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Infraestrutura Urbana

O que fazemos?

- Gerenciamos projetos, obras e cadastro

e outras...

Quem somos?

http://www.claro.com.br/
http://www.oi.com.br/
http://www.nextel.com.br/
http://www.timbrasil.com.br/


Projeto GeoCONVIAS
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Geo INFRA
2018



 A SIURB, tem o dever de, por intermédio

do Departamento de Controle de Uso de

Vias Públicas – CONVIAS:

 Examinar o planejamento de obras e serviços de

infraestrutura urbana que venham a ser realizados

nas vias publicas, aprovando, autorizando,

disciplinando, monitorando e cadastrando as redes

implantadas na cidade.

 Para melhorar sua eficácia, CONVIAS

vem desenvolvendo novos instrumentos

de gestão entre eles:

 O mapeamento em base cartográfica, de

programas, projetos, cadastros, drenagem, bem

como todas as informações sobre intervenções

urbanas que possam interferir no cotidiano da

cidade.



 Objetivo do Projeto – GeoCONVIAS

 Criação de um cadastro digital geo-

referenciado de redes e equipamentos de

permissionárias instalados no Município de São

Paulo.

Inicialmente contendo os dados de cadastro da

SABESP,COMGAS,ELETROPAULO,ILUME,TEL

EFONICA, EMBRATEL e GVT, expansível para

as demais permissionárias, inclusive drenagem,

atualizado periodicamente.

 Desenvolvimento e disponibilização de acesso

via Web ao GeoCONVIAS para atendimento às

demandas de CONVIAS.



Programação

Cadastro

Monitoramento
CGVias

Aprovação
•Compatibilização do cronograma de 

obras e projetos

•Identifica possibilidades de 

compatibilização ou compartilhamento de 

redes de diferentes permissionárias

• Análise e aprovação dos projetos

•Compatibilização de interferências 

detectadas

•Verifica documentação e calcula tarifas 

de uso de solo

• Monitora o andamento das obras a partir 

da comunicação de seu início efetivo pela 

permissionária

• Divulga as informações das obras em 

andamento, contribuindo para a 

prevenção de danos

• Mantém o registro das obras novas e 

manutenções conforme executadas (“as-

builts”)

FLUXO DE ATIVIDADES



Programação

Cadastro

Monitoramento
CGVias

Aprovação

FLUXO DE ATIVIDADES

Geo INFRA



Benefícios

 Disponibilização da base de dados

georeferenciada unificada das instalações das

permissionárias e dos dados de infraestrutura

do Município

 Disponibilização de instrumento de apoio às

atividades sob responsabilidade de CONVIAS,

com efeito direto no cadastramento das

informações e na confiabilidade prestada aos

demais órgãos da PMSP e aos munícipes

 Estabelecimento de um padrão para

intercâmbio de dados geográficos das

permissionárias de serviços públicos com o

GeoCONVIAS.



Escopo do Projeto

 Desenvolvimento do GeoCONVIAS -
Sistema de Gestão Integrada de Obras em
Vias Públicas em ambiente Web;

 Construção da base de dados
georeferenciada unificada, contendo os
dados cartográficos e as redes das
permissionárias e PMSP;

 Construção das ferramentas para
georeferenciamento e acompanhamento do
processo de tramitação das solicitações
efetuadas pelas permissionárias e
munícipes;

 Implantação do processo de atualização das
bases de dados, a partir das informações
fornecidas pelas permissionárias;

 Implantação dos mecanismos de controle de
acesso e de segurança às aplicações e
dados do GeoCONVIAS.



Fluxo de Inserção dos Dados das 

Permissionárias

Perm. 1

Telefonia
CONVIAS

Base Cart.

Comgas Sabesp

Telefonia Energia

BD 

GeoCONVIAS

Telecom Transporte

Padrão 

GeoINFRA

Perm. 2

Energia Telecom

Perm. 3 Perm. 4

Transporte



Programação



Aprovação



Área de Restrição



Obras Públicas



Monitoramento



As Built



Rede de Água



Rede de Esgoto



Drenagem



Rede de Gás



Rede de Telefonia



Rede de Iluminação Pública



Rede de ENERGIA



Rede de Telecom - 1



Cadastro Geral



CONVIAS AUTORIZAÇÃO
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Como funciona?

http://se.prefeitura.sp.gov.br/


CONVIAS CADASTRO
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OBRAS
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SONHAR AINDA NÃO PAGA IMPOSTOS

http://www.ktr.mlit.go.jp/toukoku/09about/chika/kyoudou_toha.htm


Obrigado!

 Vitor Aly

 Secretário Municipal

 Equipe CONVIAS

 Marcos A S Romano
 Diretoria

 Barbara de Almeida Coelho
 Autorizações

 Cristiane Abrusio
 Cadastro

 Demetrio Augusto de Araujo
 Monitoramento

telefone : 3100 1640                           

SIURBconvias@prefeitura.sp.gov.br


