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Objetivo: promover a compreensão sobre técnicas e
práticas da captação de recursos, contribuindo para a
profissionalização e formação de gestores municipais
de convênios e contratos, com habilidades necessárias
para atuação na área de transferências voluntárias da
União.



EMENTA DO SEMINÁRIO

1. Estruturação do setor e processo de captação de 
recursos

2. Atividades que envolvem a captação de recursos
3. Plataforma Êxitos: oportunidades de captação de 

recursos
4. Plataforma + Brasil
5. Portaria 424/2016
6. Emendas Especiais



CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA INCREMENTO DA RECEITA
MUNICIPAL

Importância da captação de 
recursos para as receitas 

municipais, seu incremento e 
orientações sobre como acessar as 

diferentes oportunidades de 
captação de recursos.



ETAPAS DO PROCESSO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS

1 - PLANEJAMENTO

2 - BUSCA DAS FONTES DE RECURSOS

3 - GESTÃO DE PROCESSOS E PROJETOS

4 - PRESTAÇÃO DE CONTAS

5 - AVALIAÇÃO



CICLO DO PROCESSO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS

CAPTAÇÃO 
DE 

RECURSOS

1

IDENTIFICAR

DEMANDAS

(o que preciso)
2

DIMENSIONAR 
NECESSIDADES

(quanto eu 
preciso)

3

MAPEAR 
OPORTUNIDADES

(fontes)

4

CONTATAR 
FINANCIADORES

(pleitos)5 

SUBMETER 
PROPOSTAS

(proposição)

6 

GERENCIAR

PROCESSOS

E PROJETOS

(execução)

7

COMPROVAR 
RESULTADOS

(prestação de 
contas)

8 

AVALIAR O 
PROCESSO

(correção e 
melhoria)



ESTRUTURAÇÃO DO SETOR DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS: 
QUAL A SUA IMPORTÂNCIA?

Um departamento estruturado possibilita gerenciar  projetos em todos os 
aspectos:

1. Planejamento
2. monitoramento
3. gestão do ciclo de vida com controle do tempo, custos, recursos humanos e

comunicação entre as partes envolvidas;
4. Eleva os níveis de eficiência na elaboração de projetos
5. Contribui para a eficácia na captação e execução de recursos



Visa acima de tudo:

1. Centralidade dos processos
2. Coordenação geral das demandas e disseminação de conhecimento
3. Controle e gerenciamento (de demandas, atividades, partes

envolvidas e resultados)
4. Otimizar o potencial de captação de recursos
5. Composição de um setor com equipe técnica, cargos, funções e

perfil profissional definidos.

O SETOR DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E 
GESTÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS de 

Repasse



- Centralizar as informações dos  processos de projetos municipais
- Aperfeiçoar as práticas de gerenciamento de projetos
- Tornar claro o fluxo de comunicação entre as partes envolvidas
- Implantar cultura de planejamento 
- Aumentar o controle gerencial das informações técnicas e 
estratégicas na captação de recursos e na gestão de convênios e 
contratos de repasse

BENEFÍCIOS DA ESTRUTURAÇÃO DO SETOR DE 
CAPTAÇÃO DE RECURSOS



• Padronizar procedimentos
• Dar autossuficiência ao setor
• Internalizar o capital intelectual do município
• Fortalecer a criação de uma rede de relacionamentos entre as pessoas 

envolvidas nos projetos da administração municipal
• Permitir maior assertividade nos processos de captação de recursos
• Criar um ambiente colaborativo   

BENEFÍCIOS DA ESTRUTURAÇÃO DO SETOR 
DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS



• O bom desempenho do Setor de captação de recursos e gestão de convênios 
requer a presença de um profissional hábil e capaz para assumir a função de 
“Gerente de Projetos” 

• É a figura central do departamento: quem articula e integra a equipe técnica 
com as demais instâncias estratégicas

• Requer um especialista em constante processo de aprendizado:

I. com capacidade técnica para administrar os convênios e contratos firmados 
com os órgãos concedentes;

II. É o canal de comunicação entre os entes federados

GESTOR MUNICIPAL DE CONVÊNIOS E CONTRATOS-
GMC



Outras funções atribuídas ao Gestor Municipal de Convênios –
GMC:

• Gestão da Plataforma + Brasil
• gestão dos contratos firmados com  Governo de Estado
• acompanhamento da execução e gestão das obras do PAC
• da educação
• da saúde
• monitoramento de obras
• pagamentos OBTV
• prestação de contas 

GESTOR MUNICIPAL DE CONVÊNIOS E CONTRATOS-
GMC



• Domínio da legislação que rege as transferências de recursos federais e 
estaduais

• Noções básicas de gerenciamento de projetos públicos
• Habilidades com ferramentas (Pacote office)
• Conhecimento sobre o ciclo de vida dos processos e projetos
• Domínio sobre a utilização dos sistemas de transferências de recursos 

dos Governos Federal e Estadual
• Noções básicas de redação oficial
• Facilidade de comunicação e relacionamento interpessoal

APTIDÕES DO GESTOR MUNICIPAL DE CONVÊNIOS 
E CONTRATOS-GMC



• Auxiliar no levantamento e priorização das demandas municipais por 
projetos

• Gerir as informações estratégicas das Secretarias Municipais
• Gerenciar e contribuir para a elaboração das propostas de projetos
• Coordenar o cadastro de propostas nos diversos sistemas públicos
• Responder diligências e pareceres das propostas
• Elaborar documentos, declarações e planos de trabalho das propostas 

para captação de recursos
• Identificar e propor soluções aos entraves técnicos e administrativos dos 

processos

ATRIBUIÇÕES DO GESTOR MUNICIPAL DE 
CONVÊNIOS E CONTRATOS-GMC



• Esta atribuição foi sugerida pelo Governo Federal desde 2009, orientando 
que as prefeituras tivessem um profissional com habilidades e capacidade 
técnica para administrar todos os projetos e contratos firmados com a 
União, sendo o principal canal de comunicação entre os dois entes 
federados. 

• A partir da Portaria 424/2016, tornou-se uma exigência que um profissional 
efetivo seja indicado para a função (art.22, inciso XXII).

CRIAÇÃO DA FUNÇÃO DO GESTOR MUNICIPAL DE 
CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE - GMC



• Auxiliar no Planejamento de Captação de Recursos;
• Elaborar e cadastrar orçamentos das propostas na Plataforma 

+BRASIL;
• Fiscalizar as obras e emitir boletins de medição via aplicativo 

Fiscalização + BRASIL;
• Conferir e validar as medições feitas e entregues pelos 

fornecedores e orientar para o pagamento das mesmas;
• Acompanhar as visitas e vistorias da mandatária;
• Acompanhar a entrega de cada obra.

ATRIBUIÇÕES DE ENGENHEIROS E ARQUITETOS NO 
PROCESSO DE EXECUÇÃO DE RECURSOS



Organograma Proposto



Requer atividades técnicas continuadas, que envolvem:

• identificação e planejamento de demandas;
• mapeamento das fontes de recursos federais, estaduais, 

internacionais e da iniciativa privada para a ampliação dos 
investimentos;

• elaboração de projetos para a Captação destes Recursos e seu 
acompanhamento até a fase de contratação. 

