COMO POSSO
MELHORAR
A Rede +Brasil, instituída pela Portaria nº 33, de 22 de janeiro de 2020, tem por objetivo melhorar a gestão das
transferências da União, por meio da Plataforma +Brasil, capacitar os usuários da plataforma e aprimorar as
atividades de comunicação e transparência das transferências da União.
Atualmente, a Rede conta com 157 instituições parceiras: todos os Estados, o Distrito Federal, Municípios e
representatividade de entidades municipalistas, Governo Federal, Ministério Público Federal e dos Estados,
Tribunal de Contas da União, todos os tribunais estaduais, instituições de ensino, entre outros.
De forma colaborativa, por meio de reuniões, discussões e capacitações no âmbito da Rede, temos construído
e aperfeiçoado tecnologias, normativos, metodologias e estratégias, com o objetivo de promover melhorias
no processo de transferência de recursos públicos, viabilizando a simplificação, a racionalização, a
rastreabilidade e a integridade, de forma a tornar o Brasil +ÍNTEGRO, +INTEGRADO, +INOVADOR,
+TRANSPARENTE, +SIMPLES e +EFETIVO.
A consolidação e o fortalecimento da Rede +Brasil tem sido possível por meio da ampla adesão à Rede e da
participação efetiva das instituições parceiras, que, juntas num mesmo propósito, têm promovido
transformações positivas na história do Brasil que queremos como agentes públicos e, sobretudo, como
cidadãos. E a PARTICIPAÇÃO dos parceiros tem sido fundamental ao longo desse processo!

Mas, como fazê-lo?
Conheça os meios que dispomos para a
melhoria da gestão das transferências da União
Divulgar e usar a Plataforma tornam
o processo de transferências de
recursos mais transparente, rápido e
efetivo. A Plataforma +Brasil permite
padronizar e simplificar processos,
rastrear recursos e otimizar a
aplicação destes, entre outros. Além
disso, oferece meios tecnológicos
para o fortalecimento da integridade
e a transparência das informações, e
traz menor custo de controle, por
meio da prestação de contas
informatizada.

Participar, efetivamente, da Rede,
apoiando e participando dos eventos e
reuniões, e promover capacitação e
seminários. Incentivar a comunicação
entre Estado, Município e União, por
meio dessa rede de governança.
Estimular órgãos e entidades para
participarem da Rede, por meio da
adesão, conforme orienta a Instrução
Normativa nº 115, de 25 de novembro
de 2020. Ou, ainda, renovar a adesão
quando findo o prazo de vigência do
Acordo de Cooperação Técnica.

Coordenação da Unidade Gestora de cada Elo
Assegurar as condições de trabalho da Unidade Gestora, garantindo os recursos
humanos, materiais e financeiros, para que esta consiga desempenhar com qualidade

(UG)
Unidade Gestora

suas atribuições dentro da sua atuação na Rede +Brasil. Manter sempre atualizado o
cadastro da equipe da UG (ponto focal).
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Fórum Regional de Fortalecimento da Rede +Brasil
Realize e apoie o Fórum Regional no Estado, que tem por objetivo
promover maior integração entre os parceiros da Rede +Brasil,
reunindo os atores de diversas esferas do governo envolvidos na
temática “transferências de recursos da União”, com vistas ao
fortalecimento da governança, do diálogo e da gestão, bem como à
melhoria do gasto público e maior efetividade das políticas públicas
implementadas.

Reuniões periódicas do Comitê Gestor
Participe, por meio dos representantes indicados pela UG, das
reuniões do Elo, com previsão de quatro encontros anuais. Excelente
oportunidade de integração com os demais parceiros da Rede +Brasil
para o compartilhamento de boas práticas e conhecimento de
inovações referentes às transferências de recursos públicos da União e
à melhoria da gestão pública.

MEG-Tr (Modelo de Excelência em Gestão das Transferências da União)
Apoie a implementação de práticas objetivas para o aprimoramento da gestão e dos
processos das organizações, focadas em resultados para o cidadão. O uso deste Modelo
possibilita que organismos públicos possam atuar na implantação de ciclos contínuos de
avaliação de seus sistemas de gestão, oportunizando o conhecimento das práticas e dos
resultados atuais, o que permite agregar valor às oportunidades de melhoria
identificadas em cada processo de avaliação da gestão.

Capacitação gratuita
Estimule a capacitação gratuita dos servidores e colaboradores que atuam na gestão
das transferências de recursos. Há cursos gratuitos e periódicos, promovidos pelo
Ministério da Economia, para formação de multiplicadores do conhecimento. Estes,
por sua vez, devem multiplicar o conhecimento adquirido na sua região, de forma a
propagar o conhecimento, propiciando maior qualidade na gestão dos recursos
públicos.
Ferramentas de gestão das transferências da União
Estimule, divulgue e capacite servidores para melhor utilização dos Painéis
Gerenciais +Brasil (Transferências Abertas, Painel de Obras, Indicadores e
Parlamentar) e dos Aplicativos +Brasil (Gestão +Brasil, Cidadão +Brasil e
Fiscalização +Brasil), utilizados no âmbito da gestão das transferências da
União. Eles promovem a melhoria da gestão, aumentam a transparência e
garantem maior efetividade nos resultados das políticas públicas.
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