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PASSO A PASSO
l EM POSTOS AUTORIZADOS

1) Os pontos de venda ficam em estabelecimentos 
como bancas de jornal, bares, farmácias, merca-
dos e padarias, identificados com o logotipo da 
Zona Azul Digital. Consulte a lista completa no 
site da CET-SP (www.cetsp.com.br).

2) Informe a placa do veículo e de quantos CADs 
irá precisar (o máximo são dois CADs para ficar 
na mesma vaga), observando as regras na placa 
de sinalização da via (na falta de indicação, um 
CAD vale por uma hora). O tempo pode ser dife-
rente em áreas especiais, sinalizadas, como o Par-
que do Ibirapuera e a Praça Charles Miller.

3) Faça o pagamento (em dinheiro ou cartão). O 
ponto de venda fornecerá um comprovante com o 
valor pago, a placa do veículo, a quantidade e vali-
dade dos CADs e o horário da compra, mas não é 
preciso deixá-lo à vista no veículo.

4) Após o fim da validade do CAD, caso o veículo 
não seja retirado da vaga, estará sujeito a multa 
(infração grave – R$ 195,23 e cinco pontos na CNH 
do proprietário), além de remoção por guincho.

l PELO APLICATIVO

1) Acesse, no smartphone, o site da CET-SP, clique 
em “Zona Azul” e escolha um ou mais aplicativos 
entre os 12 disponíveis.

2) Instale o aplicativo e faça o cadastro, fornecen-
do os dados solicitados. É possível cadastrar as 
placas de vários veículos no mesmo aplicativo.

3) Você pode adquirir CADs avulsos ou fazer a 
compra em quantidades maiores, para ir usando 
quando e onde precisar. O pagamento é feito por 
cartão de crédito, fornecido no ato do cadastro.

4) Ao estacionar, ative o CAD para a placa do car-
ro, observando as regras do local escolhido.

5) Use o aplicativo para checar quanto tempo res-
ta para permanecer na vaga – alguns enviam aler-
tas sobre o fim da validade do cartão. Dá para ati-
var um segundo CAD para prolongar o período de 
estacionamento, sem ter de voltar ao veículo.

6) Ficou sem internet no celular? As empresas res-
ponsáveis pelos aplicativos fornecem meios alter-
nativos para ativar o CAD, como mensagem de 
texto (SMS) e chamada a uma central telefônica.

O bê-á-bá da 
Zona Azul digital

ACESSÓRIOS
Alarmes e sistemas
de segurança 27

Ar-condicionado 27

Capotas e protetores 27

CENTROS AUTOMOTIVOS
Alinhamento técnico -

Amortecedores e Molas -

Concessionárias Ford -

Pneus e Rodas -

SERVIÇOS E PEÇAS
Autos importados 27

Baterias -

Câmbio -

Conversão para gás -

Tudo o que você precisa saber sobre o novo sistema 
que aposentou os antigos cartões na capital paulista
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Q uem  precisa  estacio-
nar o veículo nas vagas 
de Zona Azul da capi-

tal paulista deve ficar atento. 
Os antigos talões de papel dei-
xaram de ser aceitos em 4 de 
dezembro do ano passado e fo-
ram substituídos pelo Cartão 
Azul Digital (CAD). O novo sis-
tema é prático e fácil de usar. 

O CAD é tabelado a R$ 5 e 
corresponde a uma das anti-

gas  folhinhas  que  autoriza-
vam  o  estacionamento  nas  
vias públicas durante um pe-
ríodo definido – de uma hora, 
na maioria dos casos. Na com-
pra de dez CADs, há desconto 
de 10% – pagam-se R$ 45.

O caminho mais prático pa-
ra adquirir o CAD é por meio 
de um aplicativo para smartp-
hones.  Entre  outras  vanta-
gens, essa solução permite ati-
var um segundo período à dis-
tância e  informa ao usuário 
quantos minutos faltam para 

terminar o tempo adquirido.
Para quem não tem smartp-

hone, há pontos de venda ca-
dastrados por toda a cidade, 
que oferecem os CADs e fazem 
a respectiva validação.

Nos dois casos, por se tratar 
de sistema eletrônico,  não é 
preciso deixar nenhum tipo 
de comprovante de papel no 
para-brisa, como antes. Para ve-
rificar se o usuário pagou a ta-
rifa e tem direito a estacionar, 
basta que o fiscal consulte a 
placa em um banco de dados.


