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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.
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Fluxo – Transferência Especial
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Fluxo Empenho e Liberação
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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



Clique

Operação do BENEFICIÁRIO
Perfil: Responsável ou Gestor Recebedor

Por padrão, após selecionar
o módulo, o usuário estará
no acesso livre, ou seja,
ambiente idêntico 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

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

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