PROCESSO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS



Esta atividade envolve decisões técnicas e políticas:

Por envolver interesses de uma coletividade, confere um caráter
específico ao processo, que requer planejamento estrategicamente
ordenado e sistematizado para nortear as tomadas de decisões, que
combinem as duas dimensões.

CAPTAÇÃO DE RECURSOS: MAPEAMENTO E 
PRIORIZAÇÃO DE DEMANDAS



A elaboração de um planejamento de captação de recursos é 
fundamental e, parte de um mapeamento das demandas por obras e 

serviços em todas as áreas, bem como a priorização das mesmas, 
para que haja viabilidade de serem executadas na linha do tempo.

O OBJETIVO DE PLANEJAR AS DEMANDAS POR 
PROJETOS



• Estudo detalhado dos instrumentos legais e obrigatórios para a 
administração pública:

- PPA – Plano Plurianual
- LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias
- LOA – Lei Orçamentária Anual Municipal.
• Mapeamento do Plano de Governo e a identificação de projetos 

propostos
• Identificação com secretários e técnicos das pastas das secretarias 

e autarquias, para levantar as demandas dos setores.

ATIVIDADES QUE ENVOLVEM O LEVANTAMENTO DE 
DEMANDAS



•Identificar, para cada demanda levantada, todas as oportunidades de 
fontes de recursos, nas mais diversas esferas, para desenvolver proposições, 
com vistas a execução de obras, serviços, compras de equipamentos;

• Levantar informações sobre programas de repasses continuados para o 
desenvolvimento de políticas públicas que atendam a população.

ATIVIDADES QUE ENVOLVEM O LEVANTAMENTO 
DE DEMANDAS



Visando auxiliar os municípios nesse processo 
de busca por fontes de recursos compatíveis 

com a demanda de cada área, a CNM 
disponibiliza a Plataforma Êxitos. 

Onde encontrar fontes de recursos para atender as demandas locais?

DIANTE DO EXPOSTO, TEMOS GRANDES 
DESAFIOS PARA OS MUNICÍPIOS



É uma ferramenta web que concentra as oportunidades de captação 
de recursos nacionais e internacionais de forma personalizada, de 
acordo com o perfil e áreas de interesse da sua Instituição, seja ela 
de qualquer natureza jurídica, como municípios, estados, empresas 

privadas com e sem fins lucrativos, pessoa física e instituições de 
ensino superior.

O QUE É A PLATAFORMA ÊXITOS



• Otimização de tempo de pesquisa;
• Concentração e direcionamento de diversas oportunidades de captação

de recursos
• Informações relevantes dos concedentes de recursos, como: endereço,

telefones e e-mail;
• Modelos de documentos para complementação de propostas

disponibilizados para download;
• Maior probabilidade de êxito na captação de recursos;
• Central de suporte para esclarecimento de eventuais dúvidas sobre a

usabilidade da Plataforma Êxitos.

VANTAGENS DE UTILIZAR A PLATAFORMA 
ÊXITOS



OPORTUNIDADES:

As oportunidades são qualquer possibilidade de captação de recursos 
financeiros ou em bens e serviços, sendo destinados para atendimento 
de múltiplas demandas, como projetos permanentes ou temporários, 
iniciativas inovadoras, bolsas de estudos, intercâmbio e premiações.

CONCEITOS IMPORTANTES



CONCEDENTES DE RECURSOS

Órgão ou entidade responsável pela transferência ou pela 
descentralização dos recursos destinados à execução do objeto da 

oportunidade.

CONCEITOS IMPORTANTES



Basta fazer seu cadastro pelo link:

https://exclusivo.cnm.org.br/#/cadastro 

Ou fazer contato com a equipe da CNM através do fone: (61) 2101-6000 – falar 
com Thiago Carvalho ou Iully Caetano, solicitando acesso ao ambiente exclusivo; 
ou

COMO SOLICITAR ACESSO A PLATAFORMA ÊXITOS?

TODO MUNICÍPIO FILIADO A CNM TEM ACESSO GRATUITO A 
PLATAFORMA ÊXITOS, QUE ESTÁ NO CONTEÚDO EXCLUSIVO: 



NOSSOS NÚMEROS 2021



Nossos Números 2021
DADOS 2021: APROXIMADAMENTE 8174 NOVAS OPORTUNIDADES E EM                               

MÉDIA 1367 DISPONÍVEIS
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Nossos Números 2021
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Nossos Números 2021Empresas  Com Fins 
Lucrativos; 183; 2%

Entidades  Sem Fins 
Lucrativos     ; 228; 3%

Organismos 
Internacionais; 818; 

11%

Governo Estadual e 
Municipal; 873; 11%

Governo Federal; 5585; 
73%

ORIGEM DAS OPORTUNIDADES DISPONÍVEIS



Nossos Números 2021

Edital; 416; 39%

Financiamento; 202; 19%

Plataforma +Brasil; 156; 
14%

Bolsas de Estudo; 91; 8%

Patrocínio; 77; 7%

Premiação; 74; 
7%

Outras; 64; 
6%

CATEGORIAS DAS OPORTUNIDADES DISPONÍVEIS 



Nossos Números 2021
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Nossos Números 2021
44

29
28

22
21

18

15
14

13
11 11

10 10 10 10 10

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Se
c.

 C
u

lt
u

ra
  S

P

 F
A

P
ER

J

FA
P

ES
C

Te
ch

st
ar

s

C
o

p
er

n
ic

u
s 

M
as

te
rs

 F
A

P
ES

P

 C
N

P
q

 U
N

ES
C

O

Fu
lb

ri
gh

t 
B

ra
si

l

Te
ch

So
u

p
 B

ra
si

l

SE
SI

 P
et

ro
b

ra
s

 S
EG

IB

SE
B

R
A

E

 F
A

P
ES

Q

Eu
ro

p
ea

n
 C

o
m

m
is

si
o

n

PRINCIPAIS CONCEDENTES DE OPORTUNIDADES NO PERÍODO 
(sem ser do GF) 



Nossos Números 2021
440

379

316

288

254
240

227
212

176

81

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

PRINCIPAIS ÁREAS DAS OPORTUNIDADES NO PERÍODO



Como a Plataforma Exitos 

Pode Auxiliar Você na 

Captação de Recursos Para o 

Seu Projeto?

Diariamente são cadastradas na Plataforma Êxitos diversas 

oportunidades nacionais e internacionais o que potencializa o êxito em 

encontrar recursos, visto que a variedade de concedentes é grande e a 

abrangência de recursos ampla.

Com o planejamento correto, a organização, a dedicação do time, o 

acompanhamento efetivo do cronograma são alguns dos pontos que 

podem ser apontados como fatores que influenciam diretamente no 

alcance de um projeto.











