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MÓDULO CADASTROS – Vinculados e Fundos



Quero operar a Plataforma +Brasil para executar o 
Programa Emergencial, estou cadastrado?

Como consultar órgãos estaduais cadastrados na 
Plataforma?

Vamos aprender com os passos seguintes...



www.gov.br/plataformamaisbrasil

Desça a página do portal até
encontrar a próxima imagem.



Clique no local 
indicado.

Clique



Cadastros Plataforma +Brasil (P+B)
• Para iniciar a consulta clique no local indicado.

Clique

Para realizar CONSULTAS não é necessário 
ser cadastrado na Plataforma.



Clique

Selecione a esfera
relacionada a sua
busca. Exemplo,
quero localizar uma
Secretaria de
Educação Estadual.
Então seleciono a
opção
“Administração
Estadual/Municipal”



Informe

A consulta poderá ser
feita pelo CNPJ, nome
do estado.



Clique

Nome do Estado
Após preencher 
uma das opções de 
consulta, clique em 
“Pesquisar”. 



Nome do Estado

CNPJ Nome do Estado Nome do Estado no sistema UF

Após “Pesquisar”,
os dados serão
demonstrados na
lista de Entes. Para
detalhar, clique na
lupa, no campo
“Ações”.

Clique



Os dados básicos
do estado serão
exibidos nessa
primeira tela.
Para saber quais
fundos ou órgãos
vinculados estão
cadastrados no
sistema, será
necessário clicar
na aba
“Fundos/Vinculad
os (as)”.

Nº CNPJ Nome do município

Nome do município

Clique

Dados resumidos do estado



CNPJ Secretaria de Educação XYZ FMCXYZ

Os fundos/vinculados cadastrados serão listados.
Caso tenham muitos cadastrados, é possível otimizar
a busca informando um CNPJ ou nome do órgão.



Dúvidas??
Não localizei o órgão de interesse, o que fazer?

R: Clique na aba “Usuários”, e procure o usuário com a Letra C ao lado do nome, conforme próxima página.

Clique



Usuário 1 C

Usuário 2

Cargo ou função

Cargo ou função

O usuário com essa marcação C ao lado do nome é o cadastrador. Ele poderá cadastrar novos usuários 
com perfil de CADASTRADOR DO ENTE na plataforma ou cadastrar um órgão vinculado. 

Não reconheço ninguém da lista, são todos usuários que não trabalham mais no ente.
Ninguém tem a letra C ao lado do nome. 
O que fazer?
R: Entre em contato com a central de atendimento, 0800 978 9008 ou https://portaldeservicos.economia.gov.br
eles poderão cadastrá-los.



Passo a passo de como cadastrar um órgão 
vinculado ou Fundo na Plataforma +Brasil.

Para seguir os passos seguintes, é necessário ter o 
perfil de CADASTRADOR DO ENTE.
É necessário estar logado no sistema.

O cadastrador tem o “C” ao 
lado do nome e poderá dar o 
perfil para outros usuários.

PERFIL



www.gov.br/plataformamaisbrasil

Desça a página do portal até
encontrar a próxima imagem.



Clique no local 
indicado.

Clique



Cadastros Plataforma +Brasil (P+B)
• Para iniciar a consulta clique no local indicado.

Clique

Para cadastrar novos Fundos ou órgãos vinculados, é NECESSÁRIO estar logado e ter perfil de CADASTRADOR DO ENTE.



Clique

Para cadastrar uma
secretaria de
educação, por
exemplo, o usuário
com perfil em
destaque deverá
logar no sistema.
Para isso, acesse o
gov.br, conforme
indicado.

Para cadastrar novos Fundos ou órgãos vinculados, é NECESSÁRIO estar logado e ter perfil de CADASTRADOR DO ENTE.



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



Para iniciar o cadastro de novos fundos ou órgãos vinculados, o usuário com perfil de CADASTRADOR DO
ENTE deve clicar em sua esfera (Administração Federal ou Administração Estadual/Municipal).

Clique

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



Informe

A consulta poderá ser
feita pelo CNPJ, nome
do estado.



Clique

Nome do Esatdo
Após preencher 
uma das opções de 
consulta, clique em 
“Pesquisar”. 



Nome do Estado

CNPJ Nome do Estado Nome do Estado no sistema UF

Após “Pesquisar”,
os dados serão
exibidos na lista de
Entes. Para incluir
informação, clique
no , no campo
“Ações”.

Clique



Os dados básicos
do estado estarão
nessa primeira
tela. Para
cadastrar um
fundo, Secretaria
ou um outro
órgão, é
necessário clicar
na aba “Fundos/
vinculados (as)”.

Nº CNPJ Nome do município

Nome do município

Clique

Dados resumidos do estado



Clique

O CADASTRADOR
DO ENTE deverá
clicar em
“Adicionar” para
iniciar o cadastro.

ATENÇÃO!!!
O botão “Adicionar” só aparecerá se o 
usuário logado possuir o perfil de 
CADASTRADOR DO ENTE .



Informe

O cadastro poderá ser realizado informando um CNPJ, caso exista.   
Se for o caso, informe o CNPJ do NOVO órgão, e clique em “Buscar”. 

Agora se for cadastrar um fundo SEM o CNPJ, basta clicar em “Adicionar sem 
CNPJ”.

Clique



Ao iniciar o cadastro, três sub abas estarão disponíveis para cadastro. 

O início do
cadastro deve ser
realizado
vinculando os
usuários ao fundo
/ Secretaria /
órgão que deseja
criar. Para criar o
vínculo, clique em
“Usuários
Vinculados”.

Clique



O vínculo deverá ser
feito selecionando os
usuários que estarão
na lista indicada. Clique



xxx.xxx.xxx-xx usuário 1
yyy.yyy.yyy-yy usuário 2

Selecione o usuário e 
clique em “Vincular”

A lista traz todos os
usuários cadastrados no
estado, por exemplo.
O CADASTRADOR DO
ENTE deverá selecionar
as pessoas daquele
estado que serão
vinculadas ao novo
órgão.



Após vincular, o nome do usuário aparece na “Lista de Usuários Vinculados”.  

Clique em 
“Dados 
Básicos” 

para 
continuar o 

cadastro



Se o cadastro foi
iniciado com a
opção sem CNPJ, o
formulário estará
em branco e os
dados serão
preenchidos
manualmente pelo
usuário com perfil
de CADASTRADOR
DO ENTE .

Clique

Preencher todos os dados do 
Fundo/Secretaria/Órgão e clicar em 

“Salvar”



Os dados foram salvos.
O cadastro geral foi realizado com sucesso.

Tutorial



Se o cadastro foi iniciado
informando um CNPJ, o
formulário será carregado
automaticamente, bastando
ao usuário com perfil de
CADASTRADOR DO ENTE
informar os dados em
destaque e clicar em “Salvar”

Clique



Os dados do órgão vinculado foram salvos.
O cadastro geral foi realizado com sucesso.



Alguns fundos
podem ter conselhos
e para cadastrá-los,
clique no sub menu
“Conselhos”.

Clique

Não é obrigatório para beneficiários da Gratuidade.



Preencha os dados
solicitados e clique
em “Salvar”.

Clique



Conselho cadastrado!



Se repetir o
processo de busca,
irá perceber que o
Fundo agora está
cadastrado.



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.economia.gov.br


