COMO UTILIZAR O SITE

PÁGINA INICIAL
Menu de Busca. Na página inicial, você pode utilizar alguns filtros para
encontrar obras com mais facilidade.

Após escolher os filtros,
basta clicar em
PESQUISAR para acessar
a página de visualização
Filtra as obras pelas categorias selecionadas:
Filtra as obras
pelas regiões
selecionadas









Educação: construção ou reformas de
equipamentos da área da educação (EMEFs,
CEIs, CEUs etc).

Filtra as obras pelo status da obra:


Andamento: obra em execução



Concluída: obra já finalizada

Saúde: construção ou reformas de equipamentos
da saúde (UPAs, UBS, Hospitais etc).



Infraestrutura: construção ou reforma de
viadutos, pontes, corredores, outras obras de
mobilidade, combate às enchentes, drenagem

Contratada e não iniciada: obra
planejada e com contrato de execução
assinado, mas que ainda não iniciou



Suspensa: obra com execução
interrompida pode determinação judicial
ou órgão de controle

Outros: demais obras que não se enquadram nas
categorias anteriores

PÁGINA INICIAL
Destaques. Nesta seção, atualizada periodicamente, são apresentadas
notícias ou informações relevantes relacionadas com as obras públicas da
Cidade de São Paulo

NAVEGAÇÃO
Contato. No rodapé da página, estão links direcionando para os canais de
atendimento da Prefeitura.
Link para o Sistema Eletrônico
de Informação ao Cidadão –
E-SIC, para pedir informações
que não foram encontradas no
Obras Abertas

Link para o SP156, o Portal de
Atendimento da Prefeitura de
São Paulo, para fazer
reclamações sobre obras
públicas da Cidade de São
Paulo

Link para comentários,
sugestões de melhorias e
relatos de problemas referentes
ao site Obras Abertas

Link para a Ouvidoria do
Município, para fazer
denúncias sobre irregularidades
nas obras públicas da Cidade
de São Paulo

NAVEGAÇÃO
Menu Superior. No rodapé da página, estão links direcionando para os canais
de atendimento da Prefeitura.

Número de obras constantes do
Obras Abertas que
correspondem aos critérios de
filtro aplicados

Clique para receber, por e-mail,
novas informações sobre obras
relacionadas a locas e temas
de sua preferência

Clique para voltar à
página inicial, com os
filtros básicos

Clique para fazer download de
planilha contendo todos os
dados das obras que
correspondem aos critérios de
filtro aplicados

Clique para alternar
entras as visualizações
de mapa e de lista de
obras

Data da última
atualização do
conteúdo do
Obras Abertas

NAVEGAÇÃO
Visão Geral em Mapa. Nesta visualização, é possível ver num mapa da Cidade
de São Paulo a localização de todas as obras correspondentes aos filtros
aplicados

Filtros de Pesquisa
Para maior detalhamento e
precisão na localização das
obras

Mapa da Cidade de São Paulo.
Cada alfinete corresponde a uma
obra (ou a um conjunto de obras
na mesma localidade)

NAVEGAÇÃO
Visão Geral em Lista de Obras. Nesta visualização, as obras correspondentes
aos filtros aplicados são apresentadas em lista, com fotografia, dados básicos, e
informação se está concluída e/ou se pertence ao Programa de Metas.

Filtros de Pesquisa
Para maior detalhamento e
precisão na localização das
obras

Lista das Obras
Todas as obras correspondentes
ao filtros são selecionadas