Para Acessar a Plataforma Êxitos/CNM:
Site: www.cnm.org.br

http://www.cnm.org.br/


O primeiro passo recomendado na Plataforma é realizar a configuração das áreas 
de atuação e escolher a periodicidade do envio de E-mails. 

Desta forma serão sugeridas oportunidades compatíveis ao perfil informado.



Selecione as Áreas de 
atuação que preferir 

visualizar oportunidades

Defina a periodicidade de recebimento 
dos e-mails informativos

Basta clicar no campo “Oportunidades” para 
voltar para a tela inicial. 

Os filtros podem ser alterados, incluídos e 
retirados a qualquer momento.



Agora que o usuário já 
configurou as suas áreas de 

atuação a Plataforma 
automaticamente seleciona em 

seu banco de dados, 
oportunidades que se 

enquadrem ao perfil do usuário 
e as direciona na aba 

“Sugeridas”. As oportunidades 
sugeridas são ordenadas por 

ordem de vencimento.

Navegando pela aba Sugeridas !



Busca rápida é 
possível encontrar 

oportunidades 
usando palavras 

chave.

Recursos parlamentares 
ou recursos específicos do 

concedente eles são 
destacados.

Clique aqui para visualizar o 
detalhamento das Oportunidades









Na aba “Regras Financeiras” 
estão as informações sobre: 

Recursos a Aportar que são os 
aportes de contrapartida 

necessária por 
proposta/projeto.



Nesta aba é possível encontrar e realizar o 
download da documentação de legislações, 

manuais, perguntas frequentes e 
regulamentos, entre outros arquivos 
importantes para a Oportunidade.



Nesta aba estarão disponíveis 
Modelos de documentos 

editáveis que são necessários 
para a Oportunidade





Aqui usuário 
pode verificar 
contatos dos 
concedentes



Semáforo de cores:  
Vermelho até 10 

dias de prazo.



Amarelo até 
29 dias de 

prazo



Verde: acima de 30 
dias de prazo pra 

cadastro.



Cinza: prazo 
encerrado.



A Plataforma permite que o 
usuário faça anotações

Descarte a oportunidade que 
não possui interesse

Gerencie a oportunidade 
em aba específica 

Central de Suporte





Pelo buscar o 
usuário pode fazer 

filtros de acordo 
com seu interesse 
nas informações.



Suporte da Plataforma!



Facebook – Êxitos Eficiência e Tecnologia

Instagram - @plataformaexitos

Redes Sociais – Plataforma Êxitos 

(47) 9 9919-3541 – Participe da nossa lista de Transmissão 



MÓDULO 
PROGRAMAS



52%
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1% 1%

1% 1%

0%
0%

270 Programas Mapeados em 16 Concedentes

Ministério da Saúde

Ministério da Cidadania

Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação – FNDE

Ministério da Educação - MEC

Ministério do Desenvolvimento Regional -
MDR

Secretaria Especial de Desenvolvimento
Social

Ministério do Meio Ambiente

Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento - MAPA

Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações
e Comunicações - MCTIC

Ministério da Economia

Ministério do Turismo

Ministério da Defesa

Ministério da Mulher, da Família e dos
Direitos Humanos

Controladoria Geral da União - CGU

Concedente Número de Programas 

Ministério da Saúde 131

Ministério da Cidadania 26

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE 25

Ministério da Educação - MEC 21

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR 11

Secretaria Especial de Desenvolvimento Social 10

Ministério do Meio Ambiente 5

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA 5

Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações - MCTIC 4

Ministério da Economia 3

Ministério do Turismo 3

Ministério da Defesa 3

Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos 3

Controladoria Geral da União - CGU 2

Ministério de Minas e Energia 1

Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo - SAF 1



































Neste campo da defasagem inflacionária, o município pode 

encontrar as seguintes informações para o gerenciamento dos 

programas:

Valores de Defasagem atual do Programa: Diferença entre o valor 

repassado atualmente com o valor corrigido pela inflação desde a última 

atualização do recurso recebido pelo programa.

Visualização do histórico da defasagem através de gráficos: Nas 

modalidades mês a mês e ao longo dos anos.

Deixou de receber no ano: Poderá visualizar através de gráfico a diferença 

entre valores repassados e os valores que deveriam ser recebidos de acordo 

com a defasagem inflacionária, indicando os valores que o município deixou 

de receber no período

Deixou de Receber ao Longo dos Anos: Poderá visualizar o gráfico de 

quando deixou de receber de recursos ao longo dos anos.









No campo Visão, apresentamos  a 
definição do Mapa de Riscos, que é 

um levantamento das principais 
ameaças que podem inviabilizar o 

programa caso não sejam previstos 
ou mitigados.

Elaboramos uma metodologia que 
permite além de listar os riscos, 

quantifica-los, classificar como Riscos 
Internos e Externos e informar a sua 

natureza ( Legal, Operacional, 
Político, Social ou Técnico), e 

identificar em qual fase do processo 
ele poderá acontecer (Adesão, 

Planejamento, Execução, 
Monitoramento e Controle ou 

Prestação de contas) .



No campo Principais Riscos, 
apresentamos os riscos 

identificados como 
principais, por possuírem 
maior probabilidade de 

acontecerem  e possuírem 
o maior impacto caso 

aconteçam. 
Os Riscos são separados 
por Internos e Externos.

Internos: quando depende 
da atuação do Município;

Externos: Quando não 
dependem da atuação do 

Município.



Através da metodologia, 
conseguimos mensurar, pelo gráfico 
acima, a probabilidade que o risco 
possui de acontecer e qual será o 
impacto  que poderá ocasionar.

Ao clicar aqui, será 
disponibilizado os 
detalhes do risco, 

contendo: Descrição, 
Probabilidade, 

Impacto, Tipo do 
Risco, a Fase que ele 
ocorre e a natureza. 



No campo Mapa completo de riscos, são descritos 
todos os riscos e classificados pela fase que eles 

podem ocorrer.



No mesmo formato dos Riscos Principais, o Mapa 
completo possui disponível os detalhes do risco, 

contendo: Descrição, Probabilidade, Impacto, Tipo 
do Risco, a Fase e Natureza



Facebook – Êxitos Eficiência e Tecnologia

Instagram - @plataformaexitos

Redes Sociais – Plataforma Êxitos 

(47) 9 9919-3541 – Participe da nossa lista de Transmissão 



1. Portaria Interministerial 424/2016 e 558/2019 – A Legislação que 
rege as transferências de recursos da União via  Plataforma + Brasil;

2. Plataforma   +Brasil: as mudanças propostas nos processos de 
transferências de recursos da União aos municípios;

3. Emendas especiais e com finalidade definida: as diferenças dos 
processos.

4. Aplicativos + Brasil.

PORTARIA INTERMINISTERIAL 424/16 E 558/19 
PLATAFORMA +BRASIL 



DESBUROCRATIZAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS 
VOLUNTÁRIAS DA UNIÃO

