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Objetivando padronizar e disponibilizar informações georreferenciadas da CET e também de
outras secretarias municipais, foi aprimorado o Geosampa (Mapa corporativo CET), que encontrase disponível na intranet no endereço http://intranet/Aplicanet/Geosampa/ ou no ícone
Geosampa Mapas, tendo como base o MDC - Mapa Digital da cidade de São Paulo.
O site Geosampa prevê a exibição das várias camadas a serem disponibilizadas por diversos
órgãos municipais, como hospitais, centros de saúde, escolas, centros turísticos e ainda novas
camadas para pesquisas tais como:














Lotes;
Curvas de nível;
Distritos;
Edificações;
Favelas;
Subprefeituras
GETs
DETs
5 Regiões da Cidade
8 Regiões da Cidade
Geolog
Guia Mapograph
Mapas temáticos extraídos do CS:
 Obras na via;
 Eventos na via;
 Solicitações de munícipes;
 Demais pesquisas no CS.

Está prevista a Integração automática com sistemas corporativos (inicialmente CS e,
posteriormente, GP, SAT, BAC, Lombadas, etc.), com possibilidade de edição do mapeamento
pelos usuários.
Adicionalmente foi criada uma área corporativa com o objetivo de operar como um repositório
para compartilhamento de informações mapeadas entre as unidades da própria CET.
Desta forma os usuários do Mapinfo podem acessar de forma transparente qualquer camada
disponibilizada e utilizar os mapas em suas estações de trabalho, isto permitirá que as áreas
possam trabalhar localmente com mapas criados por outras áreas, otimizando as informações
corporativas georreferenciadas da Companhia.
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O MDC instituído como base para integração de informações municipais georreferenciadas
conforme determina o Decreto Municipal 50.736, apresenta como principais características o
elevado nível de precisão do mapa (escala 1/1.000); alinhamento preciso com diversos mapas
(Bing Microsoft e Google); possibilidade de integração com AutoCAD, além das camadas:







Eixos;
Quadras viárias;
Quadras prediais;
Hidrografia;
Zonas de CEP;
Linhas de alta tensão.

O MDC será a base oficial na Companhia para cadastramento da sinalização viária da cidade e
encontra-se disponível nos seguintes endereços:


Senador Feijó:
\\cetfeijo\gin\Mapinfo - Pasta MB - Mapa Base\mb



Barão:
\\cetbarao\gin\Mapinfo - Pasta MB - Mapa Base\mb



Bela Cintra:
\\sum01000\gin\Mapinfo - Pasta MB - Mapa Base\mb
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Considerando as vantagens acima apresentadas, a partir desta divulgação, todos os novos
projetos e novos mapeamentos das intervenções realizadas pela Companhia, deverão utilizar o
MDC para o georreferenciamento da informação e posterior exportação para o GEOSAMPA.
As unidades deverão programar-se para migrar os mapeamentos preexistentes para a nova
base – MDC em até seis meses após a publicação deste aviso.
Para disponibilização dos mapas corporativos no repositório, será realizada uma orientação para
as unidades e estabelecido controle de atualização e indicação de áreas responsáveis.
Oportunamente será divulgada uma agenda de reunião para apresentação e detalhamento dos
encaminhamentos deste tema.
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