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1. OBJETIVO
O Painel de Obras, desenvolvido pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão,
disponibiliza acesso livre às informações de obras cadastradas nos Sistemas de Transferências
Voluntárias da União (SICONV), do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e Avançar do
Governo Federal. Tem como objetivo facilitar o acesso aos dados de obras desses sistemas para
a sociedade e a outras esferas de Governo, permitindo de forma intuitiva, flexível e rápida, acessar
informações referentes a valores de investimentos, execução física e execução financeira das
obras.

2. PASSO A PASSO
PASSO 1 - ACESSAR O PAINEL
Acesse o Painel de Obras em
paineldeobras.planejamento.gov.br

qualquer

navegador

por

meio

do

endereço

PASSO 2 - VISUALIZAR O PAINEL
Clique em “ACESSAR PAINEL DE OBRAS” e aguarde a página carregar.

Figura 1 – Página de apresentação
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PASSO 3 - APLICAR FILTROS
1. A tela principal do Painel de Obras apresenta todas as obras cadastradas nos Sistemas de
Transferências Voluntárias da União (SICONV), do Programa de Aceleração do Crescimento
(PAC) e Avançar do Governo Federal.

Figura 2 – Página inicial

Aplicar filtro: Ao realizar um filtro digite a informação desejada e pressione a tecla “Enter” ou clique
sobre um valor que você deseja conhecer melhor. Este valor mudará para a cor verde. Valores
compatíveis com a seleção aparecerão na cor branca, enquanto que aqueles que não estão
relacionados, aparecerão na cor cinza.
Conteúdo entre aspas: o comando “entre aspas” efetua a busca pela ocorrência exata de tudo
que está entre as aspas.
Selecionar vários itens: Para selecionar mais de um item na mesma lista, mantenha a tecla
“CTRL” pressionada enquanto seleciona valores adicionais.

Figura 3 – Valores dos filtros
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2. Selecione um município na caixa de seleção abaixo ou selecione uma UF no mapa. Também é
possível selecionar o Tipo de Executor.

Figura 4 – Filtros UF e município

3. Selecione um Órgão responsável pelo repasse de valores para a execução da Obra e também
é possível realizar pesquisas de obras através de palavras específicas. Por exemplo: Creche,
Pavimentação, Praça, etc.

Figura 5 – Filtros órgão e obras

4. Selecione o Ano de início das obras.

Figura 6 – Ano de Início
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5. Filtre por Origem das Obras, para isso, basta clicar no texto do sistema.

Figura 7 – Filtro de origem

6. Filtre por Situação atual das Obras ao clicar nas imagens.

Figura 8 – Filtro de situação

7. Pode-se filtrar informações que desejar ao clicar em qualquer objeto de gráfico apresentado no
Painel.

Figura 9 – Filtro em gráficos
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8. Para visualizar os filtros que foram realizados durante uma análise de dados, basta clicar no
ícone Seleções na barra superior do Painel. Uma caixa com os critérios selecionados será
exibida.

Figura 10 - Seleções atuais

PASSO 4 - VISUALIZAR OS DADOS
1. As principais informações de valores são apresentadas no início do Painel.

Figura 11 - Valores principais

2. Visualize o estado ou município selecionado na parte superior do painel.

Figura 12 – Apresentação do estado ou município
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3. Visualize dados no Mapa por estado ou município.

Figura 13 - Mapa de calor

PASSO 5 - EXPORTAR TABELA DE DADOS
1. Selecione uma UF ou Município para gerar a tabela com dados detalhados das obras.

Figura 14 - Tabela detalhada

2. Pode-se acessar mais informações referentes as obras ao clicar no link acesso livre de uma
obra.

Figura 15 – Link externo
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3. Ao clicar com botão direito ou no ícone superior a direita pode-se exportar para o Excel.

Figura 16 – Exportar para o Excel

PASSO 6 - LIMPAR DADOS
1. Para limpar os dados do painel, basta clicar na imagem abaixo.
IMPORTANTE: Sempre que for realizar uma nova análise de dados deve-se primeiro limpar os
dados.

Figura 17 – Ícone limpar
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