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Pista automática traz benefícios e agilidade aos
usuários

Já pensou em passar por uma praça de pedágio apenas
reduzindo a velocidade? Não se preocupar com dinheiro
trocado para pagar a tarifa ou mesmo enfrentar alguma
fila nos dias e horários de maior fluxo? Pois é, isso é
possível para qualquer motorista na via administrada pela
Concessionária Rota dos Coqueiros, sistema viário que
corta a Reserva do Paiva, só basta se cadastrar junto a
uma das cinco operadoras parceiras da concessionária ConectCar, Taggy, Move Mais, Sem Parar e Veloe, para
usufruir do sistema de cobrança automática.
Uma TAG (dispositivo que identifica o veículo) instalada
no para-brisas fornece os dados para o sensor das
cancelas da praça de pedágio, que faz a leitura, registra o
veículo e libera a passagem automaticamente. Em
questão de segundos o usuário atravessa a praça de
pedágio. A pista automática é um recurso oferecido em
todas as vias pedagiadas, quer sejam no Brasil ou no ex-

terior, e muito usadas por proporcionarem autonomia aos
motoristas. Na Rota dos Coqueiros o serviço é ofertado
por cinco operadoras, proporcionando aos usuários
escolher o modelo de pagamento que se adeque a sua
realidade, periodicidade que utiliza a via etc.
Cada uma das operadoras apresenta seus planos e
modelos de serviço, com possibilidade de cadastrar
pessoa física ou jurídica, de realizar pagamentos pós ou
pré utilização, além disso, muitas oferecem outras
vantagens
como
descontos,
parcerias
com
estabelecimentos comerciais, acessos a estacionamentos
de shoppings etc. As pistas automáticas são grandes
aliadas dos usuários diários ou com alta frequência, para
ganhar praticidade e tempo.
Para poder ter acesso às vantagens das pistas
automáticas na Rota dos Coqueiros, o motorista deve se
cadastrar em alguma das operadoras abaixo:

Sem Parar: 3003-7367
Veloe: 3003-3510
Move Mais: 3003-7651 / 0800 765 1000
ConectCar: 4020-2227
Taggy: 3003-6116 / 0800 660 6116
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INFORMATIVO ROTA DOS COQUEIROS

Entenda melhor como funciona o Documento Fiscal
Equivalente (DFE) na Rota dos Coqueiros

Passou pela praça de pedágio e não recebeu a Nota
Fiscal? Não se preocupe, é assim mesmo. O que você
recebe, na verdade, é um recibo de pedágio denominado
Documento Fiscal Equivalente (DFE), pois as
concessionárias de rodovia não recolhem ICMS, e sim, o
Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN) que
é municipal. Esse tipo de recolhimento de tributo não traz
prejuízo para o usuário, que continua podendo solicitar
reembolso junto às empresas. Assim como o recibo de
pedágio anterior, a DFE contém todas as informações
necessárias: emissor; CNPJ; data, local e horário de
emissão, valor pago e descrição do serviço prestado.
Se o usuário necessitar incluir o CPF/CNPJ e/ou a placa
do veículo no recibo, ele deve acessar o site da
concessionaria www.rotadoscoqueiros.com.br, lá existe um
link que direciona para o Portal de Emissão do
Documento Fiscal Equivalente. Caso seja o primeiro
acesso, será necessário preencher um cadastro e após
isso, é direcionado à página para inclusão dos dados. Mas
atenção! Existe um prazo para emissão da DFE
Complementar, que são sete dias a contar da data da
passagem. Quem é usuário de pista automática emite o
recibo da mesma forma, acessando o portal da Rota dos
Coqueiros. Lembrando que a legislação brasileira é restriti-

va, e não permite, que a pessoa física deduza na
declaração de imposto de renda as despesas incorridas
com o pagamento de pedágio, diferente de pessoa
jurídica que declaram seu imposto no regime do lucro
real, para elas é permitido a utilização do DFE para
dedução, observadas as regras fiscais aplicáveis.
As Concessionárias de Rodovia seguem rigorosamente
a Lei 8.846/94, que estabelece a emissão de documento
equivalente relativo à prestação de serviços. Logo, as
Concessionárias cumprem suas obrigações, contratuais e
legais, e nesse sentido, emitem recibo de pedágio que
comprovam a realização da prestação dos serviços.
O sistema viário da Rota dos Coqueiros o Paiva com o
Serviço de Auxílio ao Usuário (SAU) disponível 24h, que
pode ser acionado pelo telefone 0800.281.0281 em caso
de emergências. O SAU dispõe de ambulância de resgate,
viaturas de inspeção de tráfego e guincho leve, em base
operacional situada em Barra de Jangada. Os 6,5 km da
via são 100% monitorados pelo Centro de Controle
Operacional (CCO), composto por 20 câmeras de alta
resolução, permitindo visão detalhada da via e reação
rápida
para
socorro
quando
necessário
e,
consequentemente, mais tranquilidade e segurança para
os motoristas e ocupantes dos veículos.
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A CRC apoia a causa da AACD
e você pode ajudar deixando a
sua contribuição nas caixinhas
em nossa praça de pedágio.

EMERGÊNCIA 24H: 0800 281 0 281

Siga-nos!
www.rotadoscoqueiros.com.br
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