
TUTORIAL – ÁREA DE ABRANGÊNCIA DOS CTs VIA GEOSAMPA
Link: http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br/PaginasPublicas/_SBC.aspx

1. Primeiramente, será preciso selecionar os filtros na lista de camadas para encontrar a área de
abrangência dos Conselhos Tutelares.

1.1 Na página inicial do GeoSampa, localizar a lista de camadas no Menu Base, no lado direito
da página:

1.2 Na lista de camadas, clicar no símbolo , do lado esquerdo de “Equipamentos”:

i) ii)

http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br/PaginasPublicas/_SBC.aspx


1.3 Na lista que surgir abaixo de “Equipamentos”, clicar no símbolo , do lado esquerdo de
“Direitos Humanos”:

1.4 Na lista que surgir abaixo de “Direitos Humanos”, selecionar as opções “Conselho Tutelar” e
“Área de atuação dos Conselhos Tutelares”:



Obs.: o mapa, que antes estava bege, vai ficar azul. Além disso, no novo mapa vai constar um ícone para
cada CT da cidade de São Paulo, estando, agora, da seguinte forma:

2. Agora que os filtros já estão selecionados, será possível pesquisar a área de abrangência a partir do
endereço do local do fato (atendimento).

2.1 Localizar o menu de ícones do lado esquerdo da página:



2.2 Clicar no símbolo de lupa (“Pesquisar”):

2.3 Na janela que surgir, clicar em “Endereço”:



3. Agora, o usuário deverá fornecer as informações solicitadas acerca do endereço do fato:

3.1 Para compreender como preencher as lacunas, atentar aos seguintes pontos:

● Lacuna Tipo: informar se o endereço se localiza em uma Rua, Avenida, Praça, Alameda etc. Para
verificar a lista de opções de tipo, é só clicar na seta que se encontra-se no lado direito da lacuna:

i) ii)



● Lacuna Título: informar se o logradouro possui um título, tal como “Brigadeiro”, “Governador”,
“Prefeito” etc. Por exemplo, se o atendimento vai ocorrer na Rua Brigadeiro Tobias, deve-se
selecionar o título “Brigadeiro” na lista. Se o logradouro não possui nenhum título, o usuário deve
deixar a lacuna em branco. Para verificar a lista de opções de título, é só clicar na seta que se
encontra-se no lado direito da lacuna:

i) ii)

● Lacuna Logradouro: para completar esta lacuna, é necessário digitar o nome do logradouro sem o
título (que já foi preenchido em lacuna anterior), sem o tipo (que já foi preenchido em lacuna
anterior), sem preposição (“de”, “dos”, “das” etc), sem cedilha e sem acentuação;

Ex.: se o nome principal do Logradouro é “Rua Antônio de Alencar”, o usuário deverá preencher a lacuna
do Logradouro da seguinte forma: “ANTONIO ALENCAR”

● Lacuna N.º: informar qual é o número do estabelecimento/ casa/ apartamento;

● Lacuna CODLOG: o usuário pode deixar esta lacuna em branco.

3.2 Após preencher as lacunas com as informações solicitadas, clicar em “Localizar”;

3.3 Um quadro com as opções de logradouro geradas irá surgir. O usuário deve clicar em cima do
logradouro escolhido para que o GeoSampa possa informar a área de abrangência. Obs.: é importante clicar
em cima do nome do logradouro;

3.4 Feito isso, vai surgir um ponto azul no mapa, que vai indicar a localização do fato. Para saber qual o
Conselho Tutelar responsável, o usuário deve clicar no ícone “i” (obter informação da camada) no menu
localizado no lado esquerdo da página:



3.5 Ao clicar no ícone "i", o usuário vai perceber que o quadrado do ícone vai ficar preto. Agora, é só clicar
em cima do ponto azul que indica o local do fato;

3.6 Feito isso, vai surgir, no lado direito da página, uma janela com as informações referentes ao Conselho
Tutelar responsável pela demanda:



4. Como exemplo e para que o usuário possa compreender o procedimento, imagina-se que um atendimento
vai ocorrer na Avenida Doutor José Artur Nova, 1547. Os dados deverão ser inseridos da seguinte forma:

4.1 Para saber qual o Conselho Tutelar responsável pela demanda no local em questão, o usuário deve clicar
no ícone “i” (obter informação da camada) no menu localizado no lado esquerdo da página. Feito isso,
clicar no ponto azul que surgiu da pesquisa anterior:

4.2 Conclui-se, portanto, que a Avenida Doutor José Artur Nova, 1547 pertence à abrangência do Conselho
Tutelar de Jardim Helena. Assim, o caso hipotético em questão tem como responsável o Conselho Tutelar de
Jardim Helena.

Obs.: é possível obter uma melhor visualização do mapa e dos limites da área de abrangência dos CTs
utilizando os botões de zoom (+ e -) no canto superior esquerdo da página.


