ZONA AZUL – SALVADOR
O QUE É O ZONA AZUL DIGITAL
O Sistema de estacionamento Rotativo (Zona Azul) tem como objetivo, aumentar a oferta de
vagas nas regiões de grande concentração de comércio, serviços e lazer, oferecendo aos
motoristas mais facilidade de estacionamento, contribuindo para melhorar a qualidade de vida,
assim como proporcionar o aumento da fluidez do trânsito.
Empresas credenciadas pela TRANSALVADOR vão vender o crédito para o Zona Azul Digital
utilizando aplicativos para aparelhos móveis, os quais são facilmente identificados pelas marcas
da Prefeitura de Salvador e da TRANSALVADOR.
Além disso, para segurança do usuário, cada transação de compra e ativação do crédito, recebe
um número de autenticação da TRANSALVADOR. Com esse número o usuário pode verificar a
autenticidade da transação.

COMO FUNCIONA A ZONA AZUL DIGITAL
A TRANSALVADOR através do Chamamento Público nº 02/2018 realizou o credenciamento de
empresas para a distribuição do Zona Azul Digital, na modalidade aplicativo (APP).
Ao estacionar em uma das mais de 10 mil vagas de estacionamento rotativo de Salvador, o
usuário deverá ATIVAR créditos de estacionamento.
O usuário poderá adquirir créditos eletrônicos através do aplicativo ZONA AZUL SALVADOR.
O tempo de permanência na vaga varia de acordo com a região/área de estacionamento.

VALOR DO ESTACIONAMENTO
As REGRAS DE ESTACIONAMENTO vendidas no aplicativo serão as mesmas já aplicadas no
Município.

REGRA
Curta duração
Média duração
Longa duração
Eventos de pequeno porte
Eventos de grande porte

HORAS
2 Horas
6 Horas
12 Horas
Varia de acordo com o evento
Varia de acordo com o evento

VALOR
R$ 3,00
R$ 6,00
R$ 9,00
R$ 10,00
R$ 20,00

Todas as transações de aquisição, ativação e cancelamento de CRÉDITO da Zona Azul Digital
são autenticadas pelo Sistema de Gestão Zona Azul Digital e poderá ser autenticada sempre
que o usuário desejar (Consulte aqui o número de sua autenticação).
É possível se cadastrar em quantos aplicativos quiser, basta informar dados pessoais, registrar
senha e as placas dos veículos.
O CRÉDITOS podem ser comprados com antecedência ou apenas no momento em que você
for estacionar o veículo.

COMO UTILIZAR
1. Selecione uma placa cadastrada ou cadastre uma nova;
2. Selecione uma das REGRAS de estacionamento, identificadas através das placas de
sinalização, existentes no local;
3. Ative o crédito e fique atento aos ALARMES configurados no seu aplicativo;
4. Os créditos ativados e encerrados com saldo de horas podem ser reutilizados em
OUTRO logradouro desde que a regra de utilização seja a mesma. Por exemplo: sendo
o crédito inicial adquirido para a regra de 6h o saldo de horas NÃO PODERÁ ser
utilizado em locais com regra de 2h.

COMO FUNCIONA A FISCALIZAÇÃO
A Fiscalização é realizada através de aplicativo de consulta a placa pelos agentes da
TRANSALVADOR.

O comprovante de pagamento não precisa ser deixado no painel do veículo, pois a
fiscalização, realizada pelos agentes da TRANSALVADOR, ocorre por meio de consulta a
um banco de dados que informa se o veículo efetuou o pagamento da tarifa correta e está
regular ou não.
Lembre-se
Nas vagas reservadas para pessoas idosas, portadoras de deficiência ou com dificuldade
de locomoção, além da ativação do CRÉDITO também é obrigatório manter no painel do
veículo o Cartão de credenciamento emitido pela TRANSALVADOR.

QUANTIDADE VEÍCULOS CADASTRADOS EM UM MESMO CPF
Você pode ter vários veículos cadastrados em seu CPF. Porém, em um mesmo dia só será
possível ATIVAR créditos e ou bônus para no máximo 2 veículos por CPF.

DÚVIDAS FREQUENTES
1. Posso adquirir créditos para qualquer vaga Zona Azul? As regras são as mesmas?
Sim! O crédito adquirido através do aplicativo credenciado para o ZONA AZUL DIGITAL da
cidade de Salvador permite a utilização das vagas de estacionamento rotativo Zona Azul. A
regularização do veículo ocorrerá através de ativação de crédito para a vaga. As regras de
utilização, tempo de permanência, são as mesmas já sinalizadas nas áreas de estacionamento
Zona Azul. Verifique a sinalização do local.

2. O custo será o mesmo que um cartão Zona Azul de papel e valerá pelo mesmo tempo?
Sim! O crédito ativado permitirá ao veículo estacionar na mesma vaga durante o tempo de
validade do Crédito. O veículo deve ser retirado da vaga após o término de tempo permitido,
caso contrário, será considerado como estacionado de forma irregular e ficará sujeito à aplicação
de penalidade (multa grave - 5 pontos) e medida administrativa (guinchamento), exatamente
como acontecia com o cartão Zona Azul de papel.

3. E a Zona Azul dos bolsões como Piatã e de áreas especiais, mudam?

Não. As regras continuam as mesmas já utilizadas com as cartelas (papel) do Zona Azul. Em
algumas áreas consideradas Áreas Especiais, o tempo de validade do Cartão é diferente e está
indicado.

4. Como o agente vai fiscalizar sem nenhum cartão de papel no carro? Como ele saberá que
eu estou usando um Aplicativo?
Para fiscalizar os veículos estacionados em área Zona Azul, o agente de trânsito utilizará um
aplicativo próprio. Ao digitar a placa do veículo, o aplicativo irá informar se o veículo está regular
ou não, desta forma é importante ficar atento ao horário em que o crédito expira.

5. Tenho mais de um carro. Posso cadastrar mais de uma placa no aplicativo da Zona Azul
Digital?
Sim. Nos aplicativos é possível cadastrar quantas placas de veículos desejar, mas só poderá
ativar no máximo 2 veículos ao mesmo tempo.

6. O que é preciso para usar a Zona Azul Digital?
A partir de seu celular ou tablet, baixe o aplicativo ZONA AZUL SALVADOR. Você terá que
cadastrar login e senha, para tanto, o aplicativo pedirá seu CPF ou CNPJ e alguns dados
pessoais.

7. O cartão Zona Azul de papel continua valendo?
O Cartão Zona Azul em papel continuará valendo até 01/11/2019. A partir desta data para pagar
a tarifa ao estacionar em uma vaga de Zona Azul, o usuário deverá utilizar o aplicativo ZONA
AZUL SALVADOR, credenciado pela TRANSALVADOR que opera em aparelhos móveis
(celulares, smartphones, tablets).

