




MOEDA VERDE

O programa conscientiza a comunidade para a importância da separação dos 

resíduos úmidos e secos e combate ao descarte irregular.

A cada 5kg de recicláveis entregues, o morador leva para casa 1kg de frutas, 

legumes e hortaliças

• 47 mil moradores beneficiados e que 

praticam a reciclagem:

• 130.052,49 kg de resíduos recebidos até 9 

de agosto de 2019

• 26.010,498 kg de alimentos doados até 9 de 

agosto de 2019

• 11 regiões atendidas

• 6 pontos de descarte irregular já foram 

eliminados, gerando economia de mais de 

R$ 700.000,00

• Espaços públicos visivelmente mais limpos!



WI-FI PÚBLICO NOS PARQUES MUNICIPAIS

O programa “Wi-fi Livre SA – Santo André Conectada” 

oferece acesso gratuito à internet nos parques da cidade. 

CONTROLE DE PONTO ELETRÔNICO

COM RECONHECIMENTO FACIAL

O relógio de ponto eletrônico tem sido aposentado para 

a instalação do APPONTE-ME: um sistema de marcação 

de ponto eletrônico com reconhecimento facial. 

APLICATIVO DO TRANSPORTE PÚBLICO 

(SANTO ANDRÉ MOB E MOOVIT)

• Monitoramento do horário de chegada e

percurso dos ônibus

• Função de roteirizador

• Visualização de rota

• Programação de alarme para horário de saída

e tempo de chegada ao destino. 



MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES DE 

SAÚDE

• Totens eletrônicos para autoatendimento

• Implantação do prontuário eletrônico

• Gestão de estoque e dispensação de medicação por

código de barras

• Em breve, aplicativo para agendamento de consultas.

BUREAU DE SERVIÇOS DO PARQUE 

TECNOLÓGICO DE SANTO ANDRÉ

Mais de 70 serviços de assessoria e treinamentos

voltados à melhoria produtiva e da competitividade 

das empresas da cidade.

INFORMATIZAÇÃO E AGILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

DE LICENCIAMENTO DE EMPRESAS E OBRAS

• Alvará de funcionamento 70% digital

• Abertura de empresas 

Antes: 120 dias

Hoje: 7 dias





SANTO ANDRÉ 500 ANOS

Exemplo de planejamento a médio e longo prazo.

Qual a Santo André que

queremos em 2053?

PROGRAMA “NOSSO JOVEM É NOSSO FUTURO”

Implantar na grade curricular o comportamento empreendedor e 

ferramentas que preparam os jovens de Santo André para os desafios 

das profundas mudanças da nova economia. 

O Programa foi premiado pelo SEBRAE como melhor projeto do Estado de 

São Paulo na categoria empreendedorismo, e reconhecido dentre os 10 

mais bem qualificados no Brasil.



CENTRO DE OPERAÇÕES

INTEGRADAS (COI)

Inaugurado em 18 de junho de 2019, o 

Centro de Operações Integradas reúne 

informações da Guarda Civil Municipal 

(GCM), Departamentos de Engenharia 

de Tráfego (DET), Defesa Civil, Polícia 

Militar, SATrans e Samu em uma 

moderna central de monitoramento. 

BANHO DE LUZ

Até 2020 outras 8.145 novas 

luminárias em LED, que tem eficiência 

energética 30% superior e garantem 

uma economia de 47% serão 

instaladas.





BANCO DE ALIMENTOS

1.000

TONELADAS
DE ALIMENTOS

15.000

PESSOAS
CARENTES

80

ENTIDADES
CADASTRADAS

distribuídas 
para:

beneficiando 
mais de:



APLICATIVO DE ZELADORIA 

URBANA (COLAB)

EM PROJETO PILOTO, PREMIADA STARTUP DE 

ENGAJAMENTO CIDADÃO JÁ É REALIDADE EM 

SANTO ANDRÉ

A ferramenta representa uma evolução do 

“Santo André, Eu Amo, Eu Cuido”.

70% das demandas resolvidas em até 30 

dias

Redução de 90% das vistorias presenciais

devido à tecnologia das fotos e 

geolocalização

Economia de 65% de papel nos processos 

de atendimento de demandas



AMIGOS DA PRAÇA

Atualmente são 94 adoções.

Economia mensal de R$ 126.118,01.

Vizinhos mais participativos, manutenção 

constante e diminuição do vandalismo.

PITCH GOV SA

Com o programa, empreendedores podem 

apresentar seus projetos ao governo, propondo 

soluções para desafios da gestão pública. 

• Primeira cidade do país a implementar

• 10 áreas temáticas

• 43 desafios

• 8 soluções contratadas

• 3 soluções premiadas



STARTUPS FINALISTAS DO PITCH GOV SA

PITCHS E PREMIAÇÃO

Dia 28/11/19, das 9h às 12h, no Salão Nobre Roberto Burle Marx

Paço Municipal de Santo André, Prédio do Executivo, 9º andar





Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos

A Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos (UPAE) 
é a responsável pela coordenação da gestão institucional 
das Secretarias Municipais e órgãos da Administração 
Municipal, controlando o cumprimento das diretrizes e 
ordens do Executivo e acompanhando a execução das metas 
e objetivos do Plano de Governo.

Tel.: (11) 4433-0393 | E-mail: governo@santoandre.sp.gov.br

Praça IV Centenário, 1, 11º andar – Paço Municipal – Centro 

Santo André – SP | CEP: 09015-080

www.santoandre.sp.gov.br

Obrigado!

Pedro Henrique Ruiz Seno
Secretário de Planejamento e Assuntos Estratégicos
phrseno@santoandre.sp.gov.br
(11) 4433-0393 | 95559-9333


