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*REFERENTE A BASE DE DADOS DE SEG.(28/09) 

 

Totalização da base, filtros desconsiderados
Ordem Situação Municípios % Assinado % Pago %

1 Em Elaboração 534 17,3%

2 Enviado para Análise do Conselho 6 0,2%

3 Análise Concluída 47 1,5%

4 Enviado para Análise 189 6,1%

5 Em Complementação 157 5,1%

6 Autorizado 2.158 69,8% 1.400 64,9% 944 67,4%

Total 3.091 100,0%

 

 

OS MUNICÍPIOS QUE AINDA NÃO ENTRARAM NA PLATAFORMA (2.479): Entrar em 

contato com o Município para orientá-lo e incentivá-lo a aderir. 

 

Os recursos serão transferidos por meio da Plataforma +Brasil. Assim sendo, a fim 

de se preparar para recebê-los, o Município deve, em primeiro lugar, organizar o seu 

cadastro na Plataforma +Brasil, de modo que passe a ter: 

 pelo menos um gestor municipal cadastrado com o perfil de “gestor recebedor” 

– passo obrigatório para os Municípios, que somente pode ser executado por um gestor 

municipal cadastrado com o perfil de “cadastrador do Ente”; e 

 o fundo municipal de cultura ou o órgão gestor municipal de cultura cadastrado 

– passo opcional para os Municípios, que apenas pode ser efetuado por um gestor 

municipal cadastrado com o perfil de “cadastrador do Ente”. 

Após a organização do cadastro na Plataforma +Brasil, o gestor municipal 

cadastrado com o perfil de “gestor recebedor” deverá indicar uma agência de 

relacionamento do Banco do Brasil e enviar o plano de ação, manifestando, assim, o 

interesse do Município em receber os recursos. Os Entes locais poderão fazer o envio 

dessas informações em, no máximo, 60 dias, contados a partir da data da publicação do 

Decreto 10.464/2020 no DOU. Isto é, até o dia 16 de outubro de 20201.  

                                              
1 A esse respeito, a CNM recomenda que os Municípios apresentem – o quanto antes – as informações que 

estão sendo solicitadas na Plataforma +Brasil, a fim de que haja tempo hábil para executar os recursos até o 
dia 31 de dezembro de 2020.  
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Depois de o Município encaminhar essas informações pela Plataforma +Brasil, o 

governo federal irá analisar o plano de ação, aprová-lo e, em seguida, será aberta uma 

conta bancária específica por meio da qual – mediante a assinatura do termo de adesão 

pelo Ente local – os recursos serão repassados. Ao fim, o Município deve comunicar ao 

gerente da agência de relacionamento escolhida quem serão os gestores responsáveis por 

operar esses recursos.  

A fim de assistir o processo de operacionalização da Lei 14.017/2020 em âmbito 

local, a CNM sugere que o Município, ainda nesse primeiro momento, estruture um trabalho 

conjunto entre instâncias da prefeitura, como o órgão gestor de cultura, o conselho de 

cultura e os setores jurídico, financeiro, contábil e de transferências. Essa atuação conjunta 

será fundamental para o desenvolvimento da execução desses recursos.  

 

PASSO A PASSO DA PLATAFORMA +BRASIL 

 

Interessada em orientar tecnicamente os gestores municipais, a CNM realizou uma 

Roda de Conhecimento que demonstra, detalhadamente, o que os Municípios devem fazer 

para receber os recursos por meio da Plataforma +Brasil: https://bit.ly/3iHxkZd. Os 

Municípios ainda podem contar com o auxílio de membros da Rede +Brasil em todos os 

Estados brasileiros: https://bit.ly/2YSK5sF. Além disso, o Ministério da Economia 

disponibilizou seis tutoriais.  

O primeiro tutorial explicita como o “cadastrador do Ente”2 cria um novo cadastro de 

usuário ou atualiza um cadastro de usuário já existente na Plataforma +Brasil, de modo a 

cadastrar pelo menos um gestor municipal com o perfil de “gestor recebedor”: 

https://bit.ly/34pUDTC. Esse primeiro passo é muito importante, haja vista que é o “gestor 

recebedor” quem preencherá e enviará as informações que demonstrarão a vontade do 

Município de receber os recursos.  

