
Já estão disponíveis

Baixe os aplicativos no seu celular

Os aplicativos da Plataforma +BRASIL têm por 
finalidade fornecer mais transparência sobre a 
aplicação dos recursos públicos transferidos 
por meio da Plataforma. 

Apresentam, de forma intuitiva, informações 
sobre os instrumentos de repasses de 
recursos celebrados entre o governo federal 
e os governos estaduais, municipais e as 
organizações da sociedade civil, entre outras 

informações.

Benefícios dos aplicativos

+ Monitoramento digital das políticas públicas 

+ Possibilidade de denunciar irregularidades

+ Rastreabilidade das ações dos gestores

+ Otimização dos gastos de recursos públicos

+ Integridade das informações

+ Acompanhamento de resultados para a sociedade

Aplicativos +BRASIL

Aplicativos
+Brasil

Canais de atendimento

ISIS
Assistente Virtual com Inteligência Artificial 

disponível no portal

www.plataformamaisbrasil.gov.br
ou pelo whatsapp: https://bit.ly/2WJX0uw

Portal de Serviços

portaldeservicos.planejamento.gov.br

Central de atendimento

0800 978 9008



App Cidadão +BRASIL

Permite que o cidadão fis-
calize os recursos repassa-
dos pelo Governo Federal. 
É possível também se ma-
nifestar em benefício da sua 
cidade, indicando a neces-
sidade de políticas públicas 
em seu município. Pode-se 
sugerir, por exemplo, a pavimentação de uma 
rua, a construção de escolas e postos de saúde.

App Gestão +BRASIL

Tem por finalidade apoiar 
os gestores nas transfe-
rências de recursos opera-
cionalizadas por meio da 
Plataforma +BRASIL. Os 
gestores municipais e esta-
duais poderão, pelo aplica-
tivo, acompanhar progra-
mas, propostas e instrumentos de repasses 
favoritados.

App Fiscalização +BRASIL

Possibilita monitoramento 
e fiscalização dos instru-
mentos de transferências 
celebrados pela União com 
entes federados, permitin-
do mobilidade quanto ao 
acesso e envio de informa-
ções de forma tecnológica, 
o que garante maior precisão e integridade 
nas informações.

Investimentos: veja, de forma rápida, como 
estão sendo aplicados os recursos para 
execução de políticas públicas nos 
municípios.

Avalie: dê sua opinião e avalie os investimentos 
próximos a você. 

Denuncie: seu relato será enviado diretamente 
para a ouvidoria da CGU.

Sugira: você pode sugerir melhorias para sua 
cidade.

Compartilhe: exponha sua visão sobre os 
investimentos públicos nas redes sociais.

Jogue: participe, marque pontos e esteja em 
primeiro lugar no ranking das avaliações.

Busca detalhada: por programa, proposta ou 
instrumento, que poderão ser filtrados por 
tema, status, região e prazo. Acompanhe 
de forma gráfica e intuitiva.

Informações detalhadas na palma da mão:  
fortaleça a sua gestão. Veja de forma 
rápida as principais informações de 
execução de seu instrumento. Acompanhe 
o andamento das análises das propostas 
encaminhadas e seus prazos.

Favoritos: você pode escolher os programas, 
propostas e instrumentos de seu interesse, 
marcar como favoritos, para, assim, 
receber notificações quando houver 
atualizações do seu andamento.

Mural de avisos: receba mensagens e 
alertas das oportunidades, propostas e 
instrumentos de seu interesse, além de 
novidades normativas.

Funcionalidades

Listagem de instrumentos: acesso a informa-
ções específicas sobre instrumentos de 
transferências que estão sob a responsabi-
lidade do usuário e sobre aqueles que ne-
cessitam de vistoria e monitoramento.

Detalhamento de informações: acompanha-
mento de informações detalhadas sobre o 
instrumento acessado, de forma gráfica e 
intuitiva.

Relatório fotográfico: registro de imagens, 
com ou sem conectividade com a Internet, 
do instrumento vistoriado, de forma rápida, 
fácil e confiável.

Georreferenciamento: acesso a informações 
de latitude, longitude, data e horário do re-
gistro da imagem vinculada ao instrumento 
fiscalizado.

Hash: a foto tirada pelo fiscal recebe uma mar-
cação única, garantindo mais integridade.

Público-alvo:
Cidadão interessado em acompanhar 

políticas públicas

Público-alvo:
Gestores públicos dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios

Público-alvo:
Fiscais do órgão repassador (concedente)
Fiscais do órgão recebedor (convenente)

Fiscais das Mandatárias

FuncionalidadesFuncionalidades

Você pode escolher e acompanhar os investimentos públicos de sua preferência


