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1. DEFINIÇÃO 

Trata-se da padronização dos procedimentos referentes ao uso do Painel de 
Transferências abertas +Brasil, utilizados para a verificação de informações gerenciais 
acerca de convênios no âmbito da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia – 
Sudam. 

Os Painéis Gerenciais da Plataforma +Brasil disponibilizam informações de acesso livre 
sobre diversos tipos de Transferência da União de forma intuitiva, flexível e rápida, para 
apoiar o processo de tomada de decisão. 

Este Painel é um dos quatro ambientes gerenciais disponibilizados no sítio institucional da 
Plataforma +Brasil. 

 

2. UNIDADES ENVOLVIDAS 

2.1. Qualquer unidade que necessita de informações sobre convênios firmados pela 
Sudam. 

2.2. Atores externos relacionados aos convênios firmados pela Sudam. 

 

3. PROCEDIMENTOS 

3.1. Os procedimentos para o uso do Painel Transferências Abertas estão elencados a 
seguir a partir de capturas das telas de uso da mesma, a qual está disponível no site 
http://transferenciasabertas.planejamento.gov.br/, disponibilizada sem necessidade de 
senha.  
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Etapa 01 – Acesso aos Painéis Gerenciais. 

01. Acesse o link http://plataformamaisbrasil.gov.br e clique em “Painéis Gerenciais 
+BRASIL”; 

02. Clique em “Painéis Gerenciais + Brasil”. 

 
 

01 
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Etapa 02 – Escolha do Painel.  

01. Ao selecionar o Painel de Transferências Abertas +Brasil, você poderá consultar 
informações detalhadas sobre as Transferências da União realizadas pela 
Plataforma +BRASIL, como o valor contratado, liberado, saldo e situação das 
parcerias. 
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Etapa 03 – Utilização do Painel. 

01. A informação da tela inicial é referente a todos os convênios firmados pelo governo federal.  Pode-se aplicar filtros para selecionar as 
informações desejadas. Sugere-se acionar o botão  a fim de ter acesso a todos os filtros que podem ser aplicados na 
sua pesquisa. 

 

Nesta área aparecerão os resultados da sua pesquisa à medida que os filtros forem 
aplicados. 
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Etapa 03 – Filtros adicionais. 

01. O Painel Transferências Abertas +BRASIL disponibiliza filtros como ano, região, estado e município. A ferramenta mostra ainda dados 
sobre valor contratado, liberado, saldo e situação das parcerias – se o convênio está em andamento ou foi cancelado, se houve ou não 
prestação de contas, entre outros.  
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Etapa 04 – Seleção de filtros. 

01. Um exemplo de seleção de filtros consiste em selecionar “Convênio” em Modalidade, “Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia” 
em Órgão Concedente e “2020” em Ano Assinatura; 

02. Após selecionar os filtros desejados, acionamos o botão  (também pode-se clicar no ) para ter acesso à consulta 
resumida das informações ou mesmo aos gráficos. 
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Etapa 05 – Exemplo de consulta 

01. Esta é a tela de informações após o fechamento da opção “filtros adicionais”; 
02. No botão indicado em vermelho, é possível gerar uma planilha do Excel com o resultado obtido. Os botões sinalizados em azul fornecem 

informações adicionais. Falaremos sobre eles a seguir. 
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Etapa 06 - Atos Preparatórios 

01. A partir da seleção dos filtros e acionamento do botão superior “Atos preparatórios”, são disponibilizadas novas informações gerenciais. 
Há ainda as subseções de informações - Atos Preparatórios, Programas disponibilizados e Beneficiários de Emenda. 
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Etapa 06- Instrumentos Assinados 

01. Alternando o botão selecionado para “Instrumentos Assinados”, são disponibilizadas novas informações gerenciais. Há ainda as subseções 
de informações - Instrumentos Assinados, Empenho/Desembolso, Movimentação Financeira, Emendas e Obras com Vigência Prorrogada. 
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Etapa 07- Consulta Personalizada 

01. A consulta personalizada pode ser realizada com o objetivo de complementar a consulta realizada inicialmente com a aplicação dos filtros, 
fornecendo planilhas online e exportáveis em Excel a partir da seleção de “dimensões” e “métricas”. As regras para a utilização desta 
funcionalidade estão destacadas abaixo.  
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Etapa 07- Consulta Personalizada 

01. Aqui vemos um exemplo de seleção com cinco “dimensões” e uma “métrica” e que pode ser exportada para o Excel; 
02. No botão , é possível realizar o download da planilha com as informações selecionadas; 
03. Caso Acesso livre seja clicado, o usuário será encaminhado para a página da Plataforma +Brasil referente ao convênio. 

 


