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O projeto “Zeladoria Urbana Participativa”, implementado pela Prefei-
tura do Município de São Bernardo do Campo, é um sistema de gover-
nança participativa para melhorar a eficácia e a eficiência da gestão 
pública, a fim de resolver problemas como a remoção de árvores caídas, 
a desobstrução de galerias de águas pluviais, a limpeza de bueiros para 
evitar inundações, o controle de contaminação do ar, do solo e da água 
ou a substituição das lâmpadas do sistema de iluminação pública, por 
exemplo. O sistema utiliza várias fontes de dados massivos para a 
gestão de 114 serviços públicos, disponibilizados por cidadãos 
(incentivando assim sua participação), por áreas técnicas e tributárias do 
governo, por empresas e por organizações não-governamentais. 

Através deste sistema, o município foi tornou-se capaz de coletar e 
analisar grandes quantidades de dados para promover um planeja-
mento de obras e serviços que se antecipa aos imprevistos. Isso muda o 
paradigma de resolução de problemas: no lugar de respostas reativas, o 
sistema facilita ações preventivas. 

Especificamente foram criados: 

1) Canais de participação cidadã para relatar problemas e acessar 
informações de 114 categorias de serviços, simplificando procedimen-
tos e reduzindo prazos de atendimento. 

2) Um sistema de gerenciamento de informações para melhorar esses 
serviços com base a) na automação da realização de denúncias e do 
fluxo de informações entre áreas diferentes; b) em uma maior eficiência 
dos tempos de resposta e de resolução de problemas, bem como o 
histórico de ações completadas; c) na integração dos sistemas de 
diferentes prestadores de serviços e; d) no monitoramento do impacto 
e duração das ações através de aplicações móveis (aplicativos).

3) Um aplicativo para telefones inteligentes (smartphones), tablets e 
computadores que permite a criação, atualização e gestão do inventário 
urbano, facilitando a compreensão e o planejamento do espaço urbano. 

4) Um mapeamento móvel georreferenciado parar gerar e gerir o 
inventário de árvores urbanas. 

A participação cidadã é promovida através da criação de dados massi-
vos, mas também através do acesso aberto a estatísticas de resolução 
de problemas e o estado dos mesmos (quantos conflitos foram resolvi-
dos, quantos se encontram em avaliação técnica ou quantos ainda 
estão pendentes para serem processados). Assim, dos 8.616 problemas 
relatados pelos cidadãos nos últimos 5 meses, o município ofereceu 
resolução à cerca de 68% deles.

VOCÊ SBC - ZELADORIA URBANA PARTICIPATIVA

DESCRIÇÃO BREVE

Sistema de gestão participativa para 
a administração de 114 serviços 
públicos alimentados por diversas 
fontes de informação municipais, 
geradas por cidadãos, fiscais e 
empresas em um programa de 
mapeamento móvel georreferen-
ciado.
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