Alterações na Portaria Interministerial n° 424/2016  
PI n° 558/2019



REDUÇÃO DE CUSTOS
SIMPLIFICAÇÃO DE REGRAS

AUTOMATIZAÇÃO DE PROCESSOS
TRANSPARÊNCIA



AUTOMATIZAÇÃO DE PROCESSOS

TRANSPARÊNCIA

SIMPLIFICAÇÃO DE REGRAS REDUÇÃO DE CUSTOS

Diminuição de TarifasRegime Simplificado

mais simples ainda

MAIS Controle com 
MENOS GastosMarcos Eficientes 

PRINCIPAIS ALTERAÇÕES



REGIME SIMPLIFICADO

Preferencialmente em 

parcela única para 

instrumentos de baixo valor

Flexibilização da regra de 1ª 

parcela de no máximo 20% para 

execução de custeio e 

equipamentos, ou obras de 

menor valor

Desbloqueio AUTOMÁTICO dos 

valores dos contratos de repasse 

quando da inserção e validação dos 

boletins de medição 

na Plataforma +Brasil

ANÁLISE FINANCEIRA DE 

FORMA INFORMATIZADA

PRESTAÇÃO DE CONTAS 

COM ENFOQUE EM RESULTADOS

LIBERAÇÃO DE RECURSOS



Obrigatoriedade de liberação de 

recursos pelo concedente em até 60 dias 

após o aceite do processo licitatório (baixo valor)

Prazos para convenentes 

e concedentes visando 

maior controle da 

entrega dos resultados

Redefinição dos prazos 

de cláusulas suspensivas

MARCOS EFICIENTES

Aproveitamento de licitação 

ou adesão à ata de registro de preço 
(equipamento ou custeio)



Portaria 424/2016 e 
558/2019 - Inovações

• Portaria 424/2016 pode ser aplicável aos instrumentos

anteriores à ela, naquilo que beneficiar a consecução do

objeto;

• Guarda de documentos por 10 anos a contar da 
apresentação da prestação de contas;



Portaria 424/16 e 558/19-
Inovações

• O convenente deve apresentar plano de sustentabilidade do
empreendimento a ser realizado ou equipamento a ser adquirido;

• Vedado celebração de contrato de repasse exclusivamente para
execução de custeio e aquisição de equipamentos;

• Nos contratos de repasse a contrapartida será depositada após o
desbloqueio dos recursos pela mandatária e previamente ao
pagamento dos fornecedores;

• Fixação da vigência limitada: 36 meses para instrumentos níveis I, I-A,
IV e V/ 48 meses para instrumentos nível II/ 60 meses para
instrumentos nível III;

• Início do processo licitatório até 60 dias após a assinatura do
instrumento



Cláusula Suspensiva

• Possibilidade de celebração do instrumento com pendências, ficando

condicionada a liberação de recursos à apresentação destes documentos.

• Hipóteses:
• Projeto Básico
• Termo de Referência
• Licença Ambiental
• Titularidade da área

• Prazo: deve ser fixado no instrumento e não poderá exceder ao dia 30 de
novembro do exercício seguinte ao da sua assinatura. Instrumentos com
Ministério da Saúde, prazo de até 24 (vinte e quatro) meses (Portaria
558/19)

• Previsão: Artigo 21, 23 e 24



DEFINIÇÃO DE PRAZOS PARA INÍCIO DO 
PROCESSO LICITATÓRIO

O prazo para início do procedimento licitatório será de até 60

(sessenta) dias e poderá ser prorrogado uma única vez, desde que

motivado pelo convenente e aceito pelo concedente ou

mandatária.



Escalonamento de Valor

• Nível I - Obra e serviços de engenharia – R$ 250.000,00 e inferior a R$ 750.000,00

• Nível I A – Obra e serviços de engenharia – R$ 750.00.00 e inferior a R$ 1.500.000,00

• Nível II - Obra e serviços de engenharia – R$ 1.500.000,00 e inferior a R$ 5.000.000,00

• Nível III - Obra e serviços de engenharia – igual ou acima de R$ 5.000.000,00

III A < 20 milhões

III B 20 ≥ e < 80 milhões

III C ≥ 80 milhões

• Nível IV - Custeio ou aquisição de equipamentos – R$ 100.000,00 e inferior a R$ 1.000.000,00

• Nível V - Custeio ou aquisição de equipamentos – igual ou superior a R$ 1.000.000,00



Recursos

• Só libera a 1ª parcela (ou a parcela única) após a licitação ser aceita  

pelo Concedente;

• A primeira parcela não poderá exceder 20%;

• Demais parcelas, só com a comprovação mínima de execução de 70%  

das parcelas anteriores;

• União pode resgatar os recursos da conta do convênio se não houver  

devolução até 30 dias após o fim da vigência;



Instrumentos sem execução 
por 180 dias

1º Caso: Nunca teve pagamento no instrumento

• Haverá rescisão do instrumento celebrado quando da inexistência de
execução financeira (emissão de OBTV) após 180 dias da liberação da
primeira parcela

• União resgatará o recurso e rendimentos proporcionais direto da conta
do convênio



2º Caso: Já teve pagamento, mas está a 180 dias sem pagar

• No caso de paralização da execução por 180 dias, a conta corrente específica do  
instrumento deverá ser bloqueada pelo prazo de até 180 dias.

• Terminado o prazo, sem comprovação da retomada da execução, o instrumento
deverá ser rescindido (finalizado).

• Concedente solicita junto ao Banco, os recursos repassados, bem como os  
rendimentos e analisa a prestação de contas.

Instrumentos sem execução 
por 180 dias



Resumo dos 180 dias

1º Caso

2º Caso

OBTV
Paralisou Execução

180 Dias
Bloqueio Conta

Instrumento

Até 180 dias para  
Justificar e  

Retomar Execução Rescinde

Liberação 1ª Parcela Não Executou em 180 dias Rescinde

Impede repasses a  
novos  

instrumentos do  
convenente



OUTROS PRAZOS
Regime Simplificado, o concedente, a mandatária e o convenente 

deverão observar os seguintes prazos: 

I – para os instrumentos dos Níveis I e I-A:

a)a análise do projeto básico, pelo concedente ou mandatária, 

deverá ser realizada em até 30 (trinta) dias, contados do 

recebimento; 

b)o início das ações afetas ao procedimento licitatório para execução 

do objeto, pelo convenente, deverá ocorrer em até 60 (sessenta) 

dias após a emissão do laudo de análise técnica; e

a)o aceite do processo licitatório, pelo concedente ou mandatária, 

deverá ser efetivado em até 30 (trinta) dias da sua apresentação. 



OUTROS PRAZOS

II – para os instrumentos do Nível IV (equipamentos):

a)o início das ações afetas ao procedimento licitatório para

execução do objeto, pelo convenente, deverá ocorrer em até 60

(sessenta) dias após a assinatura do instrumento ou aceite do

termo de referência; e

b) o aceite do processo licitatório, pelo concedente, deverá ser
efetivado em até 30 dias da sua apresentação.



