
O que é o Zona Azul
Digital Santos ? 

 

O Zona Azul Digital funciona da
seguinte forma. Ao invés do papel, o

usuário ativará um cartão virtual, que
nada mais é que informar à CET-
Santos que sua placa tem cartão

ativo por uma hora, uma hora e meia
ou duas horas. O usuário não precisa

mais colocar nada no painel do
carro. 



Como funciona?
 
 

1 – O usuário baixa o Aplicativo Zona
Azul Santos;
2 – Realiza o seu cadastro e dos seus
veículos;
3 – Adquire créditos virtuais
(pagamento cartão débito ou crédito);
4 – Na hora de estacionar, ativa seu(s)
tíquete(s).



Quem não tem
smartphone ou é turista,

como faz?
 
 

O usuário irá até um dos estabeleci-
mentos credenciados, informa a placa
do veículo e paga pelo tempo de uso
da vaga. Não precisa retornar para o

veículo, pois o cartão é virtual. 
Os locais dos estabelecimentos estão

no site zae.com.br/santos, menu 
Pontos de Venda.

 

https://zae.com.br/santos


Como garantir que o
estabelecimento ativou

meu tíquete, se é 
virtual?

 
 

O estabelecimento entrega um
comprovante, com informação da
placa do veículo, horário e tempo

de ativação.
 



Quais são os valores da
zona azul?

 
 

O preço é o mesmo praticado
desde 2017.

 
R$ 2,50 (dois reais e cinquenta

centavos) pelo período de 1 hora;
R$ 3,75 para 1h30; 

R$ 5,00 para 2 horas.
 



Preciso ativar tíquetes em
vagas de idosos e

deficientes?
 

?
 
 

Idosos têm o direito às vagas
especiais, porém deverão ativar o

tíquete virtual. Já deficientes ficam
isentos do pagamento (lei

municipal). Nos dois casos, o uso
da credencial é obrigatório.

 



Adquiri crédito por uma
hora. Posso ampliar o

período?
 
 

Se usou o APP da Zona Azul
Santos para ativar seu tíquete,

receberá um aviso no seu celular
quando ele estiver para expirar,
dando-lhe a opção de estender o
tempo de estacionamento, sem a

necessidade de retornar ao veículo.
 


