
Formas alternativas de ativar o CAD nos aplicativos quando não houver conexão com a
internet

ESTACIONAMENTO DIGITAL 

SMS para o número 29000 (gratuito)

Enviar por SMS a mensagem saopaulo vaga para ativar 1 CAD de 1 hora (REGRA GERAL) caso o usuário tenha 
cadastrado apenas uma placa de veículo no Aplicativo.

Se houver mais de uma placa de veículo cadastrada no Aplicativo ou o usuário desejar ativar CAD com tempo 
de validade diferente de 1 hora (REGRA GERAL), a mensagem saopaulo vaga deverá estar acompanhada com 
as informações sobre a placa do veículo e o tempo de estacionamento.

O usuário deve escolher o tempo de validade respeitando a sinalização existente no local de estacionamento 
do veículo, conforme as opções abaixo:

REGRA GERAL = 1 CAD para 1h e 2 CAD para 2h 

BOLSÃO CAMINHÃO = 1 CAD para 30 minutos e 2 CAD para 1h

ÁREA ESPECIAL = 1 CAD para 2h e 2 CAD para 4h  ou  1 CAD para 3h e 2 CAD para 6h

Exemplos de mensagens de texto:

saopaulo vaga – será ativado 1 CAD de 1 h (REGRA GERAL) para o único veículo cadastrado no Aplicativo. 

sãopaulo vaga MAB1234 - será ativado 1 CAD de 1h (REGRA GERAL) para a placa MBA1234 (neste exemplo é 
necessário informar a placa do veículo porque existe mais de 1 veículo cadastrado no Aplicativo). 

saopaulo vaga geral 2 MBA1234 – serão ativados 2 CAD de 1h (REGRA GERAL) para a placa MBA1234.

saopaulo vaga especial – será ativado 1 CAD de 2h (tempo mínimo em ÁREA ESPECIAL – por exemplo: Parque 
Ibirapuera ou Parque da Aclimação) para o único veículo cadastrado no Aplicativo.

saopaulo vaga especial 3 – será ativado 1 CAD de 3h em ÁREA ESPECIAL (exemplo: Pça Charles Miller) para o 
único veículo cadastrado.

saopaulo vaga especial 4 MBA1234 – serão ativados 2 CAD (de 2h cada um) que dará direito ao veículo de 
placa MBA1234 de permanecer estacionado por um período de 4 horas em ÁREA ESPECIAL (exemplo Parque 
Ibirapuera ou Parque da Aclimação). É necessário informar a placa do veículo porque existe mais de 1 veículo 
cadastrado no Aplicativo.

saopaulo  vaga  especial  6 =  serão  ativados  2  CAD  (de  3h  cada  um)  que  dará  direito  ao  único  veículo 
cadastrado no Aplicativo a permanecer estacionado por um período de 6 horas em área especial (exemplo 
Pça Charles Miller).

saopaulo vaga bolsão – será ativado 1 CAD de 30 minutos  (BOLSÃO CAMINHÃO) para o único veículo 
cadastrado no Aplicativo.

saopaulo saldo – para receber mensagem informando o saldo em reais e em CAD

Será enviado um SMS confirmando a ativação do CAD ou explicando o motivo de não ser realizada a ativação.