O segundo tutorial demonstra como o “cadastrador do Ente” cadastra o fundo 

municipal de cultura ou o órgão gestor municipal de cultura na Plataforma +Brasil, caso o 

                                              
2 Caso o “cadastrador do Ente” tenha alguma dificuldade para acessar sua conta no gov.br, ele poderá buscar 

orientações para solucioná-la nos seguintes endereços: https://bit.ly/32jJBfZ ou https://bit.ly/2QkyH3W.  

https://bit.ly/3iHxkZd
https://bit.ly/2YSK5sF
https://bit.ly/34pUDTC
https://bit.ly/32jJBfZ
https://bit.ly/2QkyH3W
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Município tenha interesse de indicar – quando estiver preenchendo o plano de ação – um 

dos dois como o executor dos recursos: https://bit.ly/3gmY3Jk.  

Ou seja, existe a possibilidade de o Município vincular a conta bancária que será 

criada pela Plataforma +Brasil a um fundo municipal de cultura ou a um órgão gestor 

municipal responsável pela área da cultura, como uma secretaria ou uma fundação 

municipal de cultura. Caso essa seja a vontade do Município, o “cadastrador do Ente” deve 

cadastrar o fundo ou o órgão na Plataforma +Brasil e o “gestor recebedor”, por sua vez, 

deve indicá-lo, posteriormente, no plano de ação, como o executor dos recursos. Assim 

sendo, o Município não precisa fazer esse cadastro quando não quiser que a conta bancária 

seja aberta associada ao fundo ou ao órgão. Nesse último caso, a conta bancária será 

criada em nome da prefeitura.  

A CNM aconselha que os Municípios que tiverem interesse de indicar o seu fundo 

municipal de cultura como o executor dos recursos observem, antes de tomar essa decisão, 

a legislação local que versa sobre esse fundo, a fim de perceber se ela estabelece algum 

empecilho para operacionalização dos recursos, assim como definida pela Lei 14.017/2020 

e pelo Decreto 10.464/2020. Isto é, recomenda-se verificar se a legislação do fundo 

possibilita que os recursos operados por meio desse instrumento de financiamento sejam 

utilizados em iniciativas previstas nos incs. II e III do art. 2º da Lei 14.017/2020.   

O terceiro tutorial explica como o “gestor recebedor”3 cria sua própria conta no 

gov.br para acessar a Plataforma +Brasil e, assim, prestar as informações solicitadas ao 

Município: https://bit.ly/3aTW1iK.   

 

PLANO DE AÇÃO 

 

EM ELABORAÇÃO (534): O Município ainda está elaborando e não enviou para análise do 

Ministério. Entrar em contato com o Município para orientá-lo como elaborar e enviar o 

plano de ação. 

 

                                              
3 Caso o “gestor recebedor” tenha alguma dificuldade para criar ou acessar sua conta no gov.br, ele poderá 

buscar orientações para solucioná-la nos seguintes endereços: https://bit.ly/32jJBfZ ou https://bit.ly/2QkyH3W.  

https://bit.ly/3gmY3Jk
https://bit.ly/3aTW1iK
https://bit.ly/32jJBfZ
https://bit.ly/2QkyH3W
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Interessada em orientar tecnicamente os gestores municipais, a CNM realizou uma 

Roda de Conhecimento que demonstra, detalhadamente, o que os Municípios devem fazer 

para receber os recursos por meio da Plataforma +Brasil: https://bit.ly/3iHxkZd. Os 

Municípios ainda podem contar com o auxílio de membros da Rede +Brasil em todos os 

Estados brasileiros: https://bit.ly/2YSK5sF. Além disso, o Ministério da Economia 

disponibilizou seis tutoriais.  

O quarto tutorial orienta como o “gestor recebedor” por meio da Plataforma +Brasil 

indica uma agência de relacionamento do Banco do Brasil de sua preferência e preenche e 

envia o plano de ação de modo a demonstrar como o Município planeja utilizar os recursos: 

https://bit.ly/31p9FqJ.  

O plano de ação é uma estimativa do que será realizado. Ele não engessa a 

aplicação dos recursos. O Município poderá remanejar os recursos durante a sua execução 

entre iniciativas previstas nos incs. II e III do art. 2º da Lei 14.017/2020, de acordo com a 

demanda local, desde que informe esse remanejamento no relatório de gestão final. 

