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Gestão de Obras - O sistema permite o cadastramento, manutenção e 

gerenciamento das informações de todos as obras, serviços e 

desapropriações do órgão. Informações como bairros e regiões atendidas, 

estágio da obra e medições efetuadas podem ser cadastrados com 

facilidade e juntamente com as informações financeiras fornecem um 

panorama situacional completo e funcional. 

Desapropriações - Através do cadastramento de desapropriações, 

vinculadas ou não a uma obra, é possível acompanhar cada passo do 

processo, controlando desde a sua abertura até a atual situação judicial 

da mesma, tudo visando um controle preciso e completo da 

desapropriação, e seu impacto nos prazos e valores das obras públicas. 

 

O obrasWeb possibilita o 
gerenciamento pleno das obras, 
controlando prazos e valores. 

O uso do obrasWeb permite 

uma grande mobilidade, 

sendo necessário apenas um 

dispositivo com acesso à 

intenet, seja ele um 

computador, tablet ou até 

mesmo um celular, dentro ou 

fora do órgão. 

Gerenciamento Fácil 

O obrasWeb é seguro e 

permite a extração de todos 

os dados do órgão a 

qualquer momento, em 

vários formatos de arquivos. 

   * 

   * 

Sistema de Gerenciamento de Obras para a 
Administração Pública 
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Gerencie suas obras com 

eficiência, transparência e 

resultados com o  
obrasWeb. 

Gerenciamento Financeiro - O 

obrasWeb permite que se faça o 

gerenciamento financeiro da 

obra, registrando o seu valor 

previsto e os contratos firmados 

para sua execução. Para cada 

contrato é possível gerenciar os 

empenhos, pagamentos e 

liquidações, podendo ainda ser 

integrado ao sistema 

contratoWeb. 

Gerenciamento de Estágios – 

Cada estágio da obra pode ser 

registrado, permitindo uma 

consulta histórica de como se deu 

o andamento de sua execução, e 

facilitando a divulgação de 

informações para a sociedade. 

Orçamentos Participativos – O 

obrasWeb permite o cadastro das 

demandas da população, obtidas 

através das assembleias 

realizadas. Cada demanda 

registrada pode ser vinculada a 

uma obra, permitindo que o gestor 

saiba que obras atendem a 

demandas de determinados 

bairros ou regiões demandantes.  

Do tamanho certo – O obrasWeb 

possui três versões para atender à 

sua demanda: obrasWeb 

Standard, obrasWeb Professional e 

obrasWeb Corporate. Conheça as 

principais diferenças no gráfico 

abaixo. 
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Função Standard Professional Corporate 

Número de Obras Ativas 500 2000 Ilimitados 

Número de Usuários 5 25 Ilimitados 

Utilização Através da Internet ✓ ✓ ✓ 
Cadastro de Obras ✓ ✓ ✓ 
Cadastro de Desapropriações ✓ ✓ ✓ 
Cadastro de Acompanhamentos ✓ ✓ ✓ 
Cadastro de Medições ✓ ✓ ✓ 
Visualização de Obras/Serviços Desatualizados ✓ ✓ ✓ 
Solicitação de Providências  ✓ ✓ 
Rastreamento de Alterações Avançado  ✓ ✓ 

Cadastro de Orçamentos Participativos  ✓ ✓ 

Vinculações de Obras à demandas de OP  ✓ ✓ 

Possibilidade de Implantação no Órgão   ✓ 
Integração com o Sistema de Contabilidade*   ✓ 
Anexação de Arquivos   ✓ 
Possibilidade de Vinculação a Contratos   ✓ 
Imagem das Obras   ✓ 

* Depende de verificação de viabilidade técnica 


