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DIRETIVA 
 GESTÃO DAS ÁGUAS 

 
Município SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 
Mapa https://www.google.com.br/maps              
RA São José dos Campos 
UGRHI Paraíba do Sul 
Dados municipais (IBGE, 2010) População: 629.921 habitantes  

Área: 1.099,6 km²                    
 
Experiência  
 
Aplicativo “Cidade Limpa”. 
 
 
Experiência e o PMVA 
 
Ação pontuada no item GA1 da Diretiva Gestão das Águas no Ciclo 2015 do PMVA. 
 
 
Objetivo(s) 
 
Permitir que a população possa denunciar flagrantes de pichações e descarte 
irregular de lixo na cidade, em tempo real e de forma anônima. 
 
 
Gestor(es) da Experiência 
 
Prefeitura do Município de São José dos Campos. 
 
 
Início da Experiência e Situação 
 
2014 - em desenvolvimento. 
 
 
Descrição 
 
O desenvolvimento do aplicativo “Cidade Limpa” possibilita ao cidadão promover 
denúncias de descarte irregular de lixo e entulho, sem necessidade de identificação 
do denunciante, apoiando as ações de monitoramento e fiscalização realizadas por 
meio de câmeras do Centro de Operações Integradas - COI e das rondas feitas pela 
Guarda Civil Municipal. 
  
 
Metodologia  
 
O aplicativo, desenvolvido exclusivamente para a Prefeitura de São José dos 
Campos, está disponível para celulares com sistema operacional Android e pode ser 
baixado pela internet, gratuitamente, através do Google Play (bastando digitar 
"Cidade Limpa" no campo de pesquisa). 
 



 
Com o aplicativo instalado, na tela principal o cidadão poderá indicar a natureza da 
denúncia e fazer uma breve descrição da ocorrência relacionada a pichações e 
descarte irregular de lixo e entulho no Município. Em seguida, o cidadão deverá tirar 
uma foto ou gravar um vídeo da ocorrência. 
 
Estando ativada a opção GPS no celular, o aplicativo aponta o local da ocorrência 
assim que a foto ou vídeo for registrado. 
 
As ocorrências são registradas em uma central de gerenciamento administrada pelo 
Departamento de Fiscalização e Posturas Municipais - DFPM da Prefeitura.  
 
Para cada denúncia enviada, é gerado um número de protocolo para 
acompanhamento, que fica armazenado no próprio aplicativo para consulta ao 
usuário, permitindo que este acompanhe o andamento da própria denúncia. 
Encerrado o processo, o munícipe pode consultar o resultado final da ocorrência no 
aplicativo, no item "Denúncias Gravadas". 
 
As denúncias podem ser enviadas 24 horas por dia, e o monitoramento destas 
denúncias é feito de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h, e aos sábados, 
domingos e feriados, em um sistema de plantão, das 8h às 17 h. 
 
 
 
Desafio(s) 
 
A Prefeitura informou não ter enfrentado desafios nesta experiência. 
 
 
Resultado(s) 
 
Com o aplicativo, é possível intensificar as ações de fiscalização, fechando o cerco 
contra as irregularidades relativas a pichações e descarte inadequado de lixo e 
entulho, através do apoio e envolvimento da população. 
 
 
Equipe(s)/Área(s) envolvidas 
 
Secretaria Especial de Defesa do Cidadão do Município de São José dos Campos; 
 
Departamento de Fiscalização e Posturas Municipais (DFPM) do Município de São 
José dos Campos. 
 
 
Beneficiário(s) 
 
Município de São José dos Campos.  
 
 
Fonte(s) 
 
Documentos apresentados no Ciclo 2015 para fins de pontuação e site da Prefeitura 
Municipal de São José dos Campos 
(http://www.sjc.sp.gov.br/noticias/noticia.aspx?noticia_id=18489).  
 



 
Validação da Ficha 
 
Junho de 2016. 
 
 
 

 
      Aplicativo Cidade Limpa – site da Prefeitura Municipal de São José dos Campos 
 


