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COORDENADORIA DE PROMOÇÃO DA INTEGRIDADE 
 

 
 

Oficina de trabalho sobre plataformas de dados 
 
 

Encontro para discutir conteúdos e funcionalidades para a criação/aperfeiçoamento 
de sistemas eletrônicos da Prefeitura de São Paulo 

 
 
 
A Controladoria Geral do Município vai realizar uma reunião de trabalho aberta para a construção 
de propostas de sistemas e plataformas eletrônicas que visam a dar mais transparência aos dados 
da Administração Pública Municipal.  
 
O objetivo é reunir pessoas com experiência ou interesse no tema, para sugerir conteúdos e 
funcionalidades para os projetos das seguintes plataformas: Portal da Transparência, Sistema de 
Convênios, Diário Oficial Aberto e Sistema dos Imóveis Cedidos. 
 
A reunião é aberta, mas as vagas são limitadas. Nesta primeira reunião, a prioridade é para quem 
tenha atuação nas áreas em debate. Mais adiante outros debates mais ampliados serão realizados.  

 
 
 

Data 25 de junho de 2014 

Local Edifício Martinelli, 10º andar | Rua São Bento, 405, São Paulo – SP 

Horário 9h – 18h 

 
 
 
 

Confirmar Presença através do link: 
 

https://docs.google.com/forms/d/1BneNfdbVQQ92irgCud6cB5Cp5zNsV2WftSvYJr5Ipb0/viewform?c=0&w=1&
usp=mail_form_link 

 
 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/1BneNfdbVQQ92irgCud6cB5Cp5zNsV2WftSvYJr5Ipb0/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
https://docs.google.com/forms/d/1BneNfdbVQQ92irgCud6cB5Cp5zNsV2WftSvYJr5Ipb0/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
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Programação 
 

Manhã: Desenvolvimento 

 

Recepção: 9h 
 
Projeto 1:  Diário Oficial Aberto – Horário:  9h30 às 11h 
Produto: Sistema de visualização de matérias do Diário Oficial utilizando os dados primários das 
matérias em formato TXT. 
Objetivo dos trabalhos: Apresentar protótipo e captar demandas e sugestões a respeito das 
funcionalidades e formas de apresentação das matérias. 
Debatedores: Paulo Dutra SEMPLA/PMSP (a confirmar) e Tomás Junqueira (advogado e 
programador, foi responsável por ferramenta de coleta de dados do Diário Oficial da Justiça) 
 

Projeto 2 -  Imóveis Próprios Cedidos - Horário:  11h10 às 12h40 
Produto: Sistema de visualização dos dados dos imóveis cedidos ao uso pela Prefeitura. 
Objetivo dos trabalhos: apresentar protótipo e captar demandas e sugestões a respeito de 
conteúdos – dados e informações essenciais  e relevantes – e funcionalidades. Captar sugestões 
sobre imóveis ainda não cedidos 
Debatedores: Weber Sutti (SMDU/PMSP) Francisco Comaru (UFABC) e João Whitacker (LABHAB) 
 

Tarde: Especificações 

 

Projeto 3: Portal da Transparência:  - Horário:  14h30 às 16h 
Produto: Lista de recomendações técnicas para a construção de uma plataforma web que permita 
concentrar os dados provenientes dos sistemas “back-end” municipais de forma automatizada e em 
tempo real. 
Objetivo dos trabalhos: captar sugestões/demandas de conteúdos – dados e informações 
essenciais e relevantes – e funcionalidades para uma nova plataforma usando ferramentas livres e 
dados abertos. 
Debatedores: Gabriel Ponzetto (CGM/PMSP) e Thiago Rondon (programador, com experiência do 
uso de dados orçamentários para fazer sites/aplicativos) 

Projeto 4: Sistema de Convênios -  Horário: 16h10 às 17h40 
Produto: Lista de recomendações técnicas que permita o desenvolvimento de sistema “back-end” 
de captação de dados dos convênios municipais interligado com a ferramenta “front-end” de 
consulta e visualização destes convênios. 
Objetivo dos trabalhos: captar sugestões/demandas de conteúdos – dados e informações 
essenciais  e relevantes –   e funcionalidades para um novo Sistema usando ferramentas livres e 
dados abertos, quer permita “uploads” dos conventes com foco na prestação de contas na 
utilização dos recursos públicos. 
Debatedores: Joana Zylbersztajn (SMDHC/PMSP) e Vera Masagão (ABONG) 
 

Fechamento: 18h 
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Programação Detalhada 
 

Projeto 1: Diário Oficial Aberto – Horário:  9h30 às 11h 
 
Histórico: 
 
A Prefeitura de São Paulo realiza publicações diárias das matérias sobre atos e informações oficiais 
no Diário Oficial da Cidade. Por meio de contrato firmado com a empresa estadual Imprensa Oficial 
as matérias são publicadas em dois meios: (i) impresso, em formato de jornal e tiragem diária 
limitada, e (ii) digital, no site http://www.docidadesp.imprensaoficial.com.br. 
 
