. O VALOR DA ÁREA AZUL SERÁ 
DESTINADO A SUBSIDIAR O 
TRANSPORTE?

Com a implantação do projeto, a expecta-
tiva é que cerca de R$ 3,3 milhões sejam utili-
zados para compor o subsídio que vem sendo 
aportado pelo município através do caixa úni-
co para o transporte coletivo. A cada hora de 
estacionamento rotativo, incluindo a outorga 
(37,32% da receita bruta obtida pela conces-
sionária), será destinado ao transporte públi-
co entre R$ 1,49 e R$ 2,03. Os valores relativos 
ao aviso de irregularidade também serão des-
tinados ao transporte. 

18. QUAL O MONTANTE PREVISTO 
COM O PROJETO PARA SUBSIDIAR O 
TRANSPORTE EM 2023? 

A expectativa com o projeto da nova Área 
Azul é que cerca de R$ 20 milhões sejam dire-
cionados para subsidiar o transporte público 
em 2023. 
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