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Como assinar um Termo de Adesão no Módulo 
FUNDO A FUNDO da Plataforma +Brasil. 

PERFIL  

Para seguir os passos seguintes, é necessário: 
 Ter o perfil de GESTOR RECEBEDOR; e 
 Estar logado no sistema. 

O cadastrador poderá dar o 
perfil para os usuários. 



plataformamaisbrasil.gov.br 

Clique no local 
indicado. 

Para assinar o “Termo de Adesão”, é NECESSÁRIO estar logado e ter perfil de GESTOR RECEBEDOR. 



Selecione a opção “Transferências Fundo a 
Fundo” para iniciarmos a assinatura.  

Para assinar o “Termo de Adesão”, é NECESSÁRIO estar logado e ter perfil de GESTOR RECEBEDOR. 



Clique 

Para assinar o “Termo de Adesão”, o usuário com 
perfil de GESTOR RECEBEDOR deverá logar no 
sistema. 
 
Para isso, acesse o gov.br, conforme indicado. 

Para assinar o “Termo de Adesão”, é NECESSÁRIO estar logado e ter perfil de GESTOR RECEBEDOR. 



 

Digite seu CPF 

Clique 

Se possuir cadastro no GOV.BR, informe seu CPF e clique em avançar e informe sua senha na próxima tela. 

 
Caso ainda não tenha cadastro no GOV.BR, crie sua 

conta, clicando no botão acima. 
 



 

Registre 
sua senha e 
clique em 

entrar. 

Clique 

xxx.xxx.xxx-xx 



 

O sistema PODERÁ solicitar seu número de celular para enviar um código de validação de 
acesso. Informe seu número e clique em “Enviar código”.  

Nº do celular Clique 

Esse passo pode não ocorrer. 
É apenas uma medida de 
segurança do GOV.BR. 



 

Após receber o código, informe no campo em destaque e clique em “Validar código”. 
Se não receber o código, basta clicar em “Tentar novamente”. 

Informe 

Clique 



 

Quando aparecer essa 
imagem ao lado, significa 
que está logado e pode 
iniciar os passos seguintes. 

Para iniciar a assinatura do “Termo de Adesão”, o usuário com perfil de GESTOR RECEBEDOR deve clicar em 
“Termo de Adesão”. 



 

Clicar no campo 
“Plano de Ação”, para 
buscar o Plano de 
Ação em que deseja 
assinar o Termo de 
Adesão. 



 

Para consultar o 
Termo de Adesão que 
deseja assinar, digite o 
número do Plano de 
Ação correspondente 
ou selecione-o caso 
ele apareça na lista de 
Planos de Ação logo 
abaixo do campo. 



 

Após  indicar o número do 
Plano de Ação, clique em 
“Pesquisar” 

Clique 



 Depois de realizar a 
consulta, a informação 
aparecerá na “Lista de 
Termos de Adesão”. Clique 
no símbolo de editar (  ) 
para assinar o Termo de 
Adesão. 

Clique 



 

Aparecerão as informações 
sobre os dados básicos do 
Termo de Adesão para 
visualização.  

Para assinar o Termo de 
Adesão basta clicar em 
“Assinar”. 

Clique 



 

Pronto! Seu Termo de 
Adesão foi assinado com 
sucesso.  



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 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