Instrumentos de Obra

• Fica permitido o uso de recurso da União para a elaboração
de projeto e despesas de licenciamento ambiental no limite
de 5% do valor total. Atenção: Esse recurso não retira a
Cláusula Suspensiva;

• Documentos Necessários

• Licença Ambiental ou sua dispensa

• Propriedade do terreno

• Projeto Básico

• Termo de Referência



Nível I - Regime simplificado -
Obras

Obras e serviços de engenharia no valor de R$250 mil a R$ 750 mil:
• Minuta do instrumento poderá ser simplificada
• Veda repactuação de meta/etapa
• Preferencialmente em parcela única

• Visita in loco final (podem ser realizadas visitas in loco durante a execução quando  
necessário)

• Vigência máxima de 36 meses

Nível I-A - Regime simplificado - Obras
Obras e serviços de engenharia no valor de R$750 mil a R$ 1.500.000,00 milhão:

• Minuta do instrumento poderá ser simplificada
• Veda repactuação de meta/etapa
• Preferencialmente em parcela única
• Visita in loco, 50% e 100%
• Vigência máxima de 36 meses



Nível II - Regime Intermediário - Obra

Para instrumentos acima de R$ 1.500.000,00 e inferiores a R$ 5 milhões :

• Visitas in loco nos marcos 30%, 60% e 100%

• No mínimo 3 parcelas (recursos)

• Vigência máxima de 48 meses

Nível III - Regime Superior - Obra

Obras e serviços de engenharia no valor acima de R$ 5 milhões:

• Mínimo 5 visitas in loco nível III-A

• Mínimo 8 visitas in loco nível III-B

• Mínimo 12 visitas in loco nível III-C

• Mínimo 3 parcelas (recursos)

• Vigência máxima de 60 meses



Nível IV - Regime Simplificado – Custeio ou equipamento

• Custeio ou aquisição de equipamentos no valor de R$ 100 mil e 
inferior  a R$ 1.000.000,00 milhão:

• Possibilidade de parcela única - equipamentos

• Termo de referência aprovado antes da celebração - não cabe  
cláusula suspensiva

• Veda repactuação de meta/etapa

• Visita in loco não é obrigatória

• Aceite do processo licitatório em até 30 dias

• Vigência máxima de 36 meses



Nível V - Regime superior – Custeio ou equipamento

Custeio ou aquisição de equipamentos no valor igual ou 
superior a R$  1.000.000,00 milhão:

• Parâmetros objetivos

• Nos casos de equipamentos, permite parcela única

• Termo de referência aprovado antes da celebração –
não cabe  cláusula suspensiva

• Vigência máxima de 36 meses



Plataforma +Brasil

Gestão das Transferências de Recursos da União



Decreto que Institui a Plataforma + 
BRASIL

• DECRETO Nº 10.035, DE 1º DE OUTUBRO DE 2019

Art. 1º Fica instituída a Plataforma +Brasil no 
âmbito da administração pública federal.

§ 1º A Plataforma +Brasil é ferramenta integrada 
e centralizada, com dados abertos, destinada à 
informatização e à operacionalização das 
transferências de recursos do Orçamento Fiscal e 
da Seguridade Social da União a:
I - órgão ou entidade da administração pública 
estadual, distrital ou municipal, direta ou indireta;
II - consórcios públicos; e
III - entidades privadas sem fins lucrativos.

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%2010.035-2019?OpenDocument


São Objetivos da Plataforma + BRASIL

I - padronizar e simplificar os processos de transferências de recursos;

II - permitir que os recursos aplicados sejam rastreados;

III - oferecer meios tecnológicos para o fortalecimento da integridade e a 
transparência das informações;

IV - fomentar boas práticas de governança e gestão na execução de políticas públicas, 
com foco na geração de resultados para a sociedade;

V - promover a participação dos cidadãos na aferição de resultados das políticas 
públicas implementadas com os recursos transferidos por meio da plataforma; e

VI - estimular a operacionalização de outras transferências por meio da plataforma.



STAKEHOLDERS QUE ATUAM NA 
+ BRASIL



TIPOS DE TRANSFERÊNCIAS QUE 
TRAMITAM NA + BRASIL

TERMO DE 
COLABORAÇÃO

CONVÊNIO

CONTRATO DE 
REPASSE

TERMO DE 
COMPROMISSO  

CULTURAL

FUNDOS

TRANSFERÊNCIAS  
OBRIGATÓRIAS

TRANSFERÊNCIAS  
VOLUNTÁRIAS

TRANSFERÊNCIAS PARA O 
SETOR PRIVADO

31 instrumentos distintos para transferências de recursos



PROBLEMAS COMPLEXOS A SEREM 
ATACADOS

Compliance



2007 – Criação do Siconv

2012 – Implementação
da OBTV

2015 – Surgimento da Rede
Siconv

2018 – Novos Sistemas na 
Plataforma

2019 – Plataforma +BRASIL

2022 – 100% das transferências
na Plataforma +BRASIL





Ferramentas da + 
BRASIL

 Governança colaborativa

 Plataforma de comunicação 
com o Cidadão

 Aplicativos Mobile

 Painéis Gerenciais

 Módulo de Obras

 Pagamentos rastreados
(OBTV/Ágil)

 Análise Informatizada de 
Prestação de Contas

 Integração com Sistema de
Compras



Nova forma de acesso do Governo Federal

Para primeiro acesso 
ao gov.br, utilize esta 

opção



Módulo de Obras
 Melhorar a gestão das obras 

públicas e a efetividade do gasto

 Reduzir o tempo de entrega das
politicas públicas

 Padronizar e otimizar o
processo de gestão das obras

 Automatizar os instrumentos de medição de resultado
sobre os serviços prestados

 Qualificar o processo decisório dos gestores envolvidos



INTEGRAÇÃO DA PLATAFORMA +BRASIL 
RECEITA FEDERAL

 Reduzir o esforço operacional dos atores

 Integridade do Dado

 Controle prévio



INTEGRAÇÃO DA PLATAFORMA +BRASIL COM 
IMPRENSA OFICIAL

 Reduzir o esforço operacional dos atores

 Integridade do Dado

 Controle prévio



INTEGRAÇÃO DA PLATAFORMA +BRASIL COM 
OS SISTEMAS DE COMPRAS ELETRÔNICAS

 Reduzir o esforço operacional dos atores

 Melhorar a qualidade do gasto público

 Reduzir o tempo de licitação nos convenentes e acelerar a entrega 
das políticas públicas

 Ampliar a competitividade dos certames licitatórios



Agilidade: 20 minutos (análise informatizada) versus 3
meses (análise detalhada)

Aplicabilidade: todos os órgãos concedentes com
instrumentos na Plataforma +Brasil

Conformidade: Modelo baseado em evidências. CGU
aplicou trilhas de auditoria em todos os instrumentos

Racionalização no processo: Critérios de priorização para
análise das demais PC não elegíveis à aplicação do
método

Va
n

ta
ge

n
s

PRESTAÇÃO DE CONTA INFORMATIZADA



APP 

CIDADÃO 

MAIS BRASIL



C
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+B
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l

CONTROLE SOCIAL

 Apontamento das necessidades 
pelo cidadão

 Envia fotos georreferrenciadas

 Grupos interativos

 Integração ao Fala Br (CGU)

