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Simplificação dos processos e redução da burocracia

Descentralização dos serviços da administração municipal

Integração de forma transversal dos diversos órgãos municipais

Promoção de serviços eletrônicos

Pilares da Secretaria de Inovação e Tecnologia

FOCO NO CIDADÃO
+ QUALIDADE DE VIDA



Conceitos sobre Inovação

Transparência e Dados Abertos >> Disponibilização de dados 
públicos e informações sobre as políticas

Colaboração Governo-Sociedade >> Espaços e metodologias de 
interação entre o setor público, Academia, sociedade civil e 
iniciativa privada

Inovação Tecnológica >> Códigos abertos e construção 
colaborativa de ferramentas e serviços digitais

Fomento ao Ecossistema de Inovação >> Prefeitura como um 
parceiro de destaque no cenário da economia criativa



Fundamentos

Governo como plataforma >> Abertura de dados para o fomento de novos 
negócios + sociedade participando da resolução dos problemas da cidade

Governo único para cidadão único >> Integração das bases de dados das 
diferentes esferas para ofertar serviços customizados para as necessidades dos 
cidadãos

Governo pró-ativo e atento >> Município ao lado do cidadão, antecipando suas 
necessidades por meio de inteligência estratégica



Cidades Inteligentes

Princípios gerais:

>> Melhoria da qualidade de vida da população, 
serviços eficientes e uso inteligente de recursos

>> Integração entre os serviços da cidade

>> Participação popular na tomada de decisões 

>> Uso intensivo e humano da tecnologia da 
informação

>> Incentivo à indústria de tecnologia

>> Melhora do ambiente de negócios



Infraestrutura

>> Sistema Eletrônico de Informações (SEI) 

>> PPP da Iluminação Pública

>> PL das Antenas 

>> Enterramento dos fios

>> Universalização do acesso público
à internet



Educação

>> CEU 21 – Pátio Digital

>> Ampliação da rede de conectividade 
das escolas públicas e das Prefeituras 
Regionais

>> Programa Primeira Infância



Segurança

>> Centro de Operações Integradas (COI)

>> City Câmeras

Saúde

>> Prontuário Eletrônico da Saúde

>> Agenda Fácil



Mobilidade Urbana

>> Revitalização do sistema 
semafórico 

>> Parceria com o Waze

>> Modernização do Departamento 
de Transportes Públicos (DTP) 
e do Departamento de Operação do 
Sistema Viário (DSV)



Empreendedorismo

>> Empreenda Fácil

>> Licenciamento ambiental e industrial

Novas Políticas de Atendimento ao Cidadão

>> Descomplica SP

>> Central SP 156



Hub de Inovação

>> Criação de umas das maiores redes 
de laboratórios de fabricação digital do 
mundo

>> Fomento ao ecossistema de 
inovação

>> Estímulo aos projetos de 
convergência digital

>> Apoio a startups e negócios sociais

>> Modernização Prodam