A partir do envio dessas informações, o governo federal analisará o plano de ação, 

averiguando se: 

 a data do fim da vigência do plano de ação não ultrapassa o fim do período de 

estado de calamidade pública, reconhecido pelo Decreto Legislativo 6/2020 – ou seja, se a 

vigência do plano de ação está até o dia 31 de dezembro de 2020; 

 o plano de ação está estruturado em torno do montante total que será 

repassado ao Município, conforme indicado no Anexo III do Decreto 10.464/2020 – isto é, 

se está prevista a transferência para o Município, por exemplo, de R$ 79.744,68, as metas e 

ações do plano de ação devem utilizar todo esse recurso; 

 o plano de ação está organizado em torno das competências municipais 

estabelecidas no Decreto 10.464/2020 – ou seja, se as metas e ações do plano de ação se 

referem aos incs. II e III do art. 2º da Lei 14.017/2020;  

 foi destinado, no mínimo, 20% do montante total que será transferido ao 

Município para as metas e ações do plano de ação referentes ao inc. III do art. 2º da Lei 

14.017/2020; 

 a justificativa e os objetivos do plano de ação estão coerentes; 

 as metas do plano de ação foram vinculadas às metas do programa; e 

https://bit.ly/3iHxkZd
https://bit.ly/2YSK5sF
https://bit.ly/31p9FqJ
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/portaria/DLG6-2020.htm
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 os itens de despesa cadastrados, quando somados, correspondem ao 

montante total que será repassado ao Município. 

 

ENVIADO PARA ANÁLISE DO CONSELHO (6): O Município enviou para o lugar errado. 

Tinha que ter enviado para o Ministério. Entrar em contato com o Município para orientá-lo 

para enviar para o Ministério. Basta apertar o botão para enviar para o Ministério na própria 

Plataforma +Brasil. Veja o seguinte tutorial https://bit.ly/31p9FqJ, slide 38. 

 

ENVIADO PARA ANÁLISE (189): O Município enviou para análise, mas ainda falta a 

aprovação do Ministério. 

 

O plano de ação que estiver em concordância com a Lei 14.017/2020 e o Decreto 

10.464/2020 será aprovado pelo governo federal. Logo depois, a Plataforma +Brasil criará, 

automaticamente, uma conta bancária específica na agência de relacionamento do Banco 

do Brasil indicada pelo Município.  

 

EM COMPLEMENTAÇÃO (157): O Município tem que fazer algum ajuste e enviar para 

nova análise do Ministério. Entrar em contato com o Município para orientá-lo a como fazer 

o ajuste e enviar para nova análise do Ministério. 

 

Após a análise, o plano de ação, caso não esteja de acordo com algum dos 

aspectos evidenciados acima, será colocado em complementação pelo governo federal, 

sendo então necessário que o “gestor recebedor”, por meio da Plataforma +Brasil, faça os 

ajustes que forem solicitados e, em seguida, envie o plano de ação para nova análise, 

assim como demonstra o quinto tutorial: https://bit.ly/2YL7rjL.  

 

ANÁLISE CONCLUÍDA (47): Ministério incluiu um status errado. Era para ter colocado 

“Autorizado” ou “Em Complementação”. Já acionamos o Ministério para corrigir e eles já 

corrigiram. 

 

AUTORIZADO (2.158): Tudo ok em relação ao fluxo do plano de ação. 

https://bit.ly/31p9FqJ
https://bit.ly/2YL7rjL
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TERMO DE ADESÃO 

 

AUTORIZADO EM ELABORAÇÃO (9): Ministério está preparando para enviar o termo de 

adesão para o Município assinar. 

 

AUTORIZADO ENVIADO (608): Ministério enviou o temo de adesão para o Município 

assinar. Entrar em contato com o Município para orientá-lo a assinar o termo de adesão. 

 

A partir da abertura da conta bancária, o “gestor recebedor” deverá assinar, 

eletronicamente, o termo de adesão por meio da Plataforma +Brasil, dando, assim, o aceite 

para o recebimento dos recursos, conforme explica o sexto tutorial: https://bit.ly/3gN34uC. 

 

AUTORIZADO ASSINADO (1.400): O Município assinou o termo de adesão e aguarda o 

pagamento. Entrar em contato com o Município para orientá-lo a entrar em contato com o 

gerente da agência de relacionamento do Banco do Brasil. 

 

Ao fim, os recursos serão transferidos, em parcela única, devendo o Município 

comunicar ao gerente da agência de relacionamento escolhida quem serão os gestores 

locais responsáveis por operará-los.  

 

mudar a agência bancária - tudo é para quem não assinou o termo de adesão 

auxiliocultura@turismo.gov.br 

 

 

 

https://bit.ly/3gN34uC
mailto:auxiliocultura@turismo.gov.br