 Pushes automáticos

 Autenticação Gov.Br



APP 

GESTÃO 

MAIS BRASIL



Novo acesso: apenas Responsável legal; Gestor do Concedente e Gestor do Convenente

Gestão +Brasil



APP 

FISCALIZAÇÃO  

MAIS BRASIL



Utiliza as mesmas 
credenciais da 

Plataforma +Brasil

Acesso às informações 
vinculados ao usuário

Possibilita a captura de 
fotos durante a vistoria

Captura lat/long, 
dando confiabilidade 

aos dados

Fiscalização +Brasil

Acesso sem conectividade
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TRANSPARÊNCIA

www.transferenciasabertas.planejamento.gov.br

http://www.transferenciasabertas.planejamento.gov.br/


Mapa da Rede

Secretaria 

Executiva 

Rede +BRASIL

Unidade Gestora
Municipal (UGM) [35]

Unidade Gestora de  
Conhecimento (UGCon)  

[3]

Inst. Serzedello Correia – ISC,

Universidade BB e ENAP.

Unidade 

Gestora 

Legislativa  

(UGL)

Unidade Gestora  
da União (UGU)

MAPA, MCIDAD[A2N5IA], MCTIC, MD,
MDR, ME, MJSP, MMA, MMFDH, MS, 

MEC e MTUR

Aneel, ANS, DNOCS, INPI, Ancine,
Embratur, Funarte, Funasa, IFAM,
INCRA, Suframa, Sudeco e INEP.

Unidade Gestora de  
Contas e de Controle

Atricon, C(UGGUC, CCN) M[6P3,]IRB, MPF,
MPT E TCU.

Unidade 
Gestora da
Sociedade  

Civil 
(UGESC)

Unidade 
Gestora do  
Judiciário

(UGJud) [ 3 ]
TJ/AP, TJ/AM,  

TJ/PI

Unidade Gestora  
Mercado e  

Sociedade (UG) [4]

CAIXA , CFA, FNQ e OSB.

Unidade Gestora  
Estadual (UGE) [27]

AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF,

ES, GO, MA, MG, MS, MT,

PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, 

RO, RR, RS, SC, SE, SP e 

TO.

ABM, CNM, RNPC, FNP, 

RNP e CONDESCON 

(PR).

Estaduais
AC, AL, AM, AP, BA, CE, ES, GO, MG,

MT, PA, PB, PE, PI, RJ, RN, RO, RR,

RS (2), SC, SE (2), PR, SP e TO.

Pendentes: MA e MS

Aracajú/SE 

Rio Branco/AC  

Campinas/SP

TCE

AC, AL, AM, AP, BA, CE,

DF, ES, MA, MG, MT,

PA, PB, PE, PI, PR, RJ, 

RN, RO RR, RS, SC, SE e

TO.

MPE

AC, AL, AM, AP, BA, CE,

DF, ES, GO, MA, MG,

MS, MT, PA, PB, PE, PI,

PR, RJ, RN, RO, RR, RS,

SC, SE, SP e TO.

TCM

BA, CE, PA, RJ e SP.

160 parceiros



Capacitações em todo país

Painéis Gerenciais

Aplicativos

CAPACITAÇÃO

CAPACITAÇÃO

MEG-TR

Sistemática da Rede



Departamento de Transferências da União
Secretaria de Gestão
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e GovernoDigital  
MINISTÉRIO DA ECONOMIA

MÓDULO CADASTRO



Passo a passo operacional.

Consultar os usuários  
cadastrados na Plataforma
+Brasil.

Cadastrar novos usuários  
na Plataforma +Brasil.

Para realizar consultas, não é necessário ser
cadastrado na Plataforma.



Sou usuário da Plataforma+Brasil?

Os dados cadastrados estão atualizados?

Ninguém cadastrado e agora?



plataformamaisbrasil.gov.br

Clique no local  
indicado.

Para consultar não é necessário ser cadastrado



Selecione a opção “Cadastros” para iniciarmos a consulta.



Clique



Informe

A consulta poderá ser
feita pelo CNPJ, nome
do município ou
nome do estado.



Clique

Nome do Município
Após preencher  
uma das opções de  
consulta, clique em  
“Pesquisar”.



Nome do Município

CNPJ Nome do Município Nome do Município no sistema UF

Após “Pesquisar”
os dados serão
demonstrados na
lista de Entes. Para
detalhar, clique na
lupa no campo
“Ações”.

Clique



Os dados básicos
do município
estarão nessa
primeira tela.
Para saber QUEM
está cadastrado
no será  

clicar  
aba

sistema,  
necessário  
na  
“Usuários”.

Nº CNPJ Nome do município

Nome do município

Clique

Dados resumidos do município



O nome dos
cadastrados no
sistema estarão na
lista em destaque.
O usuário com
uma marcação “C”
ao lado do nome
tem o perfil para
cadastrar novos
usuários.

Usuário 1

Usuário 2

Cargo ou função

Cargo ou função



Dúvidas?

C
C

Usuário 1

Usuário 2

Cargo ou função

Cargo ou função

• Meu nome não aparece na lista, o que fazer?

• R: Procure o usuário com a Letra C ao lado do nome, ele poderá 
cadastrá-lo seguindo o  passo a passo seguinte.

• Não reconheço ninguém da lista, são todos usuários que não 
trabalham mais no ente. Ninguém tem a letra C ao lado do nome.

• O que fazer?

• R: Entre em contato com a central de atendimento, 0800 
978 9008 ou  
https://portaldeservicos.planejamento.gov.br/citsmart/pages
/login/login.load eles poderão cadastrá-los.

https://portaldeservicos.planejamento.gov.br/citsmart/pages/login/login.load


Passo a passo de como cadastrar 
usuários na  Plataforma +Brasil.

Para seguir os passos seguintes, é necessário ter o  
perfil de CADASTRADOR.
É necessário estar logado no sistema

O cadastrador tem o “C” ao
lado do nome.



plataformamaisbrasil.gov.br

Clique no local  
indicado.

Para cadastrar novos usuários, é NECESSÁRIO estar logado e ter perfil de CADASTRADOR.





Clique

Para cadastrar um
novo usuário no
município, por
exemplo, o
cadastrador deverá  
logar no sistema.
Para isso, acesse o
gov.br, conforme
indicado.

Para cadastrar novos usuários, é NECESSÁRIO estar logado e ter perfil de CADASTRADOR.



Digite seu CPF

Clique

Se possuir cadastro no GOV.br, informe seu CPF e clique em avançar e informe sua senha na próxima tela.

Caso ainda não tenha cadastro no gov.br, crie sua  
conta, clicando no botãoacima.



Registre  
sua senha e  
clique em  

entrar.

Clique



O sistema PODERÁ solicitar seu número de celular para enviar um código de validação de  
acesso. Informe seu numero e clique em “Enviarcódigo”.

Nº do celular Clique

Esse passo pode não ocorrer.  
É apenas uma medida de  
segurança do GOV.BR.



