
	 	

 

• Enterar-se o mais rápido possível de 
todos os incidentes 

• Gerenciar os incidentes de forma 
eficiente 

• Providenciar uma solução no menor 
tempo possível 

• Notificar o cidadão da resolução do 
incidente 

Todos queremos morar em cidades bem conservadas e com boa infrastrutura, porém é muito importante a 
Prefeitura gerenciar adequadamente sua manutenção. Os cidadãos valorizam que as Prefeituras solucionem seus 
problemas cotidianos com rapidez, participando na melhoria da cidade e se sentindo ouvidos. Ao mesmo tempo, 
os gestores precisam de ferramentas que forneçam esta agilidade e permitam coordenar o trabalho dos distintos 
funcionários ou empresas terceirizadas que intervêm neste tipo de tarefas. 

A solução da Imatia para a Gestão de Incidentes está formada por três ferramentas integradas, dirigidas a cada 
um dos agentes implicados: gestores, trabalhadores em campo e cidadãos. Em primeiro lugar, disponibilizamos 
um aplicativo mobile para o cidadão que permite capturar incidentes e realizar um acompanhamento até sua 
resolução. Um segundo sistema interno da Prefeitura centraliza toda a informação sobre estes incidentes para 
poder priorizá-los e atribuir tarefas aos funcionários responsáveis pela resolução. Os trabalhadores em campo 
acessam estas tarefas através de um aplicativo mobile onde aparecem indicações sobre o tipo de incidente, local 
e tarefa atribuída. O aplicativo permite acrescentar comentários e fotos, facilitando a coordenação dos trabalhos. 

 
Gerencie todos os incidentes de sua 
Prefeitura através de um único sistema, 
incluindo a participação do cidadão e dos 
trabalhadores em campo. 
 
As Prefeituras NÃO se mantêm sozinhas: 
buracos na calçada, lixo acumulado, 
árvores caídas, semâforos danificados, 
iluminação pública avariada, acidentes de 
trânsito,etc… 
 
 

 
 Gestão de  incidentes 

 
Captura incidentes 

………………………………………. 
Atribui tarefas 

………………………………………. 
Coordena o trabalho 

………………………………………. 
Envolve o cidadão 



	

Cidadão 
Aplicativo Mobile, disponível para as principais 
plataformas (iOS e Android), que permite aos cidadãos 
capturar os incidentes observados na sua cidade, 
acrescentar fotos, georreferenciar num mapa, 
acrescentar comentários, enviar todas estas 
informações à Prefeitura e acompanhar a evolução até 
a resolução do incidente. 

 
Gestor 

Aplicativo para a Gestão interna, que permite a 
Prefeitura receber os incidentes detectados pelo 
cidadão, ou inclusive pelos responsáveis de 
manutenção, priorizando e organizando a correção dos 
mesmos, atribuindo tarefas aos funcionários próprios 
ou empresas terceirizadas, e notificando sua resolução 
ao cidadão. 

 
Trabalhador em campo 

Aplicativo Mobile para os funcionários responsáveis 
pela manutenção que permite receber as tarefas 
atribuídas e sua prioridade, capturar fotos e acrescentar 
comentários relativos à resolução destas tarefas. 

 
Serviço online 

Não requer instalação. 

Todos os dados estão centralizados e disponíveis de 
forma online, podendo definir restrições de acesso 
mediante perfil de usuário e sempre com a máxima 
segurança. 

 

 
  
 

www.cividas.com  

Melhoria	 da	 imagem	 da	 Prefeitura	 e	 da	
qualidade	dos	serviços	prestados	

Transparência		

Integração	entre	a	Administração	Pública	e	
a	população	

 

 
Serviço na nuvem (SaaS) 