Na versão digital, o usuário pode consultar as matérias por data ou por termo de busca. Ao acessar 
a matéria desejada, o sistema disponibiliza a página em formato PDF onde a matéria se encontra. 
Isto é, o sistema retorna a visualização digital da página impressa. 
 
Para que suas matérias sejam publicadas, os órgãos e entidades enviam seus conteúdos em 
arquivos de texto (.txt) para o sistema PubNet responsável por concentrar e organizar as matérias 
para a publicação. 
   
Objetivo do Projeto: 
 
Desenvolver um sistema web que permita ao usuário visualizar e realizar download das matérias 
em formato aberto (.txt) com atualização das matérias em tempo real. 
 
Todas as ferramentas utilizadas devem ser livres para o uso por instituições governamentais e 
acessíveis para download através da internet. Também, estas ferramentas devem possuir padrões 
mínimos de confiabilidade e segurança, isto é, suporte, atualizações e dispositivos que impeçam a 
invasão e alteração das informações do site. 
  
Objetivo do evento: 
 
Neste primeiro encontro, o objetivo é discutir as limitações e possibilidades do sistema que utiliza 
os dados brutos enviados pelos órgãos e entidades municipais, sua forma de visualização e as 
funcionalidades necessárias para a disponibilização das matérias. 
 
Informações sobre os dados atualmente disponíveis: 
 
Documentos: Arquivos com as matérias a partir de Janeiro de 2003. 
Formatos: Arquivo de texto (.txt) 
  
Documento: Planilha com as retrancas - codificação da unidade publicante. 
Formatos: Microsoft Excel (.xls) 
  
 

http://www.docidadesp.imprensaoficial.com.br/
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Projeto 2 -  Imóveis Próprios Cedidos - Horário:  11h10 às 12h40 
 
Histórico: 
 
A Prefeitura do Município de São Paulo possui diversos imóveis e terrenos que compõem seu 
patrimônio imobiliário. Uma parte deste patrimônio não utilizado pela Prefeitura pode receber as 
seguintes destinações. 
 
a)Título precário e gratuito;  
b) precário e oneroso para fins de zeladoria;  
c) precário e oneroso – transferência de recursos para a PMSP;  
d) Concessão Administrativa de Uso;  
e) Concessão De Direito Real De Uso;  
f) Permissão De Uso A Título Precário e Gratuito. 
 
O controle da destinação e do uso dos imóveis é feito pelo Departamento de Gestão do Patrimônio 
Imobiliário (SMDU), por meio de textos e planilhas eletrônicas. A base de dados contém 
informações sobre as permissões de uso, o nome do responsável pelo título, endereço do imóvel ou 
terreno cedido, data que foi lavrada a permissão, finalidade e contrapartida.  
  
Objetivo do Projeto: 
 
Disponibilizar os dados e informações sobre os imóveis cedidos pela prefeitura em página própria 
com atualização em tempo real. 
 
Para seu desenvolvimento, todas as ferramentas utilizadas devem ser livres para o uso por 
instituições governamentais e acessíveis para download na internet. Também, estas ferramentas 
devem possuir padrões mínimos de confiabilidade e segurança, isto é, suporte, atualizações e 
dispositivos que impeçam a invasão e alteração das informações do site. 
  
  
Objetivo do evento: 
 
Neste primeiro encontro, o objetivo é discutir acerca do tema com o intuito de mapear: 

1. Dados e informações essenciais a um site que se propõe a disponibilizar este tipo de 
informação; 

2. Público alvo da ferramenta de disponibilização de informações. 
3. Softwares e ferramentas atualmente disponíveis para o desenvolvimento do novo Portal. 

  
Informações sobre os dados atualmente disponíveis: 
 
Documentos: Concessão Administrativa de Uso; Concessão de Direito Real de Uso; Permissão de 
Uso a Título Precário e Gratuito; Permissão de Uso a Título Precário e Oneroso para Fins de 
Zeladoria; Permissão de Uso a Título Precário e Oneroso. 
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Formatos: Microsoft Word (.doc) 
Campos:ID; Beneficiário; Endereço; Legislação; Lavrada em; Processo; Planta (identificação); 
Croquis (identificação); Área; Prazo; Finalidade; Contrapartida. 
  
Documentos: Relatórios das áreas do Município de São Paulo – Dominial e Uso Especial; Relatórios 
das áreas do Município de São Paulo – Uso Comum. 
Formatos: Microsoft Excel (.xls) 
Campos: SUBPREFEITURA; CROQUI_AREA; USO;MOC; QUADRICULA; MAPOGRAF; SUPERFÍCIE (M2); 
SETOR; QUADRA; LOTE; AREA CONSTRUIDA. 
 
 

Projeto 3: Portal da Transparência:  - Horário:  14h30 às 16h  
 
Histórico: 
 
Além de atender aos requisitos definidos pela Lei Capiberibe e a Lei de Acesso à informação, o 
Portal da Transparência possui como objetivo principal a transparência no uso dos recursos 
públicos municipais.  
 
