Sobre o Obras Abertas
O Portal “Obras Abertas” é um recurso digital de transparência ativa que
permite a consulta a informações georreferenciadas sobre obras executadas/em
execução pela Prefeitura do Município de São Paulo, possibilitando o controle social
sobre as ações do poder público, bem como a divulgação de conhecimento relevante
para os cidadãos. Foi desenvolvido pela Prodam - Empresa de Tecnologia da
Informação e Comunicação do Município de São Paulo, a partir de demanda
elaborada em articulação com a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e
Obras, Controladoria Geral do Município e Secretaria de Governo Municipal.
Nesta primeira etapa, publicada em junho de 2022, 37 contratos que constam
na base de dados da SIURB foram cadastrados no portal. Dessa forma, a população
já tem a sua disposição os dados de 48 obras. A atualização do portal é mensal, e a
previsão é de que em dezembro de 2022 todos os contratos de obra da SIURB
estejam disponibilizados. Em dezembro, também deverão constar na base de dados
do portal os contratos assinados a partir de janeiro de 2017.
As informações sobre as obras podem ser obtidas tanto no mapa visualizado
no próprio portal, como também por meio de download da base de dados. O portal
Obras Abertas permite consultar informações por meio dos seguintes filtros: categoria
da obra, status da obra, regiões, Subprefeituras, ano de início e valor da obra. Além
disso, há a possibilidade de aplicação de filtros em conjunto, com o objetivo de realizar
levantamentos personalizados, de acordo com a necessidade do usuário do sistema.
A ferramenta também permite acesso a fotos e a uma ficha detalhada com
dados das obras, sendo possível ao usuário se cadastrar para receber atualizações
sobre o andamento de cada empreendimento. As bases de dados são disponibilizadas
em formato aberto e utilizam-se do mapa no portal GeoSampa (Sistema de
Informações Georreferenciadas de São Paulo) para a referência espacial das obras.
Essa nova forma de disponibilização e visualização das informações sobre as
obras públicas municipais representa um grande avanço, baseado nas melhores
práticas de transparência e controle social adotadas ao redor do mundo.

Glossário
Percentual dos valores executados – Este item diz respeito ao percentual que
já foi liquidado referente a cada uma das categorias de contrato (Drenagem,
Mobilidade, Educação, Saúde, Vias e Logradouros, e Outros). Os casos onde o
percentual dos valores executados aparece zerado, indicam que as medições estão
em fase de processamento para liquidação e ateste das áreas de fiscalização.