Após receber o código, informe no campo em destaque e clique em “Validar código”.
Se não receber o código, basta clicar em Tentar novamente

Informe

Clique



Para iniciar o cadastro de novos usuários, o cadastrador deve clicar em sua esfera (Administração Federal ou  
Administração Estadual/Municipal).
*Vamos cadastrar um novo usuário municipal como exemplo.

Clique

Quando aparecer essa
imagem ao lado, significa
que está logado e pode
iniciar os passos seguintes.



Informe

A consulta poderá ser
feita pelo CNPJ, nome
do município ou
nome do estado.



Clique

Nome do Município
Após preencher  
uma das opções de  
consulta, clique em  
“Pesquisar”.



Nome do Município

CNPJ Nome do Município Nome do Município no sistema UF

Após “Pesquisar”,
os dados serão
demonstrados na
lista de Entes. Para
incluir informação,
clique no lápis, no
campo “Ações”.

Clique



Os dados básicos
do município
estarão nessa
primeira tela.
Para cadastrar
novos usuários no
sistema, é
necessário clicar
na aba
“Usuários”.

Nº CNPJ Nome do município

Nome do município

Clique

Dados resumidos do município



Clique

O cadastrador deverá
clicar em “Adicionar”
para iniciar o cadastro.



Informe

Informe o CPF do NOVO usuário, e clique em “Buscar”.

Clique



Os dados serãocarregados  
automaticamente pela  
integração com a Receita  
Federal. O cadastrador  
deve informar o
“Cargo/Função” e os perfis  
que deseja liberar para o  
novo usuário.

Informar

Selecionar  
os perfis

xxx.xxx.xxx-xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dados do Município

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Principais Perfis - Convenente
Perfis Atividade

Cadastrador de Proposta Inseri Proposta/Plano de Trabalho. Porém não tem permissão para enviar
para a análise do Concedente

Gestor de Convênio

Realiza atividade dentro do sistema, exceto os pagamento por OBTV.
Envia a Proposta/Plano de Trabalho para análise

Gestor Financeiro

Para convênios que operam por OBTV é responsável por autorizar,
cancelar e efetivar pagamentos. Está autorizado a registrar e
enviar prestação de contas para análise

Ordenador de Despesa Autorização final dos pagamento por OBTV

Cadastrador de Ente/Entidade Incluir e excluir usuários, altera perfil, substitui 
responsável do  proponente e executa relatórios

Dirigente/Representante Altera os dados cadastrais, atribui perfis e pode cancelar propostas

Comissão de Licitação Permite a inserção de dados de Licitação

Fiscal do Convenente Acompanha e fiscaliza o andamento do convênio – Acesso ao App



Qual perfil devo cadastrar?

O perfil depende das atribuições do usuário.  
Pode ser concedido um ou vários perfis.

Exemplos:
Para operar a Transferência referente a LEI DE AÇÕES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL, é necessário o  
perfil de Gestor Recebedor.
Para dar ciência na transferência especial, é necessário o perfil de Gestor Recebedor.



xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dados do Município

Clique

Após finalizar o
registro, clique em
“Salvar”.



O sistema será
reiniciado, atualizando o
cadastro do novo
usuário.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dados do Município



Esses passos também podem ser 
seguidos para atualizar  alguma 
informação nos cadastros existentes.



ORÇAMENTO IMPOSITIVO NA 
PLATAFORMA +BRASIL



O QUE SÃO?

Instrumentos destinados a repasse de recursos
da União para a execução descentralizada de
políticas públicas.

TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO



CENÁRIO ATUAL

30 tipos diferentes de transferências de recursos*

Falta de padronização de procedimentos

Diversificação de sistemas 

Multiplicidade de normativos

Alta carga operacional

*Fonte: Censo das Transferências 2019 – DETRU/SEGES

Transferências de recursos federais como um todo



EMENDA CONSTITUCIONAL 
105/19*

Emendas impositivas poderão ser alocadas em 2 tipos de transferências:

• Transferência Especial

• Transferência com Finalidade Definida

*Acrescenta art. 166-A da CF



Transferência Com Finalidade 
Definida

 Com finalidade definida previamente

 Com instrumento de repasse

 Modalidades já existentes



Transferência Especial

 Sem finalidade de gasto prévio
 Não tem instrumento
 Não integra a receita do ente beneficiado para fins de repartição;
 Não integra a receita do ente beneficiado para o cálculo dos limites da despesa
com pessoal ativo e inativo e para fins de endividamento ;
 Veda despesas com pessoal e encargos sociais relativas a ativos e inativos, 
e com pensionistas;
 Veda gasto com serviço da dívida;
 Exige a aplicação de no mínimo 70% (setenta por cento) em despesas de capital
(investimento)
REGULAMENTADA PELA Nº252/2020



Departamento de Transferências da União
Secretaria de Gestão
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 
MINISTÉRIO DA ECONOMIA

RELATÓRIO DE GESTÃO – TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS



VALE LEMBRAR - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL

Sem finalidade definida, ou seja, o recurso poderá ser utilizado em
projetos diversos, sem necessidade de vincular sua execução a
instrumentos prévios (convênios, contratos de repasse...). Esse recurso
será aplicados em programações finalísticas das áreas de competência do
Poder Executivo do ente federado beneficiado

 Não integra a receita do ente beneficiado para fins de repartição;
 Não integra a receita do ente beneficiado para o cálculo dos limites da despesa com 

pessoal ativo e inativo e para fins de endividamento.

 Veda despesas com pessoal e encargos sociais relativas a
ativos e inativos e com pensionistas;

 Veda gasto com serviço da dívida.

R$



Fluxo – Transferência Especial
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Fluxo Gasto
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Reflete Dados

Vamos REGISTRAR???



Clique

plataformamaisbrasil.gov.br

Operação do BENEFICIÁRIO
Perfil: Responsável ou Gestor Recebedor



Seleção de modalidade na Plataforma +Brasil

Clique

Operação do BENEFICIÁRIO
Perfil: Responsável ou Gestor Recebedor



C
l
i
q
u
e

Operação do BENEFICIÁRIO
Perfil: Responsável ou Gestor Recebedor

Por padrão, após selecionar 
o módulo, o usuário estará

ambiente idêntico
no acesso livre, ou seja,

ao
logado, mas de consulta a
informações sem a
necessidade de senha.



Informe seu CPF

Clique

Se ainda não 
tiver cadastro

Operação do BENEFICIÁRIO
Perfil: Responsável ou Gesto Recebedor



Acesso ao módulo pelo GOV.BR

XXX.XXX.XXX-XX

*********

Clique

Sua senha

Operação do BENEFICIÁRIO
Perfil: Responsável ou Gestor Recebedor



Clique

Para iniciar o cadastro de um Relatório de Gestão, o usuário com perfil de GESTOR RECEBEDOR ou OPERACIONAL RECEBEDOR 
deve clicar em “Plano de Ação”.



Localize o Plano de 
Ação, 
preenchendo os  
campos ao lado ou 
marcabdo a opção 
em destaque e em 
seguida clique em 
“Pesquisar.