Criado a partir do site “De olho nas contas” utiliza o CMS (Content Management System) Microsoft 
SharePoint 2010 como seu gerenciador de conteúdo. O desenvolvimento se deu através de 
contrato firmado por SEMPLA e empresa terceirizada que, além de realizar a configuração inicial do 
SharePoint, desenvolveu os sistemas hospedados por ele, em sua maioria utilizando o .NET. 
 
Posteriormente, o Portal e seus sistemas foram transferidos e internalizados na Prodam – sem seus 
respectivos códigos fontes. A partir da criação da Controladoria Geral do Município, o Portal passou 
a ser gerido pela CGM/COPI. 
 
Objetivo do Projeto: 
 
Desenvolver uma lista de especificações para a criação de um site que disponibilize os dados do uso 
dos recursos públicos de forma objetiva e de fácil compreensão, permitindo, em todos os sistemas, 
a exportação de dados em formato aberto. 
 
Para seu desenvolvimento, todas as ferramentas utilizadas devem ser livres para o uso por 
instituições governamentais e acessíveis para download na internet. Também, estas ferramentas 
devem possuir padrões mínimos de confiabilidade e segurança, isto é, suporte, atualizações e 
dispositivos que impeçam a invasão e alteração das informações do site. 
 
Objetivo do evento: 
 
Neste primeiro encontro, o objetivo é apresentar a situação atual do Portal e colher sugestões 
iniciais sobre: 
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1. Os conteúdos e requisitos essenciais a um site que se propõe a disponibilizar este tipo de 
informação; 

2. Softwares e ferramentas atualmente disponíveis para o desenvolvimento do novo Portal. 
  
Informações sobre os dados atualmente disponíveis no Portal da Transparência: 
Seus dados são provenientes de diversas fontes de dados como sistemas internos da 
administração:  
 
Atualização automática:  
 
Receitas e Despesas: 
Fonte: Sistema de Orçamento e Finanças (em tempo real) 
 
Funcionalismo (salários dos servidores) (em tempo real) 
 
Fonte: SIGPEC – Sistema Integrado de Gestão de Pessoas e Competências. 
 
Contratos, convênios e Parcerias (em tempo real) 
Fonte: PubNet - Imprensa Oficial + base de dados PRODAM. 
 
Pagamentos (administração indireta) 
Fonte: Sistemas individuais hospedados no Portal. 
 
Relatório de Precatórios (em tempo real) 
Fonte: Sistema Relatório de Precatórios hospedado no Portal. 
  
Atualização manual (por upload de arquivos) 
 
Compras / Licitações 
Fonte: Dados retirados dos sítios de pregões eletrônicos. 
 
Obras Embargadas – Todas as Subprefeituras 
Fonte: Dados retirados da SMSP 
 
Dados da Administração Indireta 
Fontes: envio mensal de dados por e-mail e exportação do sistema SADIN – Sistema de 
Acompanhamento da Administração Indireta. 
 
Sistema de Organizações Sociais da Saúde 
Fonte: envio de arquivos por e-mail. 
 

Projeto 4: Sistema de Convênios -  Horário: 16h10 às 17h40 
 
Histórico: 
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Com a finalidade de receber apoio nos desenvolvimentos das atividades e projetos de seus órgãos e 
entidades, a Administração Municipal firma convênios, parcerias, contratos de gestão ou 
documentos congêneres com Entidades Parceiras do Terceiro Setor - EPTS, Organizações Sociais de 
Interesse Público - OSCIP e Organizações Sociais. 
 
Conforme determinação do Decreto 14.469/2007, a PMSP deve disponibilizar informações de todos 
os convênios e instrumentos congêneres que possuam repasses de recursos públicos, em especial, 
os valores e datas dos repasses. 
   
Objetivo do Projeto: 
 
Desenvolver uma lista de especificações técnicas para a criação de sistema capaz de disponibilizar 
os dados e informações das entidades cadastradas e detalhamento dos repasses e utilização dos 
recursos públicos pelas entidades. 
 
Todas as ferramentas necessárias e previstas para a execução do projeto devem ser livres para o 
uso para instituições governamentais e acessíveis para download através da internet. 
 
Também, estas ferramentas devem possuir padrões mínimos de confiabilidade e segurança, isto é, 
suporte, atualizações e dispositivos que impeçam a invasão e alteração das informações do site. 
  
Objetivo do evento: 
 
Neste primeiro encontro, o objetivo é discutir acerca do tema com o intuito de mapear: 
 

1. Dados e informações essenciais a um site que se propõe a disponibilizar este tipo de 
informação; 

2. Público alvo da ferramenta de disponibilização de informações. 
3. Softwares e ferramentas atualmente disponíveis para o desenvolvimento de sistema de 

prestação de contas. 
  
Informações sobre os dados atualmente disponíveis: 
 
 
Sistema: CENTS 
Site: http://www3.prefeitura.sp.gov.br/CENTS.Web/   

http://www3.prefeitura.sp.gov.br/CENTS.Web/