Emenda e parlamentar

Emenda e parlamentar Emenda e parlamentar

Beneficiário

Emenda e parlamentar Beneficiário

O cadastro do Relatório de Gestão estará vinculado a um Plano de Ação, logo devemos localizar o de nosso interesse realizando
os passos em destaque.



Emenda e parlamentar

Emenda e parlamentar

Emenda e parlamentar

Emenda e parlamentar

Emenda e parlamentar

Emenda e parlamentar

, para detalhar seu plano e começarmos o registro do Relatório de Gestão,Após localizar seu Plano de Ação, clique em
conforme indicado.

Clique



Os dados do Plano de Ação serão exibidos. Para iniciar o registro do relatório, clique na aba “Relatório de Gestão”, conforme
indicado.

CLIQUE



Documentação 
complementar ou  
comprobatória
poderá ser anexada.

Informação preenchida automaticamente.

Descrever de maneira sucinta as ações executadas*.

*O Relatório de Gestão aqui registrado estará relacionado as ações que que foram executados, na totalidade ou em partes, com 
recursos oriundos de emendas especiais.

Descrever 
arquivo que será 

anexado.
CLIQUE aqui para selecionar arquivo.

Após selecionar o
arquivo, clique em
“Incluir”, conforme
indicado.

CLIQUE



Após anexado, os
arquivos serão
exibidos em lista
conforme destacado,
podendo ser
alterados enquanto o
relatório não for
disponibilizado.

Para alterar o arquivo, exclua o existente clicando em , conforme indicado. 
Para inserir um novo arquivo repita o passo da página anterior.

CLIQUE



Para 
acompanhamento.

Nome de quem executou o registro. Data e hora dos registros

O histórico reflete o fluxo do Relatório de Gestão na Plataforma +Brasil.

Após registrar as  
informações 
referente ao  
Relatório de Gestão, 
clique em “Salvar”  
conforme indicado.

CLIQUE



Após salvo, o Relatório de
Gestão ainda poderá ser
alterado/complementado.

Finalizado o cadastro e
validação das informações
registradas, clique em
“Disponibilizar”, conforme
indicado.

CLIQUE



Após salvo, o Relatório de
Gestão ainda poderá ser
alterado/complementado.

Finalizado o cadastro e
validação das informações
registradas, clique em
“Disponibilizar”, conforme
indicado.

CLIQUE

Nome de quem salvou



Confirme para disponibilizar o
Relatório de Gestão, conforme
indicado.

CLIQUE

XYZ



Cadastro do Relatório de Gestão finalizado.

Usuário 1

Usuário 2



Após 
disponibilizado o  
Relatório de Gestão 
só poderá ser  
alterado clicando  
em “Alterar”,  
conforme indicado.

CLIQUE

Usuário 1

Usuário 2



Confirme, para realizar alterações no Relatório.

CLIQUE

Usuário 1

Usuário 2



Os campos ficarão editáveis
novamente.
Realize as alterações e/ou
complementações e repitas os
passos anteriores.

Todas alterações serão 
registradas no histórico.



DÚVIDAS

• Antes de enviar seu questionamento, verifique se sua dúvida não pode ser 
sanada com as orientações aqui disponibilizadas.

• Caso as informações não solucionem seu questionamento, a equipe de 
atendimento da Plataforma +Brasil disponibiliza opções para o registro de suas 
manifestações:
• 0800-978-9008 (segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 18h)
• https://portaldeservicos.planejamento.gov.br/citsmart/pages/login/login.load



Painel Parlamentar

* Números ilustrativos



APLICATIVOS DA  

PLATAFORMA+BRASIL



APP  

CIDADÃO  

MAIS BRASIL



•Promover a transparência e maior

controle social referente aplicação

dos recursos da União

•Obter a opinião dos cidadãos sobre 

os  investimentos públicos

operacionalizados  por meio da 

Plataforma +BRASIL

•O cidadão pode realizar denúncias: o
app é integrado com a ouvidoria da
CGU

•Promover maior a participação do

cidadão  nas Políticas Públicas



• Possibilidade de propor 

necessidades  georreferenciadas, 

ou seja, diretamente  no seu bairro 

e na sua rua

• Possibilidade de “favoritar” os  

investimentos públicos e as 

aplicações  dos recursos para 

receber atualizações  promovendo 

maior controle social



+ Monitoramento digital das políticas públicas  
com fortalecimento do controle social

+ Possibilidade de denunciar irregularidades

+ Rastreabilidade das ações dos gestores

+ Otimização dos gastos de recursos públicos

+ Integridade das informações

+ Acompanhar resultados para a sociedade

Benefícios para o
cidadão



APP  

GESTÃO  

MAIS BRASIL



 Público alvo: Gestores 

públicos da  União, dos 

Estados e dos Municípios

 Objetivo: Apoiar a gestão das  

transferências e aumentar a

transparência  junto a sociedade.



• Fornecer informações precisas
aos gestores locais

• Ampliar a velocidade e 

assertividade das  decisões

• Reduzir o tempo de execução das
obras

• Ampliar a eficiência e 

efetividade das  políticas

públicas



• Acessibilidade a informações dos seus  

investimentos públicos geridos por meio

da  Plataforma +BRASIL

• Acesso a diversos tipos de transferências

de  recursos disponibilizados

• Acompanhamento e notificações dos prazos
de envio de novas propostas

• Segurança no acompanhamento dos
instrumentos celebrados



• Interface mais amigável

• Possibilidade de “favoritar” o instrumento
celebrado

• Recebimento de notificações de 

oportunidades de  recursos

• Prefeitos e Governadores com informações 

gerenciais na  palma da mão



• Extratos de movimentação
financeira

• Pagamentos a fornecedores

• Instrumentos firmados

• Inscrições de propostas

• Aprovação de instrumentos

• Prestação de contas



APP   

FISCALIZAÇÃO  

MAIS BRASIL





O Aplicativo possibilita o  

monitoramento e fiscalização dos  

instrumentos de transferências  

celebrados pela União com entes  

federados, permitindo mobilidade  

quanto ao acesso e envio de  

informações, com a funcionalidade  

de georreferenciamento, o que  

garantirá maior precisão e  

integridade nas informações.



Perfis da Plataforma +BRASIL:

 Fiscais Convenentes
 Fiscais Concedentes

 Fiscais do órgão repassador
 Fiscais do órgão recebedor

 Fiscais das Mandatárias



• Realizar relatório fotográfico de
monitoramento das obras

• Aumentar a eficiência das fiscalizações in
loco

• Aumentar a transparência junto à sociedade

• Acompanhamento praticamente em tempo
real

• Integração com a Plataforma +BRASIL

dando  transparência às informações



MEG TR

https://antigo.plataformamaisbrasil.gov.br/ajuda/glossario/ass
untos-gerais/modelo-de-excelencia-em-gestao/modelo-de-
excelencia-em-gestao-meg-tr

https://antigo.plataformamaisbrasil.gov.br/ajuda/perguntas-
frequentes/perguntas-frequentes-megtr




